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1. Strategian iso kuva

SSYP Kehitys Oy – Yrityselämän proaktiivinen palvelija Saarijärvellä
Asiakkaat

Toiminnan fokus

1. Yritysten kasvu ja kehitys
2. Liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysilmaston kehittäminen sekä
rohkaisu yrittäjäksi
3. Osaaminen ja uudet avaukset
(innovaatiot ja uudet yritykset)
4. Verkottaminen ja törmäyttäminen

Visio

Yrittäjäksi
Saarijärvelle

Olemassa olevat
kehittyvät yritykset
Potentiaaliset
yrittäjät
Kuntalaiset,
verkostot,
kumppanit

Yhdessä
enemmän

Saarijärvi on
innostava ympäristö  
yrittäjyydelle

Toimintatapa
Läheinen

Yhdistävä

Aloitteellinen

Rohkea

Näkevä

Yrityslähtöinen

Innostava

Saarijärvi on innostava
ympäristö yrittäjyydelle

2. Visio

Saarijärven elinkeinoelämä

Saarijärvellä on luovuuteen ja yrittäjyyteen kannustava ympäristö.
Alueen kehitys kumpuaa yrittäjyydestä, johon kannustetaan ja
rohkaistaan aktiivisesti.
SSYP Kehitys tukee paikallisten toimivien yritysten kehittämishalua
ja -tarpeita. SSYP Kehitys luo alueelle yrittäjyysmyönteistä
ilmapiiriä, joka innostaa uusien yritysten perustamiseen,
sekä houkuttelee ulkopuolisia yrityksiä mukaan Saarijärven
elinkeinoelämään.

2. Asiakkaat

1. Olemassa olevat kehittyvät yritykset

SSYP Kehitys tukee alueen yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua. SSYP Kehitys
on yrittäjiä ja yrityksiä törmäyttävä taho, joka tarjoaa tietoa,ratkaisuja ja osaamista yritysten tarpeisiin.

2. Potentiaaliset yrittäjät

SSYP Kehitys luo Saarijärvelle yrittäjämyönteistä ilmapiiriä rohkaisemallayrittäjäksi aikovia
sekä tarjoamalla aloittavalle yrittäjälle tukea, tietoa ja työkaluja.

3. Yrittäjäksi Saarijärvelle

SSYP Kehitys pyrkii löytämään Saarijärven elinkeinojen kehittymisen kannalta kiinnostavia
yrityksiä, sekä edesauttaa Saarijärvelle muualta tulevien yritysten liiketoiminnan käynnistymistä.

4. Kuntalaiset, verkostot ja kumppanit

SSYP Kehitys on tärkeiden verkostojen aktiivinen toimija joka luo omalla toiminnallaan vetovoimaista kuvaa Saarijärven elinkeinoelämästä.

4. Toiminnan tärkeimmät fokukset
Näihin käytämme 80 % ajasta

1. Yritysten kasvu ja kehitys: Toiminnan fokuksessa on yritysten kasvu ja kehitys.
2. Liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysilmaston kehittäminen sekä rohkaisu yrittäjäksi: Luomme Saarijärvestä houkuttelevan paikan yrittää ja kehittää yrityksiä,
sekä synnyttää uusia yrityksiä.
3. Osaaminen ja uudet avaukset: Seuraamme aikaamme ja pyrimme tukemaan
innovaatioiden ja uusien yritysten syntymistä.
4. Verkottaminen ja törmäyttäminen: Uusi syntyy usein rajapinnoilla. Pyrimme
auttamaan rajapintojen synnyttämisessä.

Näihin käytämme 20 % ajasta

5. Aktiivinen ja kiinnostava yhteistyökumppani: Haluamme olla myös muille kiinnostava yhteistyökumppani.
6. Maakunnan resurssit käyttöön: Toimimme valtakunnallisesti, jotta saamme resurssit käyttöön maakunnan hyväksi.
7. Osallistava viestintä: Aktiivinen viestintä ja uutisten synnyttäminen

5. Toimintatapa

Tällaista toimintaa asiakkaamme ja kumppanimme meiltä odottavat
Yhdistävä

• Järjestää kiinnostavia tömäyttäviä kohtaamisia yrittäjille,
jossa mahdollistetaan uudet kontaktit ja innovaation aihiot
• Mahdollistetaan yritysten yhteisten tavoitteiden löytäminen
• Toiminta yli perinteisten toimialojen
• SSYP Kehitys toimii tiiminä, ei vain yksilöinä
• Globaali ote

Läheinen

• Sinunkaupat on tehty yrittäjien kanssa, ollaan tuttuja
• Luottamuksellinen kumppani, myös haastavissa asioissa
• Asiakassuhde on jatkuva ja läheinen
• Vastataan yhteydenottoon pikaisesti

Aloitteellinen ja rohkea

• Suuri osa asiakaskontakteista syntyy proaktiivisesti SSYP
Kehityksen toimesta
• Uusia avauksia, uudenlaisia hankkeita
• Kutsuu uudenlaisiin kohtaamisiin
• Löytää uudet ”hiljaiset” asiakkaat

Innostava

• Byrokratia on SSYP Kehityksen huoli ja osaamisalue, ei
yrittäjän huoli
• Innostaa ja mahdollistaa uuteen yrittäjyyteen
• Tukee uudessa yrittäjyydessä
• Viestii mahdollisuuksista

Yrityslähtöinen

• Viestii ja tarjoaa tuotteet ja instrumentit yrityksen todelliseen tarpeeseen, ei päinvastoin
• Isot korvat, nopeat jalat
• Hankkeissa yritykset ovat keskiössä

Näkevä

• Tuo trendit ja heikot signaalit Saarijärven yritysten hyödynnettäväksi
• SSYP Kehitys on avoin ja kiinnostunut uudesta tiedosta ja
toimintatavoista
• Näkee mahdollisuuksia
• Tiedotus koko alueelle

6. Isot strategiset muutokset
1. Enemmän toimialoja ja yrityksiä verkottavaa ja yhdistävää toimintaa
• Toimialoja kehitetään sekä toimialojen sisällä että eri toimialojen välillä
• Kulttuuria, matkailua, kauppaa ja palveluita kehitetään yhteisenä toisiaan tukevana kokonaisuutena, johon panostetaan

2. Tapa toimia on tärkein

• Innostava ote: enemmän toimintaa, vähemmän byrokratiaa
• Uudet yritykset, uudet avaukset, uudet tavat toimia

3. Proaktiivisuus

• Kuunteleminen ja kehittämishankkeiden synnyttäminen

4. Yritys- ja yrittäjyysilmaston rakentaminen
• Kohteena koko Saarijärvi, yrittäjät ja kuntalaiset

5. Vanhojen työtapojen rinnalle täysin uusia työtapoja
• Uudenlaisten tapahtumien ja kohtaamisten järjestäminen

