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Johdanto 
Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat suurten muutosten edessä. 
Työttömyys, väestön ikääntyminen ja kiristyvä kilpailu ovat haasteita, joiden vuoksi 
yrittäjyyttä tarvitaan yhä enemmän. Kunnan päätöksillä voidaan vaikuttaa 
merkittävästi siihen, miten yrittäjyys kehittyy omassa kunnassa, seutukunnassa ja 
koko maassa. 

Pienten yritysten toiminnan vaikutus kuntataloudelle ja työllisyydelle on tärkeä. 
Yritysten mukanaan tuomat työpaikat ja palvelut houkuttelevat uusia asukkaita ja 
tuovat näin verotuloja kuntaan. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen yritystoiminta 
turvaa työllisyyden ja verorahoituksen riittävyyden. Tämä kehitys on välttämätöntä 
kunnan menestymiselle. 

Tänään ja erityisesti tulevaisuudessa elinkeinopolitiikkaa tehdään oleellisesti 
erilaisessa toimintaympäristössä kuin ennen. Suomen kunta- ja palvelurakenteet ovat 
voimakkaassa muutoksessa. Myös kuntien roolia palvelujen järjestäjänä, rahoittajana 
ja tuottajana joudutaan arviomaan uudelleen. 

Kunta kohtaa elinkeinoelämän ja yrittäjän kaikilla eri kunnallishallinnon sektoreilla. 
Siksi kunnan päätöksenteossa täytyy kuunnella sekä hyödyntää aktiivisten yrittäjien 
asiantuntemusta elinkeinopolitiikkaa koskevissa keskusteluissa ja päätöksissä. 

Kunnan elinkeinopolitiikan on oltava yrittäjämyönteistä. Yrittäjäystävällinen 
elinkeinopolitiikka luo kunnalle positiivisen imagon ja innostaa näin myös uusien 
yritysten syntymisen paikkakunnalle. 

Tämän ohjelman tarkoituksena on Kannonkoskelaisen elämänmuodon ja henkisen 
ilmapiirin vahvistaminen toimimalla osana palveluverkkoa ja huolehtimalla alueen 
palveluiden riittävyydestä ja edellytyksien luonnista elinkeinotoiminnalle ja elämiselle. 

Tietotekniikan mahdollisuudet ja ihmisten sekä palveluorganisaatioiden tekniikan 
hyödyntämismahdollisuudet parantuvat kokoajan. Tämä osaltaan mahdollistaa 
parempien palvelukokonaisuuksien luonnin läheisyysperiaatteella. 

Kunnallistalouden paineet vaativat välitöntä ja hallittua sekä määrätietoista 
etenemistä kehityksen tiellä, jotta turvataan palvelut ja mahdollistetaan 
elinkeinotoiminnan kehittyminen. Kunnan on huolehdittava jo olemassa olevien, 
pienten ja myös uusien yritysten toimintaympäristöstä ja kehittämisestä turvaten 
näin työpaikat ja verotulot kunnalle.

Näillä edellytyksillä voi alueemme vakituinen sekä vapaa-ajan asutus kasvaa ja 
kehittyä ja voimme siten tarjota luonnonläheisen ja kestävän kehityksen harrastus- ja 
elinympäristön aktiivisille asiakkaille ja asukkaille. 
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Perustietoja kunnasta 

Maakunta Keski-Suomen maakunta
Seutukunta Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
Perustettu 1934
Kokonaispinta-ala 549,71 km²
- maapinta-ala 444,95 km²
- sisävesipinta-ala 104,86 km²
Väkiluku 1588
- väestötiheys 3,55 as/km² (31.1.2010)
Ikäjakauma 2008
- 0-14-v. 15.4 %
- 15-64-v. 56.7 %
- yli 64-v. 27.9 %
Äidinkieli 2008
- suomenkielisiä 99,4 %
- ruotsinkielisiä 0,1 %
- muut 0,6 %
Kunnallisvero 19.5 % 
Kunnanjohtaja Maarit Autio
Kunnanvaltuusto (2009-2012) 17 paikkaa
- Kesk. 10
- SDP 5
- Kok. 2

Kannonkosken rantaosayleiskaavoissa kaavoitettuja rantatontteja koko kunnan 
alueella n.1600 kpl josta rakentamattomia tontteja n. 600-700 kpl. 

Kunnan omistuksessa on noin 26 erilaista tonttia, joista omakoti- tai rivitalotontteja 
21 kpl, vapaa-ajan asuntotontteja 3 kpl sekä 1 kpl teollisuustontteja.
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Tilastot
Koko maa 

Maapinta-ala, km2 1.1.2009 444,9 303 898,8
Tilastollinen kuntaryhmitys 1.1.2009 3
Väestö
Väkiluku 31.12.2008 1 609 5 326 314
Väkiluvun muutos, % 2008 -0,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2008 15,4 16,7
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2008 56,7 66,5
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2008 27,9 16,8 

Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2008 0,1 5,4
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.2008 0,6 2,7
Muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2007 -22 13 586
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2007 -25 9 652
Perheiden lukumäärä 31.12.2007 445 1 437 709
Valtionveronalaiset tulot, euroa/asukas 2006 16 591 23 100
Asuminen
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2007 723 2 476 505
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.2007 19,9 30,9 

Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, 
% 31.12.2007

91,6 54,5 

Kesämökkien lukumäärä 31.12.2007 778 478 306
Koulutus
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneistä, % 31.12.2007

47,8 64,8

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneistä, % 31.12.2007

13,3 26,3

Työmarkkinat
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2006 530 2 313 788
Työssäkäyvien henkilöiden osuus väestöstä, % 31.12.2006 33,4 43,8
Työttömyysaste, % 31.12.2006 14,6 9,7
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.2006 550 2 313 788
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä, % 
31.12.2006

74,2 67,7

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2006 21,3 4,1
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2006 24,5 24,9
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2006 52,8 70,1
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen 
osuus, % 31.12.2006

1,3 1,0

Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä 
yhtä työllistä kohti 31.12.2006

1,99 1,28

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2006 37,4 22,7
Yritykset
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2007 130 338 476
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Kannonkosken ominaispiirteitä
Vuonna 1934 perustettu Kannonkoski on Suomen nuorin maalaiskunta, joka sijaitsee 
luonnonkauniissa pohjoisessa Keski-
Suomessa. Kannonkosken kirkonkylän 
taajama sijoittuu kolmen järven 
(Kivijärvi, Syväjärvi ja Pudasjärvi) 
ympäröimälle kannakselle. 

Naapureina ovat Karstulan ja Kivijärven 
kunnat sekä Saarijärven, Viitasaaren ja 
Äänekosken kaupungit. Etäisyydet 
maanteitse mitattuna ovat: Helsinki 369 
km, Jyväskylä 100 km sekä lähin 
lentokenttä (Tikkakoski) 80 km. 

Järvimaisemien ympäröimä 

Tunnusomaista Kannonkoskelle on puhdas luonto klassisine järvimaisemineen. Loma-
asutus onkin kasvanut merkittävästi ja erityisesti kesäaikana kunnan asukasluku 
moninkertaistuu kesäasukkaiden saapuessa loma--asunnoilleen. 

Viime vuosina muuttoliikkeen suunta on ollut Kannonkoskelle positiivinen. Esimerkiksi 
päivähoitoikäisten lasten määrä kunnassa on kaksinkertaistunut viime vuosista. 

Seutuyhteistyö 

Kannonkosken kunta kuuluu Saarijärven-Viitasaaren seutukuntaan yhdessä 
Saarijärven, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven, Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan 
kanssa. 

Numeroina Seudun kunnat tekevät yhteistyötä palvelutuotannossa, edunvalvonnassa 
ja matkailussa. Yhteistyöllä pidetään yllä seutukunnan houkuttelevuutta ja 
palvelutasoa.
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Maatalous 
Kannonkoski on ollut perinteisesti maatalousvaltainen kunta. 

Maa- ja metsätaloudessa toimi vielä v. 1975 
lähes 50 % työvoimasta ja yli 2 hehtaarin tiloja 
oli n. 300 kpl. Maataloudessa on tapahtunut 
varsin raju rakennemuutos viime vuosina. 

Aktiivitilat ovat vähentyneet voimakkaasti, 
tilojen pinta-alat ovat kasvaneet ja eläinmäärät 
lisääntyneet tilaa kohti. Kunnassa olevasta 
peltoalasta lähes kaikki käyttökelpoinen 
maatalousmaa on käytössä. 

Aktiivitiloja v. 2010 on n. 70 kpl Maidontuotantoa on 12 tilalla, Lihantuotanto; 
nauta 13  tilalla, Sikatalous 2 tilalla,  Viljanviljely 27 tilalla ja  Hevos- ja 
lammastaloustiloja on 1 tila. Puutarha- ja muuta kasvintuotantoa on 14 tilalla.

Maatalousyrittäjien ikäjakauma:

Alle 30 vuotiaita 4
31- 45 ” 22
46 – 65 ” 40
Yli 65 ” 4

Sukupolvenvaihdoksia on 2008 ja 2009 vuosina tehty yksi molempina vuosina. 

Suurimpia syitä tilojen vähenemiselle lienevät tarvittavan lisäpellon saantivaikeudet 
sekä epävarmuus tuotantotoiminnan kannattavuudesta. Aloittamistukien (avustuksen 
ja lainan) saaminen on tehty vaikeaksi. Tuettavan tilan kannattavuus- (tilakoko) 
vaatimus on asetettu niin suureksi, ettei Kannonkoskelta tahdo löytyä riittävän suuria 
tuotantoyksiköitä tuen saamiseksi. 

Ongelmaksi saattaa muodostua myös se, että tilalta ei joko löydy jatkajaa tai 
mahdollisella jatkajalla ei ole kiinnostusta maatalousyrittäjän ammattiin. 

Pitkäjänteisten suunnitelmien tekeminen on vaikeaa tämän hetken maataloudessa. 

Tilojen välistä yhteistyötä on entisestään lisättävä, konekustannuksien 
minimoimiseksi sekä lisäansioiden saamiseksi. Myös muita lisäansiomahdollisuuksia 
on etsittävä maaseutuelinkeinoista. 

Näitä voivat olla esimerkiksi erikoiskasvien viljely / tuotantoa pienemmilläkin pinta-
aloilla, maatilamatkailuun liittyvä kotieläinpiha, ym. Kotieläintilojen 
tuotantorakennusinvestointeja tulisi lisätä sekä tilojen lisäpellon saantia pitäisi pystyä 
helpottamaan. 
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Sukupolvenvaihdoksia tulee edistää, vaikkei niihin 
saisikaan valtion tukea. Aiempaa enemmän on 
kiinnitettävä huomiota maaseutumaisemaan ja 
ympäristöstä huolehtimiseen ns. maatalouden 
tuotteena. 

Kannonkoskella kunta on tukenut tilojen kehittämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä osoittamalla tilakohtaisten 
suunnitelmien ja laskelmien tekemiseen kunnan tuen. 

Kokonaissumma ei ole ollut kovin suuri, mutta se on selkeästi madaltanut kynnystä 
suunnitelmien ja laskelmien teettämiselle. Kunta on ollut myös mukana erilaisissa 
hankkeissa, joiden tarkoituksena on ollut edistää maataloustuotantoa, erityisesti 
maidon- ja lihantuotantoa. 

Kunta voisi olla kehittämässä myös lomitusmahdollisuuksia, sekä ns. kiertävä 
kylärenki- järjestelmää. Myös ympäristö määräysten vaikutus on arvioitava 
tilakohtaisesti. 

Muita tärkeitä asioita maatalouden kehittymisen suhteen ovat tilojen yhteistyö, 
erikoiskasvien viljelykseen liittyvät asiat, maatilamatkailu sekä rakennusinvestoinnit. 
Tämän lisäksi huomioon tulisi ottaa lisäpeltojen mahdollisuudet, 
maaseutumaisemointi ja eri suunnitelmiin saatava kunnantuki. 

Näillä toimenpiteillä kunnan on mahdollista jatkossakin edistää maatalouden 
kehittymistä.
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Maatilojen rahavirta 2008  
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Metsätalous 
Metsät ovat olennainen osa Kannonkoskea sekä 
taloudellisessa mielessä että virkis tysalueena. 
Metsien ja metsäalueiden monipuolinen käyttö 
tarjoaa työtä ja ansiomahdollisuuksia sekä 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. 

Metsän myyntitulot maatalouden osalta 
Kannonkoskella v. 2008 olivat 0.81 milj.€ 
Hakkuiden painopiste tulee siirtymään 
kasvatushakkuisiin ja taimikoiden hoitoon. 
Energiapuun hankintamäärää on mahdollista kasvattaa. 

Energiapuun korjuuteknologian kehittäminen, jossa sekä energiapuu että teollisuuden 
ainespuu hakataan ja kuljetetaan samanaikaisesti, on tärkeää.

Tarvitaan uudenlainen energiapuutuki, joka 
kohdentuisi energiajakeeseen. Hakkuu voisi 
olla pelkkää energiapuuhakkuuta tai 
yhdistettyä aines- ja energiapuun hakkuuta 
myös järeämpirunkoisissa 
ensiharvennuksissa. Tämä nostaisi 
tuottavuutta ja alentaisi kustannuksia. 
Ainespuun ja energiapuu välivarasto ja 
terminaalialueina voisi hyödyntää rautatien 
läheisyyttä. Esitys tukipaketiksi on tällä 

hetkellä valtioneuvoston valmistelussa (uusiutuvan energian velvoitepaketti eli ns. 
risupaketti)

Tärkeitä huomioon otettavia asioita metsätalouden kannalta ovat energiapuun 
hyödyntäminen, jalostaminen sekä erilaiset menetelmät ja niiden kehittäminen sekä 
metsästys-, virkistys- ja retkeilytoiminta.
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Kunnat: Kannonkoski

YKSITYISMAAT (laskenta-ala: n. 19 800 hehtaaria)

Korjuukelpoiset energiapuuvarat kiinto-
m3/v

hake-
m3/v

MWh/v

Kannot 4 600 11 000 9 600
Hakkuutähde 6 100 15 000 12 000
Nuoret metsät kokopuuna 4 800 12 000 9 500
YHTEENSÄ 15 500 38 000 38 000

31 100 MWh vastaa 3.11 miljoonaa litraa oljyä, jolla lämmittää n. 1 000 omakotitaloa.

VALTION JA YHTIÖIDEN MAAT (laskenta-ala: n. 19 900 hehtaaria)

Korjuukelpoiset energiapuuvarat kiinto-m3/v hake-
m3/v

MWh/v

Kannot 3 700 9 200 7 700
Hakkuutähde 4 900 12 000 9 300
Nuoret metsät kokopuuna 3 800 9 600 7 700
YHTEENSÄ 12 400 30 800 24 700

24 700 MWh vastaa 2.47 miljoonaa litraa oljyä, jolla lämmittää n. 800 omakotitaloa.

MAAT YHTEENSÄ (laskenta-ala: n. 39 700 hehtaaria)

Korjuukelpoiset energiapuuvarat kiinto-
m3/v

hake-
m3/v

MWh/v

Kannot 8 300 20 200 17 300
Hakkuutähde 11 000 27 000 21 300
Nuoret metsät kokopuuna 8 600 21 600 17 200
YHTEENSÄ 27 900 68 800 55 800

55 800 MWh vastaa 5.58 miljoonaa litraa oljyä, jolla lämmittää n. 1 700 omakotitaloa.
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Teollisuus 

Puuteollisuus 

Työntekijämäärällä ja yritysten lukumäärällä mitattuna puutoimiala on matkailun ja 
maatalouden ohella Kannonkosken 
merkittävimpiä toimialoja. 

Puusepänteollisuuden alalla toimii n. 10 
yritystä, joista kaksi suurinta työllistää yli 70 
henkilöä. 

Loput ovat pieniä perheyrityksiä. Lisäksi on 
muutamia puutoimialaan läheisesti liittyviä 
metsäkoneyrityksiä, rakennuspalvelu-, sekä 
metsäalanpalveluyrityksiä. 

Kannonkosken elinkeinoelämän ja kunnan kehittymisen kannalta on erittäen tärkeää, 
että puutoimialan yritykset pystyvät edelleen kehittämään toimintaansa, 
investoimaan konekantaansa, palkkaamaan uutta koulutettua, ammattitaitoista 
työvoimaa, valloittamaan markkinoita ja tekemään laadukkaita tuotteita 
kilpailukykyiseen hintaan. 

Metalliteollisuus kone- ja autokorjaamot 

Kannonkoskella on varsinaista 
metalliteollisuutta vähän. Yksi yritys työllistää 
yli 10 henkilöä. Kone- ja varsikin pieniä 
autokorjaamoita on useita, mutta ne 
työllistävät vain 1-5 henkilöä kukin. Suurin osa 
yrityksistä toimii itsenäisesti oman 
vakiintuneen asiakaskunnan varassa ja niiden 
tuotekehitys ja markkinointi on vähäistä. 

Useissa yrityksissä myöskään kone ja 
laitekanta ei välttämättä ole laatua vaativien 

korjausten, asennusten ja rakenteiden osalta laajempien markkinoiden edellyttämällä 
tasolla. Toimialan kehittymistä hidastaa yritysten pienuus ja vähäinen määrä sekä 
ammattiosaaminen ja ammattitaitoisen työvoiman saanti. 

Tukemalla yritysten kehittymistä ja uusien tuoteideoiden kehittämistä valmiiksi 
tuotteiksi ja niiden ympärille rakentuvien alihankinta- ja yhteistyöverkostojen 
syntymistä on mahdollista lisätä liikevaihtoa ja työllisyyttä. 

Metalli- ja puualan yrityksillä on samansuuntaiset kehittämistarpeet ja 
mahdollisuudet. Kunta ja elinkeinotoimi yhdessä sidosryhmien kanssa huolehtivat 
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omalta osaltaan siitä, että alalla toimivilla ja myös uusilla yrityksillä on toiminnalle 
riittävästi tonttitarjontaa ja toimitiloja. 

Oppisopimuskoulutusta tuetaan henkilöstön kehittämismuotona. 

Toimialan perus- ja täydennyskoulutustarjonta tulee saada vastaamaan yritysten 
tarpeita. Rahoitusneuvottelut onnistuvat ja käytettävissä olevat investointi ja muut 
tuet tulevat yhteistyössä maksimaalisesti hyödynnetyiksi. 

Tulee edistää uuden tuotantoteknologian ja nopean tietotekniikan käyttöönottoa 
yrityksissä sekä lisätä yritysten välistä yhteistyötä ja alihankintaverkostojen 
syntymistä ja monipuolistaa puu- ja metallialan yrityspohjaa. 

Tuetaan opinto-, näyttely-, tutustumis-, ja messumatkojen tekemistä yhdessä oman 
tietotaidon kohentamiseksi ja ideoiden ja yhteistyökumppaneiden löytämiseksi. 

Teollisuudelle tärkeintä seikkoja ovat tontit ja toimitilat, onnistuneet 
rahoitusneuvottelut, tuoteideoiden kehittäminen, koulutus, nopean tietotekniikan 
käyttöönotto, yritysten välinen yhteistyö, puu- ja metallialan yrityspohjan 
monipuolistuminen sekä opintomatkat. 
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Palvelut 
Kunnan yksi perustehtävä on erilaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. 

Kunnan tuottamia palveluja ovat mm.

• Sosiaali- ja 
terveydenhoitopalvelut 

• Kasvatus ja opetuspalvelut

• Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

• Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut

• Teknisen toimen palvelut

• Palo ja pelastustoimi 

• Piispalan hyvin monipuoliset 
palvelut

• Sähköiset palvelut

Palveluelinkeinot on merkittävä työllistäjä kunnassa. Kuntapalvelujen tuottavuuden 
ratkaisee se, miten palvelut tuotetaan ja miten tehokkaiksi palvelut onnistutaan 
virittämään. 

Kilpailuttamalla varmistetaan, että kuntalaiset saavat parasta mahdollista palvelua. 
On kuitenkin ehdottomasti huolehdittava siitä, ettei laatu kärsi kilpailun myötä. 

Myös yritysten pitää etsiä yhteistyötä kunnan kanssa ja tarjota palvelujaan. Kun 
yritykset pääsevät tarjoamaan osaamistaan myös julkiselle sektorille, niiden 
markkinat laajenevat, toimintaedellytykset vahvistuvat ja ne pystyvät jatkamaan 
toimintaansa suppeammillakin markkinoilla. Syntyy myönteinen, yritystoimintaa 
vahvistava ja uusien yritysten ja palvelujen syntymistä ruokkiva kierre. 
Palveluyrittämiselle on monipuoliset mahdollisuudet mm. matkailussa, hoiva-alalla, 
erilaisissa etätyöratkaisuissa ja ulkoistettujen palvelujen tarjonnassa. 

Kun kunta ostaa palveluja on tärkeää hahmottaa mitä ja minkä laatuista tuotetta tai 
palvelua halutaan. Kuntien hankintaosaaminen ei ole yleisesti niin ammattimaista 
kuin se voisi olla. 

Tuotteelle tai palvelulle asetetut vaatimukset on tuotava selkeästi esiin, jotta 
lopputulos on sitä mitä halutaan. 
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Kannonkoskella on kaksi 
päivittäistavarakauppaa, kaksi polttoaineen 
jakelupistettä, joista toinen vain 
dieselpolttoaine-korttiautomaatti sekä useita 
hyvin monipuolisia palveluita tarjoavia yrittäjiä. 
(kts. Yritysluettelo) 

Suurimpina puutteina on pidetty rautakauppa-, 
rakennustarvike-, vaate- ja 
kodinkonemyymälöiden puutetta. Paikallinen 

yksityiskauppa kuitenkin toimitusmyyntinä pystyy tarjoamaan edellä mainittuja 
tuotteita. Kyseiset tuotteet on pääsääntöisesti hankittu Saarijärveltä tai Viitasaarelta. 
Suurimpina kilpailijoina päivittäistavarakaupoille ovat naapurikaupunkien marketit. 

Kaupan palveluja ja tuotevalikoimaa on kehitettävä vastaamaan asiakaskunnan 
tarpeita matkailijat ja kesäasukkaat huomioiden. 

Kauppojen yleisilmeen ja viihtyvyyden parantaminen sekä osalla liiketilojen uusiminen 
ja lisätilojen rakentaminen on tarpeen, jopa kiireellistä, asiakaskunnan 
säilyttämiseksi. Kaupassa käynti on myös sosiaalinen tapahtuma ja tarjoaa monille 
yksinasuville tervetullutta ohjelmaa päivään. Ostoksilla käynnistä on luotava 
nautinnollinen kokemus, joka paljon riippuu siitä, miten asiakasta palvellaan ja miten 
heidän tarpeet tyydytetään. 

Palvelujen suhteen on estettävä kilpailun vääristymä sekä huomioitava 
tarjouspyynnöissä paikalliset yritykset. Etenkin terveyden ja sairaanhoito on 
huomioitava palveluiden kehittämisessä. Työpaikkoja pitää olla mahdollista lisätä 
mm. hoiva-alalla, matkailussa ja etätyötehtävissä. 

Nämä kehittämistarpeet ja toimenpiteet ovat välttämättömiä asiakasmäärän 
kasvattamiseksi. 
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Kunnan hankinnat ja elinkeinopolitiikka 
Kesällä 2007 voimaan tullut uusi hankintalaki muutti hankintasääntelyä merkittävällä 
tavalla. Hankintalainsäädännön soveltamiselle asetettiin alarajat. Nämä rajat ovat 
kuitenkin parhaillaan muutoksen alla. 

• Tavanomaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa alaraja on 15.000 € 

• Rakennusurakoissa 100.000 € ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 50.000 € 

Lisäksi laajennettiin ilmoitusvelvollisuutta hankinnoissa joita laki koskee. 

Pienet ostot on rajattu julkisia hankintoja 
koskevan lain soveltamisen ulkopuolelle. 
Kunnat voivat sen vuoksi toteuttaa 
pienhankinnat vapaamuotoisemmin kuin laissa 
säädellyt ostot. Pienhankinnat on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa kevyellä 
byrokratialla, mutta mahdollisimman avoimesti 
kilpailuttamalla. Paikalliset yritykset voivat olla 
erityisen varteenotettava vaihtoehto 
pienhankintojen toteutuksessa. 

Kunnan tulisi kehittää hankintaosaamistaan ja markkinoiden tuntemusta jatkuvana 
prosessina. Pienet yritykset menestyvät tarjouskilpailussa, mikäli ostoja ei tehdä liian 
suurina kokonaisuuksina. 

Jos hankinnoissa pyritään yksisilmäisesti mittakaavaetuihin ja pudotetaan tietoisesti 
toimittajamäärää, markkinat keskittyvät, vaihtoehdot vähenevät ja hinnat nousevat. 

On osattava hyödyntää pienten yritysten tarjontaa sallimalla laajasti osa- ja 
yhteistarjousten tekeminen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tulee olla tasavertainen 
mahdollisuus osallistua kunnan tarjouskilpailuun. 

Elintarvikkeiden hankinnassa on suosittava kotimaista, lähellä tuotettuja tuotteita. 
Hankintapolitiikalla on selkeä yhteys elinkeinopolitiikkaan, ja tämän yhteyden 
toimivuudesta on huolehdittava. ( Yritysvaikutusten arviointi tarjouspyynnöissä ja 
päätöksissä. )
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Matkailu 
Maaseutumatkailun yritystoiminta jakaantuu majoitukseen, ravitsemus-, ohjelma- ja 
oheispalveluihin. Koska maaseutumatkailun suurin vahvuus on puhdas luonto, on 
ympäristövastuullisuus otettava kehittämistyön perustaksi. 

Maaseudun rauha ja väljyys, puhdas luonto ja ympäristö 
sekä arktinen eksotiikka ovat vielä täysimääräisesti 
käyttämättömiä mahdollisuuksia. Maaseutualueiden 
perinteiset elinkeinot tarvitsevat tuekseen uusia, toimivia 
elinkeinoja. Luontoon perustuva matkailu on nopeimmin 
kasvava matkailuelinkeinon sektoreista. 

Turvallisuus on merkittävä matkakohteen valintaan 
vaikuttava tekijä. 

Tuotekehitys vaatii jatkuvan asiakaspalautteen keräämisen, tuotteen kehittämisen ja 
näiden hyödyntämisen markkinoinnissa. Ohjelmapalvelut ovat keskeinen osa 
elämyksellistä, räätälöityä matkailutuotetta ja ne vaikuttavat myös merkittävästi 
asiakkaiden matkakohteiden valintaan. Metsästys- ja kalastusmatkailua voidaan 
edelleen kehittää.

Tulevaisuuden matkailutuotteen merkittäviä tekijöitä ovat saatavuus ja 
saavutettavuus sekä tuotteen muunneltavuus. Menestyvän palveluntuottajan on 
tunnettava ja hyödynnettävä tehokkaasti jakelu ja myyntikanavia. 

Kuntaan toivotaan lisää yhteisiä tapahtumia joilla väki saataisiin liikkeelle (lauluiltoja, 
latotansseja, perinnepäiviä, esittelyjä, näytöksiä..). Yleinen siisteys olisi saatava 
kuntoon, em. tienvarsia rumentavat röttelöt ja risukot tulisi poistaa. Lisäksi 
infokansiot ja –taulut on pidettävä ajan tasalla ja matkailijoiden nähtävänä. Muita 
kehittämiskohteita ovat mm. Piispalan vahvuuksien hyödyntäminen, Öijän lomakylän 
kehittäminen sekä alueen olemassa olevien kohteiden hyödyntäminen (Pyhähäkki, 
Salamajärvi, rautatie, Suomenselän lentokenttä..)
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Koulutus 
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Osaamisen vahvistaminen koulutuksen avulla on keskeinen keino lisätä yrityksiä ja 
yritysten kilpailukykyä. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
koulutustarpeen ennakointiin, on turvattava 
yrityksille tarjottavan koulutuksen saatavuus, 
saavutettavuus ja korkea laatu. 

Oppilaitosten työelämäyhteyksien ja opetuksen 
on vastattava pienten yritysten tarpeita. 

• Yrittäjyyskasvatus ja opetus on nähtävä 
osana elinkeinopolitiikkaa. 

• Yrittäjyysopetuksen ja 
yrittäjyyskasvatuksen resursseja on 
lisättävä kaikilla koulutusasteilla. 

• Opettajien edellytyksiä osallistua yrittäjyyskasvatusta koskevaan 
täydennyskoulutukseen on lisättävä. 

• Yrittäjien asiantuntemusta on lisättävä oppilaitoksissa. 

• 4 H yhdistyksellä myös merkittävä rooli yrittäjyyskasvussa 

Lukion- ja ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa kannonkoskelaisia oli vuonna 
2009 yhteensä keskimäärin 68 henkeä, joista lukiossa 21 (31%) ja ammatillisessa 
toisen asteen koulutuksessa 47 (69%). Lukiolaisista pääosa (15) opiskeli Saarijärven 
lukiossa. Ammattiin opiskelevista suurin osa opiskeli Äänekosken (28,5) tai 
Jyväskylän (10,5) ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien opiskelupaikoissa. Näiden 
lisäksi yksittäisiä opiskelijoita oli kaikkiaan kymmenen muun toisen asteen 
koulutuksen järjestäjän oppilaitoksissa. 

Oppisopimuskoulutuksessa ammatillista peruskoulutusta oli hankkimassa neljä 
henkeä. Ammattikorkeakouluissa opiskeli kahdeksan henkeä. 

Tiivistettynä koulutuksen suhteen on turvattava tarvittava koulutus sekä yrityksille 
että myös työntekijöille sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tärkeitä asioita 
ovat myös yrittäjyysopetus jossa voidaan hyödyntää sekä oppilaiden että opettajien 
suhteen yrittäjien asiantuntemusta.

21



Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Opiskelijat kunnittain 20.9.07
Jäsenkunta Kuntanumero POKE yht. Tarvaala, 

maatalousop.
Kolkanlahti, 
metsäoppi

Kannonkoski 216 31 5 1
Opiskelijat kunnittain 20.1.08
Kannonkoski 216 28 5 1
Opiskelijat kunnittain 20.9.08
Kannonkoski 216 34 5 1
Opiskelijat kunnittain 20.1.09
Kannonkoski 216 26 3 0
Opiskelijat kunnittain 20.9.09
Kannonkoski 216 31 4 0
Opiskelijat kunnittain 20.1.10
Kannonkoski 216 32 4 1

Nuorten ja aikuisten peruskoulutus

Otos Viitasaari 
AOL

Äänekoski 
AOL

Äänekosken 
kauppaoppilaitos

Äänekoski 
sos ja terv.

Aikuiskoul.

09 / 2007 4 17 2 1 1 
01 / 2008 2 17 2 1 0
09 / 2008 1 23 1 3 0
01 / 2009 1 20 1 1 0
09 / 2009 4 21 0 2 0
01 / 2009 3 20 1 3 0
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Ohjelman tekeminen 

Ohjelman tekemisessä on hyödynnetty: 

• Suomen yrittäjien Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirjaa

• Tilastokeskuksen tilastoja 

• Tämän ohjelmatyöryhmän muistiinpanoja

• Paikalliset ja alueelliset selvitykset, tutkimukset, artikkelit ja uutiset 

• Asiantuntija haastattelut 

Elinkeino-ohjelman on koonnut Kauko Rajalin keväällä 2010. 

Elinkeino-ohjelma on käsitelty: 

• Kannonkosken yrittäjät ry:n hallitus

• Kannonkosken tulevaisuusryhmä 

• Kannonkosken kunnanhallitus 

• Kannonkosken kunnanvaltuusto  

 

 

 

 

Otos 
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