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Wirman katsaus ELO-ryhmän kokoukseen 1.2.2017
1. Etelä-Karjalan Kasvu Open ohjelma alkaa
https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/etela-karjalan-kasvupolku
Kasvupoluksi kutsutaan Kasvu Openin alue- tai toimialakohtaista tapahtumakokonaisuutta.
Kasvupolku käsittää yleensä starttitilaisuuden, kaksi sparrauspäivää eli Kiitorataa sekä semifinaalin, josta kaksi lupaavinta yritystä etenee valtakunnalliseen Kasvu Open -finaaliin. Kiitoradoilla yritykset kohtaavat eri alojen asiantuntijoita eli mylläreitä 45 minuutin mittaisissa luottamuksellisissa tapaamisissa
Etelä-Karjalan Kasvupolku®-sparraukseen voivat hakea mukaan kaikki alueen kasvunälkäiset
yritykset ikään, kokoon tai toimialaan katsomatta. Hakemusten perusteella alueellinen tuomaristo valitsee mukaan 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä
Yhteistyössä EK-liiton, Imatran Kehitysyhtiön, Saimaan amk:n, Etelä-Karjalan Yrittäjien, EteläKarjalan kauppakamarin ja yritysten (Assi, Evälahti, Octo3, Azets) kanssa toteutettu.
2. Yrityksen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä edistävä tapahtuma Vuoksella 2.2.2017. Järjestäjinä Sampo, Kehy ja Wirma 'Verkostoja, työhyvinvointia ja tuottavuutta Etelä-Karjalaan' -hankkeen puitteissa.

3. Apua kiinteistöille energiavalintoihin
Kuluttajille on tarjolla muutoksentekijän rooli, kun Suomea viedään entistä energiaomavaraisempaan ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävämpään suuntaan. Lahdessa ja
Lappeenrannassa kiinteistökohtaista vertailutietoa vähähiilisistä vaihtoehdoista saa
syksyllä avatusta sähköisestä palvelusta.
Energiavalinta.fi-verkkopalvelun avulla lahtelaisten ja lappeenrantalaisten on aiempaa helpompi selvittää, mitkä vähähiiliset energiaratkaisut sopivat omaan asuin- tai liikekiinteistöön.
Tietokanta löytää osoitteen tai karttojen perusteella tietoja kiinteistön lämmitysjärjestelmästä ja
kertoo keskimääräisiin kulutustietoihin perustuvat arviot erilaisten uusiutuvan energian ratkaisuista, takaisinmaksuajasta sekä vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin.
www.energiavalinta.fi

4. Uudet Invest-in sivustot suomi, englanti
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Wirman peruspalveluihin kuuluu huolehtia Lappeenrannan alueelle tulevien yritysten vaivattomasta ja sujuvasta sijoittumisesta. Tämä käsittää esimerkiksi toimitilojen etsintää, apua rekrytoinneissa sekä paikallisiin yhteistyökumppaneihin verkottamista.
Mistä yritykset sitten tietävät tulla Lappeenrantaan? Aktiivinen sijoittumismarkkinointi puhelimitse ja sähköpostitse potentiaalisille kohdeyrityksille on aloitettu syksyllä 2015. Jotta markkinointi olisi tuloksellista, sitä varten on suunniteltu nykyaikaiset materiaalit. Kesällä 2016 avautunut Invest in Lpr –sivusto esittelee Lappeenrannan vahvuuksia mm. tehokkaiden infograafien
keinoin. Markkinoinnilla pyritään siihen, että Lappeenranta muistuu mieleen ja on mukana prosessissa, jossa valitaan yrityksen seuraavaa sijoittumispaikkaa. Aktiivinen markkinointi on tuottanut tulosta, sillä esimerkiksi M-Files on löytänyt Lappeenrannan.
5. Yritys- ja elinkeino-palvelut siirtyivät Lappeenrannan kaupungille
Yritys- ja elinkeinopalvelut siirtyivät vuoden alussa osaksi Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiota yhteistyössä kaupungin ja henkilöstön kanssa suunnitellulla tavalla. Alkuvuoden henkilökunta työskentelee nykyisissä Skinnarilan toimitiloissa, josta kevään aikana muutetaan kaupungintalolle. Asiakastapaamisia voi sopia kuluneen vuoden malliin myös Valtion virastotalolle keskustaan sekä muihin tiloihin asiakkaan tarpeen mukaan. Yrityspalveluista saa jatkossakin tietoa
wirma.fi –sivuilta, josta löytyvät myös henkilökunnan yhteystiedot.

6. Energiatehokkuus-selvitys yritys-kiinteistölle
Wirma Lappeenranta teettää Corbel Oy:llä energiatehokkuusselvityksiä eteläkarjalaisille pk-yrityksille. Corbel Oy laatii raportin pari tuntia kestävän kiinteistökierroksen pohjalta. Raportti sisältää nykytila-analyysin, toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi sekä
kartoituksen ehdotettujen toimenpiteiden rahoitusmalleista. Selvitysten tekeminen on jo käynnissä, mutta mukaan mahtuu vielä muutama yritys.
7. Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen
Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut kasvusopimuksessaan Työ- ja elinkeinoministeriön
kanssa innovatiivisten hankintojen osuuden kasvattamiseen omassa toiminnassa. Tämä on
merkittävä mahdollisuus myös paikalliselle elinkeinoelämälle, jonka kanssa vahvistetaan
vuonna 2017 mm. hankintojen suunnitteluun liittyvää yritysyhteistyötä.
8. Yritysten yhteishankkeiden edistäminen
Eri rahoitusinstrumentteja hyödyntäen kaupungin kestävän kehityksen edistäminen ja yritysten
liiketoimintaedellytysten parantaminen ja kasvun tukeminen.
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