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TYÖLLISYYS
OSAAMINEN
DIGITALISAATIO

LUONTOMATKAILU

YRITYKSET

VERKOSTOMAINEN
KUMPPANUUS

• alkavat yritykset
• investoinnit
• omistajanvaihdokset
• sijoittuminen
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MAATALOUS

Tulevaisuuden
trendit
Uudet
avaukset
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METSÄBIOTALOUS

Sijoittuvien yritysten hankinta ja
uusien liiketoimintojen edistäminen
Vihreän teollisuuden alueelle
Osaavaa työvoimaa Vihreän teollisuuden alueelle
Puunkorjuuyritysten tuottavuuden
nousu uusien työmenetelmien
avulla

DIGITALISAATIO JA TYÖLLISYYS:
TEOLLISUUS JA PALVELUT

MAATALOUS

Osaamisen lisääminen
ja kannattavuuden
parantaminen
Maatiloilla tuotetun uusiutuvan energian hyödyntämisen lisääminen

•

ELINTARVIKETEOLLISUUS
Yhteistyön lisääminen
maatalouden ja elintarvike
teollisuuden kesken.

•
•
•
•
•

TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2020:
Biotuote- ja kiertotalouskeskittymä Vihreän teollisuuden alueelle.
Tehokas toimintamalli osaavan työvoiman hankintaan yhteistyössä
yritysten kanssa.
Digitalisaatiolla on parannettu merkittävästi teollisuuden ja palvelujen
tuottavuutta.
Elintarviketuotantoon käytettävä peltoala on kasvanut 500 ha.
Valtimolla on entistä vahvempi kansainvälinen puunkorjuun ja logistiikan
osaamiskeskittymä.

Ylä-Karjalan elinkeino-ohjelman toteutus
Tavoite / askelmerkit:

2018:			

Biotuote- ja kiertotalouskeskittymä rakentuu.

Alueella aloittaa toimintansa 4 uutta yritystä ja 2 uutta yritystä
kiinnostuu sijoittumisesta
		
Osaava työvoima -toimintamalli
Yhteistyöverkosto valmis			

2020:
Yritystoiminta käynnissä
Valmis toimintamalli

Digitalisaatiolla on parannettu merkittävästi teollisuuden
Käynnistetty 5 - 7 kpl teoll.yritysten uudistumisprojektia			
Toteutuneet projektit
ja palvelujen tuottavuutta.			
		
Elintarviketuot. käytettävä peltoala on kasvanut 500 ha.
100 ha lisäys viljelyalaan			
500 ha lisää elintarvikeviljelyssä
		
Kans.välisen puunkorjuun ja logistiikan osaamiskeskittymän
Uusia kumppanuuksia esim. koulutusmyynti- ja ohjelmistoyrityksiä

vahvistaminen
Elinkeino-ohjelman toteuttamisesta tehdään toimintasuunnitelma vuosittain.

PIKES –uudistava elinkeinoelämän asiantuntija:

Asiakaslähtöiset yrityspalvelut yrityksille ja yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville
KEHITTÄMISPALVELU:
Paras rahoituskanava
kehittämishankkeelle

SIJOITTUMISPALVELU:
Joustava, paikallinen
kumppani sijoittuvalle
yritykselle

YRITYKSEN PERUSTAMISNEUVONTA

Asiantunteva ideasta
liiketoiminnaksi -sparraus

Asiantunteva palvelu eri toimialoille

•
•

Yritysasiantuntijoilla vastuutoimialat
Vahvat kumppanuudet, erikoisasiantuntijoita tarpeiden
mukaan ostopalveluna

Vahvat kumppanuudet :

•
•

Ylä-Karjalan yritykset ja yrittäjäyhdistykset

•
•
•
•
•
•

Nurmeksen kaupunki, Valtimon kunta
Elintarvikealan osaamisverkosto
LUKE, ProAgria Pohjois-Karjala, Metsäkeskus,
Pohjois-Karjalan kauppakamari ja maakuntaliitto
ELY, TE-toimisto, yksityiset rekrytointiyritykset

Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä ja paikalliset ammattiopistot

Keksintösäätiö

Toimintatapamme on ennakoiva. Reagoimme ketterästi muutoksiin!

OMISTAJANVAIHDOSNEUVONTA:
Hallittu yrityksen
omistajanvaihdos

TALOUSNEUVONTA:

Ratkaisuehdotus yrityksen
taloustilanteen hallintaan
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Innostavaa elinkeino-ohjelmakautta 2018 - 2020

Rohkeat investoinnit Vihreän teollisuuden alueelle sekä Valtimon vahva
kansainvälinen puunkorjuun ja logistiikan osaamiskeskittymä luovat
vahvan perustan metsäbiotalouden nousuun Ylä-Karjalassa. Vihreän teollisuuden alueelle on muodostumassa biotuote- ja kiertotalouskeskittymä,
jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta. Puuta
jalostetaan täällä entistä pitemmälle, näin alueelle jää enemmän euroja
ja saamme uusia työpaikkoja. Lisäksi alueelle on tulossa innovatiivisia,
kierrätysmateriaaleja jalostavia yrityksiä.

Ylä-Karjalan vetovoimaa lisää meidän matkailun kärkikohteen, Bomban
karjalaiskylän mittavat investoinnit. Uniikki matkailukohde ja uusi kylpylä
kutsuvat viihtymään. Täällä voi syntyä päätös myös viipyä pitempäänkin
Ylä-Karjalassa mm. uusien työ- ja yrittämismahdollisuuksien vuoksi.
Teemme yhdessä töitä uuden elinkeino-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen ja viemme ne yhdessä maaliin. Olemme valmiita myös uusiin,
yllättäviin haasteisiin. Pidetään yhteyttä!

sympaattinen&toimelias
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toimitusjohtaja
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puh. 050 599 4326
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kaupunginjohtaja
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Leena Mustonen
kunnanjohtaja
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