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Visio
Somero on vetovoimainen maaseutukaupunki, jossa eri tahojen laaja-alaisella yhteistyöllä aikaansaadaan hyvät asumisen, yrittämisen ja työnteon mahdollisuudet sekä monipuolisilla palveluilla taataan arjen sujuvuus.

Missio
Nykyisten yritysten pysyvyyttä sekä kasvua edistetään ja uusien yritysten syntymistä tuetaan
teollisuuden, kaupan ja palvelun, matkailun sekä maa- ja metsätalouden aloilla. Luodaan yritysmyönteisempi toimintaympäristö, jossa prosessit toimivat ja viestintä on vuorovaikutteista.
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Teollisuus ja palvelut - tavoitetilat

Tukeminen ja kehittäminen

1. Yritysneuvonta on asiantuntevaa ja helposti saatavilla
2. Yrittäjyyskasvatus on vakiinnuttanut paikkansa kouluissa
3. Kaupungin hankinnoissa paikallisilla yrittäjillä on tärkeä rooli

Viestintä

4. Sisäinen viestintä on avointa ja sujuvaa
5. Ulkoinen viestintä on toimivaa ja tehokasta
6. Vuorovaikutus sidosryhmien ja yritysten kanssa on vilkasta, rakentavaa ja kehittävää

Toimintaympäristö

7. Kaavoitus ja maankäyttö ovat elinkeinoelämää kehittävää ja edistävää
8. Yrityksille on tarjolla riittävästi vetovoimaisia toimitiloja ja tontteja
9. Kaupungin päätöksenteossa otetaan huomioon päätösten vaikutus yritysten toimintaan

Verkostot ja yhteistyö

10. On syntynyt itseohjautuvia yritysverkostoja, joissa toimivat yritykset täydentävät toinen
toistensa osaamista ja palveluita.
11. Elinkeinoelämän verkostot sidosryhmien ja kumppanien kanssa ovat toimivat
12. Toimialojen välinen yhteistyö on sujuvaa ja se näkyy asioinnin helppoutena
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Matkailu - tavoitetilat

Tukeminen ja kehittäminen
1. Yritysneuvonta on asiantuntevaa ja helposti saatavilla
2. Matkailuyritykset on autettu kehittämään palveluitaan vastaamaan kansainvälisten matkailijoiden tarpeita
3. Someron kaupunki on tuotteistettu sekä paketoitu myös kansainvälisille matkailijoille

Viestintä
4. Somerolla on organisoitu matkailuneuvonta, joka palvelee sujuvasti niin kotimaan kuin ulkomaan matkailijoita
5. Ulkomaalaisten matkailijoiden lukumäärä on kasvanut tasaisesti

Toimintaympäristö
6. Somerolle on mahdollista tulla niin jalan, pyöräillen, autolla kuin bussillakin
7. Ympäristö on siisti ja viihtyisä, ja se houkuttelee myös ulkomaalaisia

Verkostot
8. On syntynyt itseohjautuvia yritysverkostoja, joissa toimivat yritykset täydentävät toinen
toistensa osaamista ja palveluita.
9. Kannattavaa ja hedelmällistä yhteistyötä on tehty yli (maa)kuntarajojen
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Maa- ja metsätalous - tavoitetilat
1. Rinnakkaiselinkeinot pitävät pienet ja keskisuuret maatilayritykset elinkelpoisina
2. Pieniä ja keskisuuria maatilayrityksiä arvostetaan ja niiden toimintaa pidetään
varteenotettavana
3. Maaseutu- ja elinkeinotoimi ovat kehittäneet yhteistyötään niin, että ne tukevat toistensa
osaamista, ja näin palvelevat maa- ja metsätalousalan yrittäjiä paremmin
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