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Innovaatioekosysteemit Kauhajoella

Elinkeinoelämän toimintaympäristöElinkeinoelämän toimintaympäristöElinkeinoelämän toimintaympäristöElinkeinoelämän toimintaympäristö

15.12.2022

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto

Kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi, Kauhajoen kaupunki

Kauhajoen alueellinen asemaKauhajoen alueellinen asemaKauhajoen alueellinen asemaKauhajoen alueellinen asema

Kauhajoki on keskuskaupunki Suupohjan n. 21 000 asukkaan seutukunnassa, 
johon kuuluvat Kauhajoki (12 890), Teuva (4952), Isojoki (1891), Karijoki (1192)
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– Tyypillistä pohjalaista yrittäjäseutua; yrityksiä on K.joella n. 1000, 
suhteessa asukaslukuun enemmän kuin Suomessa yleensä

• Yrityksen toimipaikkoja 102 /1 000 asukasta, (koko maan keskiarvo 73)

• Yrityskanta 873 /10 000 asukasta (koko maan keskiarvo 632)

– Yritykset ovat pääasiassa ”elastisia ja uusiutuvia” PK-yrityksiä
• Kaksi suurinta työpaikkaa työllistävät 250-299 henkilöä

• 64 kpl (7%) 10-150 henkilöä työllistävää yritystä

• 92% mikroyrityksiä (1-9 työntekijää)

• Yritysten liikevaihto keskimäärin / henkilö 194 000 € (2019)

– Tärkeitä aloja ovat kauppa (19% työpaikoista), teollisuus (14 %), 
rakentamisen (14 %) ja maa- ja metsätalous (9 %)

• Sisälogistiikka (kuljettimet), IKH:n tukku, puutuoteteollisuus (mm. CLT)

• Teollisuuden/jalostuksen työpaikkojen suhteellinen osuus kasvanut 
eniten

– Työpaikkaomavaraisuus on hyvä: 104,5
• Pendelöivien osuus työssäkäyvistä n. 25% (n. 1360), kasvua n. 3%/vuosi

• Työllisyysaste 68,8 % vuonna 2020

• Työpaikoista n. 74 % on yksityisellä sektorilla

– Suupohjan työttömyysprosentti oli lokakuussa 7,7 % työvoimasta, 
Kauhajoen 8,2 % (EP:n korkein)

Elinkeinoelämän piirteitäElinkeinoelämän piirteitäElinkeinoelämän piirteitäElinkeinoelämän piirteitä

– Vahvat alat
• Puutuoteteollisuus: CLT-plant, JVR-rakenne, Älvsbytalo, R. 

Rotola-Pukkila, Adea, Anttiina, Haapala Furniture, Piha-
Rati, Topeekan kaluste, Leo-Matti Ojala

• Materiaalinkäsittelyteollisuus: Pesmel, Vesmes, Pinomatic, 
Sulbana, Kometos, Forsfood -> projektiteollisuus

• Laitteistojen ja tuotantolaitosten asennus- ja 
huoltopalvelut ympäri maailmaa: Dymont Installation, 
HTAA Services, Vesmes, Harkame

• Muovituotteet: Serres Group, Jalpa

• Elintarviketeollisuus: Atria, Linseed, leipomot

• Kauppa: asema seudullisen kaupan keskuksena on vahva

– Erityisesti materiaalinkäsittelyteollisuus on 
klusteroitunutta

• Materiaalinkäsittelyteollisuuden toimijoiden verkosto, 
tekevät yhteistyötä, on paikallista alihankintaa 
(metallipajat, maalaus, hitsaus)

Vahvat alatVahvat alatVahvat alatVahvat alat
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– Seudullinen elinkeinopalveluiden kuntayhtymä purettiin 2020 -> e-
palvelut virasto-organisaatioihin

– Yritysten sijoittumisen, kehittymisen ja kasvun tukeminen, kunnan 
veto- ja pitovoima, kunnan kehittyminen + maatalouspalvelut & 
koulutus- ja työllisyyspalvelut

– Kaupunginjohtaja = elinkeinojohtaja, lisäksi työvoimaa 
kehittämispäällikkö/kaavoittaja, elinkeinoasiamies, markkinointi- ja 
tapahtumakoordinaattori, viestinnän asiantuntija & maatalouspalvelut

– Hanketyöntekijöitä <5

– Verkostoissa toimiminen tärkeää & vahvistuva suunta:
• Maakuntakorkeakoulun Epanet-professuurit ja SeAMK:n TKI- ja koulutusverkostot 

-> asiamiestoiminta 

• Seutukaupunkien verkostohankkeet: kv-työvoima, kuntien ja työvoimapulasta 
kärsivien alojen vetovoimatyö, innovaatioekosysteemit

• Kansallinen vetyverkosto

• Geopark-yhteistyö 9 GP-kunnan kanssa (matkailu & kuntabrändityö)

• Seutuyhteistyö, yhteiset yhtiöt/yhdistykset (ICT, TaHe, jäte, vesi, II asteen 
koulutus, työvoimapalvelut, sote, Leader, GP, Suupohjan yrityskehittäjäverkosto) 
ja mm. yhteiset hankkeet digitaalisuuden ja matkailun kehittämisessä

• Uusia kumppanuuksia etsitään

ElinkeinopalvelutElinkeinopalvelutElinkeinopalvelutElinkeinopalvelut

– Nousevat alat / mahdollisuudet
• Puuelementtirakentaminen edelleen nousussa (innovaatiot, volyymi, 

alihankintaketjut, tuotannon kehittäminen)

• Energian tuotanto ja jalostus: aurinko, tuuli, hybridi-, vety?, biokaasu?, e-
polttoaineet?

• Biotuotteet: biokaasu, biohiili

• Ekosysteemipalvelut: hiilensidonta, matkailupalvelut ml. VR-matkailu

– Hyödynnettävät yhteydet
• Metsä Boardin suurinvestoinnit Kaskisissa

• Kaskisten satama, Suupohjan rata

• (Suu)Pohjanmaan oma vetyklusteri mm. Kristiinankaupungin kanssa?

– TKI-palveluiden käytön lisääminen
• labrat ja korkeakoulutus Seinäjoelta, asiamiestoiminta

– Teollisuuden/jalostuksen työpaikkojen kasvun tukeminen

– Veto- ja pitovoiman vahvistamisen näkökulma painottuu ja 
moni toimenpide liittyy yritysten toimintaan tätä kautta

• kuntamarkkinointi, tapahtumat, Geopark-keskus, matkailun kehittäminen

• IKH-Areena

– Ponnistelut koulutusympäristön kehittämiseksi

Ajankohtaisia kehityssuuntiaAjankohtaisia kehityssuuntiaAjankohtaisia kehityssuuntiaAjankohtaisia kehityssuuntia
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– Kärkialojen TKI-toiminnan tukeminen/lisääminen
• Tehdään TKI-palveluiden tarjonta näkyväksi (valtakunnallinen koordinaatio hanke!)

• Vahvistetaan yhteistyötä lähimpien TKI-kumppaneiden kanssa (SeAMK, UWasa)

• Luodaan uusia kumppanuuksia tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa

• Tehostetaan yritysten ja TKI-palveluja tuottavien organisaatioiden kohtaamista

– Osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus
• Kauhajoella asuvien ja tänne vasta muuttaneiden sitoutuminen kuntaan

• Muualla asuvien houkuttelu asumaan / pendelöimään / etätyöskentelemään 
/tekemään keikkatyötä

• Kansainvälisten työntekijöiden houkuttelu

• Työssä olevien lisäkoulutus: joustavat koulutusmallit ja koulutustarjonnan näkyväksi 
tekeminen, Vuoksi, SeAMK + kaikki muu

– Alueen yritystoiminnan ja toimintaympäristön tarjoamien 
mahdollisuuksien professionaali ”paketointi” ja esittely oikeilla 
foorumeilla

– Resursseja, sparrausta, benchmarkkausta & osaamisen jakamista 
kehittäjäverkostoista

KehitettävääKehitettävääKehitettävääKehitettävää

Kiitos!


