
Sini: Mirokin on kai paljon käytetty ja 
helpohkolta vaikuttaa. Tuli mieleen, 

löytyykö (tuolta kolmen pisteen takaa) 
sellainen valmis template, jossa laput 

järjestäytyvät suoraan riviin vai 
halutaanko tälleen rönsyillä? Äsken myös 

jumitti tämä ohjelma, johtuiko sitten 
omista linjoista vai mistä, mutta jouduin 

sulkemaan ja avaamaan uudestaan. 
Kuinkahan montaa yhdenaikaista 

kääyttäjää tämä kestää?
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Miltä Etelä- savo näyttää 2030,  kun 
yrittämisen mahdollisuudet on hyödynnetty?

Mitä pitäisi tehdä, että tavoitteisiin päästään?

Etelä- Savossa 
on runsaasti 

etätyöntekijöitä

Elinvoimaiselta

Biokaasun 
tuotantoa 

on kattavasti 
alueella

Ytitystoiminta 
rakentunut 

eteloä- savon 
luontaisiin 
vahvuksiin

Matkailuala kasvanut 
suureksi työllistäjäksi, 
vastuullinen matkailu 
ottanut merkittävän 
edistysaskeleen kv- 

markkinoilla

Yksityisteitä 
hoidetaan 
aktiivisesti, 

ammattimaisia 
palveluita tarjolla Pohtia asioita 

ns. Out of the 
Box- helpommin 

sanottu kuin 
tehty

Muuttoliikkeen 
kääntyminen 

lisännyt 
yritystoimintaa

Energiahuolto 
perustuu 
pitkälti 

uusiutuvaan 
energiaan

Paljon 
lapsiperheitä

Monpuolista 
yritystoiimintaa

Etelä- Savosta 
käsin toimii 

useat 
huippuasiantu
ntijat eri aloilta

yksityiset 
palvelut hyvässä 

vedossa 
kausiasukkaita 

palvellen

Edelläkävijältä

Runsaasti 
hyödynnettäviä 

palveluja

Metsäenergiaa 
hyödynnetään 

hajautetussa sekä 
keskitetyssä 

energiantuotanno
ssa

Täällä tehdään 
erikoistunutta jalostustyötä 

mm. elintarvikkeiden 
puolella ja tuotteita 
viedään globaaleille 

markkinoille - eli logistiikka 
ketjut myös vahvat

Turvata 
palveluiden 
saatavuus ja 

tavoitettavuus

Luontomatkailun ja 
luonnontuotteiden 
kysyntä ja tarjonta 

kohtaavat 
digitaalisilla 

alustoilla

Laadukkaita 
ekosysteemi
palveluita

yritystemme 
henkilöstö/yrittäjä 

ovat osin  myös 
kausiasukkaita- 

osaava työvoima

PUHALTAA 
YHTEEN HIILEEN 

KOKO 
MAAKUNNASSA

matkailuelinkeinot 
ovat vahvassa 

roolissa ja niiden 
ympärille on 

muodotunut täysin 
uusia toimintoja ja 

uusia yrityksiä
Metsien 

elinvoimasta, 
kasvusta  

kestävyydestä 
huolehditaan, käyttö 

monipuolista

Vapaan- ajan 
asukkaita 

paljon ja heille 
hyvät palvelut

Pienet maa- ja 
metsätilat on 

kaikki asutettu 
ja niillä tehdään 

etätöitä

Yrittäjyyttä 
edistävien ja 
palvelevien 
toimijoiden 

tiivis yhteistyö

osaamisklustereit
a on muodotunut 

eri toimialoille, 
jossa tarvitaan 
huippuosaajia 
(tiimiyrittäjyys)

Hyödyntää vastuullisen 
matkailun luontaiset 

edellytykset 
tehokkaammin, laajat 
metsä- ja järvialueet. 

Kuntien kaavoitus 
politiikalla tukea 

matkailukeskittymien 
syntymistä

Elintavikkeista 
on tehty 

laadukkaita 
brändituotteita

monimuotoisuus, 
vesiensuojelu ym. 

ympäristövaikutukset 
huomioitu arjen toimissa

käytetään oman alueen 
palveluja ja tuotteita ja 

siten vahvistetaan 
alueellista tuotantoa, 
elinvoimaisuutta jne.Alueen kuva 

luotettavana 
kumppanina 

kirkkaaksi 
tekojen kautta

Pellolta satavista 
raaka- ainesta 

synnytetty 
laadukkaita 

elintarviketuotteia

tehdään enemmän 
tiimeissä ja tuetaan 

toisiamme - 
yhteistyö on entistä 

vahvempaa yritysten 
välillä

Tiekuntien 
aktivointi, 

palveluntarjoaji
en 

kannustaminen

Alkutuotannon 
merkitys 

edelleen suuri

Peltobiomassoja 
hyödynntetään 
biokaasutuotan

nossa

Kaivostoimintaa ei 
tulisi sallia herkillä 

alueilla/kaivostoimin
nan ei tulisi häiritä 
kestävällä tavalla 

toimivaa yrittämistä

Metsäsektorin 
monialainen 

hyödyntäminen

Matkailuala 
on suuri 

työllistäja

Monipaikkainen 
ja monipuolinen

elinvoima ja 
toimiva infra

Alkutuotannon 
suuri merkitys - 
jatkojalostus, ke
stävä ruokaketju

Osaajien ja 
osaamisen 

varmistaminen 
puunkorjuu- ja 

metsäpalveluyrity
ksissä

Alkutuotannon/maataloude
n kannattavvudesta tulee 

pitää meidän kaikkien pitää 
huolta, jotta ala on 

kiinnostava yrittämisen 
kannalta myös 

tulevaisuudessa

Kestävä 
kehitys, 

laadukas 
ruokaketju

Etelä- Savosta 
puurakentamisen 

mallimaakunta

Aktiivinen 
yhteistoiminta 
eri toimijoiden 

keken

Matkailua 
tulisi 

kehittää 
verkostona

Vastuuullinen 
matkailu - koko 

Etelä- Savon 
yhteinen 

matkailustrategia

Yritysten 
jatkuvuuden 

varmistaminen 
sukupolvenvai

hdoksissa

Tämmöistä 
keskustelua tulisi 

voida jatkaa! 
Pääsimme vasta 

alkuun.

Henkilöstö 
monipaikkaista 
/kausiasukkaita

Saimaa 
hyödynnetty




