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YLÄ-SAVON SEUDUN KESKEISET KEHITTÄMISTEEMAT

IISALMI
VIEREMÄ
KIURUVESI
KEITELE
PIELAVESI
LAPINLAHTI
SONKAJÄRVI

YLÄ-SAVON SEUDUN KUNTASTRATEGIOIDEN
PERUSTEELLA YHTEENVEDETTY SEUDUN SWOT
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

- vahvat vientiteollisuuden yritykset
- luonto ja harrastusmahdollisuudet
- peruspalvelut
- yhteisöllisyys
- työpaikkaomavaraisuus
- koettu turvallisuus
- asumisen edullisuus

- väestökehitys ja ikärakenne
- sairastavuusindeksi
- pienet työpaikkakeskittymät
- työllisyystilanne
- opiskelupaikkojen määrä
- yksipuolinen elinkeinorakenne
- kaupunkirakenteen puuttuminen
- joukkoliikenne
- vuokra- ja aso-asuntojen määrä

MAHDOLLISUUDET
- matkailu ja palvelutarjonta (myös yrityksille)
-lähiruoka ja alkutuotannon kehit täminen
- etätyö
- Ylä-Savo, Suomen toimivin seutukunta?
(yhteinen markkinointi, tapahtumat…)
- mielikuvamarkkinointi
- Iisalmi näkyviin keskuskaupunkina
- maahanmuutto

UHAT
- kuihtuminen
- huoltosuhde
- työllisyyskehitys
- yksipuolinen elinkeinorakenne
- menestys riippuvainen muista toimijoista

LUE LISÄÄ

www.iisalmi.fi/
ylasavonkehityssuunnitelma
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KEHITTÄMISEN KÄRJET
Ylä-Savon Kehittämisen kärjiksi on valittu koulutus, osaavan työvoiman saatavuus,
saavutettavuus, yritysten investointi- ja toimintaedellytykset sekä pehmeät vetovoimatekijät.
Taulukossa esitetään kehitysteemat tavoitteineen, aikatauluineen ja vastuutahoineen.

TEEMA

TAVOITE

KOULUTUS

Koulutusyhteistyön ekosysteemi oppilaitosten ja
yritysten välillä

OSAAVAN
TYÖVOIMAN
SAATAVUUS

YRITYSTEN
INVESTOINTIJA TOIMINTAEDELLYTYKSET

SAAVUTETTAVUUS

PEHMEÄT
VETOVOIMATEKIJÄT YLÄ-SAVON MALLI &
KAUPUNKIKEHITTÄMINEN

Saada lisää motivoitunutta työvoimaa
seudulle

Ylä-Savon yhteinen
edunvalvontasuunnitelma, joka
kokoaa seudun äänen
yhteen. Kuntajohtajat
koordinoivat tekemistä
ja ylläpitävät tärkeitä
aihealueita

Nostaa seudun
saavutettavuutta
& parantaa 5-tien
palvelutasoa

Jokainen nuori
mukaan harrastustoimintaan & vetovoimaiset kaupunkiympäristöt

VASTUUTAHO

Oppilaitokset
(Savonia, YSAO, SAKKY)

Työllisyystoimijat

Kunnat /
Tulevaisuustyöryhmä

Kunnat /
Tulevaisuus-työryhmä

Kunnat (sivistys- ja
vapaa-ajan toimi),
seurat ja järjestöt &
kuntien maankäyttö
ja kaavoitus

MUUT
TOIMIJAT

Kunnat, yritykset,
opiskelijat

TE-toimisto,
oppilaitokset,
kunnat, yritykset

Yritykset, elinkeinoelämän järjestöt

Yritykset, elinkeinoelämän etujärjestöt, valtio, maakuntaliitto, ELY-keskus

Maakunnan liitto,
alueen kansanedustajat

MITTARI

Uusien yrityslähtöisten
opintopolkujen määrä
seudulla aloituspaikkoja/
vuosi

Työperäiselle maahanmuutolle vuosittainen
tavoitetaso

Edunvalvontasuunnitelmaan yksityiskohtaiset vaikuttamisen
tavoitteet / mittarit

Matkustusaika, turvallisuus, palvelujen ja
investointien määrä

Lasten ja nuorten
määrä seuroissa &
keskustojen kävijämäärät, myymälöiden liikevaihto

TOIMET ENNEN
2020 FOORUMIA

Kiinnostuneiden kartoitus, pilotit ja yksityiskohtainen opintoalojen
kartoitus, rahoitusmalli

Yhteisten rekrytointitarpeiden kokoaminen
ja tehokas viestintä

Edunvalvontasuunnitelma luotu ja
viestitty sidosryhmiin /
vaikuttajakanaviin

Tulevaisuustyöryhmä
määrittelee edunvalvontasuunnitelmaan saavutettavuuteen liittyvät
tavoitteet

Kunnat kartoittavat
alueillaan järjestöjen
mahdollisuuksia
toiminnan kehittämiseen

TEEMAAN LIITTYVÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Joustavat
koulutusmallit
Seutukaupunki-hanke
(IISALMI)
Rajaton Ylä-Savo (Kauppakamari)

Yhteistyöllä Työtä
-hanke (IISALMI + muut
kunnat)
Future Savo

New Tech -teknologiateollisuuden kehittämishanke (IISALMI + muut
kunnat)
1.1.2020 alkaen

Siltasopimus
Ylä-Savon liikennetyöryhmä

Future Savo
(IISALMI)
By Iisalmi & Iisalmi ja
Tienoot -yhteistyöryhmät

