Salon kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma
Salon elinkeinopoliittinen visio vuonna 2026: Salo on Suomen yritysystävällisin kunta
Yrityksen on helppo tulla keskustelemaan asioista kaupungin kanssa ja tulla kuulluksi. Salossa on helppo saada yhdessä asioita aikaan.

VETOVOIMAINEN

KASVUKAUPUNKI

LUOVA EDELLÄKÄVIJÄ

Kaikki puhuvat Salosta hyvää. Salon kaupunki-ilme on
nykyaikainen ja houkutteleva. Saloon on näppärä tulla ja
Salossa on helppo kulkea. Saloa markkinoidaan rohkeilla,
onnistuneilla kampanjoilla sekä houkuttelevilla
tapahtumilla. Uusia asukkaita ja yrityksiä muuttaa ja
juurtuu Saloon.

Salossa yritykset ovat kansainvälisiä ja kasvattavat
osaamistaan. Saloon muuttaa uusia yrityksiä ja
huippuosaajia. Salon koulutustarjonta vastaa
osaamistarpeita. Salo järjestää alkaville, kasvaville ja
sijoittuville yrityksille parhaat neuvontapalvelut. Salon
kaavoitus vastaa tarpeisiin ja lupaprosessit ovat nopeat.

Salossa syntyy ja kasvaa yrityksiä ja korkeakouluja
yhdistäviä kestävän ja älykkään teknologian
ekosysteemejä. Kaupungin infraa ja palveluita
hyödynnetään tuotekehityskumppanuuksissa yritysten ja
tutkimuslaitosten tuotekehityksessä ja pilotoinnissa.
Kärkihankkeet tuottavat ennakkoluulottomia ratkaisuja ja
mahdollisuuksia tulevaisuuden liiketoiminnalle.

T1 Uusia asukkaita ja yrityksiä muuttaa ja juurtuu Saloon.
T2 Salo on helposti saavutettavissa ja liikkuminen/arki on
sujuvaa.
T3 Salon kaupunki-ilme on houkutteleva.

T1 Salossa yritykset kasvavat ja menestyvät kehittämällä
osaamistaan, monipuolistamalla liiketoimintaansa ja
kansainvälistymällä.
T2 Salo on houkutteleva eri alojen osaajille.
T3 Saloon perustetaan ja Saloon siirtyy uusia yrityksiä.

T1 Saloon syntyy uusiin liiketoimintamalleihin ja nouseviin
teknologioihin panostavaa edistyksellistä yritystoimintaa.
T2 Saloon syntyy uudenlaisia toimintamalleja yritysten
sekä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten välille.
T3 Salo uudistuu kokeilujen kautta.

TP1 Edistämme asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen
osallistumista Salon elinvoiman vahvistamiseen.
TP2 Rakennamme suunnitelmallisesti ja rohkeasti Salon
brändiä ja identiteettiä hyödyntämällä uusia tapoja ja
välineitä.
TP3 Kehitämme asiakaslähtöisiä palveluita ja älykkäitä
ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen, oppimiseen,
työskentelyyn ja yrittämiseen.
TP4 Parannamme saavutettavuutta sekä lisäämme
yhteyksiä ja vuorovaikutusta muiden alueiden kanssa.

TP1 Varmistamme, että kaavoitus- ja tonttipolitiikka
vastaavat yritysten kysyntään ja prosessit ovat nopeita.
TP2 Varmistamme, että yrityksillä on parhaat palvelut ja
edellytykset kasvun ja kehittymisen tueksi.
TP3 Varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden ja
rakennamme tulevaisuuden työelämää tukevia
opiskelupolkuja yhdessä eri kouluasteiden ja yritysten
kanssa.
TP4 Edistämme yrittäjyyskasvatusta ja
opiskelijayrittäjyyttä monimuotoisesti.

TP1 Hyödynnämme aktiivisesti kansallisia ja
kansainvälisiä verkostoja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa yrityksille.
TP2 Avaamme kaupungin infraa, palveluita ja hankintoja
yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten kokeiluympäristöiksi
sekä toimimme kaupunkina uusien innovaatioiden
kehitysalustana.
TP3 Luomme uusia toimintamalleja yliopistojen,
korkeakoulujen, yritysten ja asiakkaiden välille.

Elinkeinopolitiikan tavoitteet: Työpaikat, veropohja ja ostovoima, tulevaisuuden kilpailukyky
Nyt

Tulosten aikajänne

Myöhemmin

Elinkeinopoliittisen ohjelman eteneminen
• Ohjelma hyväksytty syksyllä 2018.
• Tiimit aloittivat toimintansa loppuvuodesta 2018.
• 1/2019 aloitti uusi EPO-koordinaattori/ohjelmapäällikkö, joka toimii yhteyshenkilönä
ohjelmaan liittyvissä asioissa.
• Kaupungin eri tahot tekevät jatkuvaa työtä elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteiden
saavuttamiseksi yhteistyössä yrittäjien kanssa.
• Yrityksiä houkutellaan sijoittumaan Saloon ja sitä kautta pyritään kasvattamaan
veropohjaa ja varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyky.
• EPO tarjoaa ohjelmallisen viitekehyksen ja tekee toimenpiteet näkyväksi.
• Työtiimit tarkentavat EPO:ssa määriteltyjä tavoitteitaan ja toimenpiteitään sekä
määrittelevät tavoitteet, aikataulut ja mittarit toiminnalleen.
• EPO-tiimi käsittelee ja hyväksyy esitykset.
• Tiimit kokoavat toimenpiteiden toteutusta varten tarvittaessa sparrausryhmän
asiantuntijoista, palvelualueilta ja sidosryhmistä.
• EPO:n etenemisestä viestitään säännöllisin väliajoin mm. sidosryhmille.
www.salo.fi
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KOKOONTUU

2 krt/vuosi
25.2.

1 krt/kk

Vähintään 1 krt/kk

2 kk:n välein
31.1., 12.3., 16.4., 18.6.

ROOLI

EPO:n suunnittelu ja
seuranta työpajoissa

EPO-tiimi vastaa elinkeinopoliittisen
ohjelman toimenpidesuunnitelmasta
ja sen toteutumisesta, seurannasta
ja raportoinnista. Työtiimien
toimintaa seurataan
seurantakorttien avulla. EPO-tiimi
mm. hyväksyy työtiimien
ehdottamat toimenpiteet,
hankesuunnitelmat ja aikataulut
sekä laatii EPO:lle ja teemoille
budjetit.

Tiimit vastaavat teemastaan, sen
toimenpiteiden suunnittelusta,
toteutuksesta ja seurannasta. Tiimit
kokoavat tarvittaessa sparrausryhmän
asiantuntijoista, palvelualueilta ja
sidosryhmistä.

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus
yrittäjiä ja elinkeinotoimintaa
koskevista ajankohtaisista asioista.

www.salo.fi

Kiitos!
Kirsi Ruohonen
Ohjelmapäällikkö
kirsi.ruohonen@salo.fi
P. 044-778 7706
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