Avainasioita ja askelmerkkejä
- Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutujen elinkeinostrategia
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Strategian onnistunut toteutus on nyt meistä kaikista kiinni. Riittääkö rohkeutemme keskittyä yhteiseen tekemiseen ja sitoutua myös muutokseen? Strategia vaatii toteutuakseen
innostavaa kehittämistä ja konkreettista tekemistä. Tätä toivomme kaikille kollegoillemme
ja yhteistyökumppaneillemme.

n bioveturit
e
m
Suoä-Pirkanmaa & Keuruu
Yl

et

K

2

ulttuuri  matkailu
 ka
ak
i
g
upp
lo
o
a
n
k
pa
te
lve
lut

ter

y y tt ä, y hte

Avainasioita ja askelmerkkejä - Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutujen elinkeinostrategia

yk
isty ök

y

v
ä ja

ah

yttä
ittäjy
r
y
KaP
va

Ylä-Pirkanmaa ja Keuruu - Suomen bioveturit palvelevat alueella.
•
•

Ketterä, yhteistyökyinen ja asiakaslähtöinen
yrityskehittäminen.
Vahva ja kehittyvä PK-yrittäjyys ”metsässä”.

Ylä-Pirkanmaalla ja Keuruulla tehdään jo nyt paljon yhteistyötä matkailun markkinoinnissa. Seutujen välistä elinkeinokehittämistä on tehty
rohkeasti yli kuntarajojen. Yhteistyö on keskittynyt erityisesti pääomasijoittamiseen sekä energia- ja ympäristöteknologian kehittämiseen.
Nykyinen, molempia alueita koskettava rakennemuutos suorastaan
vaatii uudenlaista kehittämistä ja yhteistyötä kuntien ja seutujen välillä.
Visiolla rakennetaan tulevaisuutta, jossa yhdistyvät nykyiset vahvuudet ja haluttu tavoitetila. Strategiaprosessissa visiota etsittiin avoimessa
seminaarissa maaliskuussa 2012. Vision pohjana oli pitkällinen työ
yhteisten painopisteiden hahmottelussa ja alueen vahvuuksien määrittelyssä. Se pitää sisällään näkemyksen Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutujen roolista uuden ajan biotalouden kehittäjänä sekä vahvana ja kehittyvänä pk-yrittäjyyden alueena. Uudenlaista toimintatapaa kuvaa Suomen bioveturit –tunnuslause, joka sisältää näkemyksen eri toimialojen
ja kehittäjien välisestä rohkeasta yhteistyöstä, palvelualttiudesta sekä
alueen luonnetta kuvaavasta markkinoinnista.

Törmäytystä ja tiedonvaihtoa
Elinkeinojen kehittämisessä kynnyskysymys on, että alueen yritysten, yrityskehittäjien ja kuntapäättäjien tahtotila asioiden edistämiseen on yhteinen. Kehittämisen
työkalut taas voivat olla mitä tahansa alueen erityispiirteiden mukaan. Meillä Ylä-Pirkanmaalla ja Keuruulla esimerkiksi eri toimialojen ohjattu törmäyttäminen on synnyttänyt hedelmällistä yhteistyötä ja liiketoimintaa, joka
on edistänyt B2B-rahojen säilymistä alueella.
Myös yrityskehittäjien tiedonvaihdolla on ratkaiseva
merkitys. Alueellamme toimii satoja kannattavia yrityksiä, joissa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen lähimmän kymmenen vuoden aikana. Jotta löytäisimme näihin
yrityksiin jatkajia tai muita ratkaisuja yrityksen toiminnan säilyttämiseen, meidän on oltava tietoisia laajemmasta yrityskentästä kuin oman kuntamme.
Esa Lintula, toimitusjohtaja, Keulink Oy

Tulevaisuutta ennakoitaessa täytyy pitää mielessä kaksi
perusasiaa: se, että mikään ei muutu ja että kaikki muuttuu. Ihmisten perustarpeissa ja -toiminnoissa mikään ei
ole muuttunut tuhansiin vuosiin eikä tule muuttumaankaan. Mutta se, miten asioita tehdään, muuttuu radikaalisti ja yhä nopeammin. Menestymiseen tarvitaan luovaa
ajattelua ja kykyä nopeaan uudistumiseen.
Kehitysjohtaja Olli Hietanen, Turun yliopisto,
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Strategiaa on jumpattu määrätietoisesti. Työtä ovat aktivoineet Humap Oy:stä
Vesa Purokuru ja Matti Hirvanen sekä Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksestä Antti
Korkka ja MW-Kehityksestä Ismo Korhonen.
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Kuinka rakenteiden kehittäminen mahdollistaa
uudistuvan elinkeinoelämän?

Elinkeinostrategian kolme tasoa
Tämä strategia on jaettu kolmeen tasoon: a) rakenteisiin b) toimialakohtaisiin yhteisiin teemoihin sekä
c) toimintatapaan.

Strategiassa on keskitytty siihen, miten alueen rakenteiden tulisi palvella yritysten ja elinkeinoelämän
tarpeita ja kehittymistä. Yritysten näkökulmasta rakenteet ja rajat eivät saa olla toimintaa rajoittavia.
Tämä näkökulma on hyvä huomioida myös tulevassa kuntarakennemuutoksessa.

Rakennetaso kertoo kuinka alueen toiminta tulisi
organisoida parhaalla mahdollisella tavalla yritysten näkökulmasta. Toimialakohtaiset yhteiset teemat nostavat esiin alueen tärkeimmät kehittämisen ja yhteistyön painopisteet, sekä niihin suunnitellut toimenpiteet. Toimintatapa puolestaan tiivistää alueen elinkeinokehittäjien palvelulupauksen
yrityksille.

Yritysten näkökulmasta alueen rakenteiden tulisi edistää

Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutujen elinkeinostrategiaa on työstetty useissa työpajoissa. Tässä pohditaan
matkailun kehittämistä viiden kunnan voimin Keuruun
seminaarissa.

Toimialakohtaiset yhteiset teemat

Toimintatapa

•
•
•
•

Yhteinen haaste:
"Kehitystoimijoiden dynamiikkaa
ja yhteistyörakenteita on
uudistettava."

yhtenäisempää elinkeinokehittämistä
yhteisiä ponnistuksia yhteisesti sovituissa asioissa
kuntien yhteistyötä yrityksille tärkeissä asioissa (esim. lupa- ja kaavoitusasiat) sekä alueellista
että paikallista toimintaa ja palveluja
aktiivisia kytköksiä ja verkostoja sekä kansalliseen että globaaliin kehitykseen.

Toimintatavalla on väliä
Strategian toteutumisen kannalta yrityskehittäjien yhteistyön tekemisen tavat nousevat tärkeään rooliin.
Nyt on tarvetta yhä yrityskeskeisempään kehittämiseen!

Elinkeinokehittäjien palvelulupaus:

Matkailu,
kulttuuri, kauppa
ja palvelut

Puu- ja
teknologiateollisuus

Elinkeinokehittäjien
palvelulupaus

Palveluliiketoiminnan kehittäminen

Rakenteiden kehittäminen elinkeinoelämän mahdollistajana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tiivistetään kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä, mietitään uusia toimintatapoja.
Viestitään aktiivisesti palveluista, lisätään näkyvyyttä ja avoimuutta.
Keskitytään kehittämishaluisiin yrityksiin sekä kiinnitetään erityisesti huomiota sukupolvenvaihdoksiin.
Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy: kehitetään alueellista riskirahoitusta, lisätään resursseja yritysten kehittämiseen.
Hyödynnetään hankkeita tehokkaammin yritysten kehittämisvälineenä.
Vahvistetaan edelleen omaa asiantuntijuutta ja asiakkaan luottamusta.
Ollaan pitkäjänteinen ja kuunteleva kumppani.
Innostetaan kasvuun ja uudenlaisen osaamisen kehittämiseen.
Helpotetaan yrityskehityksen byrokratiaa esimerkiksi rahoitusneuvonta- ja riskienhallintapalveluilla.
Edistetään ketterää toimintaa rakenteellisissa muutoksissa.

Toimintasuunnitelmat toimialakohtaisille teemoille
Alueen elinkeinokehittämisen kolme tärkeintä painopistettä ovat: 1) matkailu, kulttuuri, kauppa ja palvelut, 2) puu- ja teknologiateollisuus sekä
3) palveluliiketoiminnan kehittäminen. Strategian seuraavassa osiossa esitellään jokaiselle painopisteelle oma toimintasuunnitelmansa.

Rakenteet
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Yhteinen haaste:

Matkailu, kulttuuri, kauppa ja palvelut

"Alueen on löydettävä se
ainutlaatuinen kärki, jota ei ole
missään muualla"

Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun keskeinen sijainti, puhdas ja kaunis luonto sekä lukuisat kulttuuritapahtumat ovat seudun kiistattomia vahvuuksia. Näiden vahvuuksien täysimääräinen hyödyntäminen on mahdollista uusien innovaatioiden, uudenlaisten toimintakonseptien sekä
käytännönläheisen yhteistyön avulla.

Yhdessä enemmän vetovoimaa matkailuun
Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seuduilla toimivissa palveluyrityksissä
tunnistetaan selvästi tarve monenlaisten toimijoiden uudenlaiselle
yhteistyölle. Matkailu, kulttuuri, kauppa ja palvelut muodostavat toimintasektorin, jossa yhteinen menestyminen on aidosti mahdollista.
- Yksin ei vain pärjää. Ihmiset eivät
tule alueelle vain yhden matkailukohteen takia, vaan haluavat mahdollisimman paljon irti vierailustaan. Tietysti erityisten kärkikohteiden nostaminen esiin
on tärkeää, mutta niiden ympärille pitäisi
rakentaa toimiva matkailukokonaisuus,
pohtii toimitusjohtaja Nanna Rantanen
Pappilan Pidoista.
Myyntipäällikkö Pirkko Koskela
Hotelli Keurusselästä on samoilla linjoilla.

Toimintasuunnitelman askelmerkit
1.

Uudet innovaatiot ja ”törmäytykset”: yhdistetään uudella tavalla matkailua, kulttuuria,
kauppaa ja palveluita. Rakennetaan palvelukokonaisuuksia, joilla matkailijalle tarjotaan
enemmän samassa paketissa.
2. Panostetaan ja hankitaan resursseja yhteiseen myyntiin ja markkinointiin.
3. Kehitetään yhdessä kuntien matkailutyöryhmien toimintaa.
4. Kartoitetaan kansainvälisten asiakkaiden tarpeita (esimerkiksi Venäjällä ja Saksassa),
jotta osataan tarjota täsmällisesti oikeita palvelutuotteita.
5. Rakennetaan määrätietoisesti yhteistä matkailubrändiä.
6. Lisätään alueen päättäjien tietoisuutta matkailun, kulttuurin, kaupan ja palveluiden
toiminnan mahdollisuuksista ja haasteista.
7. Edistetään uusien yritysten syntymistä palvelutarjonnan lisäämiseksi.
8. Rakennetaan alueelle yhteinen matkailun kehittämissuunnitelma.
9. Aloitetaan yhteistyö Jämsän kanssa.
10. Neuvotellaan lisäresursseista rahoittajien kanssa.

- Alueen yrittäjien pitäisi olla entistä enemmän tekemisissä keskenään, jotta kaikki tietäisivät, mitä missäkin on tarjolla. Jos asiakas toivoo jotakin, mitä ei pysty itse toteuttamaan, on parempi
ohjata johonkin toiseen seudun yritykseen kuin myydä eioota,
Koskela pohtii.
Ylä-Pirkanmaa ja Keuruu esittäytyivät
keväällä 2012 ensimmäistä kertaa Suomen Matkailumessuilla yhteisosastolla.
- Yhteismarkkinoinnilla meillä on paljon enemmän resursseja käytettävissä.
Ja kun päästään yhteismarkkinoinnista
yhteismyyntiin, meillä onkin jo huomattavaa synergiaetua alueena, Koskela ja
Rantanen pohtivat.

Kirkkaasti parempaa palvelua matkailijoille

Kuntien matkailutoimijoilla on keskeinen merkitys yhteisen elinkeinostrategian toteutumisessa. Elinvoimaiset yhteydet alueen palveluyrittäjiin ovat avainasemassa uudenlaisten palvelukonseptien kehittämisessä. Kuvassa vasemmalta
Seija Koskenheimo Mänttä-Vilppulasta,
Maija Viherkari Ruovedeltä, Päivi Ylimys
Virroilta ja Leena Jaatinen Keuruulta.
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Mäntän Klubia luotsaava Iris Mäkinen uskoo matkailun kasvattavan merkitystään Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutujen elinkeinokentässä. Mäkisen mukaan matkailijat hakevat aina elämyksiä.
- Mäntän erityiskohderyhmänä ovat taide- ja kulttuurimatkailijat, joilla on korkeat odotukset. Kulttuurin osalta pystymmekin tarjoamaan laatua, mutta odotukset palvelutarjontaan ja estetiikkaan voivat olla
suuremmat kuin mihin pystymme vastaamaan, Mäkinen pohtii.
Tärkein ja suurin haaste on Mäkisen mielestä kuitenkin matkailukauden
pidentäminen ympärivuotiseksi. Lisäksi
Mäntän Klubin emäntä on kiinnostunut
markkinoimaan yrityksensä palveluja
kansainvälisille asiakkaille.
- On mietittävä tarkkaan, mistä matkailijoita haetaan. Myynnin lisäämisen

pitäisi olla kaiken toiminnan tavoitteena, siksi täsmämarkkinoinnin
avulla voitaisiin saada parempaa tulosta.
Iris Mäkinen on mukana Mänttä-Vilppulan matkailutiimissä, jossa
ovat edustettuina yrittäjät sekä muut matkailutoimijat. Säännöllisesti
kokoontuva tiimi aktivoi yritysten välistä yhteistyötä ja lisää tietoisuutta palvelutarjonnasta.
- Yhteistoiminnan pitää olla systemaattista ja ammattimaista, siinä on
katsottava asioita laaja-alaisesti ja seurattava tuloksia. Kaikkien toimijoiden
on ymmärrettävä yhteinen fokus ja tehtävä tahollaan töitä sen eteen. Ja kun
käytettävissä olevaa rahaa on vähän, se
on osattava kohdentaa oikein, jotta saadaan kirkastettua isoa kuvaa yhtenä rintamana.
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Yhteinen haaste:
"Kuinka saadaan vahvan
ja perinteisen teollisuuden
kehittäjät törmäämään ja
keksimään rohkeasti uutta?"

Puu- ja teknologiateollisuus
Ylä-Pirkanmaa ja Keuruu ovat olleet metsäteollisuuden kultamaita. Alueella on vahvat teolliset juuret ja teollisuus on edelleen erittäin merkittävä työllistäjä.

PK-sektori hyötyy tuesta ja
yhteistyöstä

Teollisen rakennemuutoksen keskellä on etsittävä uusia näkemyksiä uudenlaiselle biotaloudelle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle sekä teknologiateollisuudelle. Toimintasuunnitelmassa esiin nousevat erityisesti yritysten tuotekehityksen ja palveluliiketoiminnan
kehittämisen merkitys sekä tarve tiivistää yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä.

Toimintasuunnitelman askelmerkit
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varmistetaan kasvu- ja kehityshakuisille yrityksille tukea
• tuotekehitykseen ja innovaatiotyöhön
• yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin ja sukupolvenvaihdoksiin
• yritysten yhteistyön kehittämiseen, esimerkiksi vientiponnisteluissa ja markkinoinnissa
• uusien liiketoimintakonseptien kehittämiseen.
Edistetään uusien yritysten syntymistä.
Kehitetään yhteinen näkemys biotalouteen, toimijat ja yritykset mukaan.
Työstetään yhteinen kasvu-, rakennemuutos- ja kehitysstrategia.
Panostetaan koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyöhön, otetaan opiskelijat
mukaan tuotekehitys- ja innovaatiovoimaksi.
Järjestetään yrittäjille yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa voitaisiin kehittää vapaamuotoisesti uusia näkökulmia.
Paketoidaan seudun puu- ja teknologiapalveluita Yritys-Suomen avulla.

"Biotalous voi olla alueen markkinointivaltti,
joka synnyttää ympärilleen merkittävää
yhteistyötä ja uutta liiketoimintaa. Uudenlainen liiketoiminta on kiinnostavaa tietysti
myös rahoittajan näkökulmasta. Yritysten
verkostoituminen on hyvin tärkeää, kun alueella siirrytään perinteisestä metsäteollisuustoiminnasta uuden ajan biotalouteen.
On ollut hienoa huomata, että uudenlaisia
ideoita alkaa syntyä, kun eri alojen toimijat
kohtaavat."
Projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä,
Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry,
Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke.

Muuntautumiskykyinen ja tuotekehitykseen panostava pärjää
Virtain Muovityön toimitusjohtaja Olavi Mäkinen uskoo uudistumisen olevan kannattavan liiketoiminnan avain myös rakennemuutostilanteessa.
- Muuntautumiskykyä tarvitaan entistä enemmän. Monessa
yrityksessä on enemmänkin asenne- kuin osaamiskysymys,
kuinka alan tai alueen haasteisiin tartutaan.
Virtain Muovityön kehitystyön kohteita Mäkinen ei halua
asettaa tärkeysjärjestykseen. Yrityksessä ei olekaan parhaillaan
menossa yhtä suurta hanketta, vaan monta pienempää.
- Pyrimme hyödyntämään käytössämme olevan valmistusja suunnittelukapasiteetin niin hyvin kuin mahdollista. Tasapai-
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Sanoista tekoihin

Metsäkoneita Ruovedellä valmistava ProSilva Oyj toimii muutoksen kourissa olevalla toimialalla luottavaisin mielin.
- Ainakaan toistaiseksi metsäteollisuuden suuret alasajot
eivät ole näkyneet meillä millään lailla. Toimintamme herkät kohdat ovat näitä alalle tyypillisiä myynnin ja markkinoinnin haasteita sekä paineita onnistua materiaaliostoissa ja alihankinnassa,
toimitusjohtaja Lasse Karilainen pohtii.
Karilaisen mukaan Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutujen teknologiateollisuuden pk-yritykset hyötyisivät suuresti, mikäli löytäisivät ratkaisuja ja tukea rahoitus- ja vientikauppajärjestelyihin.
Myös yhteistyöllä olisi voimaa.
- Suomalaiset metsäkonevalmistajat eivät juuri yhteistyötä
tee. En itsekään usko täysin kilpailevien yritysten yhteistyön
hedelmällisyyteen, mutta on paljon yrityksiä, joiden toimialat ja
toiminnot liippaavat tarpeeksi läheltä toisiaan, että paljon voitaisiin tehdä yksissä tuumin. Esimerkiksi isompien materiaalitai komponenttierien ostaminen voisi olla yhdessä järkevämpää. Samoin markkinoinnissa voitaisiin saada yhdessä enemmän
näkyvyyttä, Karilainen uskoo.
ProSilvassa voimakkaimman kehitystyön kohteena on tällä
hetkellä erikoisolosuhteissa tehtävään puunkorjaukseen suunniteltu telavarusteinen kuormatraktori.
- Tuotetta on kehitetty jo parin vuoden ajan. Monikäyttöinen
kone on kuin kotonaan esimerkiksi erilaisten myrskytuhojen korjaamisessa, Karilainen kehaisee.

Strategiatyöhön osallistunut Raimo Keskitalo tuntee alueen yrityskentän haasteet, ja odottaakin nyt toimijoilta tekoja.
- On aina hyvä, että asioita halutaan kehittää. Nyt tarvitaan
kuitenkin sanojen pyörittelyn sijaan tekoja, IS Technicsin toimitusjohtaja lataa.
Koska IS Technics tekee töitä ympäri maailmaa, Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun seutujen elinkeinorakenteen muutos ei juuri
yrityksen kaupanteossa näy. Liiketoimintaan vaikuttavat sen
sijaan alueen henkilöstöhaasteet.
- Kysyntä ja tarjonta eivät oikein kohtaa täällä. Pätevää ja matkustushalukasta henkilökuntaa on melko vaikea löytää, Keskitalo kertoo.
Keskitalo toivoo elinkeinokehittäjiltä apua erityisesti yritystukien viidakkoon, sillä raskas byrokratia vie tukea tarvitsevan
yrittäjän resursseja kohtuuttomasti. Kunnilta puolestaan tarvitaan yrityksille toimintaedellytyksiä esimerkiksi toimitilojen ja
yritystonttien muodossa.

non löytäminen on melko haasteellista jokapäiväisessä toiminnassa, Mäkinen myöntää.
Virtain Muovityöllä on tuotevalikoimassaan paljon sellaista,
mitä kilpailijoilla ei ole tarjota. Tuotekehityksen panostukset
ovatkin Mäkisen mielestä toimintaedellytysten säilyttämisessä
merkittävässä roolissa.
- Tuotekehityksessä pitää olla koko ajan valppaana ja askeleen edellä jopa asiakasta. Näinä päivinä työn saaminen ja yrityksen toiminnan ylläpitäminen on pitkälti kiinni siitä, että on
tarjottavana jotain, mitä muilla ei ole.
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Yhteinen haaste:

Palveluliiketoiminta
Palveluliiketoiminta on strategiassa nostettu omaksi painopistealueekseen. Palveluliiketoimintaa ei tehdä vain perinteisillä palvelualoilla, vaan siitä on tulossa yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa myös perinteisillä tuotemarkkinoilla ja valmistavassa teollisuudessa. Alueen kehittämisen fokuksessa on a) olemassa olevaan tuoteliiketoimintaan lisättävät palvelut, sekä b)
täysin uuden palveluliiketoiminnan synnyttäminen. Kaiken takana ovat asiakkaiden muuttuvat ja uudistuvat tarpeet.

Toimintasuunnitelman askelmerkit
1.
2.

Kehitetään olemassa olevia, kehityshaluisia palveluyrityksiä.
Aktivoidaan palveluita ikääntyvien tarpeisiin.
• Edistetään uusien palveluyritysten syntymistä.
• Kehitetään kuntien yhteistä palvelusetelikonseptia.
3. Kannustetaan nuoria yrittäjiksi.
4. Myydään ja konseptoidaan palveluyritysten tarjontaa yhdessä ulospäin.
5. Tehostetaan yrittäjyyskasvatusta.
6. Monipuolistetaan matkailun palveluita ja laatua.
7. Panostetaan palveluiden laatuun ja muotoiluun: tehdään internetiin esimerkiksi
personoitu yrityspalveluopas, jonka avulla asiakas rakentaa itse palvelupakettinsa.
8. Työstetään alueen ”palvelukartta” eli paketoidaan olemassa olevat palvelut paremmin saataville ja käytettäviksi uudella tavalla.
9. Tuetaan asiakaspalvelukulttuurin kehittymistä.
10. Lisätään palveluliiketoiminnan merkityksen ymmärtämistä tulevaisuudessa,
kiinnitetään huomio erityisesti hoiva-alaan.

"Miten rakennetaan
tuotteista kokonaisvaltaisia
palvelukonsepteja
asiakaslähtöisesti?"

Hyvinvointia uudella konseptilla
"Kilpailu on kovaa ja usein globaalia, eikä pelkällä hyvällä tuotteella pärjää. Palveluliiketoiminnan kehittämiseksi pitäisi muodostaa
suurempia hankekokonaisuuksia sekä alueellisesti laajempaa ja monialaisempaa yhteistyötä. Ajatusten ja ideoiden työstäminen
yhdessä ohjaa alueen kehittymistä haluttuun
suuntaan.
Kehitysjohtaja Pasi Mäkinen, MW-Kehitys Oy

"Oppilaitosyhteistyö antaa paljon alueen elinkeinoelämään. Olemme kehittäneet uudenlaisen nopean konseptoinnin työkalun, jossa eri
koulutusohjelmien opiskelijat ratkovat yrityksen todellista ongelmaa yhdessä. Tavoitteena
on solmia kumppanuussopimuksia, joissa
opiskelijat ja yritykset sitoutuvat pitkäaikaisiin kehitysprojekteihin."
Yliopettaja Helena Kairamo,
Tampereen ammattikorkeakoulu, Virrat

Asiakkaan saama hyöty mielessä
Keuruulainen A-Lab Oy toimittaa mittaus- ja tiedonkeruutekniikkapalveluita avaimet käteen -periaatteella. A-Labin palvelu
kattaa koko tiedonkeruujärjestelmän aina antureista ja kenttälaitteista asiakkaan omiin tietojärjestelmiin sovitettuihin analysointiohjelmiin asti.
- Käytännössä asiakkaan täytyy vain ilmoittaa, mitä haluaa
mitata, ja me hoidamme homman. Jotta voimme tarjota asiakkaalle toimivaa palveluratkaisua, meidän on tärkeää ymmärtää
hyöty, jonka palvelumme asiakkaalle tuottaa, kertoo toimitusjohtaja Antti Ruokolainen.
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Teollisuuden, maatalouden ja ympäristöseurannan tarpeisiin
ulottuvan palveluvalikoiman peruskivi on langattomien mittalaitteiden ja palvelimen kehittäminen, jota A-Labissa on tehty
Tekesin tukemana jo pian 10 vuotta.
- Etenkin start up- ja teknologiayrityksissä Tekesin kaltaisen kehitysorganisaation osallistuminen rahoitukseen on elintärkeää. Tuissa ontuu tosin se, että kun tuote tai palvelu pitäisi
saada markkinoille, siihen ei löydy rahoitusta. Yritykselle tämä
vaihe on kuitenkin usein taloudellisesti yhtä kriittinen kuin itse
kehitystyökin.
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Ruovedellä avataan toukokuussa 2012 uusi hyvinvointikeskus.
Neljä yksityisyrittäjää ovat päättäneet yhteistuumin parantaa
hyvinvointipalvelujen saatavuutta alueella. Tavoitteena on tarjota asiakkaille teemapäiviä ja vaikkapa vierailevia ammattilaisia palvelutarjontaa laajentamaan.
- Halusimme yhteiset toimitilamme näkyvälle paikalle ja katutasoon, jolloin voimme paremmin palvella esimerkiksi rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa kulkevia. Aiemmin työttömien työpajana toiminut rakennus on remontoitu meidän tarpeisiimme
sopivaksi, ja tästä iso kiitos kuuluu kunnalle, joka on ollut todella
sitoutuneesti mukana, kiittelee Mari Ikala, joka toimii kampaamoyrittäjänä. Ikalan lisäksi hyvinvointikeskuksessa tulevat toimimaan kauneushoitolayrittäjä Hanna Manner (kuvassa vas.),
hierontaa ja laser-akupunktiohoitoja tarjoava Virva Qvintus
(kuvassa kesk.) sekä kosmetologipalveluita tarjoava Kristina
Hursti (kuvassa oik.).
- Ylä-Pirkanmaalla ja Keuruulla on melko vähän hyvinvointialan yrityksiä, esimerkiksi hoiva-alan palvelut ovat edelleen
kunnan vastuulla. Ikääntyvä alue on kuitenkin hyvinvointiyrittäjille mahdollisuus. Tällä hetkellä kehitteillä oleva palvelusetelikonsepti voi tuoda isoja hyötyjä niin yrittäjille kuin hyvinvointiyritysten asiakkaillekin. Ja kun seudulla panostetaan matkailun
kehittämiseen, se avaa uusia ovia myös hyvinvointipalveluille,
uskoo Ruoveden elinkeinoasiamies Vuokko Mäenpää.

Strategian käyttöohje
Kenelle strategia on?
•

Strategia on ennen kaikkea alueen elinkeinokehittäjien
työkalu.

Mitä varten strategia on tehty?
•
•

Se tukee kuntien ja maakuntien strategioita.
Strategia toimii pohjana jatkuvalle vuoropuhelulle
yrittäjien ja elinkeinotoimijoiden välillä.

Miten ja missä strategiaa käytetään?
1. Elinkeinoyhteistyöryhmä: Kuntien elinkeinovetäjistä
koostuva työryhmä on keskeisessä roolissa strategian
toteuttamisessa.
2. Matkailutyöryhmä: Alueen selkeimmäksi yhteiseksi teemaksi nousi matkailun, kulttuurin, kaupan ja palveluiden
kokonaisuus, jonka kehittämisessä kuntien matkailutoimijoilla on keskeinen rooli.
3. Kehittymishaluiset kärkiyritykset: Yritykset otetaan tiiviisti mukaan alueen elinkeinojen kehittämistyöhön järjestämällä yhteisiä tapaamisia 1-2 kertaa vuodessa.
4. Vastuutus kunnissa: Kunnissa tärkeää on strategian merkityksen ymmärtäminen ja sen eteenpäin vieminen.
5. Vastuutus ja työnjako toimijoiden kesken: Tärkeimmille
toimenpiteille sovitaan vastuuhenkilö ja vastuuorganisaatio.
6. Strategian seuranta ja kehittyminen: Kuntien elinkeinovetäjät ovat vastuussa seurannasta, toiminnan kehittämisestä ja arvioinnista vuosittain.

"Alueelle tärkeämpi kysymys saattaa olla ’miten
yhteistyötä tehdään’ kuin ’mitä yhteistyötä
tehdään?’"
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Strategiatyössä mukana:

Juupajoki

Ruovesi

Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2012

Mänttä-Vilppula

Virrat

Keuruu

