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ELINVOIMAOHJELMA
• Pohjana Sotkamon kuntastrategia, joka hyväksyttiin 12/2017

• Valmisteluvastuu elinvoimatyöryhmällä
– Sakari Seppänen, Jouko Korhonen, Pentti Vihanto, Mika Kilpeläinen, Heidi 

Pyykkönen, Harri Helenius, Päivi Huotari, Jari Korhonen, Markku Laanti, Jyrki 
Nykänen ja Jari Korhonen 

• Osallistaminen
– Ennen hyväksyntää mahdollisuus kommentointiin ja mielipiteisiin 

sidosryhmillä ja kuntalaisilla

• Ohjelman hyväksyy Sotkamon kunnanvaltuusto

• Aikataulu
– Työskentelyvaihe Tammi-syyskuu 2018

– Osallistaminen syys-marraskuu 2018

– Hyväksyntä marraskuu 2018





”Yhdessä rohkeasti eteenpäin”

Sotkamon kunnan tahtotila on olla toimivilla palveluilla 
elinvoimaisuutta edistävä kunta, jossa on suosiolliset 
edellytykset yrittämiselle.  

Sotkamossa on helppo yrittää ja onnistua. Tätä tukevat 
yritysmyönteinen päätöksenteko ja ilmapiiri.



Yhteisöllinen Sotkamo osallistaa kuntalaiset, järjestöt, 
yhteisöt,  yrittäjät, ulkosotkamolaiset ja matkailijat 
elämänkaaren eri vaiheissa. Vaikuttaminen on 
Sotkamossa voimavara, joka sitouttaa jokaisen yhteisiin 
tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. 

Sujuva arki palveluineen, voimaannuttava vapaa-aika ja 
aktivoivat harrastukset luovat vetovoimaisen Sotkamon, 
jossa elävät ja viihtyvät rinnakkain kuntalaiset sekä 
matkailijat.



ELINVOIMAOHJELMAN PAINOPISTEET

1. Toimivien palveluiden Sotkamo

2. Yrittäjyyttä edistävä Sotkamo

3. Saavutettava Sotkamo

4. Ketterästi kaavoittava Sotkamo

5. Mainettaan markkinoiva Sotkamo

6. Kouluttava ja innovoiva Sotkamo

7. Investoiva tapahtumien Sotkamo



1. TOIMIVIEN PALVELUIDEN SOTKAMO
TAVOITE TOIMENPITEET MITTARIT VASTUUTAHO

Laadukkaat oikein mitoitetut 
peruspalvelut

Osaava henkilökunta ja riittävät 
resurssit

Digitaalisten palveluiden kehittäminen

Asiakastyytyväisyys Hallinto-, sivistys ja 
tekninen toimiala, 
Kainuun Sote

Yritysten tarjoama 
monipuolinen palveluverkosto 
palvelee paikallisia ja 
matkailijaa

Kysyntää vastaavat palvelut yrityksiltä 
ja yhdistyksiltä

Toimialakohtainen 
liikevaihto, 
yöpymisvuorokaudet

Hallinnon toimiala, 
yritykset, 
yhdistykset 

Työllisyyspalveluiden 
kehittäminen

Tolokusti Sotkamossa
-hanke, työllistämisen kuntalisä, 
toimintakeskus

Työttömyys- ja 
työllisyysasteet, 
kuntalisäpäätösten 
lukumäärä ja kunnan 
maksamat 
työmarkkinatukimaksut

Hallinnon toimiala, 
projektipäällikkö,
talousjohtaja

Asukkaiden, vapaa-ajan 
asukkaiden sekä 
matkailijoiden osallisuuden ja 
kunnan tunnettavuuden 
lisääminen vapaa-ajan 
palveluiden kautta

Kulttuuri ja liikuntapalvelut, 
harrastustoiminta, 
viestintä ja markkinointi, digitaalisen 
viestinnän kehittäminen, 
palautekanavat

Toimenpiteiden määrät Hallinto-, sivistys ja 
tekninen toimiala, VMK

Yhteistyötahot: 
Yritykset, yhdistykset, VMK, SOTE, TE-toimisto, 
TYP, vapaa-ajan asukkaat, ”ulkosotkamolaiset”



2. YRITTÄJYYTTÄ EDISTÄVÄ SOTKAMO
TAVOITE TOIMENPITEET MITTARIT VASTUUTAHO

Osaavan työvoiman saatavuus Koulutustarjonta ja tuotanto 
tarvetta vastaavaa, 
rekrytointikanavat, 
markkinointi, hankkeet

Rekrytointitilanne Hallinnon toimiala

Työpaikkamäärän 
kasvattaminen

Edistetään yritysten syntyä ja 
kasvua sekä Sotkamoon 
sijoittumista, yrittäjän 
”palveluseteli”

Yritysmäärän kehitys ja 
työpaikkaomavaraisuus

Hallinnon toimiala, 
kunnanjohtaja

Yrittäjäkasvatus Yrittäjäkasvatus, 
yrittäjänpolku, 
kurssitarjonnassa yläkoulussa 
ja lukiossa, TET-jaksot

Kurssien määrä ja 
opiskelijamäärä, 
kesätyösetelit

Varhaiskasvatus ja 
perusopetus, lukio

Yritysneuvonta Aloittavan yrittäjän 
neuvonta 
sukupolvenvaihdoksissa tai 
kasvutilanteessa olevan 
yrityksen neuvonta

Asiakkuudet / myönnetyt 
”setelit”

Hallinnon toimiala,
kunnanjohtaja, 
maaseutupäällikkö, 
”ostopalvelu”

Elävä maaseutu Yrityspalvelut, osaamisen 
kehittämiseen, uusiutuvan 
energian käytön lisääminen, 
kyläyhteisöjen kehittäminen, 
tiedotus kesämökkiläisille

Asiakastyytyväisyys, 
hankkeiden määrä, yritysten 
määrä, yritysten liikevaihto

Maaseutupäällikkö, hallinnon 
toimiala

Yhteistyötahot: 
KAO, KAMK, yrittäjäjärjestöt, yritykset, Kainuun Etu, ELY, TE-toimisto, ProAgria, 

Elävä Kainuu Leader, maaseutuyrittäjät, kyläyhdistykset



3. SAAVUTETTAVA SOTKAMO

TAVOITE TOIMENPITEET MITTARIT VASTUUTAHO

Lentomatkustajamäärän 
kasvu

Edunvalvonta, myyntityö Reittilennot Kajaaniin, 
charterit

Kainuun Liitto,
Hallinnon toimiala, VMK, 
Kainuun kunnat 

Liikenneverkkohankkeet Edunvalvonta, 
suunnittelu

Toteutuneet hankkeet Tekninen toimiala, 
Kainuun Liitto, Kainuun 
kunnat

Työmatkaliikenne Edunvalvonta, 
suunnittelu

Waltti-liikenteen määrä, 
vuorotarjonta

ELY, Kainuun kunnat, 
joukkoliikennevastaava

Raideliikenne Edunvalvonta Vuorotarjonta Kainuun Liitto

Asiointiliikenne Asiointiliikenne 
maaseudulta ja  
taajamasta, maaseudun 
elinkeinojen  tarvitseman 
alemman tieverkon  
kunnossa pitäminen

Ajettavien reittien määrä, 
Vuokattibussi, alemman 
tieverkon kunto 

Joukkoliikennevastaava,
hallinnon toimiala, VMK,  
tekninen toimiala

Yhteistyötahot: 
Yrittäjät, VMK, Kainuun Liitto, ELY, Kajaanin kaupunki, muut Kainuun kunnat, 

5-tien ja Tervantien hallitukset, VR, Finnavia, Finnair



4. KETTERÄSTI KAAVOITTAVA SOTKAMO

TAVOITE TOIMENPITEET MITTARIT VASTUUTAHO

Myynnissä olevien 
tonttien määrä vastaa 
kysyntää

Tonttien markkinointi, 
infrarakentaminen, eri 
myyntikanavat

Tarjonta/myyntimäärät Tekninen toimi, 
toimistopäällikkö

Kaavoituksen ennakointi Riittävä resurssi 
raakamaata, valmista 
kaavoitusta matkailu-,
teollisuus- ja 
liikerakentamiseen

Maanhankinta, uudet 
kaavoitetut alueet

Kunnanjohtaja, 
kaavoittaja

Vuokatin yleiskaava Kaavoituksen 
eteneminen

Kaavoituspäätökset Kaavoittaja, tekninen 
toimi

Taajaman itäpuolen 
yleiskaava

Kaavoituksen 
eteneminen

Kaavoituspäätökset Kaavoittaja, tekninen 
toimi

Kaavoitukseen liittyvien 
valitusten minimointi

Kuntalaisten ja 
asiantuntijatahojen 
kuulemiset ja 
viranomaisneuvottelut

Kaavaprosessien 
etenemisnopeus, 
valitusmäärät

Kaavoittaja, tekninen 
toimi, kunnanhallitus

Yhteistyötahot: 
maanomistajat, yrittäjät, yritykset, ELY, kuntalaiset



5. MAINETTAAN MARKKINOIVA SOTKAMO
TAVOITE TOIMENPITEET MITTARIT VASTUUTAHO

Sotkamo on Kainuun 
houkuttelevin asuinpaikka

Tuodaan esille alueen palvelut, 
asumis-, vapaa-ajan ja 
harrastusmahdollisuudet sekä 
kunnan laadukkaat palvelut. 
Sotkamon kunnan 
markkinointisuunnitelma.

Asukasmäärä, 
kuntien välinen muutto, 
kampanjamäärät, valmistuva
markkinointisuunnitelma

Hallinnon , teknisen ja 
sivistyksen toimialat

Sotkamo on Kainuun 
houkuttelevin paikka 
perustettavalle yritykselle

Tuodaan esille alueen 
yritystarpeet, verkostoitumis-
mahdollisuudet, tontti- ja 
tilamahdollisuudet. Yrittäjyyttä 
edistävä ilmapiiri ja 
päätöksenteko sekä neuvonta

Yritysten määrä ja sen 
muutokset

Hallinnon toimiala

Sotkamo/Vuokatti on 
Pohjoismaiden vetovoimaisin 
ympärivuotinen matkailukeskus

Investoinnit, palveluiden määrän 
lisäys, markkinointi

Majoitusvuorokaudet, resurssit VMK, yrittäjät, Visit Finland, 
hallinnon toimiala

Positiivinen kuntakuva Yhtenäinen ja raikas kuntailme, 
opasteet, vuosittaiset 
tapaamiset alueen 
mediatoimijoiden kanssa, 
suunnitelmallinen 
maisemanhoito

Tehdyt toimenpiteet Tekninen ja hallinnon toimiala

Yhteistyötahot: 
Yrittäjät, yhdistykset, toimialat, VMK, Visit Finland, 

Kainuun Liitto, Kainuun kunnat, Kainuun Etu, kuntalaiset



6. KOULUTTAVA JA INNOVOIVA SOTKAMO

TAVOITE TOIMENPITEET MITTARIT VASTUUTAHO

Laadukkaat ja toimivat 
varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen palvelut

Pätevä, ammattitaitoinen 
henkilökunta, toimivat 
terveet koulutilat

Pätevien työntekijöiden 
prosenttiosuus, 
koulutilaselvitys

Perusopetus, 
kasvatusjohtaja, 
sivistysjohtaja

Kaikille perusopetuksen 
jälkeinen opiskelupaikka

Oppilaanohjauksen ja 
opetuksen resursointi, 
etsivä  nuorisotyö

Jatko-opiskelupaikan 
saajamäärä

Perusopetus, 
oppilaanohjaus, 
oppilaitokset

Kunnassa toimii useampi 
kuin yksi toisen asteen 
oppilaitos

Ammatillisen, 
opistoasteen koulutuksen 
jatkuminen Vuokatissa

Oppilaitos tarjonta Lukio, KAO, 
Urheiluopisto, sivistyksen 
toimiala

Korkeakouluyhteistyö Jatketaan yhteistyötä 
Jyväskylän yliopiston ja 
Yliopistokeskuksen 
kanssa

Opiskelijamäärä, 
tutkimuksen resurssit, 
innovaatiot, tuotekehitys

Sivistyksen toimiala, 
hallinnon toimiala

Yhteistyötahot: 
Cemis, KAO, KAMK, Jyväskylän Yliopisto, Vuokatti Sport



7. INVESTOIVA TAPAHTUMIEN SOTKAMO

TAVOITE TOIMENPITEET MITTARIT VASTUUTAHO

Infran rakentaminen ja 
kunnostus

Vuosittaiset elinvoimaa 
kasvattavat ja ylläpitävät 
investoinnit

Kunta-, julkinen ja 
yksityinen rahoitus, 
toimenpiteet

Hallinnon ja teknisen
toimialat

Matkailua edistävät 
investoinnit

Matkailualueiden 
investointien edistäminen 
Vuokattiin ja Sotkamoon

Investointien 
määrä/kustannukset, 
maanhankinta

Hallinnon ja teknisen 
toimialat

Elinvoimaa lisäävät 
investoinnit

Tarkoituksen mukaiset,
resursseja viisaasti 
käyttävät 
”kertainvestoinnit”

Investointien 
määrä/kustannukset, 
vaikutus asukasmäärään, 
työpaikkamääriin, 
yritysten liikevaihtoon

Hallinnon ja teknisen 
toimialat

Tapahtumien 
hankkiminen ja 
kasvattaminen

Uusien tapahtumien 
hankkiminen matkailun 
vuosikelloon ja olemassa 
olevien tapahtumien 
kehittäminen

Tapahtumien määrä, 
osallistujat/yöpyjät, 
liikevaihto

VMK, hallinnon toimiala

Yhteistyötahot: 
Yritykset, ELY, Kainuun Liitto, Kainuun Etu, TEM, VMK, Vuokatti Sport


