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Elinkeino-ohjelma 2015-2020
Painopisteet:
• Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen
• Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle
• Seudullisen yhteistyön kehittäminen

Ylöjärven kaupunki

Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin
edistäminen

Yrittäjyysmyönteisen
ilmapiirin edistäminen

Ylöjärven kaupunki

• Aktiivinen yhteistyö, vuoropuhelu ja sen kehittäminen
paikallisten yritysten ja yrittäjäyhdistysten kanssa
• Kaupunkimarkkinointi ja positiivisen kaupunki-imagon
kehittäminen
• Erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien, julkaisujen ja
messujen toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa
• Matkailun kehittäminen
• Yrittäjyysilmaston pitäminen avoimena ja
luottamuksellisena
• Ketterän elinkeinopolitiikan toteuttaminen
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Toimintaedellytysten luominen
elinkeinoelämälle
Sijoittumispalvelut

Elinkeinokehityksen
mahdollistavan
toimintaympäristön
kehittäminen
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• Laadukkaiden monipuolisten
yritystonttien tarjoaminen
• Yrittäjäkeskeinen ote tonttija toimitilapalveluissa
• Aktiivinen uusyritystoiminnan
edistäminen
• Kaupungissa olevan yksityisen
palvelutarjonnan
monipuolistaminen ja
edistäminen
• Yrityskehityspalveluiden
välittäminen

• Aktiivinen kaavoitus- ja maapolitiikka
• Liikenneyhteyksien kehittäminen ja
aktiivinen parantaminen ml.
joukkoliikenteen kehittäminen
• Yrittäjäkeskeiset palvelut
kaupunkiorganisaatiossa

Seudullisen yhteistyön kehittäminen

Seudullisen yhteistyön
kehittäminen
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• Aktiivinen rooli seudullisen elinvoiman kehittämisessä ja
kehityksen aktivoinnissa
• Lisäarvoa tuova sidosryhmäyhteistyö seudullisesti,
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
• Tiivistyvä yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun
elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n kanssa
• Seudullisten painopistehankkeiden edistäminen
esimerkiksi lentoliikenteen kehittäminen
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Elinkeinopolitiikan painopisteet v 2015-2020
Painopiste

Menestystekijät

Toimenpiteet v. 20152020

Mittarit

Yrittäjyysmyönteisen
ilmapiirin edistäminen

Avoin ja luottamuksellinen
yritysilmasto kaupungissa

Aktiivinen yhteistyö ja
vuoropuhelu paikallisten
yrittäjien ja
yrittäjäyhdistysten kanssa

Vuosittaisen kaupunki ja
yrittäjät kohtaavat –
foorumin järjestäminen

Yritysvaikutusten arviointi
kaupungin päätöksenteossa
Positiivinen kaupunkiimago
Tiivis vuoropuhelu
yrittäjien ja
yrittäjäyhdistysten kanssa

Yhteistyö elinkeinoelämän
kannalta tärkeiden
asioiden edistämiseksi
Toimet kaupunki-imagon
kehittämiseksi
Matkailun kehittäminen
Ketterän yrittäjäkeskeisen
elinkeinopolitiikan
toteuttaminen

Ylöjärven kaupunki

Erilaisten yhteisten
tapahtumien ja
tilaisuuksien määrä
Elinkeino-ohjelman
säännöllinen päivitys
Kaupunkimarkkinoinnin
vaikutukset
Asukasluvun kehittyminen

Menestystekijät
Painopiste
Elinkeinopolitiikan painopisteet v 2015-2020
Toimintaedellytysten
luominen
elinkeinoelämälle

Toimenpiteet v. 20152020

Mittarit

Aktiivinen yritysten hankinta
ja sijoittumispalvelu

Yritystonttien
luovutusmäärät

Aktiivinen uusyritystoiminta
ja sen tukeminen

Laadukkaan alkavien
yritysten neuvonnan
tarjoaminen

Uusien yritysten
perustamismäärät

Kaupallisten palveluiden
kehittäminen ja
monipuolistaminen

Aktiivinen toiminta yksityisen
palvelutarjonnan edelleen
kehittymiseksi

Aktiivinen mahdollistava
maa- ja kaavoituspolitiikka

Uusien yritystonttien
kaavoittaminen

Riittävät kunnallistekniset
investoinnit yritysalueille

Investoinnit
kunnallistekniikan
rakentamiseen yritysalueille

Aktiivinen panostaminen
uusien yritysten
sijoittumiseen

Laadukkaiden ja
monipuolisten yritystonttien
tarjoaminen
Tiivis edunvalvontatyö
tiestön ja liikenneyhteyksien
edelleen kehittämiseksi

Tärkeiksi koettujen
liikennehankkeiden
edistäminen eri foorumeissa
Elinkeinokehittämisen
riittävän resurssoinnin
varmistaminen
Kaupungin keskustan
kehittäminen
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Sijoittuneiden yritysten
lukumäärät
Välittömästi myytävien,
kunnallistekniikan piirissä
olevien yritystonttien
lukumäärä
Kaupallisten palveluiden
kehittyminen ja
määrällinen kasvu
Tiestön parantuminen ja
liikennehankkeiden
edistyminen

Käytössä olevat resurssit

Elinkeinopolitiikan
painopisteet
v 2015-2020
Menestystekijät
Painopiste
Seudullisen yhteistyön
kehittäminen

Aktiivinen rooli seudullisen
elinvoiman kehittämisessä
Kehitykseen lisäarvoa
tuova yhteistyö
seudullisesti,
maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti
Hyvä yhteistyö Tampereen
kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredea
Oy:n kanssa
Tiivis yhteistyö eri
sidosryhmien kanssa

Ylöjärven kaupunki

Toimenpiteet v. 20152020

Mittarit

Seudullisten
painopistehankkeiden
tukeminen esim.
lentoliikenteen
kehittäminen

Seudullisten
kehittämistoimenpiteiden
vaikuttavuuden arviointi
seudullisesti ja
paikallisesti

Tredea Oy:n aktivointi ja
palveluvalikoiman
tehokkaampi
hyödyntäminen

Yhteisten hankkeiden
onnistuminen esim.
lentoliikenteen
kehittyminen ja
Kolmenkulman
yritysalueen
eteenpäinmeno

Yhteiset toimenpiteet
Tampereen
kaupunkiseudun muiden
toimijoiden ja kaupunkien
kanssa elinkeinoelämän
edistämiseksi

Tredea Oy:n
toimenpiteiden
vaikuttavuus Ylöjärven
kannalta
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