RAUTAVAARA

Tervetuloa tutustumaan Rautavaaran alueen
elinkeinopoliittiseen ohjelmaan!
Elinkeinopoliittinen ohjelma on kuntastrategiamme tärkeä osa, jonka tehtävänä on täsmentää
sen elinkeinopoliittisia linjauksia. Ohjelma toimii apunamme kunnallisessa päätöksenteossa
rautavaaralaisen yrittäjyyden edistämiseksi. Tätä ohjelmaa me rautavaaralaiset toteutamme
kunnan ja alueen yrittäjien yhteisellä elinkeinostrategialla, haluten samalla kertoa avoimesta
ja positiivisesta yrittäjyysilmapiiristämme.
Rautavaara tarkoittaa asumisen mukavuutta jylhissä erämaamaisemissa, harrastusmahdollisuuksien
monipuolisuutta ja elinkeinoelämän joustavuutta. Siis niitä tavallisia ja hyviä asioita, joita jokainen
tarvitsee voidakseen elää laadukkaasti ja omalla tavallaan. Yrittäjyys on Rautavaaralla luonnollista –
lähes joka neljäs työssäoleva toimiikin täällä yrittäjänä.
Kunta edistää yrittäjyyttä kehittämällä tontti- ja toimitilatarjontaansa. Voimme tarjota aloittaville
yrittäjille sekä toimintansa laajentamista suunnitteleville edullista, viihtyisää ja turvallista
asuin- ja toimintaympäristöä.
Meillä on tarjota yritystoiminnan kehittämiseen kattavat asiantuntija- ja rahoituspalvelut.
Käytössäsi on valtakunnallisten palveluiden lisäksi Rautavaaran kunnan,
Koillis-Savon Kehityksen, Ylä-Savon Kehityksen sekä Kalakukko ry:n palvelut.
Haluamme yhdessä kehittää yritysideasi menestyväksi toiminnaksi.
Nuorten työllistyminen myös oman yrittäjyyden kautta on mahdollisuus, jota Rautavaaralla
haluamme tukea. Aloittavan yritystoiminnan osalta tarvittavien verkostojen luominen, toimitilojen
sekä käyttöpääoman hankinta vievät runsaasti yrittäjän voimavaroja. Näissä haasteissa kunta
sidosryhmineen on yrittäjän tukena.

Elinkeinotoiminnan tarvitsemat päivittäiset yksityiset- ja julkiset palvelut ovat Rautavaaralla hyvin yritysten
saavutettavissa pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Suomen kattavin laajakaistaverkko mahdollistaa
yrittämisen ja työnteon koko laajan erämaa-kunnan alueella.
Rautavaaran kunta huomioi erityisesti paikalliset yritykset palvelu- ja tavarahankinnoissaan.
Kunnan suorittamat hankinnat perustuvat avoimmuuteen ja se koskee myös alle kansallisten
kynnysarvojen jääviä hankintoja.
Hyvinvointipalvelut ovat kasvava toimiala valtakunnallisesti. Myös Rautavaaran kunta haluaa olla mukana
kehittämässä alan yritysten toimintamahdollisuuksia
Runsaat metsä- ja malmivarannot ovat mahdollisuus monelle uudellekin toimialalle Rautavaaralla.
Näiden hyödyntämiseen on saatavissa useita erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia tukia sekä tarvittavaa
asiantuntija-apua.

Elinkeinojen kehittämisen tarkoituksena
Rautavaaralla on
		- lisätä tuotannollisia työpaikkoja ja parantaa alueen työllisyyttä
		
- kuntamarkkinointi ja imagon kehittäminen
		
- edistää yrittäjyyden luontaisia vahvuuksia ja toimintaedellytyksiä
		
- kehittää elinvoimaista maaseutua
		
- tarjota laadukasta toimintaympäristöä yrittäjille

Uusien ja toimivien yritysten elinkeinotuet
Rautavaaralla
Uuden rautavaaralaisen yrityksen perustaminen
Uuden yrityksen tuki voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen yhteydessä ja sitä myönnetään itsensä
kokoaikaisesti työllistävälle yrittäjälle.
- myönnettävä tuki on enintään 150,00 euroa/kk
- tuki on haettava 12 kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta ja se on yrittäjälle veronalaista tuloa
- tukea voidaan myöntää 6 - 12 kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään yritystoiminnan keston ajan
- tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset 		
yritystoiminnassa.

Uuden tai toimivan alle 5 henkilöä työllistävän yrityksen työllistämisen
tukeminen
- myönnettävä tuki uuden työntekijän työllistämiseksi on enintään 150,00 euroa/kk/työntekijä
- tukea myönnetään yritykselle, jonka työntekijämäärä on enintään viisi työntekijää uudet työntekijät 		
mukaan lukien
- työsuhteen on oltava joko toistaiseksi voimassa oleva, tai jos se on määräaikainen niin kestoltaan 		
vähintään 12 kk
- tukea ei myönnetä kausityöhön
- työnantaja ei ole saanut vähentää yrityksestä työntekijöitä tukea edeltävän 2 vuoden aikana
- tuki on haettava 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja se on yrittäjälle veronalaista tuloa
- tukea uudesta työntekijästä voidaan myöntää 6 - 12 kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään työsuhteen
keston ajan
- tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset 		
työsuhteessa.

Yrityksen kehittämishankkeisiin, koulutukseen, markkinoinnin
kehittämiseen tai messuille osallistumiseen myönnettävä tuki
- 50 % yritykselle jäävistä kustannuksista, enintään 1000,00 euroa/vuosi
- kustannuksiksi voidaan hyväksyä erilliset ostopalvelut sekä siihen liittyvät välittömät materiaalihankinnat
- tukimuodosta tulee ennakolta neuvotella ja sopia kunnan edustajan kanssa
- tukihakemukseen tulee liittää jäljennökset asianmukaisista maksutositteista.

Oppisopimuskoulutustuki
Rautavaaralainen yrittäjä, joka palkkaa oppisopimuksella työsuhteeseen rautavaaralaisen henkilön, voi
hakea kunnalta oppisopimuskoulutustukea. Koulutuksen tulee olla ammatillista peruskoulutusta ja kestää
vähintään 2 vuotta. Tuen määrä on enintään 1000,00 euroa/yrittäjä/oppisopimuskoulutettava vuodessa.
Tuki haetaan ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista.

Kesätyöllistämistuki
Rautavaaralainen yrittäjä, yhdistys, yhteisö (ei julkisyhteisö) tai yksityinen työnantaja (esim. kotitalous) voi
hakea tukea työllistäessään kesällä rautavaaralaisen tai Rautavaaralla asuvan koululaisen, opiskelijan tai
juuri oppilaitoksesta valmistuneen. Tuen määrä on enintään 190,00 euroa/yritys/työllistetty. Työsuhteen
kesto tulee olla vähintään kymmenen työpäivää ajalla 1.5. – 31.8. ja palkan jolta tukea haetaan,
tulee noudattaa alan työehtosopimusta tai eri aloilla sovittuja tukikampanjapalkkoja. Ellei mitään
työehtosopimusta voi noudattaa, palkka on työttömyyspäivärahan suuruinen korvaus ansiona tai palkka
määräytyy työnantajan ja työntekijän keskinäisen sopimuksen mukaan. Tukihakemus toimitetaan kuntaan
viimeistään 30.3. mennessä.
Elinkeinotuet voidaan myöntää edellä mainittujen ehtojen täytyttyä yksilöidyn hakemuksen ja tarvittavien
selvitysten perusteella. Oikeutus tuen myöntöehtojen täyttymiseen on osoitettava asianmukaisilla
todisteilla.

Vahvuudet:

Heikkoudet:

Menestyvät yritykset

Pitkät etäisyydet

Kunnan nopea päätöksenteko elinkeinoasioissa

Väestön ikärakenne

Pienen paikan joustavuus ja kaavoitusvalmius

Pieni työpaikkaomavaraisuus

Kunnan hyvät peruspalvelut perheille

Yritysten sukupolvenvaihdosten haasteet

Asuntojen edullinen hintataso ja hyvä tonttitarjonta

Valmiin, osaavan työvoiman saatavuus

Luonnonläheinen asumisympäristö

Julkisen liikenteen vähäisyys

Maan kattavin laajakaistaverkko koko kunnan alueella

Vanhan kuntaimagon rasite

Uusiutuva bioenergia ja edullinen aluelämpö

Alue ei riittävästi profiloitunut

Mahdollisuudet:

Uhat:

Kilpailukykyiset tuet yrityksille

Kuntarakenteen muutoksen ennakoimattomuus

Hyvinvointipalvelujen lisääminen

Päätöksenteon alueellisen keskittämisen vaikutus elinkeinoelämään

Kunnan nopea reagointikyky kilpailijoihin verrattuna

Tieverkoston heikkeneminen

Etätyö ja ICT-teknologia

Väestön ikääntyminen ja nuorten poismuutto

Vahvistuva kolmas sektori

Julkisten palvelujen liiallinen keskittäminen

Metsä- ja rantamaiden hyödyntäminen

Yrityslähtöisen osaamisen katoaminen

Matkailu ja luonnon hyödyntäminen

Työpaikkaomavaraisuuden aleneminen

Positiivinen kateus voimavaraksi

Yleisen taloustilanteen heikkeneminen ja mahdollinen epävakaisuus

Kuntatietoa
Sijainti

Pohjois-Savon maakunta

Perustamisvuosi
Kokonaispinta-ala
Väkiluku
Väestötiheys
Tuloveroprosentti

1874
1.235 km²
n. 1.850
1,5 as/km²
20,0 %

Työpaikat
Kunta, valtio
Maa-, metsätalous
Kauppa, kuljetus ja matkailu
Rakentaminen
Ammatillinen ja tekninen
Teollisuus
Muu toimiala

31
21
19
11
6
5
7

%
%
%
%
%
%
%

Yrittäjien osuus työvoimasta
Rautavaara
Pohjois-Savo
Koko maa

24
12
10

%
%
%

Erityisiä harrastusmahdollisuuksia Rautavaaralla
Vaellus ja luontoharrastukset (mm. Tiilikan kansallispuisto)
Kansainvälisen leiri- ja kurssikeskus Metsäkartanon monipuoliset aktiviteetit
Rautavaaran lentokentän mahdollistamat ilmailuharrasteet
Metsästys
Jokikalastus
Harrastajateatteri -toiminta
Nuorisosirkus
Saappaanheitto
Jousiammunta
Moottorikelkkailu

www.rautavaara.fi

•

•

Rautavaaran Yrittäjät ry

www.rautavaaranyrittajat.fi

•

•

MTK-Rautavaara

www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo

Rautavaaran kunta puh. (017) 688 511, 040 860 8000
www.rautavaara.fi
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