LIITE 1

Kehittämisen kärkitavoite 1: 62000 ASUKKAAN WARKAUS MUODOSTAA
VETOVOIMAISEN JA ELINVOIMAISEN TALOUSALUEEN ITÄ-SUOMESSA
11.12.2017 khall, 18.12.2017 kvalt (päivitetty 5.6.2018)

Vastuuhenkilöt: Navitas Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen
Warkaus on Itä-Suomen vetovoimainen 62000 asukkaan kansainvälinen kasvukeskus.
Varkauden päätöksenteko on yrittäjäystävällistä ja edistää erikokoisten yritysten toimintaedellytyksiä ja
mahdollistaa niiden kasvua ja kilpailukykyä.
Varkaudessa on riittävästi ja laadukasta toisen asteen ja ammattikorkeakouluopetusta sekä
innovaatioympäristö, jotka turvaavat yritysten tarvitseman osaavan työvoiman ja palvelujen saannin
sekä tutkimuksen ekosysteemin yhdessä yliopistojen kanssa (Savonia-ammattikorkeakoulu,
Lappeenrannan Teknillinen yliopisto LUT, Itä-Suomen yliopisto UEF, Jyväskylän yliopisto ja Aaltoyliopisto). Kaupunki vahvistaa yhteyksiä kotimaisiin ja kansainvälisiin koulutus- ja tutkimusyhteisöihin.
Varkaudessa toimii virtuaaliyliopisto sekä ”demola”, jossa yritys esittää idean tai haasteen, joukko
opiskelijoita ottaa sen muutamaksi kuukaudeksi työn alle, kokeilee ja etsii siihen ratkaisuja. Varkaudessa
on käytössä myös ”Tiituksenmalli”, jolla mahdollistetaan, helpotetaan ja tuetaan nuorten yrittäjyyttä ja
yrittäjäksi ryhtymistä.
Varkaus on helposti saavutettavissa ja on houkutteleva sijoittumiskohde myös uusille yrityksille.
Varkaudessa tarjottavat palvelut ovat laadukkaita ja lähellä. Varkaus tarjoaa monipuolisia,
luonnonläheisiä ja edullisia asumisvaihtoehtoja.
Varkaudessa päättäjät, asukkaat, yritykset ja yhteisöt ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja
täällä arvostetaan kokeilukulttuuria sekä innovatiivisuutta.
Luonto, vesistö ja Varkauden rikas kulttuuriympäristö ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä.
Saimaa-brändillä vahvistetaan Varkauden seudun matkailua.
Keski-Savon kuntien ja muiden toimijoiden tiivis yhteistyö lisää seudullista elinvoimaa.
Varkauden vahvat kansainväliset vientiyritykset vievät Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelmassa
asetettuja kehittämisen kärkiä eteenpäin, luoden pk-yrityksille kasvua verkostojensa kautta.
STRATEGINEN
TAVOITE

TOIMENPITEET

MITTARIT

VASTUUTAHO

Varkauden
työllisyysaste
nousee ja
työttömyys
pienenee

Luodaan edellytykset yrityksille
uusien työpaikkojen syntymiselle ja
nykyisten säilymiselle

Työllisyysaste

Kaupunginvaltuusto

Työttömyysaste

Kaupunginhallitus

Uudet työpaikat

Navitas Kehitys Oy

Varkaus
houkuttelee ja
kiinnostaa
yrityksiä ja

Varmistetaan laadukkaat ja riittävät
yhden luukun yrityspalvelut, joita
täydentävät mentorointi ja
yrityskummitoiminta

Toteutetaan työllisyysohjelmaa
suunnitellusti

Työllisyyspalvelut

Asiakaspalaute

Kaupunginhallitus

Yritysten sijoittumiset

Konsernijohto

Kattavat
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sijoittujia

Yrityksille on tarjolla riittävästi
tontteja ja toimitiloja sekä
kaavoitus ja lupaprosessit ovat
joustavia ja nopeita.

koulutusohjelmat ja
riittävät hakijamäärät

Navitas Kehitys Oy

Osallistutaan maakunnalliseen
yritysrahastoon

Yritysten liikevaihdon
kasvu

Navitas Kehitys Oy

Elinkeinopoliittinen operointiraha

Viennin kasvu

Teollisuuskylän tase kuntoon.
Vahvistetaan Osmajoentien
kampusta tukemaan yritysten ja
oppilaitosten yhteistyötä, jotta T&K
-toiminta ja innovaatioalusta
vastaavat paikallisen ja alueellisen
elinkeinoelämän tarpeisiin.
Toimitaan aktiivisesti
vetovoimakeskuksen syntymiseksi
ja sitoutuminen siihen
Kasvu- ja
vientiyritysten
määrää
lisääntyy

Huolehditaan
yritysneuvontapalveluiden tasosta
ja laadusta
Luodaan sujuva
omistajanvaihdosprosessi
Turvataan
uusyrityskeskustoiminnan
jatkuminen ja rahoitus
Paikallisten pkyritysten osuus
hankinnoista
kasvaa

Yritysten määrän kasvu
AKR-rahojen määrä
Rahaston sijoitukset
Onnistuneiden
omistajanvaihdosten
määrä

Paikallisilta pk-yrityksiltä
tehtävien hankintojen
määrä

Konsernijohto

Tuetaan lapsiperheitä/palvelut

Varkauden väkiluku

Kaupunginvaltuusto

Tervetuloa Varkauteen- Varkauteen
muuttajan/ muuttavan
lapsiperheen paketti

Muuttoliike

Kaupunginhallitus

Lasten ja nuorten määrä

Konsernijohto

Lisätään paikallisten yritysten
osuutta hankinnoista, jakamalla
hankintoja osiin ja
mahdollistamalla pienempien
osatarjousten tekeminen.
Hankintaohjeen laadinta.

Kaikki toimialat

Sosiaaliset kriteerit otetaan
käyttöön osassa hankintoja
Yritysvaikutusten arviointikriteerit
uudistetaan ja otetaan käytäntöön
Väkiluku
kasvaa
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Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ja
Varkaus
Monipuoliset joustavat tukimuodot
lastenhoitoon

Huoltosuhde

Navitas Kehitys Oy

Asiakaspalaute
(imagomittaukset)

Luodaan vetovoimainen ja
houkutteleva kaupunki
Varkauden
saavutettavuus
on hyvä

Linja-auto ja raideliikenteen
paremmat yhteydet
Toimivat ja riittävät
tietoliikenneyhteydet
VT 23 (Varkaus-Viinijärvi)
peruskorjaus
Alemman tieverkon parantaminen
Saimaan kanavan kehittäminen

Matkailu
kehittyy

Toimitaan aktiivisesti Aaltokaupunkiverkostossa
Hyödynnetään teollista
kulttuuriperintöä matkailussa
Tuodaan esiin paikallisia kohteita
Saimaa-brändin hyödyntäminen

Seudullinen
yhteistyö
tiivistyy

Vuorojen määrän kasvu

Kaupunginhallitus

Lento- ja syöttöyhteydet toimivat

Kaupunginjohtaja
Navitas Kehitys Oy

Tieverkoston
kunnostuksen rahat
Digitaaliset
palvelukanavat
kunnossa
Seudun
matkailuyritysten
liikevaihdon kasvu

Kaupunginhallitus
Navitas Kehitys Oy

Selkeä kärkiyritys
matkailussa
Matkailun masterplan

Perustetaan yhteisiä toimia/virkoja

Yhteiset toimet ja virat

Kaupunginjohtaja

Seutuyhteistyön kannustimet ja
palkitseminen

Seudulle sijoittumiset

KV puheenjohtajat

Onnistumiset yhteisessä
edunvalvonnassa

KH puheenjohtajat

Tehdään yhteistä edunvalvontaa
maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti

Navitas Kehitys Oy

Tehdään yhteistä sijoittumis- ja
vetovoimamarkkinointia (viestitään
seutuyhteistyöstä).
Osallistutaan seutukaupunki
ohjelman laatimiseen
Säännölliset seututapaamiset,
yhteistyöfoorumi
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