SEUTUYHTEISTYÖ

SEUTUYHTEISTYÖSTÄ LYHYESTI
• Seutukunta muodostui nykyiseen muotoonsa vuonna 2004, ja
nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula,
Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.
• Seutukunnan kehittäminen tapahtuu yhteisesti laaditun
seutustrategian pohjalta. Kehittämistä ohjaavat paikalliset, alueelliset
ja valtakunnalliset tavoitteet.
• Kehittäminen ja kehittämishankkeet rahoitetaan seutukunnan
yhteisestä kehittämisrahasta. Kehittämisrahan määrä perustuu
kuntakohtaiseen asukasmäärään, ts. jokainen seudun kunta osallistuu
kustannuksiin asukaslukunsa mukaisella summalla.

Seutuedustajisto
Kuntien valitsemat jäsenet
- Asettaa tavoitteet, seuraa ja arvioi

Kunnat ja kehittämisyhtiöt

Seutujohtoryhmä
Kunnanjohtajat, edustajiston puheenjohtajat,
prosessinomistajat, pysyvät asiantuntijat
- Päättää seudun kehittämisrahan käyttämisestä (36€/asukas)

- Päättää hankkeisiin osallistumisesta, jos hankkeen
seutukuntaa koskettava kokonaiskustannusarvio ylittää 350
000€, tai jos hankkeeseen osallistuu alle 4 kuntaa
seutukunnalta

- Myöntää kuntarahoituksen hankkeisiin, joiden
seutukuntaa koskettava kokonaiskustannusarvio on alle
350 000€, ja joihin osallistuu vähintään 4 kuntaa
seutukunnalla
- Vastaa seudullisesta ennakoinnista ja ohjaa
aluekehittämistä
- Antaa tilannekatsauksen aluekehityksestä
seutuedustajistolle ja kuntien luottamusmiehille

Peloton –ryhmä
Seutukopla, yritykset ja asiantuntijat
- Tuottaa visioita seutukunnan kehityksestä, ja tekee
esityksiä kehittämisen painopisteiksi
- Arvioi hankkeiden yrityslähtöisyyttä ja innovatiivisuutta

Seutukopla
Seutujohtoryhmän puheenjohtajisto, kehittämisyhtiöt, Poken edustaja, Leader Viisarin toiminnanjohtaja, seutukoordinaattori
- Vastaa hanketoiminnan valmistelusta, seutustrategian mukaisten kehittämisaihioiden tuottamisesta, ja päätöksenteon valmistelusta
- Seuraa hankkeiden toteutumista, sekä tuottaa tietoa ja ehdotuksia seutujohtoryhmälle

Seutustrategia
”Saarijärven-Viitasaaren seutukunta on monimuotoisen aktiivisuuden, yrittäjyyden, osaamisen kannattavan työnteon ja asumisen alue”

STRATEGISET PAINOPISTEET VUOTEEN 2020
• Biotalous ja Cleantech tuovat laaja-alaista yrittäjyyttä ja työpaikkoja
alueellemme.
• Älykkään teknologian hyödyntäminen tehostaa yritystemme
toimintaprosesseja ja tuo uusia tuotteita ja palveluja.
• Tähtäimessämme ovat kansainväliset verkostot ja markkinat.
• Seutukunta tunnetaan yrittäjäaktiivisena alueena.
• Seutukunnalla on vahva aluebrändi.
• Osaamistalous tukee edellä mainittuja teemoja.

Seutukunnallisia hankkeita ohjelmakaudella
2014-2020

• InnoVapriikki: Innovaatioiden kaupallistaminen
• Kohtaanto2017: Esiselvitys työvoimatarpeista
• KASKE: Verkostoperustainen malli pk-yritysten kasvun tueksi
• Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen: Yhteisen seutubrändin
rakentamista kartoittava hanke
• HYVY: Tavoitteena yrittäjyyteen kannustava, yrittäjyyttä tukeva ja
yrittäjästä välittävä hyvinvointikulttuuri
• EKKO-kehittämiskokonaisuus: Laajan, seudun elinkeinoelämän ja
yritysten kasvun tukena toimivan mallin rakentaminen.

