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Keski-Savon Kehittämisyhtiö
viisitoistavuotias
Keski-Savon Kehittämisyhtiön
perustamisesta tulee tänä vuonna
kuluneeksi jo viisitoista vuotta.
Päättäjien voidaan näin jälkikäteen todeta olleen aikaansa edellä
yhtiötä perustaessaan; Suomessa
toimii nykyään satakunta samantyyppistä alueellista elinkeinoyhtiötä, joista suurin osa on perustettu
vasta 90-luvun lopulla, ja uusia perustetaan koko ajan. Kehittämisyhtiötä käynnistettäessä tavoitteena
oli laaja seudullinen ja kuntien yhteinen elinkeinopolitiikka ja -toiminnot, jotka koordinoitaisiin pitkälti ”saman sateenvarjon alta”.
Näin jälkikäteen voidaan todeta,
että alueellisuus ja yhteinen organisaatio ei ole toteutunut toivotulla
tavalla; sen sijaan Kehittämisyhtiöstä on vuosien aikana tullut etenkin
Varkaudelle keskeinen elinkeinotoimintojen ”työrukkanen”. Nykyään
kaupunki omistaa yhtiöstä 61 %,
muina omistajina ovat mm. Pieksänmaan kunta, Suonenjoen kaupunki, Finvera ja Varkauden Osuuspankki.
Henkilökuntaa yhtiössä on tällä
hetkellä 11 henkilöä.
Toiminta projektikeskeistä
Kun Itä-Suomen pääsy EU:n ns.
I-tukialueeseen ja sitä kautta merkittävät tukieurot alueellemme varmistuivat, on Kehittämisyhtiön toiminnalle ollut tyypillistä projektikeskeinen toiminta; vuotuisesta n.
miljoonan euron liikevaihdosta n.
80 % tulee erilaisesta hanketoiminnasta.
Heti rakennerahastokauden alkaessa talousalueemme toimialojen
”keihäänkärjiksi” määriteltiin mm.
metalli-, metsä- ja puu- sekä korkean teknologian toimialat. Näille toimialoille käynnistettiin EU-rahoitteiset hankkeet, joiden on tarkoitus
kattaa koko rakennerahastokausi
vuoden 2006 loppuun. Hankkeiden kautta pyritään tukemaan kunkin alan jo olemassa olevaa yritystoimintaa, aktivoimaan investointeja, kouluttautumista ja yritysten
verkottumista sekä luomaan uutta
yritystoimintaa esim. alihankinnan
kautta alueellemme. Ympäristökunnat ovat olleet hankkeissa mukana
omien tarpeidensa mukaisesti; esimerkiksi metallin ”Rautainen Savo”
-projekti ulottuu nykyään myös
Pieksämäen alueelle.
Kauppa- ja palvelualan
yritykset mukaan
Myöhemmin hanketoiminta on
laajennettu koskemaan myös kaupan- ja palvelualojen yrityksiä, ja
naisten yrittäjyyttä ja ns. puolisotyöpaikkaongelmaa pyritään helpottamaan naisten resurssikeskushankkeella, joka käynnistyi v. 2004.
Hanketoiminnan rahoitus muodostuu yleensä kuntarahasta, valtion
osuudesta ja EU-rahoituksesta.
Kuntien kannalta hankkeiden rahoituksen ”vipuvaikutus” on melkoinen, koska esim. noin 10 %:n
omarahoitusosuudella muu hankkeen rahoitus tulee em. muista lähteistä.

Vas. Jari Komulainen, Matti Lönnroos, Juha Mikkonen, Tero Kanervala, Risto Salko, Jarno Leivonen, Sanna Hietalahti, Piia Puotinen, Mari Miettinen, Risto Husu ja Armi Nissinen.
Kehittämisyhtiöiden kaltaiset organisaatiot toimivat usein alueen
yritysten ja tiettyjen toimija- ja rahoittajatahojen ( lääninhallitus,
maakuntaliitto, TE-keskus, Finvera…) välisenä linkkinä ja aktivoijana käyttämään näiden palveluja.
Niinpä julkisuudessa onkin yhä
enemmän alettu puhua ”välittäjäorganisaatioista”. Myös Keski-Savon
Kehittämisyhtiöllä on tämänkaltainen rooli.
Yrityshautomotoiminta
Hanketoiminnan lisäksi Kehittämisyhtiö tuottaa kaupungille yritysasiamiespalvelut, tarjoaa aloittaville yrityksille yrityshautomopalveluja
sekä hallinnoi Savon Teknian omistamaa Keski-Savon Paikallisrahasto
Oy:tä. Rahaston pääoma on n.
800.000 euroa, ja sen kautta on
mahdollisuus tehdä pääomasijoituksia alueen uusiin tai laajentuviin
PK-yrityksiin.
Kehittämisyhtiö on kiinteässä yhteistyössä alueen muiden elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden
kanssa, jotka pääasiassa ovat sijoittuneet Kehittämisyhtiön tavoin taitotalo Navitakseen, näistä mainittakoon Uusyrityskeskus Wäläkky,
Aduser Oy ja Keski-Savon Teollisuuskylä Oy.
Selviytymisstrategiaksi
yhteistyö
EU:n hankesidonnaisesta toiminnasta johtuen on usein kysytty, mitä

tapahtuu v. 2006 jälkeen, kun nykyinen rakennerahastokausi päättyy?
Kysymykseen ei luonnollisesti ole
yhtä oikeaa vastausta, mutta viimeaikaiset tiedot kertovat, ettei alueellisessa rahoituksessa tulisi tapahtumaan radikaaleja muutoksia. Rahahanat varmasti tiukentuvat, ja ”hankeseula” tulee tiiviimmäksi, eli rahoittajat varmasti katsovat yhä tarkemmin minkälaiseen hanketoi-

mintaan lähdetään mukaan.
Kehittämisyhtiön toiminnan viidentoista vuoden aikana alueellisessa ja seudullisessa elinkeinopolitiikassa on edetty luvattoman hitaasti. On aivan selvää, että paikkakunnat eivätkä edes seutukunnat pärjää kilpailussa yksin. Varkauden
kaupunki on pieni, Savo on pieni,
Suomikin on globaalisesti pieni
markkina-alue. Alueellinen yhteistyö vaatii aitoa tahtoa ja henkilöi-

den luottamusta toisiinsa; siinä
meillä on vielä paljon tehtävää,
mutta muuta ”selviytymisstrategiaa”
on aika vaikea löytää.

Risto Husu
Keski-Savon Kehittämisyhtiön
toimitusjohtaja

Risto Husu tunnetaan myös hyvänä kokkina ja viinien tuntijana, joten lehteen oli ihan pakko pyytää
myös ruokavinkki viini vaihtoehtoineen.
MAA-ARTISOKKAKEITTO (4:lle)
Sametinpehmeä keitto sopii hyvin kevyeksi lounaaksi tai juhlavan illallisen alkupalaksi:
Tarvitset:
1/2 kg maa-artisokkia (saa pussissa markettien vihannestoreilta)
1-2 perunaa
1 kasvisliemikuutio
puoli pakettia tavallista Koskenlaskijaa
2 dl kermaa
valkopippuria, suolaa
maizenasuurustetta vaaleille keitoille
loraus kuivaa valkoviiniä tai sitruunamehua
koristeeksi persiljaa
Kuori perunat ja maa-artisokat. Keitä pehmeäksi n. litrassa vettä, johon on sekoitettu liemikuutio.
Soseuta sauvasekoittimella tasaiseksi, lisää juusto ja mausta valkopippurilla ja makusi mukaan suolalla.
Lisää kerma, loraus viiniä tai sitruunamehua ja suurusta maizenalla. Koristele persiljalla.
Viinivinkki: Erinomainen viini hinta-laatusuhteeltaan vaikkapa em. keiton kanssa on Chileläinen
Yali Reserva Sauvignon Blanc (Alkon n:o 566677). Viinin tuoksu on Sauvignon Blanc-rypäleelle
tyypillisen herukkainen, ja maku pirteän sitruunainen ja tasapainoinen. Hintakin jää alle 10 euron.

