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Toimenpidekorit

OHJAUS JA 
REKRYTOINTI

Tiimien 
osaamisen 
kuvaus

Neuvonta ja 
ohjaus

Rekrytoinnin tuki

UUDET 
YRITYKSET

Startup-pöhinä, 
yrityskiihdyttämö
-toiminta

Liiketoiminta-
osaaminen

Pääomarahoitus

Yrittäjyyden 
esteiden 
poistaminen

KOULUTUS JA 
OSAAMINEN

Tiimien 
koulutustarpeet

Huippuasiantunti-
juutta tukeva 
räätälöity 
koulutus

Rekrytoivat 
yritykset mukana

INVEST IN

Tiimikohtaiset 
tuotteet

Tiimien kontaktit

Potentiaalisten 
toimialojen ja 
markkinoiden 
kartoitus

Kaato-
projektipäällikkö / 
myynti

Kv-markkinointi

Sijoittumis-
neuvonta

RAKENNE-
MUUTOS

Yritysten 
kehittämis- ja 
investointituet

Palkkatuki

Perustulokokeilu

Infrainvestoinnit: 
tunnin juna, kt52 
II vaihe, satama

VIESTINTÄ: paikallinen viestintä, kansallinen tiedotus, markkinointi

KOORDINAATIO: ohjausryhmä, alueellinen / kansallinen yhteistyö

RAHOITUS: lisäbudjetit, hankkeistus



Lumine Lighting Solutions
Lumine improves energy efficiency in street lighting by 

eliminating the illumination of empty streets

Link to video here21.3.2018Mika Mannervesi

https://www.youtube.com/watch?v=lKX6gHJAawc
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Erilaisuuteen perustuvat kohtaamiset 
synnyttävät uusia mahdollisuuksia!
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Shopping Mall of 
Knowledge

- open for all
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Salon kaupunkistrategia 2026
kärkihankkeet





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
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. 

KASVUKAUPUNKI
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.

LUOVA EDELLÄKÄVIJÄ
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


