Ylä-Savon yhteiset kehittämisen kärjet
Ylä-Savon yritykset, etujärjestöt, oppilaitokset ja kunnat ovat määrittäneet yhdessä seutukunnan
kehittämisen
painopisteet.
Yhteiset
kehittämisen
kärjet
suuntaavat
edunvalvontaa
ja
kehittämistoimenpiteitä. Seutukunnan kehittyminen vahvistaa myös Pohjois-Savon maakuntaa tukien
maakunnallisia tavoitteita. Tavoitteiden jalkautumisesta vastaavat kaikki yläsavoilaiset osaltaan, mutta
erityinen vastuu on yrityksillä, etujärjestöillä, oppilaitoksilla ja kunnilla, jotka huomioivat painopistealueet
strategiatyössään. Kehittämisen kärkien toteutumista valvoo Ylä-Savon seutusopimuksen johtokunta.
Teollisuus
Ylä-Savo on globaalisti verkottunut metalli- ja teknologia- sekä puunjalostusteollisuuden keskittymä
Pohjois-Savossa. Hyvin menestyvät kärkiyritykset luovat ympärilleen kasvua ja synnyttävät alalle uusia
innovaatioita. Teollisuudessa käytetään viimeisintä tekniikkaa ja menetelmiä. Teollisuudessa halutaan ottaa
kehitysloikka koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehittämisen alalla. Akateemisten ja ammatillisten
oppilaitosten sekä tutkimusyhteisöjen läsnäoloa Ylä-Savossa halutaan lisätä ja vahvistaa. Opiskelijat
halutaan tuoda yrityksiin juurtumaan paikalliseen yrityskulttuuriin ja asuinympäristöön. Teollisuuden
toimintaedellytysten varmistaminen on seutukunnan tärkein strateginen painopiste. Yritysmyönteisyys ja
yrittäjäasenne pidetään vahvasti esillä perusopetuksesta lähtien.
Vahva maa- ja metsätalous
Seutukunnan juuret ovat pelloilla ja metsissä. Ylä-Savolle tunnusomainen ahkera työnteonkulttuuri
kumpuaa savotoilta ja heinäpelloilta. Maa- ja metsätalous on kehittynyt valtavasti vuosien varrella ja
kehittyy edelleen. Maataloudessa panostetaan ekologisiin ja tehokkaisiin tuotantomenetelmiin ja
maatalousrobotiikan hyödyntämiseen sekä kehittämiseen. Yrittäjäosaamisen kehittäminen on tärkeää maaja metsätalouden tuottavuuden lisäämisessä. Bioenergiaratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja lisäävät maaja metsätalouden liiketoimintamahdollisuuksia.
Osaamisen kehittäminen
Osaavan työvoiman saatavuus turvataan yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin tiiviillä
markkinointiyhteistyöllä. Ylä-Savo on yhtenäinen työssäkäyntialue, jossa asuminen ja liikkuminen on
mutkatonta. Koulutuksessa pyritään huomioimaan yritysten tarpeet ja rakennetaan polkuja, jotka
mahdollistavat teorian soveltamisen luontevasti aidossa työympäristössä. Opiskelun tavoitteena on nopea
työllistyminen ja ammattitaidon kehittymisen mahdollistavat työelämävalmiudet. Kehittämisen
painopisteenä on oppilaitosten, yritysten ja kuntien välinen yhteistyö, jolla varmistetaan työvoiman ja
työnantajien kohtaaminen sekä yritysten kilpailukyky.
Alueen oppilaitokset verkostoituvat vahvasti ulkomaille ja mahdollistavat tätä kautta yritysten ja
ulkomaisten työntekijöiden kohtaaminen.
Yrittäjyyden kynnystä pyritään alentamaan seutukunnallisilla yrittäjyyshankkeilla ja kuntien omilla sekä
seutukunnallisilla yrittäjäpalveluilla. Pop up -tyyppiselle yrittämiselle luodaan puitteita kuntien
yhteistoimintana.
Palvelut ja logistiikka
Ylä-Savossa asuminen on helppoa, edullista ja viihtyisää. Alueen positiivista mielikuvaa vahvistetaan
yhdessä alueen lukuisten tapahtumien kautta. Iisalmi seutukunnan keskuskaupunkina kiinnittää Ylä-Savon
Suomen karttaan ja tarjoaa kulttuuripalveluita, joita pienemmissä kunnissa ei voida järjestää. Ylä-Savo on
palvelukokonaisuus, johon jokainen seutukunnan kunta tuo oman panoksensa. Palvelut pidetään

tasokkaina ja hinnaltaan kilpailukykyisinä siten, että niillä voidaan tukea osaavan työvoiman hankintaa
alueen työpaikkoihin.
Seutukunnan teollisuuden kilpailukyky on riippuvainen rautatie- ja tieyhteyksistä. Viitostien kehittäminen ja
rautatieyhteyksien sekä Kuopion lentokentän toiminnan turvaaminen ovat Ylä-Savon logistisia
painopisteitä. Seutukunnan ja maakunnan sisäiseen liikenteeseen etsitään älykkäitä ratkaisuja, jotka
mahdollistavat pendelöinnin pitemmilläkin etäisyyksillä.
GreenFinland
GreenFinland on Ylä-Savon seutukunnan kansainväliseen markkinointiin soveltuva kattotermi, jolla
viitataan alueen luontoarvoihin sekä kestävällä tavalla luontoa hyödyntävään teollisuuteen sekä
maatalouteen. Kansainvälisyys on menestyvän yritystoiminnan ja kehittyvän matkailun kautta päivittäinen
osa Ylä-Savon arkea.

