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1. Strategiatyön lähtökohdat ja laatiminen  

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) valmisteli strategian vuosille 
2017-2021, ja se otettiin käyttöön 1.1.2017. Strategiaa on päivitetty vuosittain.  

Elinkeinopalvelujen siirryttyä Kauhajoen kaupungin alaisuuteen SEK:n 
purkamisen jälkeen päivityksen hyväksyy Kauhajoen elinkeinojaosto. Strategian 
täsmennyksessä on huomioitu viimeisimpiä elinvoimaindikaattoreiden tietoja 
väestökehityksestä ja yrityksistä. 

Strategian laatimisen tilannekuva-analyysiksi on teetetty aluekehittämisen 
konsulttitoimisto MDI:lla Suupohjan seudun elinvoima-analyysi seutukunnan 
kehityksestä vuosina 2008-2016. Sen mukaan Suupohjan seudun väestö väheni 
noin 2 400 henkilöllä vuosina 2008-2016 ensisijaisesti maan sisäisen 
muuttoliikkeen muuttotappioiden ja toissijaisesti luonnollisen väestönlisäyksen 
negatiivisuuden vuoksi. Suupohjan seudun väestönlisäys oli keskimäärin -1,03 % 
vuodessa vuosina 2008-2017 eli se ylitti alueen kehitykselle vahingollisena 
pidetyn -1,00 %:n rajan. Tulevan kehityksen kannalta kriittiseksi haasteeksi 
tunnistettiin 25-34-vuotiaiden nuorten aikuisten muuttotaseen tasapainottaminen.  

Päivitettyjen selvitysten mukaan negatiivinen väestökehitys on jatkunut 
Kauhajoella ja koko Suupohjassa. Vuosina 2017-2019 Kauhajoen väestö väheni 
n. 400 henkilöllä. Korona-pandemia on jonkun verran hidastanut negatiivista 
väestökehitystä maaseutukunnissa. Kauhajoen väestö on kuitenkin vähentynyt 
aikana 1.1.-20.9.2020 119:llä. Väkiluku voi tippua alle 13 000 seuraavan vuoden 
aikana. Väestöennusteen mukaan asukasmäärä voi vähentyä vuoteen 2040 
mennessä jopa yli 2000 henkilöllä.  

Kauhajoen työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2018 102,8. Työpaikkoja oli 
yhteensä 5381. Työpaikat jakautuvat seuraavasti palveluala 64%, jalostus 26% 
ja alkutuotanto 8,6%. 2000-luvulla työpaikkojen määrä alkutuotannossa ja 
jalostuksessa on laskenut ja vastaavasti kasvanut palvelualalla. Silti edelleen 
Kauhajoella on selvästi keskimääräistä enemmän työpaikkoja jalostuksessa ja 
alkutuotannossa kuin keskimäärin koko Suomessa. Jakauma Suomessa vuonna 
2018 jalostus 21%, palveluala 75% ja alkutuotanto 2,7%. 

Kauhajoella oli vuonna 2018 yhteensä 1296 yritystä. Uusia yrityksiä perustetaan 
melkein yhtä paljon kuin on toimintansa lopettavia yrityksiä. Uudet yritykset 
perustetaan pääosin palvelu- ja hyvinvointitoimialoille. Vuonna 2018 Kauhajoelle 
perustettiin 55 yritystä, vuonna 2019 46 yritystä ja lokakuun loppuun mennessä 
vuonna 2020 on perustettu 59 uutta yritystä.  

Kauhajokisten yritysten kasvuhalukkuus on noussut jatkuvasti 2010-luvulla. 
Seinäjoen yliopistokeskuksen tänä vuonna julkistaman tutkimuksen mukaan 
Kauhajoella on heti Seinäjoen jälkeen eniten kasvuhalukkaita yrityksiä Etelä-
Pohjanmaalla.   

Aleneva väestönkehitys on heijastunut seudun asuntotuotantoon ja vanhojen 
osakeasuntojen hintakehitykseen. Suupohjan seutukunnan vanhojen asuntojen 
neliöhinnat ovat olleet keskimäärin noin 2,5 kertaa alhaisemmat kuin 
keskimäärin koko maassa. 
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Suupohjan seutukunta menetti yhtensä noin 1 100 työpaikkaa vuosien 2008- 
2015 välisenä aikana, josta noin 1 000 oli avoimen sektorin työpaikkoja. 
Suupohjan seudun BKTA-indeksi jäi merkittävästi alhaisemmaksi kuin koko 
maan keskiarvo (100), mutta positiivinen merkki on se, että seudun BKTA-
indeksi on noussut ajanjakson aikana suhteessa koko maan keskiarvoon.  

Suupohjan yritysdynamiikka on kaksijakoinen. Seudulla lopetti yrityksiä jonkin 
verran enemmän kuin aloitti toimintansa. Suupohjan seudun yrityskanta ylittää 
suhteessa väestöpohjaan selvästi koko maan keskiarvon ja kuuluu seutujen 
parhaimpaan viidennekseen.  

Kauhajoen elinkeinopalveluiden strategiaa on tarkoituksenmukaista tarkastella 
toimialueen ympäristömuutokset huomioiden. Kuntatalouden jatkuva kiristyminen 
edellyttää strategian täsmentämistä ja resurssien kohdentamista.  

Tavoitteena on toimia niin, että 2020-luvulla Kauhajoki on edelleen 
elinvoimainen ja verkostoitunut kaupunki, jota asuttaa monipuolinen ja hyvin 
koulutettu väestö. Aluetalouden kannalta merkittävää on edistää 
energiaomavaraisuutta. Kauhajoki ja sen yritykset käyttävät digitaalisia 
palveluita ja ovat monessa mukana. Maahanmuuttajia on nykyistä enemmän ja 
heidän kapasiteettinsa on osattu hyödyntää.  

SEK on toteuttanut strategian valmistelussa Suupohjan yrittäjille suunnatun 
elinvoimatutkimuksen, jonka taviotteena oli selvittää Suupohjan kuntien 
yrittäjien tilannetta, näkymiä ja palvelutarpeita. Keskeisiä teemoja olivat 1) 
yritysten tilanne ja näkymät 2) Suupohjan kuntien elinkeinopalveluiden arviointi 
ja 3) yrittäjien palvelutarpeet.  

Merkittävimmiksi painopisteiksi katsottiin tuolloin:  
− yrityspalveluiden tuottaminen 
− omistajavaihdosten tukeminen 
− aluekehitys- ja hanketoiminta 
− kasvuyrittäjyys ja kansainvälistyminen 
− uusiutuva energia 
− maatalouslomituspalvelut 
− digitaalisuus  
− seutuviestintä  

SEK:n strategiassa esille tuodut painopisteet ovat relevantteja vielä 
elinkeinopalveluiden uudelleen järjestelyjen jälkeenkin. Yrittäjien näkemyksiä 
uusista tarpeista tullaan selvittämään vuoden 2021 aikana uutta strategiaa 
varten. Strategian päivityksen valmistelussa esille tulleita yrittäjille 
merkityksellisiä asioita ovat yrittäjyyden merkitys kaupungin elinvoimaisuudelle, 
päätöksenteon yrityslähtöisyys, elinkeinopolitiikan asema kunnassa, 
hankintapolitiikka, liikenneinfrastruktuuri sekä kaavoitus ja rakentaminen. Näiden 
huomioimista uudessa strategiassa tarkastellaan strategian laatimisprosessissa. 

Alueen elinvoimaisuuden lisäämisessä yksi merkittävimmistä toimintamuodoista 
on yrityspalvelut. Siihen sisältyy alueen yrityspalveluiden koordinointi, 
yritysneuvonta, yrityskasvatus, yritysten sijoittuminen alueelle ja elinkeinojen 
kehittäminen. Toinen merkittävä elinvoimaisuuden lisäämistehtävä on hanke- ja 
aluekehitystehtävä, jonka merkittävimpinä toimintoina ovat hanketoiminnan 
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koordinointi, edunvalvonta, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö eri sidosryhmien 
kanssa sekä verkostojen rakentaminen.  

Uudessa tilanteessa haasteina voidaan nähdä uuden organisaatiomallin 
toiminnan alkuun saattamiseen tarvittava aika ja energia sekä kuntatalouden 
haasteet, jotka rajoittavat mahdollisuuksia lisätä elinkeinopalveluiden resursseja. 
Ulkoisia uhkia ovat koronapandemian mukanaan tuomista rajoitteista, 
epävarmasta maailmantaloudesta ja kunnan taloustilanteesta johtuva 
työpaikkojen ja yritysten väheneminen. Lisäksi demografiset muutokset 
vaikuttavat huoltosuhteeseen ja osaavan työvoiman saantiin. 

Näistä seuraavaa näköalattomuutta ja epävarmuutta voidaan torjua juuri omien 
vahvuuksien avulla: asiantuntevalle ja muuntautumiskykyiselle organisaatiolle on 
aina kysyntää. Tähän liittyy kiinteästi yhteistyö eri suuntiin ja tasoilla. Merkittävä 
mahdollisuus puolestaan on uudet investointi- ja uusiutumistarpeet maailmalla ja 
lähialueilla. Tähän voidaan vastata oman ja seutukunnan monipuolisen 
yrityskannan ja kaupungin elinkeinopalveluiden osaamisen avulla.  
 
Ympäristön tulevaisuuden muutokset asettavat Kauhajoen elinvoimaisuuden 
kehittämiselle omat haasteensa. Kuntakentän strateginen muutos polarisoituu 
entistä selkeämmin taantuviin kuntiin ja kasvaviin talouskeskuksiin. 
Kuntapalveluiden strategiset muutospaineet kasvavat, joissa ajureina ovat mm. 
valtiontalouden ohjaus, hyvinvointipalveluiden uudelleen järjestelyt, väestö- ja 
elinkeinorakenteen sekä talouden muutosvoimat. Haasteita tuo myös 
institutionaalisten rajojen murros eli valtion, kunnan, yritysten ja kolmannen 
sektorin roolien sekoittuminen ja uudenlainen yhteistyö.  

Strategia on päivitetty vuosittain siten, että perustiedot on päivitetty vastaamaan 
nykyhetkeä ja taloudelliset suunnitelmat on täsmennetty realistiselle tasolle. 
Muita suuria linjamuutoksia ei ole tehty. Viimeisimmän päivityksen keskiössä on 
kriittisten tehtävien määrittely vuodelle 2021.  

2. Tahtotila elinkeinopalveluiden roolista ja kehit yksen 
suunnasta  

 

− Elinkeinopalvelut koetaan tärkeäksi kaupungin elinvoiman ja 
aluekehityksen kehittämisorganisaatioksi. 

− Elinkeinopalvelut toimii seudullisen yhteistyön kehittäjänä ja edistäjänä. 
− Uusi organisaatiomalli tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita 

yrityspalveluja. 
− Elinkeinopalvelujen toiminta on lähellä kuntapäätöksentekoa ja sen 

sisältö tunnetaan keskeisten toimijoiden keskuudessa. 

3. Missio  

Kaupungin elinkeinopalvelut on kaupungin yrittäjien keskeinen kumppani, joka 
tunnetaan luotettavana asiantuntijayhteisönä ja elinkeinoelämän hankkeita 
koordinoivana voimana.  

Elinkeinopalvelut on suvereeni elinkeinotoimen kehittäjä ja palveluiden tarjoaja, 
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joka tuo erilaisia rahoitusmalleja ja - kanavia yritysten tietoisuuteen. 
Elinkeinopalvelut kokoaa ja johtaa erilaisia verkostoja. 

4. Visio 

Strategiakauden päättyessä on elinkeinopalveluiden avulla autettu Kauhajoen 
elinkeinotoiminta koronapandemiasta johtuvien haasteiden yli elinvoimaisena.  

Elinkeinopalvelut on valmistanut kaupunkia ja sen elinkeinoelämää kohtaamaan 
vahvana ja muuntautumiskykyisenä globaalien megatrendien tuomia muutoksia. 
Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos eri jälkivaikutuksineen, 
talouden epävarmuus sekä digitaalisuus.  

Strategiakauden päättyessä kaupungilla on valmius hyödyntää uusien ohjelmien 
tarjoamia rahoituskanavia ja mahdollisuuksia, joiden sisältöön kaupunki on saanut 
tuotua omat näkemyksensä. 

5. Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle:  

Kauhajoen elinkeinopalvelut on  

− suvereeni, dynaaminen Kauhajoen elinvoimaisuuden kehittäjä 
− palvelu- ja reagointikykyinen kunnan elinkeinoelämän tarpeisiin 
− menestyvä elinkeinojen kehittämisen painopistealueilla,  
− on verkostoitunut muiden elinkeinojen- ja elinvoiman 

kehittämisorganisaatioiden kanssa,  
− aktiivinen valtakunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä valituilla 

yhteistyön painopistealueilla. 

6. Arvot 
Elinkeinopalvelujen arvojen lähtökohtana ovat Kauhajoen kaupungin arvot. 
Niitä ovat:   

Positiivisuus  – Otamme iloisen ja reippaan asenteen aseeksemme. Pidämme 
pilkkeen silmäkulmassa ja mielialamme myönteisenä. 

Elinkeinopalvelut pitää lupauksensa ja toimii yhdessä sovittujen periaatteiden 
mukaisesti. Asiakkaita palvellaan luottamuksellisesti, mutta muuten toiminta ja 
päätöksenteko on läpinäkyvää. Kumppanien ja asiakkaiden kanssa ollaan 
avoimessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. 

Konkreettisia toimia arvon tueksi:  
- Pidetään mitä sovitaan  
- Arvostetaan omaa työtä  
- Viestitään rohkeasti toiminnasta sidosryhmille  

Tarjotaan sidosryhmille mahdollisuus osallistua elinkeinopalveluiden 
elinkeinoelämää tukevaan toimintaan (workshopit, kyselyt, seminaarit jne.) 

Yhteistyö  – Me-henkemme ja yhteistyötaitomme tekee meistä halutun 
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kumppanin, jonka kanssa verkostoitua, olipa kysymys sitten sisäisestä tai 
ulkoisesta toiminnasta. 

Elinkeinopalvelut verkostoituu muiden organisaatioiden kanssa ja yli 
aluerajojen. Kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on osa 
elinkeinopalveluiden toimintaa.  

Konkreettisia toimia arvon tueksi:  
- Tutustutaan systemaattisesti muihin organisaatioihin ja tehdään itseä 

tunnetuksi niissä - verkostoidutaan ja tuetaan yritysten verkostoitumista  
- Edistetään ylikunnallista/maakunnallista ja kv-yhteistyötä  
- Juurrutetaan hyviä toimintamalleja  

Yrittäjyys  – Yrittäjämäinen asenne, meininki ja kehittämisenhalu kuvastaa 
kaupunkimme toimijoita. Teemme jokaisessa roolissa ekologisesti kestäviä ja 
järkeviä päätöksiä, jotka kantavat taloudellisesti ja sosiaalisesti. 

Elinkeinopalveluiden toiminta tähtää alueen yritysten ja asukkaiden edellytysten 
parantamiseen. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden kysymien 
palveluiden lisäksi elinkeinopalvelut toimii aktiivisesti uusia avauksia etsien. 
Elinkeinopalvelut on kokoava voima, sekä innovatiivinen, kannustava ja rohkea 
alullepanija. 

Konkreettisia toimia arvon tueksi:  
- Tunnistetaan asiakkaiden tarpeita  
- Ollaan päivittäin yhteydessä yrityskenttään  
- Otetaan kukin asiakas yksilönä (henkilökohtaisuus)  
- Paneudutaan sisäiseen ja ulkoiseen markkinointiin  

Kauhajoen elinkeinopalvelut tarjoaa sidosryhmilleen yrityspalveluiden ja 
aluekehittämisen osaamista. Elinkeinopalvelut palvelee yrityksiä niiden 
elinkaaren kaikissa vaiheissa. Elinkeinopalvelut panostaa henkilökunnan 
osaamiseen ja ammattitaitoon, joita kehitetään jatkuvasti tulevaisuuden tarpeita 
ennakoiden.  

Konkreettisia toimia arvon tueksi: 

- Henkilökunnan kouluttautumisen kannustaminen 
- Osataan tunnistaa oleellisia asioita  

7. Strategiset linjaukset vuoteen 2021  

7.1 Resurssit ja talous  
Kaupunki resursoi elinkeinopalveluiden toiminnan siten, että kaupungin 
tuloskortissa olevat tehtävät saadaan toteutettua mallikkaasti. Yrityspalveluissa 
on yksi työntekijä (elinkeinoasiamies) ja hanke- ja aluekehityksessä on puolet 
kehittämispäällikön työpanoksesta, jota teknisen toimen alainen kaavoittajan 0,5 
htv työpanos tukee. Muut henkilöresurssit tulevat hankkeista. Valmiiksi vuodelle 
2021 resursoituja hanketyöntekijöitä on 3,5 htv. Kaupungin omia hallintopalveluja 
käytetään 0,25 htv. 
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7.2 Toiminta  

Toiminta suunnataan seuraaviin painopistealueisiin:  

1. yrityspalveluiden kehittäminen, kasvuyrittäjyys ja kansainvälistyminen  

2. digitaalisuus  

3. uusiutuva energia.  

Toiminnassa etsitään jatkuvasti teemoja, joissa yritysmaailma on mukana 
aktiivisesti.  

7.3 Yhteistyö  
Verkostoituminen on elintärkeää. Elinkeinopalvelut toimii aktiivisesti 
yhteistyössä alueen muiden julkisten- ja muiden organisaatioiden kanssa 
Kauhajoen ja Suupohjan seutukunnan kehittämiseksi. Yhteistyötä tehdään 
myös maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 

8. Elinkeinopalveluiden tarkemmat linjaukset  

Mittarit ja vastuut määritellään vuosittain tuloskortin laatimisen yhteydessä.  

8.1. Yrityspalvelut  

• Elinkeinopalvelut on yrityspalveluiden keskeinen 
palvelukoordinaattori elinkeinojen kehittämisessä, yritysten 
auttamisessa ja yrityspalveluverkon opastuksessa.  

• Digitaalisuutta hyödynnetään omissa ja asiakasyritysten 
palveluiden kehittämisessä.  

• Yrityspalveluissa painotetaan erityisesti sukupolvenvaihdoksia, 
alkavien yritysten neuvontaa ja olemassa olevien yritysten 
kehittämistä, kasvamista ja neuvontaa.  

• Sijoittumis- ja verkostoitumis- eli SIVE-palvelut sisältyvät 
yrityspalveluihin. Kauhajoelle sijoittuville yrityksille tarjotaan 
asiantuntevaa ja nopeaa palvelua, jotta sijoittumispäätös on 
mahdollisimman helppo. Kauhajoella on edullisia tontteja sekä 
vapaita toimitiloja.  

8.2. Hanke- ja aluekehityspalvelut  
• Kaikilla toimenpiteillä tavoitellaan kasvua, elinvoimaa, uutta 

liiketoimintaa ja työpaikkoja.  

• Uuden ohjelmakauden ja maakunnallisten ohjelmien ja suunnitelmien 
valmisteluun osallistutaan aktiivisesti. 

• Uusia avauksia etsitään ajankohtaisissa elinkeinojen kehityksen 
teemoissa. 

• Hankkeita seurataan jatkuvasti tuloksien osalta. 

• Olemassa olevia verkostoja ylläpidetään ja kehitetään, uusia luodaan.  
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9. Kauhajoen elinvoiman kehittäminen  

• Elinvoima nähdään uudistumiskykynä, jota tarvitaan taloudellisen 
kasvun, yhteiskunnan toimivuuden ja yksilön hyvinvoinnin vuoksi. 
Kestävä elinvoimaisuus perustuu jatkuvaan uudistumiskykyyn ja 
hyvinvoiviin kuntalaisiin sekä vahvaan yrittäjyyteen.  

• Elinvoimaisuuden kulmakiviä ovat vahva, lisäarvoa tuottava 
elinkeinoelämä alkutuotannon, jalostuksen ja palvelualan yrityksineen, 
hyvät julkiset palvelut, aktiivinen kolmas sektori sekä edellä mainittujen 
hyvähenkinen yhteistyö. 

• Elinkeinopalvelut osallistuu aktiivisesti alueen muiden toimijoiden kanssa 
kaupungin ja seutukunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja 
kehittämiseen. Elinvoimaisuus ilmentyy mm. tasaisesti uudistuvana ja 
vireänä elinkeinotoimintana, elinkeinoelämän ja koulutuksen tiiviinä 
yhteistyönä, joka varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden ja hyvinä 
läheltä saatavina palveluina elinkeinoelämän tarpeisiin.  

• Elinkeinopalvelut tekee esityksiä alueellista elinvoimaisuutta tukeviin 
ratkaisuihin ja osallistuu niiden toteuttamiseen.  

• Johtaminen perustuu tehokkaasti toimiviin kunnallisiin 
päätöksentekoelimiin, organisoituihin teemaryhmiin ja vahvan oman 
organisaation luottamuksen omaaviin johtaviin virkamiehiin ja poliittisiin 
päättäjiin.  

• Johtamisessa keskeistä on dynaamisuus, koordinointi, sitoutuneisuus ja 
ennakointi.  

10. Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen  

Keskeisiä teemoja:  
- Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö  
- Vetovoimainen työpaikka  
- Esimies- ja alaistaidot  
- Yhteinen vastuu työilmapiiristä  
- Yhteistyö  

Henkilöstöasioissa keskeistä on osaamisen ja johtamisen kehittäminen sekä 
työhyvinvoinnin edistäminen. Elinkeinopalvelut on osa kaupungin palvelu- ja 
asiantuntijaorganisaatiota, jonka johtamisen tulee olla ammattimaista ja 
systemaattista. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi elinkeinopalveluiden 
toiminnassa tulee olla riittävät ja tarkoituksenmukaisesti suunnatut 
henkilöstöresurssit. Lisäksi strategisten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan 
kehittämällä systemaattisesti henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista 
koulutuksella, rekrytoinneilla ja osaamisen jakamisella.  

Elinkeinopalveluiden tavoitteena on tukea pitkiä työuria ja siten kiinnittää 
erityistä huomiota henkilöstön laaja-alaisen osaamisen ja työkyvyn 
ylläpitoon. Tavoitteena on henkilöstön korkea ammattitaito. Ammattitaitoa 
ylläpitämällä varmistetaan henkilöstön osaaminen, mutta myös kyky kehittää 
toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä.  
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Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja henkilöstön työväline tuoda esiin sekä 
henkilökohtaisia että laajempia koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen 
liittyviä asioita. Erilaiset kehittämiskohteet löydetään kehityskeskusteluissa.  

11. Taloudelliset suunnitelmat strategiselle kaudel le  

Kauhajoen kaupunki vastaa elinkeinopalveluiden rahoituksesta valtuuston 
hyväksymän budjetin mukaisesti.  

12. Kriittiset tehtävät vuodelle 2021 
 

1. Uuden organisaation toiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen 
– Uuden strategian valmistelu ja uusien teemojen visiointi  
– Kaupungin elinkeinoelämän vahvuuksien ja mahdollisuuksien 

tunnistaminen 
– Kehittämisen strategisten kärkien valitseminen ja hankekehittämisen 

strategisuuden lisääminen (hankekorin hallinta) 

2. Vahvat elinkeinoelämän ydinpalvelut 
– Uusien yritysten perustamisneuvonta 
– Nykyisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen  
– Omistajanvaihdokset ja yrityskauppojen edistäminen alueella  
– Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen alueelle 
– Yritysten tukeminen digitalisaatiossa, yrityspalvelujen 

digitalisoitumisen edistäminen 

3. Tuotannon kärkialojen kehittäminen 
– Teollinen puurakentaminen  
– Uusiutuvat energiat ja bioteollisuus 
– Matkailun kehittämissuunnitelman laatiminen ja suunnitelman 

mukaisen kehittämistoiminnan aloittaminen 

4. Uudet avaukset 
– Uusien elinkeinoelämän mahdollisuuksien tunnistaminen ja uuden 

toiminnan alkuun saattaminen 

5. Viestinnän ja verkostojen vahvistaminen 
– Yrityksille, opiskelijoille ja kuntalaisille suunnatun viestinnän ja 

tiedonvaihdon tehostaminen 
– Palveluelinkeinojen tukeminen viestinnän, verkostojen, koulutuksen ja 

kampanjoiden avulla 
– Hankintayhteistyön ja -osaamisen kehittäminen kaupungin ja yritysten 

välillä 

6. Elinkeinotoimintaa tukevan kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen 
– Kaupungin ja sen keskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen asuin- 

ja asiointipaikkana 
– Kerrostalojen rakentamista ja puurakentamisen lisääntymistä tukevat 

toimet kaupungin käytettävissä olevilla keinoilla 
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13. Mittarit  

Elinkeinopalvelut käyttää tarkoituksenmukaisia mittareita toiminnan 
tuloksellisuuden seurantaan. Mittarit on nimetty elinkeinopalveluiden 
tuloskortissa.  

Mittareita seurataan osavuosikatsausten laatimisen yhteydessä. 
Elinkeinojaostolle raportoidaan tuloksista kokousten yhteydessä. Lisäksi 
määritellään soveltuvin osin tavoitetasot mittareille.  
 

14. Strategian seuranta ja päivittäminen  

Elinkeinojaosto nimeää uuden strategian valmisteluun työryhmän ja sille 
puheenjohtajan. Kaupunginjohtaja vastaa strategian valmistelun 
etenemisestä aikataulussa. Uuden strategian tulee olla valmis hyvissä ajoin 
ennen vuoden 2022 talousarviovalmistelua.  


