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itusjohtajan katsaus

Yrityssalon toimintaympäristössä on vuonna 201 I
ollut positiivisia muutoksia. Alueen talouden ja
työllisyyden näkymät ovat olleet suhteellisen
positiiviset. Saloa kohdannut kriisi Nokian ia
Microsoftin toiminnan loppumisesta loppui'virallisesti
kun Salo poistettiin äkill'rsen rakenneniuutoksen tuen
piiristä vuoden 2018 alusta lukien. Salon tvöttömien
määrä väheni vuoden aikana edellisestä vuodesta
669 henkilöllä asettuen vuoden lopulla 11,7"/"
työllisten määrästä.

Salon kaupunki teki loppuvuodesta yli 100Me
investointipäätökset uuden ekovoimalan
rakentamiseksija osa tästä investoinnista on
mahdollista saada myös alueella toimiville yrityksille
toteutuksen alihankintana ja palveluina.

Vuoden aikana Saloon perustettiin uusia yrityksiä
269, joka on lähes sama (+5 kpl) kuin vuonna 2017.
Vuoden 2018 aikana Turun AMK on lisännvt
liiketalouden tradenomikoulutusta, josta vaimistuu
digitaalisen liiketoiminnan osaajia vastakseen
yritysten kasvaneeseen kysyntään ohjelmistoosaajista ja käynnistänyt Salon cyberlaboratorion
rakentamisen IOT campuksen alueelle.

Yrityssalon toimesta 2018 vuoden aikana järjestettiin
yhteensä 1 12 tilaisuutta, joista 38 oli kohdistettu
yrittäjyyttä pohtiville. Yrityssalossa käynnistettiin
vuoden aikana kaksi vuoden2O2O loppuun kestävää
hanketta. Näistä Coastal bootcamp - hanke on
suunnattu matkailuyrityksille mm. yhteisen
d]g itaalisen varausjärjestelmän käyttöönotoksi ja
Kulta-hanke ruokaketjussa m ukana olevien yritysten
digi- ja teknologiavalrir iuksien kehittäm iseen'. Nä iden
hankkeiden lisäksi käynnistettiin kaksi keväällä 2019
päättyvää kokeiluhanketta, joista toisessa kehitetään
uusia innovaatioekosysteemejä ja toisessa kokeillaan
Salolaisten yritysten osaamisen esittämistä uusilla
teknisillä tavoilla. Omien hankkeiden lisäksi
Yrityssalo on osallistunut maakunnalliseen
ennakointihankkeeseen, jossa pyritään ennakoimaan
oppilaitoksille tulevia koulutustarpeita vastaamaan
paremmin yritysten osaamistarpeisiin
tulevaisuudessa. Yrityssalo osallistui myös meri-ja
metalliteollisuuden seutukaupunkihankkeeseen,
jonka avulla 30 salolaista yritystä pääsi
markkinoimaan omaa osaamistaan
meriteollisuusyritysten julkaisussa ja osallistumaan
verkostoitum istilaisuuksiin.

Salon matkailussa vierailijoiden määrän kasvu on
ollut voimakasta Teijon kansallispuistossa sekä
Mathildedalissa. Käynnissä oleva kaupan murros
vaikuttaa myös Salossa kun väkiluku vähenee,
paikallinen ostovoima heikkenee ja erikoistuotteiden
ostokset siirtyvät yhä enemmän verkkoon.

Aloitin Yrityssalon toimitusjohtaja syyskuun alussa
edellisen toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle"
Yrityssalon toimintaa on loppuvuoden aikana
kehitetty eteenpäin panoslamalla voimakkaammin
tiedolla johtamiseen sekä kohdentamalla
kehitystoimintaa valituille toimialoille.

Lähes kaikilla toimialoilla on Salossa ollut kasvua
vuoden aikana ja keskimääräinen liikevaihdon kasvu
on ollut 3,7 oÄ. Yritysten kasvun esteeksionkin
muodostunut Salossa osaavan työvoiman heikko
saatavuus erityisesti metalli- ja ohjelmistotoimialoilla,
Keväällä tehtiin laaja Harava -yrityskysely, jossa
tavoitettiin 2126 Salon seudun yritystä. Kyselyn
pe,rusteella rekrytointitarpeita oli yli 252 yrityksellä ja
työvoimatarpeen välitön kysyntä oliyli 600 uutta
työntekijää ku n han osaajia olisi tarpeeksi tarjolla,
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Hallituksen toim i ntakertom us
Hallitus
Yrityssalo Oy:n hallitukseen kuuluvat Ari Aalto puheeniohtaia. Vesa
Harilo, Lauri lnna, Kimmo Korpineva, Leino Liida, Antti'Niittynbn, Saku
l),Jifkqlel ja Tapio Ayräväinen. Yhtiön toimirusjohtajana roimi
1.1.-15.8.2018 Jyrki sjöholm ja uusitoimitusjohtaia-Jyrki Moilanen aloitti
:1j9.i30.18. Maija Pirvo_la osallistui hallituksen kot<oirksiin esinelijänä.
Hallituksen sihteerinä toimi Leila Asikainen.

Tuloslaskelma ja tase 2018

Vuonna 2018 pidettiin 6 hallituksen kokousta.

Materiaalit ja palvelut

158 373

Vaihtuvat vastaavat

752 985

Vansinaine.n yhtiökokous, jossa hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös,

Henkilöstökulut

719 913

Vastaavaa yhteensä

752 985

Liiketoiminnan muut kulut

31 1 982

Vastattavaa

pidetään yhtiöjärjestykse n

m

ukaisesti (esäkuun 20 1 9 loppuu n mei'r nessä.

Liikevaihto

Tilintarkastajana toimii BDo oy, vastuutilintarkastajana KHT Jukka Korin.

Liikevoitto

Yhtiön osakkeet

Rahoitustuotot ja -kulut

Yrityssalo Oy:n osakepääoma on 500,000 euroa, osakkeita on 500 kpl.

Henkilöstö
Yrityssalon palveluksessa oli tilikauden lopussa 11 henkilöä.

Nettotulos

12 899
187

10 086

Vastaavaa

Oma pääoma

Vieras päåoma
Vastattavaa yhteensä

661 807

91 177
752 985

Toiminnan rahoitus 201 8
Hankerahoitus

Tulevaisuuden näkymät
Yrityssalon toiminnalle salon kaupungilta tuleva perustoiminnan rahoitus
ja hankkeiden omarahoitusosuus jatkuu vuodellä 2019 edellisten vuosien
suuruisena, näin ollen Yrityssalon toiminnan laajuus pysyy myös
samankaltaisena vuonna 2019. Tulevana vuonna pääiIyi'2 hänketta,
mutta vastaavasti Yrityssalo tulee hakemaan 2 uuita keihityshanketta
alkamaan vuoden

1 203 167

ELY-keskus;

Muut tuotou
198

198 544

20ig aikana.

Hallitu ksen osi nkoehdotus
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 10 086,3g euroa siirretään edellisten
tilikausien voitto/tappio tilille.

Tuloslaskelma ja tase 2018
lvlvYntituotot;
Yrityssalon toiminta vuonna 2018 on ollut aktiivista ja tulos on
positiivinen. Koko toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. 63 ä97
Henkilökunnan määrä on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna.
Yrityssalo Oy:n maksuvalmius on erinomainen.
patve
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Kuntalaskutus;
787 759

lumyynti,

Somero; L0 478

ritgssalo

