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Taustaa 
Alueellisessa osaamisstrategiassa ja sen toimenpidesuunni-
telmassa kuvataan kohdealueen yritysten ja elinkeinotoimen 
lähiajan ja pitemmän aikavälin tulevaisuuden osaamisen tarve 
erityisesti yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Lisäksi siinä 
kartoitetaan alueen väestön nykyinen osaamistaso ja kuvataan 
puuttuva osaaminen, joka olisi edellytyksenä elinkeinoelämän 
tulevaisuuden tavoitetasoon pääsemiseen ja mahdollisten kasvu-
näkymien toteutumisen. 

Hankkeella on tarkoitus tukea kaikkien koulutusmuotojen ja 
koulutuksen järjestäjien kehitystyötä. Hanke on linkitetty lä-
heisesti vuonna 2005 Etelä-Pohjanmaalla alkaneen maakunta-
korkeakoulutoiminnan kanssa. Toiminta on parin viime vuoden 
aikana laajentunut kattamaan kaikki Seinäjoen seudun ulko-
puoliset alueet Etelä-Pohjanmaalla. Yhtenä keskeisenä periaat-
teena on aikuiskoulutuksen tuominen alueelle tarpeen mukaan. 
Vastaavaa työtä ovat perinteisesti tehneet aikuiskoulutusorgani-
saatiot ja TE-toimistot. Vaikka kartoitettuihin tarpeisiin on pys-
tytty vastaamaan melko hyvin, on viime vuoden aikana nostettu 
esiin tarve systemaattisempiin aluekohtaisiin osaamisen kehit-
tämissuunnitelmiin, joissa aidosti tarkastellaan alueen nykyistä 
osaamistasoa verrattuna alueella tuotettuihin strategioihin ja 
elinkeinotoimen tavoitteisiin. Tulevaisuuden osaajatarpeen vaa-
timuksiin tulisi laatia useampivuotiset kaikkia koulutusasteita 
koskevat toimenpidesuunnitelmat, sillä erityisesti tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa toteutuspäätökset tehdään jo yli vuosi 
ennen toteutusta. Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2011 toteutetus-
sa aikuiskoulutuksen tarveselvityksessä 39 % 25–55-vuotiais-
ta vastaajista koki tarvetta lisäkouluttautumiseen lähivuosina. 
Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeen osana toimitettiin ky-
sely elinkeinoelämälle ja kolmannelle sektorille. Kyselyyn saa-
tiin yhteensä 120 vastausta.

Alueelliset osaamisstrategiat

Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeessa kullekin osallistu-
valle seudulle laadittiin alueelliset osaamisen kehitysstrategiat 
ja niihin liittyvät konkreettiset toimenpideohjelmat. Strategia on 
aluekohtainen kehityssuunnitelma, jossa aidosti tarkastellaan 
nykyistä osaamistasoa verrattuna alueella tuotettuihin strate-
gioihin, elinkeinotoimen tavoitteisiin ja elinkeinotoimijoiden tar-
peisiin. Toimenpidesuunnitelmassa huomioitiin yritysten lisäksi 
julkisten organisaatioiden osaamistarpeet sekä kaikki koulutus-
asteet ja -muodot. Alueen oppilaitokset ja koulutuksen tarjoajat 
voivat hyödyntää toimenpidesuunnitelmaa suunnitellessaan kou-
lutustarjontaa ja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Alueellisten 
osaamisstrategioiden tekemisen keskiössä on ollut erityisesti 
koulutuksen, innovaatioiden sekä tutkimus- ja kehittämistoimen 
vahva yhdistyminen käytäntöön ja paikalliseen elinkeinoelämään. 
Osaamisstrategiat laadittiin Järviseudun, Kauhavan, Kuusio-
kuntien sekä Suupohjan ja Kurikan alueille. Paikkakunnat ovat 
maakuntakorkeakoulun toiminta-aluetta. Kunkin alueen alue-
kohtaisessa tarkastelussa on hyödynnetty strategioita, tilastoja, 
ennusteita, sidosryhmäyhteistyötä, yrityskyselyä ja paikka- ja 
seutukuntakohtaisten hankeryhmien asiantuntemusta.

Linkittyminen Etelä-Pohjanmaan 
kuntastrategiaan ja
korkeakoulustrategiaan
Etelä-Pohjanmaan visioksi 2040 on määritelty maakuntastrategi-
assa: Etelä-Pohjanmaa on hyvinvoivien ihmisten ja menestyvien 
yritysten uudistuva ja yhteistyötä rakentava kulttuurimaakunta.
Lisäksi on määritelty seuraavat kymmenen tavoitetta, joilla vision 
toteutumiseen pyritään.

Maakuntastrategian tavoitteet 2040 ja toteuttaminen 2014–2017

Toimintalinja 2:
Tulevaisuuden osaamistarpeet
Tavoitetila: Vetovoimainen, tarvelähtöinen,
uutta luova ja kansainvälisesti kiinnostava
osaamis- ja innovaatiojärjestelmä.

TAVOITE 3:
Korkeatasoisen tiedosta toiminnaksi -innovaatioketjun 
rakentaminen valituilla painopistealueilla

• Tpk 2.3.1: Kansainvälisten verkostojen laajentaminen ja
   syventäminen tutkimuksessa, koulutuksessa ja
   tuotekehitystyössä
• Tpk 2.3.2: Elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja oppilaitosten      
   yhteistyön tiivistäminen

TAVOITE 4:
Aktivoivan koulutusjärjestelmän kehittäminen

• Tpk 2.4.1: Yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen
   rakentaminen
• Tpk 2.4.2: Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan
   koulutusjärjestelmän rakentaminen

Toimintalinja 4:
Eheä aluerakenne ja ympäristö
Tavoitetila: Alueiden erityispiirteitä vahvistava,
monipuolisia mahdollisuuksia kestävästi
hyödyntävä aluerakenne.

TAVOITE 8:
Liikenneyhteyksien ja kehityskäytävien vahvistaminen

• Tpk 4.8.1: Maakunnan yhdyskuntarakenteen kehittäminen
• Tpk 4.8.2: Liikenneyhteyksien kehittäminen

TAVOITE 9:
Tulevaisuuden logistiikka-alue maakunnan kilpailukyvyn 
edistäjänä

• Tpk 4.9.1: Logistiikka-alueen maankäyttö
• Tpk 4.9.2: Logistiikka-alueen sisällön kehittäminen

TAVOITE 10:
Luonnonvarojen turvaaminen ja energiaosaamisen
vahvistaminen

• Tpk 4.10.1: Uusiutuvan energian käytön edistäminen
• Tpk 4.10.2: Energiatehokkaiden ratkaisujen soveltaminen
• Tpk 4.10.3: Ympäristön laadun parantaminen ja
   luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen

Tpk= toimenpidekokonaisuus

Toimintalinja 3:
Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt
Tavoitetila: Monialainen ja ennakoiva, väestön
hyvinvointia ja toimintakykyä edistävä toimintatapa.

TAVOITE 5:
Osallisuuden ja toimintakyvyn lisääminen

• Tpk 3.5.1: Työelämään kiinnittyminen
• Tpk 3.5.2: Ihmisen osallisuus suunnittelussa ja
    päätöksenteossa
• Tpk 3.5.3: Järjestötoiminnan kehittäminen

TAVOITE 6:
Hyvinvointia edistävän palvelutuotannon kehittäminen

• Tpk 3.6.1: Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistetut
   toimintatavat
• Tpk 3.6.2: Asiakaskeskeiset sote-innovaatiot
• Tpk 3.6.3: Ennakoiva toimintatapa hyvinvoinnin
   vahvistamisessa

TAVOITE 7:
Alueen vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden parantaminen

• Tpk 3.7.1: Aktiivisten ja virikkeisten asuin- ja
   tapahtumaympäristöjen kehittäminen
• Tpk 3.7.2: Maakunnan imago ja markkinointi

Toimintalinja 1:
Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä
Tavoitetila: Ainutlaatuinen, houkutteleva ja
innovatiivinen yritystoiminnan ekosysteemi.

TAVOITE 1:
Kasvua ja uudistumista tukevan toiminnan edistäminen 

• Tpk 1.1.1: Grow Up:
    Kasvuyrittäjän palvelut ja kasvuyrittäjyyden edistäminen
• Tpk 1.1.2: Business transfer: Omistajanvaihdospalvelut ja  
    omistajanvaihdosten edistäminen
• Tpk 1.1.3: Start Up: Alkavan yrittäjän palvelut ja uuden
    liiketoiminnan edistäminen
• Tpk 1.1.4: Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

TAVOITE 2:
Elinkeinoelämän painopistevalinnat

• Tpk 1.2.1: Kestävien ja tehokkaiden ruokajärjestelmien
   sekä biotalouden uusien ratkaisujen synnyttäminen
• Tpk 1.2.2: Älykkäiden ja energiatehokkaiden
   järjestelmien kehittäminen
• Tpk 1.2.3: Palvelu- ja elämystuotannon kehittäminen
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 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategialla 2020 vastataan
 erityisesti seuraaviin odotuksiin:

 Korkeakoulukoulustrategiassa tavoitteita on tarkasteltu erikseen viidellä
 korkeakoulutoiminnan kannalta keskeisellä osa-alueella:

 Painoalavalinnat 
 Etelä-Pohjanmaalla on tehty seuraavat painoalavalinnat:

Elinkeinoelämän painopistevalinnat
maakuntastrategiassa

Yhteiset osaamisen painoalat
korkeakoulustrategiassa sekä
Seinäjoen ammattikorkeakoulun painoalat

• Kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut

• Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

• Palvelu- ja elämystuotanto

• Kestävät ruokaratkaisut

• Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

• Hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yhteisöt

• Yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot

KOULUTUS: Etelä-Pohjanmaalla on vetovoimainen, 
tarvelähtöinen ja uutta luova koulutusjärjestelmä, 
joka on myös kansainvälisesti kiinnostava.

TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa saavute-

taan valituilla painoaloilla valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti korkea taso. Painoaloilla on vetovoimaa kansain-

välisissä tutkijaverkostoissa.

KANSAINVÄLISYYS: Vuoteen 2020 mennessä kan-
sainväliset verkostot ovat laajentuneet ja syventy-
neet merkittävästi tutkimuksessa, koulutuksessa 
ja tuotekehitystyössä. Yhteistyössä näkyy strategi-
nen kumppanuus ja vastavuoroisuus.

YHTEISKUNNALLISEN VUOROVAIKUTUKSEN
PARANTAMINEN: Tavoitteena on edelleen vahvistaa 

vuorovaikutusta, josta hyötyvät sekä yhteistyökumppa-
nit että korkeakoulut. 

ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS: Korkeakoulujen keskeisenä 
tavoitteena on edistää ympäröivän alueen ja yhteiskunnan

kehitystä, innovatiivisuutta ja sopeutumiskykyä.

 Osaamisen nykytila
   Koulutuksen järjestäjät ja koulutustarjonta

Kauhava
SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO: Yrittäjätutkinto, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, yritysneuvoja, kirjanpitäjä, 
palkanlaskija, datanomi, järjestelmäasiantuntija, ohjelmoija, merkonomi, myyjä, projektiosaaja, kansainvälisen 
kaupan osaaja, kuljetusalan jatkokoulutuspäivät, kuljetusalan alalle tulokoulutukset, liikenne-esimies 
SOPEVA: oppisopimuksella voi opiskella kaikkiin toisen asteen tutkintoihin ja sen lisäksi kaikkiin ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin. Tutkinto valitaan sitten sen mukaan mitä työtehtäviä opiskelija tekee.
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/MAAKUNTAKORKEAKOULU: Insinööri (AMK), tradenomi (AMK)
SEDU AIKUISKOULUTUS: Lähihoitaja, johtamisen ja esimiestyön tutkintoihin valmistava koulutus

Järviseutu
JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTTI: Merkonomi, datanomi, maaseutuyrittäjä, puutarhuri, luonto-ohjaaja, 
luonto- ja ympäristöneuvoja, ympäristönhoitaja, puuseppä, ajoneuvoasentaja, autonkuljettaja, koneistaja/levy-
seppähitsaaja, talonrakentaja, sähköasentaja, automaatioasentaja, elektroniikka-asentaja, kokki
SOPEVA: oppisopimuksella voi opiskella kaikkiin toisen asteen tutkintoihin ja sen lisäksi kaikkiin ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin. Tutkinto valitaan sitten sen mukaan mitä työtehtäviä opiskelija tekee.
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/MAAKUNTAKORKEAKOULU: Insinööri (AMK), tradenomi (AMK)
SEDU LAPPAJÄRVI & SEDU AIKUISKOULUTUS: Lähihoitaja

Kurikka
SEDU KURIKKA/JURVA: Ajoneuvoasentaja, kokki, koneistaja-levyseppähitsaaja, puuseppä, talonrakentaja, säh-
köasentaja, putkiasentaja, elektroniikka-asentaja, turvallisuusvalvoja, verhoilu- ja sisustusala, kuva-artesaani
SEDU AIKUISKOULUTUS:  Valmistavat koulutukset puusepän ja vartijan ammattitutkintoon sekä turvallisuusval-
vojan erikoisammattitutkintoon, teleskooppipatukkakoulutus vartijoille 
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/MAAKUNTAKORKEAKOULU: Tradenomi (AMK)

Kuusiokunnat
JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTTI: Merkonomi, datanomi, puutarha-alan koulutus
AMMATTIOPISTO LUOVI: Hotelli-, ravintola- ja cateringala, kotityö- ja puhdistuspalveluala, kulttuuriala,
kiinteistöpalvelut, kone- ja metalliala, puuala
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/MAAKUNTAKORKEAKOULU: Tradenomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK)
KUORTANEEN URHEILUOPISTO: Liikunnanohjauksen perustutkinto, hierojan ammattitutkinto,
liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto, liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto, liikunnan ammatti-
tutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto, valmentajan ammattitutkinto
SEDU ÄHTÄRI: Lähihoitaja, kokki, kodinhuoltaja, puuseppä, ajoneuvoasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja, ta-
lonrakentaja, sähköasentaja, metsäkoneenkuljettaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäenergian tuottaja
SEDU AIKUISKOULUTUS: hirrenveisto,  metsäala,  green care -yrittäjävalmennus, lähihoitaja sekä valmistavat 
koulutukset laitoshuoltajan, metsätalousyrittäjän ja bionenergia-alan ammattitutkintoihin

Suupohja
SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI: Ajoneuvoasentaja, datanomi , eläintenhoitaja, kokki, koneenasentaja, levy-
seppähitsaaja, maaseutuyrittäjä, media-assistentti, merkonomi, parturi-kampaaja, puuseppä, sähköasentaja, ta-
lonrakentaja, yrittäjän ammattitutkinto, talousassistentti, johtamisen erikoisammattitutkinto, tuulivoima-asentaja
SEDU, KAUHAJOKI: Lähihoitaja
SEDU AIKUISKOULUTUS: Lähihoitaja, valmistavat koulutukset laitoshuoltajan sekä johtamisen ja esimiestyön 
tutkintoihin 
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU/MAAKUNTAKORKEAKOULU: Sairaanhoitaja (AMK)
KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO: Urheiluhierojakoulu, fysioterapia, hieronta ja liikunta, Personal Trainer, 
graafinen suunnittelu, kuvataide
TEAK OY: Puuala, pintakäsittely, verhoilu, sisustusala, teknologia, vaatetus, sosiaali- ja terveysala, yrittäjyyskou-
lutus, myynnin ammattitutkinto, tekniikan erikoisammattitutkinto

Lisäksi työ- ja elinkeinotoimistot rahoittavat tarvelähtöisesti täydennys- ja tutkintotavoitteista koulutusta. Aikuiskoulutusta 
ja räätälöityjä koulutuksia järjestävät esimerkiksi Sedu Aikuiskoulutus, Sopeva, TEAK ja Suomen Yrittäjäopisto (SYO). Kansa-
laisopistot tarjoavat täydentävää, yleissivistävää ja kielikoulutusta. Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmällä (ELO) 
on myös tärkeä ohjauskäytäntöjä kehittävä rooli.

6 7

Alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen sekä tietointensiivisen yrittäjyyden edistäminen

Kansainvälisen yhteistyön syventäminen ja pitkäjänteistäminen yhteisillä osaamisen painoaloilla

Monimuoto-oppimisen suunnitelmallinen laajentaminen koulutuksessa ja tutkimuksessa.



Yhteenveto kohdealueen
yleisistä päätelmistä

Alueelliset osaamisstrategiat -hankkeessa nousi esiin koko tai lähes koko
kohdealueelle yhteisiä asioita: 

Koulutuksen tarvelähtöisyys sekä reagointikyky muuttuviin ja olemassaoleviin työelämäntarpeisiin.
Kaikilla koulutusasteilla koulutussisältöjen on vastattava työelämän vaatimuksia.

Monialaosaajuus, työelämätaidot ja -asenne, asiakaspalveluhenkisyys, tietotekniikka,
porrastetut harjoittelut, digitalisaatio, sähköinen liiketoimintaosaaminen 

Kieliopinnot työssäkäyville maahanmuuttajille 

Kehittyvien toimialojen ja kansainvälistymisen tukeminen ja tietoisuuden lisääminen

Koulutusorganisaatioiden yhteistyö, laajempi tiedottaminen alueen koulutuksista
 ja  joustavien verkko-opintomahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen

Osaamisen hajauttaminen tasaisemmin eri alueille sieltä, missä koulutus tuo ylitarjontaa.
Täydennyskoulutuksessa koordinaation kehittäminen maakuntakorkeakoulumaisella mallilla.

 

Hankkeessa lähestyttiin osaamistarpeita vahvasti kohdealueen 
näkökulmasta käsin, mistä johtuen ammatillinen täydennyskou-
lutus korostui. Monia näistä tukevat aiemmin toimineen Sedun 
koordinoiman Etelä-Pohjanmaan Aikuiskoulutusfoorumi -hank-
keen seutufoorumien näkemykset. Vastaavia huomioita on teh-
ty työntekijöiden näkökulmasta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan 
aikuiskoulutuksen tarveselvityksessä. Monia huomioita tukevat 
esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2014 tule-
vaisuusselonteko ja alueen muut selvitykset. Pääasiassa tarpeet 
painottuivat toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutussi-
sältöihin ja täydennyskoulutukseen. Vapaan sivistystyön organi-
saatiot nousivat esiin erityisesti kieliopintojen järjestäjinä. Heil-
lä on koulutustarjontaa esimerkiksi ammattitaidolle oleellisten 
kortti-, lupa- ja tietoteknisten kurssien tuottajina ammatillisten 
koulutusorganisaatioiden ohessa. Toisaalta vapaa sivistystyö 
tarjoaa useita kursseja, joilla lisätään suoraan ammattitaitoihin 
liittymätöntä osaamista, kuten esimerkiksi väestön hyvinvointia.

Korkeakoulutusta vaativa osaaminen jäi vähemmälle huomiolle 
alueen toimijoiden esiin tuomissa tarpeissa. Keskeisin toive oli 
erityisesti muuttuvien toimialojen kehityksen tukeminen. Tätä 
voidaan toteuttaa muun muassa täydennyskoulutuksia, palve-
luntarjontaa ja niistä tiedottamista kehittämällä sekä tarveläh-
töisten tutkintokoulutusten järjestämisellä eri seutukunnissa. 
Yliopistotason osaamistarpeet jäivät pienelle huomiolle. Tähän 
saattoi vaikuttaa alueen elinkeinorakenne ja valittu tarvelähtöi-
nen näkökulma. Haasteet korkeakoulutettujen rekrytoinnissa 
tuotiin esille. Osaamisvajeena useassa seutukunnassa mainittiin 

opettajien, lastentarhanopettajien, lääkäreiden, hammaslääkä-
reiden ja sosiaalityöntekijöiden puute. Paikallisena koulutuksen 
järjestäminen on haastavaa, koska kyseiset tutkintokoulutukset 
ovat sidoksissa yliopistopaikkakuntiin. Moniin näistä opinnoista 
Seinäjoen yliopistokeskus (UCS) tarjoaa valmiita opintopolkuja, 
joissa opinnot voidaan suorittaa suurelta osin paikkakunnasta 
riippumattomina monimuoto-opintoina. Lisäksi alueen elinkei-
nojen kehittyminen vaatii liiketoimintaosaamista sekä tekniikan 
ja luonnonvara-alan osaamista, joihin voitaisiin vastata hyödyntä-
mällä verkko-opintomahdollisuuksia, avoimia korkeakouluopin-
toja, TKI-palveluita ja yhteistyötä sekä järjestämällä koulutuksia. 
Täydennyskoulutuksista nousi esiin erityisesti opettajien ammat-
titaidon pätevöittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi. Edis-
tämällä tietoisuutta Seinäjoen yliopistokeskuksesta, SeAMKista 
ja maakuntakorkeakoulusta voidaan lisätä ymmärrystä niiden 
tuomista yhteistyömahdollisuuksista alueen osaamisen kehittä-
misen kannalta.

Alueen tarpeissa on monia kriittisiä menestystekijöitä, joita tulee 
edistää. Koulutuksen järjestäjien, työelämän, TE-toimistojen ja 
kuntahallinnon yhteistyö on oleellista koulutustarpeiden ennakoi-
miseksi. Näillä tulee olla yhteistyömuotoja ja yhteinen näkemys 
kehittämistoimista. Työelämässä on moninaisia, erityisiä ja jatku-
vasti muuttuvia osaamistarpeita, joihin on reagoitava työelämä-
lähtöisellä koulutussuunnittelulla ja opinto-ohjauksella. Nuoria 
ja työttömiä on ohjattava kouluttautumaan oleellisille toimialoille. 
Koulutukseen toivotaan joustavuutta. Työvoimakoulutus, aikuis-
koulutus ja oppisopimuskoulutus ovat keinoja reagoida nopeasti 

työelämän ja työntekijöiden tarpeisiin, mutta kokonaiskuvassa se 
on tulipalojen sammutusta. Tarpeisiin olisi vastattava jo amma-
tillisessa koulutuksessa. Paikallinen koulutuksen järjestäminen 
palvelee työvoiman saatavuutta ja pysymistä alueilla. 

Haasteena on saada osaamiset ja vaatimukset kohtaamaan niin 
koulutuksen kuin alueiden osalta. Työelämän tarpeiden siirtymi-
nen opetussuunnitelmiin ja opetukseen on ketju, joka katkeaa 
helposti. Työnkuva on muuttunut eivätkä opetussisällöt aina vas-
taa tarvittavaa osaamista, joten perustaitoja opetetaan täyden-
nyskoulutuksina. Tutkintojen sisältöjä tulee muuttaa tarveläh-
töisemmiksi ja joustavammiksi sekä yritysyhteistyötä tulee lisätä 
kaikilla koulutusasteilla. Puusepän koulutus ei vastaa teollisuu-
den tarpeita. Osaavista kirjanpitäjistä on pulaa, vaikka merkono-
meja valmistuu paljon. Muissakin hankkeissa on tullut esiin tar-
ve toimintamallille, jolla työelämän tarpeet välittyvät paremmin 
opetukseen. Joustavuutta kaivataan. On kyettävä reagoimaan 
heikkoihin signaaleihin, jotka kertovat tulevaisuuden osaamistar-
peesta. Etenkin toiselta asteelta valmistuneiden nuorten liikku-
vuus on rajallista, joten osaajat sijoittuvat alueille, joilla koulu-
tusta järjestetään. Työvoimakoulutuksella ja aikuiskoulutuksella 
tasataan koulutuksen epätasaista jakautumista. Ratkaisuna voisi 
kokeilla liikuttaa joitain nuorisoasteen koulutusohjelmia ajoittain 
vakiintuneelta paikkakunnaltaan eri seutukuntiin siinä määrin, 
kun rajoitukset mahdollistavat. Koulutuksen järjestäminen on 
kiinni organisaatioiden hitaasti reagoivissa rakenteissa, fyysi-
sessä infrastruktuurissa ja toiminta-alueissa, joten ratkaisuissa 
tulee hyödyntää innovatiivisia ratkaisuja ja yritysyhteistyötä. Nuo-
risoasteen koulutusohjelman voisi järjestää pilotinomaisesti koh-
dealueella yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi rakennemuu-
tosta tukemaan voisi kehittää koulutusohjelmia siten, että toisella 
asteella ensimmäisen vuoden voisi opiskella missä tahansa am-
mattikoulussa ja vasta myöhemmin valittava erikoistumisala pa-
kottaisi mahdollisesti muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Näin 
nuori voisi kasvaa tutussa ympäristössä kriittiset vuodet. 

Uudet avaukset nähdään toivottavina. On olemassa selkeä tarve 
monialaosaajien koulutukselle. Tätä tukee tutkintouudistus. On 
kartoitettava rahoituslain ja tutkinnon pituuden puitteissa mah-
dollisuudet kehittää ammattitutkinto yhdistelmätutkinnoksi, joka 
mahdollistaa työskentelyn useissa tehtävissä. Näin turvataan 
mahdollisuudet pienyrittäjyyteen ja kokoaikaisen työntekijän 
palkkaamiseen yrityksissä, joissa tarvitaan osa-aikaisia työn-
tekijöitä, sekä tuetaan rakenneuudistuksia. Sesonkiluonteesta 
johtuen esimerkiksi matkailualalla tarvitaan monialaosaajia. 
Laitoshuoltajan tehtäviä voidaan yhdistää myynnin ja terveyden-
huollon töihin. Kaikkiaan esiin nousi työelämätaitojen opettami-
nen kaikilla koulutusasteilla. Toimenpaneviin töihin voidaan usein 
kouluttaa pienillä aikapanostuksilla, mistä johtuen tutkintoja tär-
keämmäksi koetaan työntekijän sopiva, yrittäjämäinen asenne ja 
kyky toimia työelämässä. Yritykselle on riski sitoutua huonoon 
työntekijään. Yksilö on jopa syrjäytymisvaarassa, jos asenne es-
tää työllistymisen. Asenteeseen voidaan vaikuttaa koulutuksella, 
työharjoitteluilla, työpajoilla ja työvoimakoulutuksella. Työelä-
mäjaksoilla yritykset voivat vaikuttaa työelämätaitojen oppimi-
seen hyvällä harjoittelijan perehdyttämisellä ja huomioimisella. 
Harjoittelu nähdään hyödyllisenä, mutta yrityksillä on rajalliset 
resurssit ottaa harjoittelijoita. Lisääntyvät harjoittelujaksot vaa-
tivat porrastamista, jotta paikkoja voidaan tarjota usealle. Oppi-
laitosten on huomioiva moninaisesti ammatillisten valmiuksien 
opettamisen tarve. 

Täydennyskoulutuksia tarvitaan työpaikoille osaamistarpeiden 
täyttämiseksi. Samalla on opetettava elinikäisen oppimisen tai-
toja. Oppisopimuskoulutuksesta on hyviä kokemuksia, koska se 
valmentaa perinteistä ammattikoulutusta paremmin käytäntöön. 
Useat tutkintokoulutuksen osat soveltuvat täydennyskoulutuk-
seen esimerkiksi avoimina korkeakouluopintoina, joita voi jär-
jestää niin SeAMKin opetuksen osana kuin kansalaisopistojen 
koordinoimina. Seinäjoen yliopistokeskus tarjoaa mahdollisuuk-

sia suorittaa yliopistojen tarjoamia kursseja tai opintokokonai-
suuksia. Aikuiskoulutusorganisaatiot räätälöivät koulutuspaket-
teja tarvelähtöisesti. TE-toimiston työvoimakoulutus toteutetaan 
työmarkkinatarpeet huomioiden sekä rekrytoinnin ja lomautus-
tilanteiden yhteydessä. Myös kansalaisopistot järjestävät tarve-
lähtöisiä koulutuksia. Tarvelähtöisten koulutusten järjestämis-
tä hankaloittaa vallitseva tutkintojohtoinen painotus. Luomalla 
ja markkinoimalla paketteja sekä koordinoimalla koulutuksen 
yhteistä hankintaa voitaisiin usealle yritykselle tarjota samaa 
koulutusta pienin räätälöinnein ja saada enemmän osallistujia. 
Mikroyrityksillä ei ole resursseja ostaa koulutuspalveluita. Suu-
rien yritysten resurssit eivät rajoita koulutushankintaa. Osa yri-
tyksistä toivoo useita osallistujia näkökulman laajentamiseksi ja 
kustannusten jakamiseksi, mutta osa ei ole valmis yhteistyöhön 
kilpailijoiden kanssa etenkään lähialueilla. Ongelmana on kou-
lutuksen suunnittelu, koska tarpeet eivät ole aina samanlaisia. 
Lisäksi pienten koulutusten järjestäminen tyky-päivien osana on 
koettu hyväksi.

Tärkeä osa alueellista koulutuksen järjestämisestä on tiedot-
taminen, jotta koulutusohjelmat houkuttelisivat opiskelijoita. 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on tavoitteena kehittää 
maakunnallisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tätä työtä 
tulee edistää näiden, Opinlakeus-verkoston ja muiden koulu-
tuksen tarjoajien osalta. Tarvelähtöisiinkään koulutuksiin ei aina 
ole hakijoita. Haasteena on motivaation, resurssien tai tiedo-
tuksen puute. Etenkin mikro- ja pk-yrityksissä ongelmana ovat 
monet arjen haasteet. Työssäkäyvien ja yrittäjien näkökulmasta 
opetuksen olisi hyvä olla paikkaan ja aikaan sitoutumatonta tai 
ilta-aikaan sijoittuvaa. Verkko-opintomahdollisuutta tulee hyö-
dyntää aktiivisemmin. Sen tueksi tulee alueilla järjestää verkko-
opiskeluun valmentavia kursseja. Verkko-opintoja tulee edistää 
SULAKE-hankkeessa kokeillulla blended learning -mallilla, jossa 
kaikille alueille tarjotaan pääasiassa verkossa tapahtuvaa kou-
lutusta, mutta verkkokurssiryhmä voi kokoontua alueilla opiske-
lemaan yhteen tilaan esimerkiksi maakuntakorkeakoulun avus-
tuksella. Tarpeellisia perustaitoja, kuten sähköpostin ja verkon 
käyttö, tulee tuoda osaksi kaikkia opintoja. Myös sähköinen liike-
toimintaosaaminen, yrittäjyys, myynti ja markkinointi tulee tuoda 
vahvemmin osaksi useita koulutusohjelmia, kuten toisen asteen 
uudet opetussuunnitelmat ohjaavat. Tutkinnoissa on tarpeen olla 
yrittäjänäkökulma, jotta valmistunut ymmärtää toimintamahdol-
lisuutensa. Kansainvälistyminen on tärkeä osa yritysten kehittä-
mistä. Yritysten kehittämisessä tulee luoda yrittäjille toimintaval-
miuksien toimia kansainvälisillä markkinoilla.

Koulutus- ja TKI-palveluille on kysyntää alueella. TKI-toiminta 
on oleellinen osa oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä, 
jota tulee kehittää. SeAMK ja Seinäjoen yliopistokeskus tekevät 
paljon hyvää tutkimusta. Tulosten hyödyntämistä ja tiedottamista 
tulee kehittää entisestään. Etelä-Pohjanmaalla yritykset kokevat 
yhteistyön yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa heikoksi. 
Palveluita tulee tehdä paremmin tunnetuiksi, organisoidummin 
tarjottavaksi ja helpommin saavutettavaksi, jolloin edistetään 
osaamisen kehittymistä sekä yritysten innovaatioiden ja ideoiden 
konkretisoimista. Lisäksi oppilaitosten toiminnassa on rajapinto-
ja, joilla yhteistyötä tulee lisätä. Ammattikorkeakoululta toivotaan 
lisää joustavuutta yhteistyöhön alueen ja yritysten kanssa sekä 
käytännönläheisyyttä. Opinnäytetöiden tulee palvella yritystä ja 
hyödyttää opiskelijaa. Ajoittain opinnäyte- ja harjoitustöihin on 
haastava löytää toimeksiantoja, mutta suurempi haaste on opin-
näytetyön tekijöiden houkuttelu Seinäjoen ulkopuolelle. Lisää oh-
jausta toivotaan opinnäytetöihin tulosten riittävän tason varmista-
miseksi. Opinnäytetöitä ja harjoitteluja on pyrittävä yhdistämään. 
Roikkujia pyritään aktivoimaan jo hankkeen avulla. Yritysyhteis-
työn lisäämisessä auttaa SeAMK Frami Pro® ja SeAMK Projek-
tipaja® -tyylisen toiminnan vieminen seutukuntiin. Opinnäyte- ja 
harjoitustöille tarvitaan koordinoitu tietokanta. Tätä varten Kou-
lutuskeskus Sedu (Sedu) ja SeAMK ovat jo käynnistäneet osaa-
mistarjotin.fi -portaalin. Myös yhteinen pajatyöryhmä on tuonut 
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virikkeitä ja projekteja. Yhteistyötä on lisättävä ja esimerkiksi 
SeAMKin Seinäjoen tilojen, Sedun Ahjon ja Järviseudun ammatti-
instituutin (JAMI) Alukoulun käyttömahdollisuuksia tulee hyödyn-
tää yritys- ja koulutusyhteistyössä. Liikkuvia oppimisympäristöjä 
voidaan kehittää eri toimijoiden yhteiseen käyttöön. Myös yliopis-
tokeskuksen tutkimusyhteistyötä tulee hyödyntää tehokkaasti.

Koulutusta tarvitaan etenkin tekniikan ja liikenteen, sosiaali- ja 
terveys- sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
aloilla. Opetushenkilöstö muodostaa laajan korkeakoulutetun 
osaajajoukon jokaisella alueella. Toisaalta he ovat osaamisre-
surssi, toisaalta heidän osaamistaan on tarpeen päivittää esi-
merkiksi muuttuvien rakenteiden ja kehittyvän digitaalisuuden 
osalta. Opettajat on pätevöitettävä uusien valmiuksien tasolle 
koulutuksilla ja työelämäjaksoilla. Opetusalalla on osaajapulaa. 
Matkailualalla tavoitteena ja tarpeena on, että yrittäjät pystyisi-
vät tuotteistamaan, markkinoimaan ja myymään palveluitaan ja 
elämyksiä sähköisten kanavien avulla. Etelä-Pohjanmaan mat-
kailustrategiassa toimenpiteinä on edistää käytännönläheistä ja 
konsultoivaa koulutusta, liiketoiminta-, markkinointi- ja myynti-
osaamista, sähköisten työkalujen käyttöönottoa sekä ajankohtai-
sen tiedon ja monipuolisen substanssiosaamisen hyödyntämistä. 
Matkailualaa edistetään jo hankkeilla, mutta Etelä-Pohjanmaalla 
on tarve matkailualan korkeakouluopinnoille tutkintotavoitteise-
na koulutuksena tai soveltuvin osin hyödynnettävinä kursseina.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on osaajapulaa kaikkialla Etelä-
Pohjanmaalla. Alan rakennemuutokset vaikuttavat palveluiden 
järjestämiseen ja osaamistarpeeseen. Samalla väestökehitys 
sekä palvelutarpeiden lisääntyminen ja eriytyminen kasvattavat 
osaajapulaa. Erikoistunutta hoitoa keskitetään, mutta vanhusten-
hoidon tarve kasvaa joka alueella ja lähipalveluiden turvaamista 
pidetään tärkeänä. Alalla tarvitaan tutkinto- ja täydennyskoulu-
tusta. Monesti vaikeinta on rekrytoida korkeakoulutettuja osaajia, 
kuten lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä, mutta myös hoivatyön-
tekijöille on jatkuva tarve. Korkeakouluopintojen haasteena ovat 
keskitetty järjestäminen ja lainsäädäntö. Sote-integraatio mah-
dollistaa eri palveluita tuottavien yhteistyön tiivistämisen. Eri alo-
jen lisäkoulutus on tarpeen, että oivalletaan uudenlaisia tapoja 
palveluiden tuottamiseen palvelu- ja hoitoprosessin parantami-
seksi. Samalla tulee paneutua laajennettujen tehtävävastuiden 
tuomiin osaamistarpeisiin. Tehtäväkuvia voidaan laajentaa esi-
merkiksi kouluttamalla sairaanhoitajia päteviksi kirjoittamaan 
tiettyjä lääkereseptejä, fysioterapeutteja suoravastaanottotoimin-
taan tai laitoshuoltajia perustason hoivatyöhön. Silti koulutusta ei 
saa erikoistaa liikaa, jotta valmistunut voi työllistyä erilaisiin työ-
paikkoihin. Sosiaalityöntekijöiden virkoja uudelleenorganisoidaan 
siten, että sosionomit voivat hoitaa tehtävät, joita ei ole rajoitettu 
ylemmän korkeakoulutuksen piiriin. Seinäjoen yliopistokeskus 
tarjoaa sosiaalityöntekijän opintopolkua, jonka voi suorittaa lähes 
täysin paikkakunnasta riippumattomina monimuoto-opintoina.  
Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä tulee edistää. Sosiaali- 
ja terveysalalla on koulutustarpeiden kartoittamisessa valmiit 
yhteistyömuodot, joiden ansiosta täydennyskoulutustarpeisiin 
vastataan nopeastikin. ELY-keskus ja TE-toimistot toteuttivat 10 
lähihoitajaryhmän koulutusta Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2014. 
Tätä työtä voidaan tukea järjestämällä sairaanhoitajakoulutusta 
maakuntakorkeakoulun toiminta-alueilla.

Maa- ja metsätaloudessa on niin ikään meneillään suuri raken-
nemuutos, joka korostaa yrittäjyyttä ja alihankintaa. Alojen tule-
viin osaamis- ja koulutustarpeisiin on kyettävä reagoimaan. Maa-
seututoimiala tarvitsee tukea elinkeinon monipuolistamiseksi ja 
liitännäistoimintojen, kuten biotalouden ja lähiruokatuotannon, 
mahdollistamiseksi. Toimijat ovat kiinnostuneet kehittämään 
bioalan osaamistaan. Enimmäkseen toivotaan lyhytkestoista 
koulutusta metsäenergian hankintaan, tekniikkaan, liiketoimin-
taosaamiseen ja ympäristöasioihin. Laajemmin katsottuna alalla 
on luotava alueellisia klustereita, jotka voivat hyödyntää toisten-
sa tuotteita. Toisen ja korkea-asteen ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät voivat tukea uusien ratkaisujen käyttöönottoa esimer-

kiksi tuomalla alaa osaksi koulutuksia, lisäämällä tietoisuutta ja 
järjestämällä biotalouteen liittyviä seminaareja. Metsäenergian 
raaka-aineen hankintaan ja kuljetukseen tarvitaan tulevaisuu-
dessa osaajia. Lisäksi voidaan selvittää mahdollisuuksia kehittää 
jollakin alueella tarpeista lähtevä biotalousinsinöörikoulutusta. 
Kyseisen korkeakoulutuksen puute on laajemman tason ongel-
ma, mutta sen ratkaisua voi edistää alueen tarpeista käsin. 

Selkeänä tarpeena on suomen kielen opettaminen työssäkäy-
ville maahanmuuttajille. Aihe liittyy kotouttamiseen, työhyvin-
vointiin ja työturvallisuuteen. Haasteena on, ettei työssäkäyvien 
kieliopintoja rahoiteta. Kurssien järjestämiselle haasteita tuo 
pätevien suomi toisena kielenä -opettajien vähäisyys ja kurssien 
räätälöinti pienillä paikkakunnilla, koska kieliopintoja tarvitsevil-
la on vaihteleva lähtötaso. Kieliopetusta tarvitsevilla ei ole usein 
mahdollisuutta liikkua kauas opintojen perässä. Tunti viikossa 
on liian vähän opiskelua, mutta laajempi opiskelu töiden ohessa 
vaatii paljon motivaatiota. Ratkaisuna voisivat olla etäopinnot ja 
verkon itseopiskelumateriaalien hyödyntäminen ja tuottaminen. 
Verkko-opetus lisää eriyttämismahdollisuuksia, mikä vähen-
tää lähtötason yhteensovittamisen haastetta. Alueellinen ryhmä 
voidaan kerätä koordinoidusti yhteen tilaan esimerkiksi maa-
kuntakorkeakoulun avustuksella, vaikka opetus tapahtuisi etänä 
tai verkossa. Oppilailla on oltava kielelliset valmiudet ammatin 
opiskeluun, joten toisen asteen koulutuksessa on varmistettava 
suomi toisena kielenä -opintojen järjestäminen tarpeen mukaan. 
Kansalaisopistojen, Lapuan kristillisen opiston ja Etelä-Pohjan-
maan opiston rooli kaikenlaisen kieli- ja kotouttamiskoulutusten 
järjestäjänä on myös merkittävä.

Kaikkiaan tulisi edistää koulutusorganisaatioiden- ja yritysyh-
teistyötä maakuntakorkeakoulumaisella toimintamallilla, jossa 
kyetään reagoimaan alueen tarpeisiin ja ympäristössä tapah-
tuviin muutoksiin perinteistä koulutusta paremmin. Koulutus-
toimijoiden on oltava aktiivisia uusien rahoitusmahdollisuuksi-
en selvittämisessä. Maakuntakorkeakoulumaista koordinoivaa 
toimintamallia voitaisiin laajentaa toisen asteen ammatilliseen 
koulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Se yhtenäistäisi kou-
lutuksen tarvelähtöistä järjestämistä kirjavasta valikoimasta ja 
palvelisi entistä paremmin yrityksiä. Lisäksi sen avulla voitaisiin 
lisätä kaikkien koulutusorganisaatioiden yhteistyötä esimerkiksi 
tarjottavien verkkokurssien osalta. Tietoisuutta maakuntakor-
keakoulun toiminnasta on parannettava. Etenkin aikuiskoulu-
tusorganisaatiot reagoivat jo tarpeisiin, mutta palvelutarjonta 
keskittyy tietyillä rahoitusmuodoilla tuettuun koulutukseen, 
kuten oppisopimus- ja rekrytointikoulutukseen. Kartoittamalla 
koordinoidummin kaikenkokoisten yritysten tarpeita sekä koulu-
tuspalveluiden hankintaa ja järjestämistä, voidaan lisätä suoraan 
yrityksiin tuotettavia ja laajempaan tarpeeseen vastaavia räätä-
löityjä koulutuspalveluita. Tällöin työelämän tarpeisiin vastattai-
siin paremmin yhteisillä koulutuksilla yrityksen yksin hankkimien 
ostopalveluiden sijaan. Parhaimmillaan täydennyskoulutusta voi-
taisiin tarjota laajasti maakunnan yrityksille liikkuvana tai verk-
kokoulutuksena.

Yleiset toimenpiteet

Koulutus:
• Koulutuksenjärjestäjien on kehitettävä reagointikykyä ja vas-
taamista työelämän osaamistarpeisiin. Tämä onnistuu lisäämällä 
elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä, jousta-
vuutta ja työelämälähtöisyyttä koulutuksessa sekä tarvelähtöistä 
täydennyskoulutusta. 

• Kaikilla koulutusasteilla koulutussisältöjen on vastattava työ-
elämän vaatimuksia. Oppilaitosten tulee huomioida moninaisesti 
ammatillisten valmiuksien opettamisen tarve. Luodaan toiminta-

malli, jolla työelämän tarpeet välittyvät joustavasti oppilaitosten 
opetussuunnitelmatyöhön ja opetukseen. Opetushenkilökuntaa on 
koulutettava vastaamaan näihin uusiin haasteisiin.

• Tiettyjen alojen osaamista on voitava hajauttaa tasaisemmin eri 
alueille sieltä, minne koulutus keskittää osaajat. Oppilaitokset voivat 
kokeilla kierrättää koulutusohjelmiaan uusilla paikkakunnilla lain-
säädännön puitteissa. 

• Alueiden ammatillisten täydennyskoulutusten ja yksittäisten tut-
kintokoulutusten koordinointia ja tarvelähtöistä järjestämistä tulee 
edistää maakuntakorkeakoulumaisella toimintamallilla. 

• Joustavia opiskelumuotoja, kuten verkko- ja etäopetusta, tulee 
hyödyntää tehokkaammin. Samalla on mahdollistettava ryhmien 
kokoontuminen paikkakunnilla esim. maakuntakorkeakoulun avul-
la. Verkko-opiskelun tueksi on järjestettävä valmennusta. 

• Työssäkäyvien osallistuminen on huomioitava aikuiskoulutuksen 
suunnittelussa. Kurssitarjonnassa on huomioitava koulutustoimijoi-
den yhteistyö.

Sisällöt ja tarpeet:
• Työelämätaitojen ja -asenteen sekä asiakaspalveluhenkisyyden 
kouluttamista tulee korostaa kaikilla koulutustasoilla. Asenteeltaan 
sopiva työntekijä on koulutettavissa toimenkuvaan nopeasti.  

• Työharjoittelujaksoja on oltava tarpeeksi ja niitä on porrastettava, 
jotta työpaikoilla on mahdollisuus ottaa useampia harjoittelijoita 
vuoden aikana.

• Yritysten toimintaedellytykset on turvattava. Yritysten omistajan- ja 
sukupolven vaihtoa on tuettava koulutuksilla ja opastuksilla luopu-
valle ja jatkajalle yrittäjälle. Työosuuskuntiin liittyvällä koulutuksella 
ja yrityshautomoilla tulee helpottaa ryhtymistä yrittäjäksi.

• On panostettava monialaosaajien tuottamiseen muuttuvaan ja 
epävakaaseen työelämään.

• Työssäkäyville maahanmuuttajille tarvitaan sopivaa ja motivoivaa 
suomen kielen koulutusta. Siihen on löydettävä rahoituskanava. 

• Eri alojen muutosten tuomiin tarpeisiin on reagoitava, kuten sote-
uudistus, maatalouden kehittyminen, kaupanalan sähköistyminen ja 
teollisuuden automaatio-osaamisen lisääntyminen. 

• Sähköisen liiketoimintaosaamisen ja verkko-osaamisen paranta-
minen on tarpeen usealla toimialalla. Siihen on vastattava niin eril-
lisillä koulutuksilla kuin sisällyttämällä taitojen opetusta kaikkeen 
koulutukseen. Etenkin matkailualalla tarvitaan räätälöityä koulutus-
ta sähköiseen liiketoimintaan, tuotteistamiseen, markkinointiin ja 
myyntiin liittyen.

• Tuetaan yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisen asiakas-
kunnan löytämistä tilaisuuksilla, tarvelähtöisillä koulutuksilla, yrit-
täjien ja opiskelijoiden vaihto-ohjelmilla sekä hyödyntämällä alueel-
la olevaa kansainvälistä osaamista. Maakuntakorkeakoulu välittää 
yritysten kansainvälisten harjoittelijoiden ja opinnäytetöiden toiveita 
SeAMKin lisäksi alueen ulkopuolisiin organisaatioihin.

• Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan tutkinto- ja täydennyskoulutus-
ta. Laajennettujen tehtävävastuiden tuoma osaamistarve on kar-
toitettava ja vastattava siihen esim. kouluttamalla sairaanhoitajia 
kirjoittamaan lääkereseptejä ja fysioterapeutteja suoravastaanotto-

toimintaan. Lisäksi on analysoitava, mihin tehtäviin tarvitaan osaajia 
ja mihin voidaan vastata digitaalisin ratkaisuin.

• Maatalouden monipuolistamista on tuettava sekä vastattava ali-
hankintaa korostavan rakennemuutoksen ja liitännäistoimintojen 
tuomiin osaamistarpeisiin koulutuksella ja tietoisuuden lisäämisel-
lä.

• Luonnonvarojen ja uusiutuvan energian uudenlaista käyttöä, uusi-
en ratkaisujen käyttöönottoa sekä biotaloutta tulee edistää hankkeil-
la, seminaareilla sekä eritasoisilla ja -kokoisilla koulutuksilla. 

• On tuettava teollisen internetin/ketterän teollisuuden digitaalisten 
toimintamallien käyttöönottoa kaikilla toimialoilla. Esimerkiksi au-
tomaatiokehityksen myötä teollisuudessa yleistyneet CAD- ja CAM-
suunnittelu, 3D-mallinnus ja CNC-sorvaus on oltava koulutuksessa 
läsnä perustekniikoina.

• On ratkaistava eri toimialojen ongelmakohdat koulutuksen jär-
jestämisen näkökulmasta. Esimerkiksi laitoshuoltajista on pulaa ja 
työt ovat usein osa-aikaisia. Taloushallinnon osaajia kysytään, vaik-
ka kirjanpitäjiä koulutetaan laajasti. Sähkömiehiä ja rakennusalan 
työntekijöitä on paljon työttömänä. Koulutusta tulee tuoda käytän-
nönläheisemmäksi ja monipuolistaa kattamaan useita tehtäväkuvia. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta:
• SeAMKin ja ammatillisten oppilaitosten tarjoamat koulutus- ja 
TKI-palvelut tulee tehdä tuotteistetummiksi, tunnetummiksi ja 
organisoidummin tarjottavaksi. Yhteistyötä koulutustoimijoiden 
rajapinnoilla tulee lisätä.

• Maakuntakorkeakoulu edistää yritysten kehittämistoimintaa, 
alueen TKI-toiminnan vahvistamista ja yhteistyötä sekä uusien 
teknologioiden, liiketoimintamahdollisuuksien ja toimintatapojen 
tietotaidon välittämistä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 
SeAMKin on pyrittävä joustavaan yhteistyöhön alueen ja yritysten 
kanssa sekä tuomaan koulutusta lähemmäs käytäntöä.

• Opinnäyte- ja harjoitustöille tulee saada yhteinen koordinoitu tie-
tokanta ja niiden tulee palvella paremmin yrityksiä ja opiskelijaa. 
Yhteistyön lisäämisessä auttaa Frami Pro®- ja Projektipaja ®-tyyp-
pisen toiminnan vahvempi vieminen eri seutukuntiin sekä yksittäis-
ten kurssien tai tutkinnon osien tarjoaminen laajemmin esimerkiksi 
verkko-opintoina ja avoimen AMK:n opintoina.

• Hanketoiminnalla edistetään toimialojen kehitystä. SeAMKin 
vahvaa hankeosaamista tulee hyödyntää toimijoiden yhteistyössä. 
Maakuntakorkeakoulu edistää tietotaidon siirtymistä alueelle.

Muuta:
• Koulutuksenjärjestäjien on pyrittävä löytämään tapoja hyödyntää 
olemassa olevia ja uusia rahoitusmalleja niin, että tarvelähtöistä 
koulutusta voidaan järjestää nykyistä joustavammin.

• Koulutuksista tiedottamista tulee kehittää. Maakuntakorkea-
koulu ja koulutuksen järjestäjät järjestävät rekrytointimessuja ja 
seminaareja alueiden yrityksille ja koulutukseen hakijoille.

• Jatketaan Aikuiskoulutusfoorumi- ja Alueelliset osaamisstrate-
giat -hankkeiden kaltaista yhteistyötä seutukunnissa.
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Alueiden strategisesti
priorisoimat toimialat

Veneteollisuus

Alumiini-, metalli-,
puutuote ja
rakennustuoteteollisuus

Bioenergia

Maa- ja metsätalous

Matkailu, liikunta-,
terveys- ja hyvinvointi-
matkailu, kaupan palvelut

Luovat alat

Sosiaali- ja terveysala

Kansainvälisyys 

Yritysten 
toimintaedellytykset

TKI, koulutus

Kestävä kehitys

Järviseutu Kurikka ja
Suupohja

KuusiokunnatKauhava

Muita strategioiden keskeisiä teemoja

Elintarvikeala

Muoviala

Metalliala

Huonekaluala, uusiutuva 
energia ja maatalous

Bioenergia

Matkailu

Logistiset järjestelmät

 
Sosiaali- ja terveysala

Digitaalisuus

Kansainvälistyminen

Sähköinen
liiketoimtaosaaminen

Kasvuyrittäjyys

Jalostusasteen nosto 

TKI

Taulukko 1. Alueita koskevista paikka-, seutu- ja maakuntatason strategioista koostetut strategisesti keskeisten toimialojen
kokonaisuus. Korostuksella on merkitty keskeisiksi priorisoidut toimialat. Tarkempi kuvaus on laajassa strategiassa.

Järviseudun alueellinen
osaamisstrategia
Tausta

Järviseudun alueen toimijoiden visiot

Aisaparin
Merkki Päällä!
-strategia: 

Aisaparin alue on 
vuonna 2020

VAHVA: Osaava, 
monipuolinen ja 
omavarainen,

VIREÄ: asukkaat 
ja yhteisöt osallis-
tuvat aktiivisesti 
alueen ylläpitoon 
ja uudistamiseen,

VILLI: uskallam-
me lähteä heik-
kojen signaalien 
perään, kokeilla 
uutta ja uudistaa 
vanhaa

VEHREÄ: luonto-
ympäristöä arvos-
tava ja älykkäästi 
hyödyntävä, vähä-
hiilinen yhteisö

Järviseudun
elinkeinojen
kehittämisohjelma

Visio Järviseudusta 
vuonna 2017:
Järviseutu nousee 
kasvuun, joka pe-
rustuu teollisuuden, 
palveluiden ja alku-
tuotannon monimuo-
toisuuteen, jalostus-
arvon nousuun sekä 
kansainvälistymi-
seen. Jalostusarvon 
nousuun vaikuttaa 
yritysten vahva 
verkostoituminen ja 
viennin kasvu.

Alajärven kaupungin 
strategia 2013–2016

Alajärven kaupunki 
on itäisen Etelä-Poh-
janmaan vetovoimai-
nen ja maakuntarajat 
ylittävä monipuolisen 
elinkeino- ja kou-
lutustoiminnan ja 
palveluiden kaupun-
kikeskus. 

Alajärven vahvuus 
perustuu turvalli-
seen ja viihtyisään 
elinympäristöön, 
elinvoimaisiin kyliin, 
laadukkaisiin ja 
kustannustehokkai-
siin kuntapalveluihin, 
ennakkoluulotto-
maan yrittäjyyteen, 
monipuolisiin kaupan 
ja vapaa-ajan palve-
luihin sekä avoimeen 
ja innostavaan ilma-
piiriin.

Lappajärven
Kuntastrategia
2013–2016

Lappajärven visio:
Lappajärvi on asuk-
kaistaan välittävä 
turvallinen ja viih-
tyisä asuinkunta

Vimpelin kunnan 
strategia

Vimpeli on yri-
tyselämästä 
elinvoimansa saava 
teollisuuspaikka-
kunta, joka kyke-
nee tarjoamaan 
kuntalaisille hyvät 
julkiset ja yksityiset 
peruspalvelut sekä 
hyvän asuinympä-
ristön. Aktiivisuus, 
yhteistyöhakuisuus, 
innovatiivisuus ja 
yrittäjäasennetta 
arvostavailmapiiri 
turvaavat tulevan 
kehityksen.

  1Evijärveltä ei ollut saatavissa visiota ja Soinin kunta seuraa Järvi-Pohjanmaan yhteistä strategiaa.

12 13

Teollisuus

Maa- ja metsätalous,
bioenergia,
turkistarhaus

Matkailu- ja
hyvinvointipalvelut

Luovat alat

Kansainvälinen
osaaminen

Vienti (teollisuus ja 
turkistarhaus)

Monipuolinen
yrittäjyys

Yrittäjyyteen
kannustaminen

Teollisuus

Puuteollisuuden 
kehittäminen

Uudet energiaratkaisut

Alkutuotanto ja
alkujärjestelmät

Matkailu

Kauppa- ja palvelut

Logistiikka

Sosiaali- ja terveysala

Osaamisen kehittäminen

Markkinointi

Yrittäjyys

Jalostusasteen nosto

Agroklusteri

Järviseudun alueellinen osaamisstrategia toteuttaa alueen kes-
keisten toimijoiden, Kehittämisyhdistys Aisaparin, Järvi-Pohjan-
maan yrityspalveluiden sekä alueen paikkakuntien strategiois-

saan ja ohjelmissaan tekemiä linjauksia ja priorisointeja sekä 
muuten alueella esiin nousseita tarpeita1. 

Strategisesti keskeiset toimialat



Ennuste toimialojen kehityksestä Järviseudulla

A 01,B Maa- , riista- ja kalatalous

A 02 Metsätalous

C, D 17-18, D 23-26, D 36-37, E (Muu teollisuus)

D 15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan…

D 20-22 Metsäteollisuus, kustann. ja painaminen

D 27-35 Metalliteoll., koneiden, sähkötek. tuot. ja…

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa

H Majoitus ja ravitsemistoiminta

I 60-64 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne

J Rahoitus- ja vakuutustoiminta

K 70 Asuntojen omistus ja vuokraus

K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk-, liike-eläm. palv.(pl.K…

L Julkinen hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus

M Koulutus

N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

O,P,Q Muut yht.kunnalliset ja henk.koht.…

0%    2%     4%     6%      8%      10%    12%    14%    16%    18%    20%

2020 = 7071          2015 = 7611       2010 = 8170

Kuvio 1. Ennuste toimialojen kehityksestä Järviseudulla vuosina 2010–2020. Kuvioon on laskettu ammattialojen osuudet kaikista työ-
paikoista. Kehitysarviot on tuotettu TEM:ssä, Hemaasu-mallin avulla.

Järviseudun elinkeinojen kehittämisohjelmassa esitetyt kehittämistoimenpiteet:

Keskeiset toimialat Järviseudulla

MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ BIOENERGIA

ALKUTUOTANTO

• Maa- ja metsätalouden sekä turkistarhauksen jalostustoiminnan lisääminen, mm. kalan jalostus
• Luonnontuotteiden keräilyn ja jatkojalostuksen kehittäminen ja lisääminen
• Luomutuotannon lisääminen
• Metsätalouden tarjoamien työllistymismahdollisuuksien hyödyntäminen
• Energiakasvien viljelymahdollisuudet ja jalostaminen alueella
• Sivuelinkeinojen ja pienyritystoiminnan lisääminen, mm. vesiliiketoiminta
• Maatalouden säilyttäminen kilpailukykyisenä mm. lisäämällä tilojen välistä yhteistyötä

UUSIUTUVAN JA LÄHIENERGIAN TUOTANTO JA KÄYTTÖ , MM.

• Bioenergia-alan tarjoamien työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen
• Energiakasvien viljelymahdollisuuksien parantaminen
• Jalostustoiminnan kehittäminen ja jalostusasteen nostaminen
• Metsäenergian tuotannon kehittäminen
• Alueen kone- ja laitekannan hyödyntäminen bioenergian tuotannossa ja käytössä
• Pienimuotoisen sähkö- ja lämpöyrittäjyyden lisääminen
• Uusien energiajalosteiden mahdollisuudet esim. biohiili, tiedon tuonti ja käytön aktivointi

Järviseudun elinkeinojen kehittämisohjelmassa esitetyt kehittämistoimenpiteet:
MATKAILU JA PALVELUT

• matkailualan liiketoimintaosaamisen kehittäminen, sähköinen liiketoiminta
• matkailun markkinointiorganisaatioiden ja markkinoinnin kehittäminen, kv-markkinoinnin ja kv-yhteistyön kehittäminen
• matkailun ohjelmapalveluyritysten ja muiden palveluyritysten kehittäminen
• luontoon perustuvien matkailupalveluiden lisääminen, harrastusmatkailun kehittäminen mm. kalastus- ja metsästysmatkailu
• hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja verkostoituminen matkailun kanssa
• verkkopalveluiden, sosiaalisen median ja sähköisten varausjärjestelmien käytön edistäminen 
• kieliopinnot (mm. venäjä)

TEOLLISUUS JA JALOSTUS

• Teknologisen tason nostaminen ja tuotannon laadun parantaminen
• Teknologisen osaamisen kehittäminen
• Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen tehostaminen, asiakas- ja markkinalähtöinen kehittäminen
• Yritysten kansainvälistyminen
• Kasvuyrittäjyyden tukeminen
• Yritysten markkinointiosaamisen lisääminen
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Aisaparin Merkki Päällä! -strategiassa esitellään koostetusti muun muassa:
KEHITTÄMISEN LÄPILEIKKAAVAT PERIAATTEET

• Alhaalta ylös -periaate
• Paikallinen kumppanuus, yhteistyö ja verkostoituminen
• Alueiden välinen yhteistyö ja kansainvälinen kokemusten vaihto
• Monialaisuus, integroitu lähestymistapa
• Kokeilevuus
• Kannustavuus ja vipuvaikutus
• Strategisuus

MÄÄRÄLLISIÄ TAVOITTEITA TOIVOTAAN SEURAAVISSA

• Uudet yritykset 
• Uudet työpaikat  
• Säilytetyt työpaikat 
• Koulutuksiin osallistuvat 
• Innovaatiot ja uudet toimintatavat 
• Uudet paikallisen ruuan ja energian jakeluketjut 
• Energiaomavaraisuutta vahvistavat investoinnit 



Toimenpide      Vastuutaho

Työelämälähtöisyyden lisääminen koulutuksissa

Monialaosaajien kouluttaminen osaamista
laajentamalla ja yhdistelmätutkinnoilla

Monipuolinen myynti- ja markkinointiosaamiskoulutus
kaikille toimialoille

Asiakaspalveluhenkisyys kaikissa koulutuksissa

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen kaikissa yrityksissä, 
etenkin matkailualalla

Hankintaosaamisen koulutukset yksityiselle sektorille

Kartoitetaan sairaanhoitajakoulutuksen sekä
muut sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarpeet

Uusiutuva energian ja uudenlaisen energian
tuotannon tukeminen

Maatalouden uusien ratkaisujen ja lähiruoan tukeminen

Ammattilaisten kouluttaminen teollisuuden muuttuneisiin 
prosesseihin 

Toimenpiteet Järviseudulla

Kaikki koulutuksen järjestäjät

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

JAMI, SYO

Kaikki koulutuksen järjestäjät

JAMI, SYO, SeAMK/hanke

JPYP

SeAMK, Mkk

JAMI, SeAMK, UCS

JAMI, SeAMK, UCS

JAMI, SeAMK, Sopeva, Sedu Aikuiskoulutus

Automaatio-osaamisen tarpeen huomioiminen esimerkiksi 
metalli- ja puualan sekä hitsauksen koulutusohjelmissa

Selvitetään automaatio-osaamiseen keskittyneen insinööri-
koulutuksen järjestämisen tarve

LVI- ja energiatekniikan ja teknisen toimialan suunnittelijoi-
den riittävyyden varmistaminen

Kieliopintoja työssäkäyville ulkomaalaistaustaisille 

JAMI, Sedu

Mkk/SeAMK

JAMI, SeAMK/talotekniikka

Kansalaisopistot, Maahanmuuttajien
koulutusfoorumi
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Johtopäätökset Järviseudulla
Monelta osin Järviseudun toimialojen trendit ovat samat kuin 
muuallakin Etelä-Pohjanmaalla. Esimerkiksi sähköasentajis-
ta ja kirvesmiehistä on ylitarjontaa ja sosiaalialalla vajetta. Sel-
västi eniten työvoimatarvetta on sosiaali- ja terveysalalla. Eten-
kin perus-, lähi- ja sairaanhoitajia oli vuonna 2013 vähemmän 
kuin avoimia työpaikkoja. Ennusteen mukaan näissä ja useissa 
muissa alan tehtävissä tulee olemaan osaajavajetta.  Sama nä-
kyy kyselyvastauksissa. Alalle on kohdistettava koulutuksellisia 
toimenpiteitä. Lähihoitajille on tarvetta, mutta Sedu kouluttaa 
heitä Lappajärvellä. Suurempi ongelma on sairaanhoitajien kes-
kittyminen opiskelupaikkakunnille. Siksi on tarve saada paikal-
lista sairaanhoitajakoulutusta. Korkeampaa osaamista tarjoavaa 
täydennyskoulutusta tarvitaan sekä uusien rekrytointien että ny-
kyisten työntekijöiden osaamisen jatkuvan päivittämisen vuoksi. 
Hoitotarpeen yhä kasvaessa on alalle tarpeen saada asiakaspal-
velevampi henki, mihin voidaan vastata koulutuksissakin. Toki 
tieteellisyyden on oltava työtä ohjaava pääperiaate.

Vastaavasti teollisuudessa sekä kuljetus- ja rakennusalalla on 
ollut ja ennustetaan tulevan työvoiman ylitarjontaa. Toisaalta 
näissä ammattiryhmissä on osaamisvajetta. Vajetta esiintyy kou-
lutetuimmissa, erikoistuneissa, kausiluonteisissa ja toimeenpa-
nevissa tehtävissä. Erityisesti ensimmäinen korostui kyselyvasta-
uksissa, joissa nimenomaan toivottiin täydennyskoulutusta uutta 
osaamista vaativiin tuotannon tehtäviin. Yritykset ovat tuoneet 
esiin, että toimeenpaneviin tehtäviin voidaan kouluttaa työpai-
koilla, kunhan työntekijä on sopiva työelämään. Vastaavat tarpeet 
tulevat ilmi myös Ammatillinen koulutus -kyselyssä. Tiettyjen 
toimenkuvien muuttuneisiin osaamisvaatimuksiin tarvitaan lisää 
koulutusta. Ensisijaisesti tämän olisi tapahduttava toisen asteen 
koulutusohjelmien osana, mutta osaamistarvetta tulee paikata 
täydennyskoulutuksina. Alueen teollisuudessa tarve liittyy eten-
kin puu-, metalli- ja alumiinialan automatisoitumiseen. Esi-
merkiksi puusepän koulutusta pyritään muuttamaan JAMI:ssa 
tarpeita vastaavaksi teollisen puutuotannon koulutukseksi. Teol-
lisuuden tarpeina esitettyä CAD-, CAM- ja 3D-suunnittelu koulu-
tusta tarjotaan jo, kuten muita töissä tarvittavia kortteja ja lupia. 
Automaatiotekniikan tuomista puu- ja metallialojen opetukseen 
perustekniikoina tulee edelleen edistää. JAMI:ssa ja Sedussa 
on hyvä valmiudet tähän. Usein ongelmana on ammatissa tar-
vittavien osaamisen ja lupien vanhentuminen työttömyysjaksolla. 
Sedu Aikuiskoulutus on kehittämässä pätevyyksien ja korttien 
seurantajärjestelmää. Lähes kaikkiin osaamistarpeisiin voidaan 
vastata myös oppisopimuksella korkea-astetta lukuun ottamatta. 
Esimerkiksi lujuuslaskennan, LVI-automaation ja suunnittelun 
osaajien riittävyys tulee varmistaa. Automaatio-osaamisen yleis-
tymisen takia olisi selvitettävä, onko tarve järjestää uusi insinöö-
rikoulutus alueella. 

Maataloudessa alihankinta ja urakointi lisääntyvät, mikä nä-
kyy osaltaan muun muassa ennusteissa turkiseläinten hoitajien 
vajeena, mutta myös perinteisten ammattien vähentymisenä. 
Luonnonvara-alaa ei koeta nuorisoasteen osalta kiinnostavaksi. 
Houkuttelevuutta voitaisiin lisätä työelämälähtöisyyden ja uusien 
ratkaisujen avulla, koska alalla on paljon töitä. Alaa tulee kehit-
tää erityisesti toisen asteen koulutuksessa. JAMI:ssa myynti- ja 
yrittäjyysosaaminen on tuotu lähemmäs maatalousalan kou-
lutusta. Tätä kehitystä on syytä jatkaa laajempien strategisten 
painostusten, kuten lähiruokaan panostamisen, kannustamana. 
Tärkeä maa- ja metsätalouteen linkittyvä aihe on uusiutuvan 
energian, bioenergian ja tuulivoiman kehityksen tukeminen. Aihe 
on huomioitu muun muassa JAMI:ssa, mutta sitä tulisi kehittää 
yhteistyössä toimijoiden kanssa. Esimerkiksi maataloustöiden 
kausittaisuutta voidaan helpottaa tuomalla toimintaan näitä lii-
tännäistoimintoja, muita työnjaollisia ratkaisuja, monialaosaa-
juutta ja yhteistyötä. Näitä mahdollisuuksia tulee kartoittaa. Met-
sätalouteen liittyen metsänhoidon koulutusta tulee lisätä, koska 

useat metsänomistajat asuvat nykyisin etäällä omistamistaan 
metsistä. Energia-alalla sähkömiehiä voisi kouluttaa työvoima-
koulutuksena tuulivoima-asentajiksi.

Matkailu- ja palvelualalla oli osaajavajetta. Se selittynee osin 
kausityöpaikoilla, kuten Ammatillisen kyselyn yhteenvedossa to-
detaan, mutta etenkin ravintola-alalla on osaajavajetta. Ennus-
teissa tilanne vaihtelee. Matkailualan uusi e-strategia korostaa 
sähköisten mahdollisuuksien hyödyntämistä, jota voidaan tukea 
koulutuksilla. Myyjiä on puolestaan liikaa. Toisaalta myynti- ja 
markkinointitaidoille on kysyntää monilla aloilla. Eräänä mahdol-
lisuutena on epäkiinnostavien alojen monipuolistaminen ja yh-
distäminen, koska se palvelisi työpaikkojen riittävyyttä sekä elin-
keinojen kehittymistä maaseudulla. Monissa yrityksissä on tarve 
usealle osa-aikaiselle työntekijälle. Monialaosaajia kouluttamal-
la tulisi mahdolliseksi palkata yksi työntekijä kokopäiväiseksi tai 
yksinyrittäjälle tulisi mahdollisuus työllistää itsensä. Tällaisia 
tehtäviä ovat esimerkiksi siivous, kirjanpito ja kiinteistönhoito. 
Lisäksi töissä tarvittavan asiakaspalvelun tärkeys unohtuu. Säh-
köisen liiketoimintaosaamisen ja markkinoinnin koulutusta tulee 
liittää useisiin nuorisoasteen koulutuksiin. Markkinaosaamista 
tarvitaan lähes jokaisessa organisaatiossa, mistä johtuen myyn-
tialan osaajat voisivat suuntautua monipuolisemmin eri alojen 
töihin. Aikuiskoulutus tukee osaamisen monipuolistamista. Sa-
maan tarpeeseen vastataan oppisopimuskoulutuksella. JAMI:ssa 
on pyritty hyödyntämään eri alojen mahdollisuuksia sikäli, kun 
opetussuunnitelma sen mahdollistaa. Opetuksen tasolla haaste 
saattaa olla, etteivät opettajat tunne asioita oman alansa ulko-
puolelta. Opettajien työelämälähtöisyyttä tulee lisätä. Monissa 
oppilaitoksissa on mahdollisuus opettajien työelämäjaksoihin ja 
tätä käytäntöä tulee edistää.

Koulutukseen ja työssä toimimiseen liittyen nostettiin esiin työ-
elämään opettamisen tärkeys aina käytöstavoista lähtien. Mo-
tivaatio ja asenne ovat tärkeitä tekijöitä työnsaannissa. Tässä 
korostuu sisäisen yrittäjyyden omaksuminen niin yrittäjien kuin 
työntekijöiden osalta. Jatkossa koulutusohjelmaa ei voi enää 
vaihtaa, joten neuvontatyön on oltava entistä tehokkaampaa. Se 
tuo vielä tarpeellisemmaksi koulutuksen monipuolisuuden, jotta 
opinnoilla voidaan mahdollistaa laajemmin eri toimenkuviin päte-
vöityminen. Oppisopimuskoulutuksessa ollaankin lähellä opinto-
ohjaajan roolia, koska koulutus pyrkii tuomaan mahdollisimman 
konkreettisesti käytännön läheisyyttä ja kouluttamaan nuoren 
haluamalleen alalle. Tosin koulutusmuodossa ongelmaksi on tu-
lossa tutkintoon johtamattoman koulutuksen rahoituksen katoa-
minen vuodesta 2015 lähtien. Vastaavasti harjoittelijat mahdol-
listavat yritykselle nuorten tutustuttamisen alan töihin ja uusien 
työntekijöiden tutustuttamisen käytännössä tarvittaviin taitoihin, 
mikä palvelee laajemminkin osaamista. Yrittämisen tukeminen 
on myös tärkeää. Tähän liittyvänä tarpeena on paikkakunnilla 
noussut tarve hankintaosaamisen kehittämiseen. Julkisella sek-
torilla koulutusta on saatavilla, mutta yritysten toimintaa tuke-
maan tulee järjestää koulutusta tarjousten ja ostojen tekoon.

Lappajärvellä ja Alajärvellä väkimäärään verrattuna nettosiir-
tolaisuus on ollut korkeinta Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2011–
2013. Monella alalla selkeä osaamisvaje on ulkomaalaistaustai-
silla työntekijöillä, joilla on merkittävä suomen kielen opiskelun 
tarve. Haasteina ovat rahoituksen löytäminen näille opinnoille 
sekä yksilöiden motivointi opiskelemaan töiden ohessa. Kielen 
opetukseen on kehitettävä innovatiivinen malli. Kielitaito on oleel-
linen osa kotouttamista, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Tar-
peen kasvaessa ammattikouluissa on järjestettävä suomi toisena 
kielenä -koulutusta. Toisaalta myös suomenkielisten vieraiden 
kielten taitoa on kehitettävä ja motivoitava heitä osallistumaan 
saatavilla oleviin kielikoulutuksiin.



Kuvio 2. Kauhavan työpaikat ja työllinen työvoima vuonna 2011. Kuvioon on merkitty ammattialoittain työllisen työvoiman osuudet koko 
työvoimasta sekä alueen työpaikkojen määrien ammattialakohtaiset osuudet. Työpaikat on mitattu alueella työssäkäyvien perusteella.
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Alkutuontanto, biotalous
ja uusiutuva energia

Alkutuotanto on Kauhavan alueella vahvassa asemassa maatalou-
den ja turkistalouden ansiosta. Kaupungin tavoitteena on vahvistaa 
paikallisia ruokaketjuja osana paikallistaloutta. Mahdollisuuksia 
nähdään erityisesti luomu- ja lähiruoan arvostuksen nousussa. 
Kauhavan maaseututoimi osallistuu aktiivisesti maaseutuelinkei-
nojen kehittämiseen. Myös jalostusastetta pyritään nostamaan. Ta-
voitteena on luoda seudulle agroklusteri, joka yhdistäisi ja kehittäisi 
alkutuotannon toimintaa tiiviiksi ketjuksi. Kauhavan seudulla näh-
dään lukuisia mahdollisuuksia hyödyntää biotaloutta. Esimerkiksi 
maa- ja turkistalouden sivuraaka-aineet, kierrätysravinteet, bio-
kaasutuotanto, peltobiomassa, metsäenergia, bioteknologinen lai-
tevalmistus ja luontoon perustuva elämysmatkailu nähdään uusina 
tuotantoympäristöinä. Uusiutuvan bioenergian kysynnän odotetaan 
kasvavan, mikä avaisi alalle uusia mahdollisuuksia turvata omava-
rainen ja vahva paikallistalous. Kauhava pyrkii tukemaan siirtymistä 
uusiutuvan energian ja pienenergian tuotantoon. (Kauhavan elinkei-
nostrategia.)

Teollisuus
Kauhavan teollisuuteen kuuluu keskeisinä toimialoina agro- ja puu-
tuoteteknologia. Kauhavalla on pyrkimys kehittää olemassa olevaa 
teollisuutta ja siirtyä teollisuusyritysten alihankintapainotteisuudes-
ta omaan tuotevalmistukseen. Toisiaan täydentävistä teollisesta ja 
palveluliiketoiminnasta halutaan rakentaa teknologiakeskittymä 
metalli-, puutuote- ja agroteknologian toimijoiden ja yhteistyön ym-
pärille. Teollisuudesta pyritään saamaan kestävän kasvun moottori. 
(Kauhavan kaupunkistrategia. Kauhavan elinkeinostrategia. Aisapa-
ri 2014–2020: Merkki päällä!)

Matkailu- ja hyvinvointipalvelut
Alueella on tavoitteena kehittää matkailua turvaamalla laadukkaat 
ympärivuotiset palvelut. Matkailu nähdään alueen mahdollisuutena. 
Esimerkiksi luonto, luonnonvarat, puhdas ruoka ja elinympäristö 
nostetaan esiin matkailualan mahdollisuuksina. Pieniä matkailu-
yrityksiä pyritään edistämään yhteistoiminnalla, tuotekehitystyöllä ja 
markkinoinnilla.  Lisäksi Kauhava panostaa kaupan ja palveluiden, 
sekä luovien alojen kasvuun. Palveluiden kehitys liitetään myös ter-
veysalaan. Etenkin hyvinvointi- ja palveluyrittäjyyttä kehitetään jul-
kisten sosiaali- ja terveyspalveluiden täydentäjinä. (Kauhavan kau-
punkistrategia. Kauhavan elinkeinostrategia. Aisapari 2014–2020: 
Merkki päällä!)

Johtopäätökset Kauhavalla
Kauhavan työmarkkinoilla päälinjat vastaavat muita Etelä-Pohjan-
maan alueita. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa on eniten 
vajetta osaajista niin tilastojen, kyselyn kuin ennusteiden perusteel-
la. Etenkin sairaanhoitajista, lähihoitajista ja sosiaalialan työnteki-
jöistä on pulaa. Sama tuli esiin kyselytuloksissa. Sosiaali- ja terve-
ysalalla osaamistarvetta tulee lisäämään eläköitymisen aiheuttama 
suuri poistuma. Lähihoitajien koulutusta löytyy lähialueelta, mutta 
sairaanhoitajakoulutusta toivotaan ja sen tarve kartoitetaan. Aikuis-
koulutus katsotaan hyväksi koulutusmuodoksi. Toinen ala, jolla on 
ollut enemmän avoimia työpaikkoja kuin työttömiä työnhakijoita, 
on matkailu- ja kaupan ala. Tilasto selittyy osin kausityöntekijöiden 
suurella määrällä. Matkailu- ja ravintola-alan osaajista kerrotaan-

kin olevan hyvin tarjontaa. Silti ennusteen mukaan ravintola-alan 
työntekijöistä tulee pulaa Seinäjoen seutukunnassa. 

Samankaltainen tilanne on teollisuudessa, jossa kärsitään vuoden 
2013 tilastojen mukaan osaajavajeesta. Monet työt ovat toimeenpa-
nevia sekä kehittyneet kohti prosesseja ja jalostusta eivätkä vaadi eri-
tyistä koulutusta tai tehtäviin voidaan kouluttaa yrityksessä pienellä 
aikapanoksella. Osaavien koneistajien tarve on kasvava, sillä ala 
vaatii usein uutta erikois- ja automaatio-osaamista. Härmänmaalla 
rekrytointitarve on kokoonpano- ja koneistustehtäviin olemassa vah-
van tuotannon myötä. Metallialan opinnot eivät houkuttele opiskeli-
joita. Eräänä haasteena rekrytoinnissa mainittiin CNC-koneistajien 
vähäinen tarjonta. Muovituoteteollisuuden osaajia ja koulutusta on 
vähän saatavilla, mikä asettaa koulutustarpeita tulevaisuuteen. Kul-
jetusalalla tarve koulutukseen on jatkuva lainsäädännön takia. Täy-
dennyskoulutuksia järjestetään, mutta alalla on kasvava tarve lisätä 
toisen asteen koulutuspaikkojen määrää. Elintarvikealalla haasteita 
on etenkin kausiluontoisten työntekijöiden palkkaamisessa. Alalla 
on hyviä kokemuksia itse hankittavista uusien työntekijöiden täs-
mäkoulutuksista. Nykyisin puuteknologiateollisuus kuvaa parem-
min puualaa kuin puusepänteollisuus. Puusepän koulutus palvelee 
osaamistarvetta, vaikka sisältö ei täysin vastaa prosessiosaamisen 
vaatimusta. Hakijamäärät koulutuspaikkoihin ovat olleet huolestut-
tavan matalat. Lisäksi yrittäjyysosaamista ja -kasvatusta on oltava 
kaiken opetuksen osana. Agro- ja konepajatekniikkaa sekä paikal-
lisen energiantuotantoa edistetään jo muun muassa Epanet -tutki-
musprofessuurihankkeilla.

Muista ammattiryhmistä kirvesmiehiä ja sähköasentajia on selvästi 
enemmän työttöminä työnhakijoina kuin aloilla on avoimia työpaik-
koja. Näiden toimialojen työmarkkinoilla on joka seutukunnassa yli-
tarjontaa tilastojen ja ennusteiden mukaan. Tätä selittää rakennus-
alan heikko tilanne. Silti sähköasentajien tarve mainittiin kyselyssä. 
Kyse on erityisosaamista vaativista tehtävistä, kuten Ammatillinen 
koulutus -yhteenvedossa esitetään. Ratkaisu voisi olla kouluttaa 
monialaosaajia suorittamaan useampia rakennusalan tehtäviä. Tut-
kinnot ja osaajatarve eivät täysin kohtaa. Esimerkiksi tradenomeja 
ja merkonomeja on alueella enemmän kuin alan töitä. Vaikka kou-
lutusta on saatavilla, on osaavista kirjanpitäjistä vajetta. Esimerkiksi 
Yrittäjäopisto järjestää yritysten tarpeista syntyneitä käytännönlä-
heisiä koulutuksia. Osaajatarve johtuu yritysten erityistarpeesta ja 
siitä, että opiskelijat kokevat taloushallinnon raskaaksi. Tähän on 
vastattava lisäämällä tiedottamista koulutuksista ja tietoisuutta alan 
hyvästä työmarkkinatilanteesta. 

Yhtenä aihepiirinä on ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekry-
tointi, kouluttaminen ja sopeutuminen. Yrityksissä on saatu erittäin 
hyviä kokemuksia ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä. Useilla 
on myös halua hankkia koulutusta. Esimerkiksi kansalaisopisto on 
vastannut kieliopintotarpeeseen kielikursseilla ja verkkokursseilla. 
Kieliopintojen haasteena on, että työssäkäyvien kieliopetukseen on 
erittäin vaikea saada rahoitusta. Tähän vastaamiseksi on löydettävä 
innovatiivisia keinoja rahoittaa ja järjestää koulutusta. Työssäkäyvien 
kielikoulutus voitaisiin liittää vahvasti työelämään. Esimerkiksi am-
mattisanaston oppiminen on oleellinen ammattitaidon osa. Kielitaito 
on tärkeä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin osa. Tuomalla opinnot 
lähelle työelämää, voitaisiin saada yrityksiä mukaan kustannuksiin. 
Työvoimahallinnon yhteishankintakoulutus ei voi olla pelkästään 
kielikoulutusta, vaan siinä tavoite on aina ammatillisen osaamisen 
lisääminen. Yhteishankintakoulutus suunnitellaan aina yhteistyös-
sä työnantajan kanssa, työpaikan tarpeisiin ja työnantaja osallistuu 
suurelta osin kustannuksiin.

Kauhavan alueellinen
osaamisstrategia
Tausta
Järviseudun alueellinen osaamisstrategia toteuttaa alueen keskeisten toimijoiden, Kehittämisyhdistys Aisaparin, Järvi-Pohjanmaan 
yrityspalveluiden sekä alueen paikkakuntien strategioissaan ja ohjelmissaan tekemiä linjauksia ja priorisointeja sekä muuten
alueella esiin nousseita tarpeita1. 

Kauhavan alueen toimijoiden visiot

Aisaparin Merkki Päällä! -strategia: 
Aisaparin alue on vuonna 2020

VAHVA :    Osaava, monipuolinen ja omavarainen,

VIREÄ :     asukkaat ja yhteisöt osallistuvat aktiivisesti alueen  
        ylläpitoon ja uudistamiseen,

VILLI :       uskallamme lähteä heikkojen signaalien perään,
        kokeilla uutta ja uudistaa vanhaa

VEHREÄ : Luontoympäristöä arvostava ja älykkäästi
        hyödyntävä, vähähiilinen yhteisö

Kauhavan kaupunkistrategia ja
elinkeinostrategia:

”Kauhava kehittyy Etelä-Pohjanmaan pohjoisen 
alueen kaupallisena ja hallinnollisena keskukse-
na, jolle yrittäjyys on ykkösasia.

Kauhava on Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen 
kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Yrittäjyys on
meillä ykkösasia. Se näkyy Kauhavalla perinteik-
kään koulutuksen, yritysten lukumäärän ja
erinomaisen työllisyystilanteen kautta.”
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Kuusiokuntien alueellinen
osaamisstrategia

Visiot

Uusi Alavus 2020 –
kehittämisohjelma:
 
• Alavus on asukkaiden, yritysten 
ja matkailijoiden näkökulmasta 
houkutteleva, palveleva ja kasvava 
maaseutukaupunki.

• Alavus – kaupunki joka
tunnetaan

• Alavus – tuotantoa, kauppaa ja 
elämyksiä 

Tausta

Kuortane – elinkeino-ohjelma:

Kuortane on kansainvälinen, hy-
vinvointipalveluiltaan ja kulttuuril-
taan vetovoimainen yrittäjyyskun-
ta. Hyvä saavutettavuus ja sijainti 
maakuntakeskuksen läheisyydes-
sä sekä viihtyisä ympäristö ja mo-
nipuolinen elinkeinorakenne tuo-
vat asukkaita ja yrittäjiä kuntaan. 

Ähtärin kaupunkistrategia:

Itsenäisessä Ähtärissä on
vetovoimaa: Ähtäri on matkailus-
taan ja hyvistä palveluista sekä 
monipuolisesta elinkeinoraken-
teesta tunnettu väljän asumismu-
kavuuden tarjoava luonnonlähei-
nen palvelukeskus, joka tarjoaa 
vakinaisille ja loma-asukkaille 
laadukkaat ja monipuoliset koulu-
tus-, sosiaali-, terveydenhuolto- ja 
vapaa-ajan palvelut. Ähtäri luo 
edellytykset koulutuksen kaut-
ta kehittämiselle, yrittäjyyden 
edistymiselle sekä turvallisille ja 
viihtyisille elinolosuhteille.

Koulutuksia Kauhavan alueella on tarjolla melko hyvin etenkin kor-
keakoulutason opintojen osalta. Toisaalta korkeakoulutason työn-
tekijät ovat usein liikkuvia ja heidän paikallinen kouluttaminen voisi 
sitoa heitä paremmin alueelle. Sen sijaan ammatillinen koulutus on 
hankittava pääosin lähialueiden oppilaitoksissa. Myös TKI-hankkeita 
pyritään tukemaan. Täydennyskoulutuksessa on luotava maakunta-
korkeakoulumaisia toimintamalleja. Yhteistyön vahvistaminen kou-
lutuksentarjoajien ja elinkeinoelämän välillä on tärkeää. Jo nyt Yrit-
täjäopisto, Sedu Aikuiskoulutus, JAMI ja kansalaisopisto tarjoavat 
räätälöityjä koulutuksia yritysten tarpeisiin. Yrityslähtöisyyden kehit-
täminen vastaisi kehitysvaatimuksiin sekä tukisi yhteiskunnallisia ja 
yritysten tavoitteita. Ongelmana on rajanveto, mikä osa osaamisen 
varmistamisesta on kenenkin vastuulla.

Kauhavalla suunnitellaan tehtäväksi selvitys hankkeesta, jossa pai-
kallisena pilottihankkeena järjestettäisiin yrityksien tarpeesta läh-
tevää koulutusta. Hankkeen työniminä on käytetty teollisuus- tai 
työelämäoppilaitosta. Tavoitteena olisi kehittää ja pilotoida innovatii-
vinen nuorisoasteen ammatillinen koulutusmalli, jolla voidaan tur-
vata tulevaisuudessa osaavan työvoiman saanti alueella. Alueellista 
tilausta olisi uudenlaiselle ja innovatiiviselle, laaja-alaiseen oppilai-
tosyhteistyöhön ja paikallisiin osaamistarpeisiin perustuvalle kou-
lutusmuodolle. Tilaratkaisuissa olisi tarkoitus hyödyntää olemassa 
olevia paikkakunnan yritysten ja lähialueen oppilaitosten tiloja, ko-

neita ja laitteita. Paikallisella yrityskentällä voisi olla alustavan sel-
vityksen mukaan halukkuutta tällaiseen yhteistyöhön. Yhteistyöhön 
hankkeen taustalle tarvitaan kaikki alueen oppilaitokset, koska tar-
peet ovat moninaiset ja koulutusta tulisi suunnitella nimenomaan 
tarpeista käsin eikä tuoda vain valmiita koulutuslinjoja. Koska taus-
talla on eri alojen yrityksiä, tuottaisi koulutus monialaosaajia. Kyse 
ei kuitenkaan ole työssäoppimisesta, sillä oppilaat ovat koulun kir-
joilla eivätkä yritysten työntekijöitä. Oppiminen tapahtuu yritysten 
tiloissa, jolloin oppilaat tutustuvat yrityksiin, työelämätaitoihin ja 
työkulttuuriin. Paikallisesti valmistuneet jäävät todennäköisemmin 
täyttämään alueen osaamistarvetta kuin muualla opiskelevat. Vielä 
tässä vaiheessa ei ole syytä rajata hanketta yksin nuorisoasteelle, 
vaan aikuiskoulutus ja muutkin toimijat on hyvä pitää mukana par-
haan osaamisen hyödyntämiseksi. Tärkeää toteuttamisen kannalta 
on konkreettinen kehys, tutkintonimike ja rajaus. Esiselvityshank-
keessa otetaan selvää sopivista toimintamalleista, yhteistyökuvioista 
ja rahoituslähteistä sekä osallistujien todellisesta kiinnostuksesta. 
Nuorten työpaja -hanke on hyvä tuoda yhteistyöhön mukaan, sillä 
siinä on tutkintoa suorittavia tai etenemistään pohtivia nuoria. Myös 
lukion on hyvä olla suunnittelussa, koska toisen asteen luonteen 
vuoksi esimerkiksi matematiikan ja äidinkielen kurssit tulee tarjota 
oppilaille. Tavoitteena on, että hankeaihio etenee esiselvitysvaihee-
seen kevään 2015 aikana. Itse koulutushankkeen rahoitusta haet-
taisiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tai ESR-hankerahoituksena.

Toimenpide      Vastuutaho

Työelämälähtöisyyden lisääminen koulutuksissa

Kartoitetaan sairaanhoitajakoulutuksen sekä muut sosiaali- 
ja terveysalan työvoiman tarpeet

Hanke, jossa toimintamallina on järjestää alueella nuoriso-
asteen koulutuslinja yritysten tarpeisiin sekä tarvelähtöistä 
ammattikoulu- ja amk-tasoista täydennyskoulutusta koulu-
tusorganisaatioiden yhteistyönä 

Monimuotoiset kieliopinnot etenkin työssäkäyville maahan-
muuttajille. Kartoitettava, kuka järjestää ja maksaa.

Kirjanpitäjien erityistarpeen kartoitus ja siihen vastaaminen

Kaikki koulutuksen järjestäjät

SeAMK, Mkk

JAMI, SYO, Sedu, SeAMK, yritykset, Kauhava

Mkk, Kauhava, hankkeet, Maahanmuuttajien 
koulutusfoorumi

SYO, SeAMK, Sedu aikuiskoulutus

Toimenpiteet Kauhavalla
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Alumiini, metalli ja veneteollisuus 
Kuusiokunnista korostuvat useat eri teollisuuden alat. Metallia-
lalla on onnistuttu luomaan kehittyvä palveluyritysten verkosto. 
Hitsaavan teollisuuden yritysten kehittymismahdollisuuksien, 
teknologisen osaamisen ja työvoiman saatavuuden turvaamisek-
si on suunniteltu hitsauksen kehittämiskeskuksen perustamis-
ta. Alumiinialalla on mahdollisuuksia, mutta alumiinirakenta-
minen vaatii erikoisosaamista, miksi on varmistettava yritysten 
koulutus- ja rekrytointipalvelujen saatavuus. Koulutusohjelmat 
olisi kasattava esimerkiksi rakennusalan ja metallialan perus-
tutkinnoista. Ähtärissä teollisuus ja jalostus on linjattu kehityk-
sen keskiöön. Ähtäri poikkeaakin muusta seutukunnasta vahvan 
jalostuksen ja pienemmän alkutuotantovaltaisuuden ansiosta. 
(Ähtärin elinkeino-ohjelma. Ähtärin kaupunkistrategia. Alavus:  
Tulevaisuus-raportti. Uusi Alavus -strategia 2020. Kuortane – 
elinkeino-ohjelma.)

  

Puutuoteteollisuus ja rakennusala
Kuusiokunnissa sijaitsee useita erikokoisia ja erikoistuneita ra-
kennustuoteteollisuuden yrityksiä, jotka ovat kehittyneet kasva-
vaksi verkostoksi. Uusia mahdollisuuksia nähdään juuri kumppa-
nuusajattelussa sekä puu- ja valmisrakentamisen yleistymisessä. 
Esimerkkinä on Alavuden puuseppäkylä. Kaikkiaan teollisuudes-
sa halutaan panostaa toimialakeskittymien vahvistamiseen, in-
novatiivisuuteen, näkyvyyden lisäämiseen ja vahvoihin vientituot-
teisiin. Koulutuksen osalta olisi saatava lisää erikoiskoulutettuja 
ja korkeakoulutettuja työntekijöitä, sillä seutukunnassa on pulaa 
osaavasta teollisuuden työvoimasta. (Ähtärin elinkeino-ohjelma. 
Alavus:  Tulevaisuus-raportti. Uusi Alavus -strategia 2020. Kuor-
tane – elinkeino-ohjelma.)
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Ennuste toimialojen kehityksestä Kuusiokunnissa

Kuvio 3. Ennuste toimialojen kehityksestä Kuusiokunnissa vuoteen 2025 mennessä. Kuvioon on laskettu eri toimialojen osuudet
kaikista työpaikoista jokaisen tarkasteluvuoden osalta. Kehitysarviot on tuotettu TEM:ssä, Hemaasu-mallin avulla.

A 01,B Maa- , riista- ja kalatalous

A 02 Metsätalous

C, D 17-18, D 23-26, D 36-37, E (Muu teollisuus)

D 15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan…

D 20-22 Metsäteollisuus, kustann. ja painaminen

D 27-35 Metalliteoll., koneiden, sähkötek. tuot. ja…

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa

H Majoitus ja ravitsemistoiminta

I 60-64 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne

J Rahoitus- ja vakuutustoiminta

K 70 Asuntojen omistus ja vuokraus

K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk-, liike-eläm. palv.(pl.K…

L Julkinen hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus

M Koulutus

N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

O,P,Q Muut yht.kunnalliset ja henk.koht.…

Matkailu ja palvelut, huippu-urheilu ja liikunta
Matkailu on seutukunnan paikkakuntien keskeisiä prioriteette-
ja. Kuusiokunnissa matkailu keskittyy Tuurin ostosmatkailukes-
kuksen, Kuortaneen Urheiluopiston sekä Ähtärin eläinpuiston ja 
perhematkailuteeman ympärille. Myös terveys- ja hyvinvointimat-
kailu mainitaan nousevana alana. Alueella pyritään kehittämään 
laadukkaita ja helposti ostettavia matkailupalveluja. Yhteistyötä 
ja verkostoitumista halutaan lisätä. Suurten toimijoiden imussa 
toivotaan kehittyvän pienempiä yrityksiä turvaamaan monipuoli-
sia palveluita. Lisäksi luonto ja elämyspalvelut luovat edellytyksiä 
matkailun kehittämiselle. Matkailua tukevina mahdollisuuksia 
nähdään myös lähiruoka, hyvinvointipalvelut, luonnontuoteala, luo-
vat alat ja kulttuurimatkailu. Terveys- ja hyvinvointialojen suosion 
kasvu ja kehitys takaisivat paikallisten palveluiden saatavuuden, 
mutta tämä vaatii uusia yrityksiä. (Ähtärin elinkeino-ohjelma. Ala-
vus:  Tulevaisuus-raportti. Uusi Alavus -strategia 2020. Kuortane 
– elinkeino-ohjelma. Kuudestaan strategia.)

Biotalous ja uudet kestävät energiaratkaisut,
maa- ja metsätalous
Maa- ja metsätalous on yksi Kuusiokuntien merkittävimmis-
tä toimialoista. Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät myös 
kasvussa oleva biotalous ja uudet energiaratkaisut. Alueella on 
tavoitteena nostaa uusiutuvan energian osuutta paikallisesta ko-
konaisenergiankulutuksesta. Tähän vaaditaan esimerkiksi bio-
energia-alan osaamista ja energian tuotantoon liittyvää tutkimus- 
ja kehittämistoimintaa. Myös tuulivoiman kehittäminen ja muut 
vaihtoehtoiset energialähteet nostetaan esiin Kuusiokuntien ke-
hittämisyhdistyksen strategiassa. Kyselyssäkin kehitystarpeeksi 
mainittiin bioenergia-alan osaaminen. Elinvoimainen maatalous 
määritelläänkin strategioissa tärkeäksi. Maatalouteen liittyen 
erityisesti elintarvike- ja lähiruokatuotantoa halutaan kehittää 
sekä matkailua tukevana että osana ruokamaakunnan toiminta-
ketjua. Alan toimintakykyä halutaan turvata esimerkiksi kehittä-
mällä maatiloja. Metsätaloudessa tarvitaan metsäkonekuljettajia, 
koska osaajapula on jopa este yritystoiminnan laajentamiselle. 
(Ähtärin elinkeino-ohjelma. Alavus: Tulevaisuus-raportti. Uusi 
Alavus -strategia 2020. Kuortane – elinkeino-ohjelma.)

 
Johtopäätökset Kuusiokunnissa
Kuusiokunnissa on muun Etelä-Pohjanmaan tavoin selkein osaa-
javaje sosiaali- ja terveysalalla tilastojen, ennusteiden ja kysely-
vastausten perusteella. Selkeä haaste tulee olemaan suuressa 
eläkepoistumassa. Etenkin korkeakoulutetuille sekä hoiva- ja lä-
hihoitajatason osaajille on tarve. Vakinaisten työntekijöiden rek-
rytointi onnistuu vielä, mutta määräaikaisia on vaikeampi löytää. 
Lähihoitajia valmistuu Ähtärissä tulevaisuudessa aiempaa tasai-
semmin. Haasteena on houkutella erityisesti vanhustenhoitoon 
erikoistuvia hoiva-alan työntekijöitä, joiden aikuiskoulutusmah-
dollisuus on tarpeen selvittää. Osaajien riittävyyttä edistetään 
oppisopimuskoulutuksella ja yksityisyrittäjyydellä, sillä tarve pai-
nottuu kotihoitoon. Tosin yksityisellä sektorilla työskentely ei aina 
ole kannattavaa. Rakenneuudistus ja Ähtärin sairaalan tilanne 
tulee vaikuttamaan sairaanhoitajien ja muiden osaajien tarpee-
seen ja saatavuuteen, mutta lopulliset seuraukset ovat vielä epä-
selviä. Ähtärissä on käynnissä vuonna 2013 alkanut sairaanhoita-
jakoulutus, mutta koulutustarve tulee silti selvittää. Viime aikoina 
avoimiin sairaanhoitajan paikkoihin on ollut aiempaa enemmän 
hakijoita. Oleellisena alan koulutussisältönä on asiakaspalvelu-
henkisyyden lisääminen. Lääkäripulaa voidaan helpottaa koulut-
tamalla sairaanhoitajille lääkereseptien kirjoittamisoikeus. Myös 
sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Tähän on vastattu kansalaisopis-
ton tarjoamilla avoimen yliopiston sosionomista sosiaalityönteki-
jäksi -opinnoilla. Alueen hammaslääkäritilanne on monta muuta 

seutukuntaa parempi. Vaihteleviin tarpeisiin ei voida vastata ulko-
maisilla rekrytoinneilla, koska prosessi on pitkä ja tarpeet saatta-
vat vaihtua ennen kotoutumista. 

Hyvinvointipalvelut ja -matkailu nousevat esiin niin strategia- kuin 
tarvetasolla. Alan osaajavaje korostuu tilastoissa, mutta lukuja 
selittävät myynti- ja ravintola-alan kausityöt. Kokkien kausittaista 
tarvetta on paikattu rekrytoimalla osaajia ulkomailta ja Pohjois-
Suomesta. Pullonkaulana ovat ravintola-alan erityisosaamista 
vaativat tehtävät ja pienelle paikkakunnalle sitoutuvien työntekijöi-
den löytäminen. Hyvinvointimatkailun ja ravintola-alan koulutusta 
toivottiin kyselyvastauksissa. Alueella on kokkien toisen asteen 
koulutusta, mutta aikuiskoulutustarve tulee kartoittaa. Osaamista 
tuetaan lainsäädännön vaatimilla hygienia- ja anniskelupassikou-
lutuksilla. Hyvinvointiyrittäjyyttä on edistetty, mutta se on edennyt 
hitaasti. Hyvinvointipalveluiden kehittäminen tukee maakunta-, 
matkailu- ja Älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita. Hyvin-
vointipalvelut tuovat matkailuyrittäjille mahdollisuuden tarjota uu-
sia houkuttelevia ajanviettomahdollisuuksia. Ähtärissä on järjes-
tetty green care -koulutusohjelma aikuiskoulutuksena ja pienessä 
määrin turvehierojakoulutusta. Nämä voisivat soveltuvin osin hyö-
dyntää toisiaan, jolloin luotaisiin laajempaa hyvinvointikoulutusta. 
Itsessään green care on terveydenhoitoa, joka erotetaan hyvin-
vointimatkailusta. Hyvinvointikoulutus voitaisiin järjestää luontoon 
profiloituneella Tuomarniemellä. Liikunta-alalla ammattitaitoisia 
asiantuntijoita on ajoittain vaikea löytää, joten koulutuksessa ja 
rekrytoinnissa turvaudutaan tapauskohtaisiin ratkaisuihin. Alan 
koulutusta tulee kehittää. Kuortaneen Urheiluopisto tarjoaa jo 
toisen asteen opintoja, mutta on selvitettävä tarve korkea-asteen 
sekä hyvinvointi- ja liikuntamatkailun koulutukselle. Tässä kehitys-
työssä tulee hyödyntää monipuolisesti alueen osaamista. Liikunta-
palveluita olisi tarjottava entistä kohdistetummin ja räätälöidym-
min työntekijöille. Työntekijöille ja työnantajille on hyödyllistä, 
mikäli työntekijät osallistuvat fyysiseen harjoitteluun prosessin-
omaisesti yksittäisten virkistyspäivien sijaan. Ohjattu lähelle tuotu 
liikuntatuokio laskee osallistumiskynnystä, tuo osaamista omaan 
terveydenhoitoon ja toimii markkinointina. Tähän on mahdollista 
suunnitella hanke, joka tutustuttaa lähialueiden toimijoita liikun-
tapalveluihin työpaikoilla tai Urheiluopiston tiloissa. 

Eniten työntekijöiden ylitarjontaa on teollisuudessa. Yritysten vies-
tinä on, etteivät tilastoissa näkyvät vaje ja ylitarjonta välttämättä 
kerro osaamisesta. Osa työnhakijoista on asenteensa vuoksi riski 
työnantajalle ja vajeet johtuvat pääosin kausityöntekijöistä. Ennus-
teen mukaan huonekalupuusepistä tulee olemaan ylitarjontaa työ-
markkinoilla, mutta yritykset ovat jo esimerkiksi paikanneet puu-
pinnan käsittelijöiden vajetta palkkaamalla huonekalupuuseppiä. 
Vain koneistajista ja työkalun tekijöistä ennustetaan tulevan pulaa. 
Tässä on kohtaanto-ongelma, sillä teollisuus on teknistynyt ja au-
tomatisoitunut eikä koulutus vastaa osaamisvaatimuksia. Selvä 
osaamistarve on perustekniikoiden, kuten ohjelmistojen, hallitse-
misessa. Erityisosaamiset, kuten suunnittelutaidot, voidaan oppia 
työssä, jos työntekijän asenne on sopiva. Silti on tarpeen kartoittaa 
esimerkiksi CAD-suunnittelun täydennyskoulutustarve. Metallite-
ollisuudesta esiin nousi tarve päittäisliitoksiin kykeneviin hitsarei-
hin, joihin Ähtärin Sedussa ei panosteta yhtä paljon kuin alumii-
nialaan. Metallialan koulutuksella on ollut heikko vetovoima viime 
aikoina, mistä johtuen Sedu on yhteishankkeessa Teknologiateol-
lisuus ry:n kanssa tutustuttanut yläkoululaisia alaan yrityksissä ja 
ammattikoululla. Tärkeää on saada koulutuksiin monipuolisesti 
hakijoita, jotta yrityksiin olisi tarjolla erilaisia työntekijöitä. Yri-
tyksissä on halua tukea tarpeisiin sopivan koulutuksen järjestä-
mistä harjoitteluilla. Harjoittelua on jo porrastettu osassa Sedun 
koulutuslinjoista. Sen joustavuutta tuetaan Työ tekijäänsä opettaa 
-hankkeella. Samalla palvellaan paremmin yritysten tarpeita. Li-
säksi Sedu osallistuu hankkeeseen, jossa kehitetään koulutusta 
vientiteollisuusyritysten tarpeisiin. 

Strategioissa painotetut alat Kuusiokunnissa
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Rakennusalan heikko suhdanne näkyy monien ammattilaisten, 
kuten sähkömiesten, kirvesmiesten ja talonrakennustyöntekijöi-
den, työtilanteessa. Monissa alan ammateissa vaaditaan koke-
musta tai erityisosaamista. Esimerkiksi pajatoiminnalla tai oppi-
sopimuskoulutuksen hyödyntämisellä voidaan edistää osaamista. 
On olemassa kokeiluja, joissa oppilaitokset turvaavat yhteistyössä 
yritysten kanssa oppilailleen kesätyöpaikat alan töissä. Tämä lisää 
vasta valmistuneiden kykyä siirtyä suoraan työelämään. Toisaalta 
yrityksissä on hyviä kokemuksia harjoittelijoista, mutta toisaalta he 
vievät yhä enemmän yritysten aikaa, koska työpaikoilla joudutaan 
tekemään opettajan töitä näyttökokeiden takia. Rakennusalalta 
eräänä mahdollisuutena ovat korjausrakentamisen ja kiinteistön-
hoidon aikuiskoulutus, joille voisi olla kysyntää. 

Maa- ja metsätalouden osalta tilastoissa näkyvä osaajavaje selittyy 
puutarha-alan kausityöntekijöiden tarpeella. Metsätaloudessa on 
tilastoissa ja ennusteissa näkymätön kehitysmahdollisuus. Lähi-
alueilla, Äänekoskella ja Pietarsaaressa, tehdään investointeja, joi-
den arvioidaan kasvattavan puun hankintaa alueella. Metsäala on 
kuitenkin merkitty ennusteisiin laskevaksi. Hankinnan lisääntyes-
sä on varmistettava ammattilaisten riittäminen joka vaiheessa aina 
keruusta logistiikkaan ja muuhun tarvittavaan osaamiseen. Metsä-
koneenkuljettajien koulutus on kallista ja työllistyvyys hyvää. Työt 
ovat kausiluontoista, mistä syystä erilaisia ansaintamahdollisuuk-
sia on tarpeen hyödyntää. Metsäkoneyrittäjyys vaatii kalliita inves-
tointeja. Ammattilaiset siirtyvät ajoittain korkeapalkkaisempiin ja 
riskittömämpiin tehtäviin. Metsäkonekuljettajien tarve tulee kasva-
maan ja aikuiskoulutus on nopea tapa reagoida siihen. Maatalous 
on muutoksessa ja siinä on uusia kehittymismahdollisuuksia. Kuu-
siokunnissa on suunnitteilla bioalan hanke, josta voi nousta esiin 
uusia osaamistarpeita. Maa- ja metsätalouden osaajien peruskou-
lutus on hyvällä tasolla, mutta oleellista on, riittääkö osaamistaso 
uuden kehittämiseen, kuten bioenergian ja lähiruokatuotannon 
edistämiseen paikallisesti. Joka tapauksessa niin energia-ala 
kuin maa- ja metsätalous kehittyvät ja niiden tuomiin tarpeisiin on 
vastattava. Alavus on mukana Seinäjoen yliopistokeskuksen tutki-
musprofessuurihankkeessa Luonnonvarapohjaisten arvoketjujen 
aluetaloudellinen ja kansantaloudellinen vaikuttavuus.

Muista ammattialoista tuotiin esiin siistijöiden rekrytoinnin hanka-
luus. Laitoshuoltajapulaa ja työelämään tutustumista on osaltaan 
tuettu Sedun opiskelijoiden osuuskunnalla, mutta se on enemmän 
työkalu osaamisen kehittämiseksi kuin työntekijäpulan ratkaise-
miseksi. Aiemmin järjestettiin työvoimakoulutuksena laitoshuolta-
jakoulutus Ähtärissä ja Alavudella. Kirjanpitäjistä ja palkanlaski-
joista on ollut ja ennustetaan tulevan pulaa. Sama tarve nousi esiin 
kyselyvastauksissa. Esimerkiksi työttömistä toimistotyöntekijöistä 
on mahdollista kouluttaa kirjanpitäjiä. Tietoteknisten taitojen puu-
te on esillä monilla aloilla. Ongelmana on, etteivät näille kursseille 
osallistu henkilöt, jotka tarvitsevat osaamista. Sama koskee mark-
kinointi- ja viestintäosaamista. Uusia ideoita aktivointiin on etsittä-
vä. Yhtenä mahdollisuutena ovat kohdennetut kurssit tai työpajat. 
Kaikkiaan yrittäjyyteen, markkinointiin, verkkokauppaan tietotek-
niseen osaamiseen ja kansainvälisyyteen kaivataan täydentävää 
ja toisen asteen koulutusta. JAMI:n Töysän toimipisteessä ovat 
datanomi- ja merkonomikoulutuslinjat. Alavudella ovat alkaneet 
täsmätarpeisiin suunnitellut JAMI:n datanomi- ja SeAMKin tra-
denomikoulutukset. Yrittäjien haasteena on löytää toiminnalleen 
jatkajia. JAKK on järjestänyt alueella yrittäjien ammattikoulutusta. 
Lisäopiskelun ongelmana on usein ajan, motivaation tai resurssien 
puute. Pienyrittäjien ongelmana on ensimmäisen työntekijän palk-
kaus, koska se aiheuttaa suuria lisäkuluja. Oikeanlaisen työnteki-
jän löytämiseksi on lisättävä yritysten ja TE -toimiston yhteistyötä. 
Rekrytointivaikeuksia on myös varhaiskasvatuksessa ja opetus-
alalla.

Pääasiassa koulutustarve alueella koskee aikuiskoulutusta ja täy-
dennyskoulutusta.  Sedussa on mahdollista suorittaa kortteina lä-
hes kaikki työssä vaadittavat kortit ja luvat, kuten tulityö- ja työtur-
vallisuus-kortti. Ainoastaan tieturva-kortin suorittamiseen ei ole 
vielä kyetty suurempien opetusvaatimusten takia. Korttikoulutus 
on eräs esimerkki koulutuksesta, joka on järjestetty yhteistyössä 
yritysten kanssa heidän toimitiloissaan. Sedu pyrkiikin toimimaa 
joustavasti yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi esiin nostettiin 
tarve kehittää maahanmuuttajien suomen kielen koulutusta, sii-
hen liittyvää koulutuksen ja kotouttamisen koordinointia sekä etsiä 
rahoituskanavia työssäkäyvien maahanmuuttajien kielikoulutuk-
selle. Kansalaisopisto järjestää kielikoulutusta ja Sedu Ähtärissä 
on toteutettu S2-opintojaksoja.

    Toimenpide            Vastuutaho

Työelämälähtöisyyden ja joustavuuden lisääminen
koulutuksissa

Kartoitetaan sairaanhoitajakoulutuksen, sairaanhoitajien 
lääkemääräämisen ja laajennettujen vastuualueiden
koulutuksen tarve

Selvitetään hoitoalan osaamistarpeet ja lähihoitajien
aikuiskoulutuksen tarve

Tuotetaan liikunta- ja hyvinvointipalveluita alueen työnanta-
jille ja työntekijöille esimerkiksi hankkeena, päiväjumppina, 
henkilökohtaisena ohjauksena tai vierailuina työpaikoilla

Hyvinvointi- ja terveysmatkailuun liittyvän koulutuksen ja 
markkinoinnin lisääminen

Kokkien aikuiskoulutustarpeen kartoittaminen

Kaikki koulutuksen järjestäjät

SeAMK, Mkk

Sedu aikuiskoulutus, Mkk

Urheiluopisto, SeAMK

Sedu, Sedu Aikuiskoulutus, Mkk

Sedu aikuiskoulutus

Toimenpiteet Kuusiokunnissa

   Toimenpide            Vastuutaho

Kehitetään teollisuuden tarvelähtöisiä koulutuksia,
esim. hitsauksessa 

Osaajien riittävyyden varmistaminen metsätaloudessa
ja puunjalostuksessa

Bioenergian, metsäenergian ja uusien energiamuotojen han-
kinnan ja tuottamisen tarpeiden kartoittaminen ja tukeminen
 
Kehittyvän maatalouden ja lähituotannon osaamistarpeiden 
kartoittaminen ja niihin vastaaminen

Korjausrakentamisen koulutustarpeen ja mahdollisuuksien 
selvittäminen

Kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden koulutus tai
täydennyskoulutus

Tietotekninen koulutus uusien ratkaisujen avulla

Kieliopinnot etenkin työssäkäyville maahanmuuttajille.
Kartoitettava yhteinen toimintamalli sekä, kuka järjestää
ja maksaa.

Sedu aikuiskoulutus

Sedu Aikuiskoulutus

Sedu, Sedu Aikuiskoulutus

Sedu, SeAMK, Mkk, UCS

Sedu, SeAMK, Mkk, UCS

SYO, SeAMK, Sedu Aikuiskoulutus

Kaikki koulutuksen järjestäjät

Paikkakunnat, kansalaisopisto, Mkk
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Suupohjan ja Kurikan alueellinen
osaamisstrategia

Visiot

Kauhajoki:
kaupunpungin
strategia 2013–2016

Visio 2020
Turvallinen ja viihtyisä 
Kauhajoki on elinvoimai-
nen Kauhajoen seudun 
hallinnollinen keskus 
sekä aktiivinen elinkeino-
elämän ja sidosryhmien 
verkottaja, asiantunteva 
ja tehokas kumppani.

Vision täsmennys
Kaupunki yhdessä siihen 
liittyneiden kuntien 
kanssa muodostaa yrittä-
jäystävällisen ja ihmislä-
heisen yhteisön, joka hyö-
dyntää verkostoituneita 
ja kehittyviä tuotanto- ja 
palvelumuotoja. Asian-
tuntijayhteisö muodostaa 
toimintaympäristön, jossa 
toiminnot järjestetään 
hyvinvointia edistävästi, 
kustannustehokkaasti ja 
vaikuttavasti. Kauhajoki 
tunnetaan laadukkaasta 
lasten kasvatuksesta 
ja opetuksesta sekä 
monipuolisista kulttuuri-, 
liikunta- ja muista vapaa-
ajan palveluista. Kauhajo-
ki menestyy materiaalien 
käsittelyjärjestelmien, 
maaseutuelinkeinojen, 
uusiutuvien energia-alo-
jen, elintarvike-, puu- ja 
palvelualojen osaajana.

Tausta

Teuva:
elinkeinostrategia ja
kuntastrategia

Visio 2015:
Teuva on elinvoimainen, 
kulttuurimyönteinen ja 
yhteistyötaitoinen kou-
lutuksen, vireän elinkei-
noelämän sekä tasok-
kaan teknologian kunta. 
Teuvalaisten hyvinvointia 
edistetään laadukkailla 
ja monimuotoisilla pal-
veluilla

Visio 2020:
Teuva on elinvoimainen 
ja itsenäinen kunta, jonka 
talous on tasapainossa. 
Teuva on kulttuurimyön-
teinen ja yhteistyöhakui-
nen koulutuksen, vireän 
elinkeinoelämän sekä 
tasokkaan teknologian 
kunta. Teuvalaisten hy-
vinvointia edistetään laa-
dukkaasti toteutetuilla ja 
monipuolisilla palveluilla

Isojoki:
kuntastrategia

Toiminta-ajatus:
Isojoki on yritteliäs kun-
ta, jossa vallitsee yhteis-
työkykyinen ja ihmisiä 
arvostava ilmapiiri. Kau-
nis luonto ja turvallisuus 
tekevät Isojoesta hyvän 
elinympäristön sekä 
asukkaille että elinkeino-
toiminnalle. Luontomat-
kailu ja iloinen ilmapiiri 
saavat ihmiset palaamaan 
alueelle yhä uudelleen. 

Visio
Isojoki Suupohjan alueen 
aktiivisena kunnallisena 
toimijana on luonnonlä-
heinen kunta, jossa on 
ilo asua, tehdä työtä ja 
yrittää. Kunnan tunnus-
piirteitä ovat kuntalaisista 
välittäminen, luontomat-
kailu ja yritteliäisyys

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia ja LEADER-ohjelma
Suupohja on vuonna 2020 elinvoimainen ja innovatiivinen maaseutualue, joka tarjoaa yrittäville ja yritteliäille asukkailleen 
ajanmukaiset palvelut viihtyisässä asuinympäristössä. Alueen asukkaat ja kilpailukykyiset yritykset ovat aktiivisesti mu-
kana kestävässä kehitystyössä ja verkottuvat alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Omaleimainen, 
vahva kulttuuritarjonta vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja viihtyvyyttä sekä alueen vetovoimaisuutta

Kurikka:
Kaupungin strategia,
Sivistystoimen
strategia,
Elinkeinostrategia 

Missio:
Kurikan kaupungin 
tehtävänä on luoda 
asukkailleen hyvät 
peruspalvelut, viihtyisät 
olosuhteet ja edellytyk-
set yrittämiselle sekä 
menestymiselle.

Visio
Kurikka on perinteitään 
kunnioittava, tulevai-
suuteen suuntautuva, 
innovatiivinen, asuk-
kaitaan ja yrityksiään 
monipuolisesti palvele-
va, taloudellisesti vahva 
kuntakentän suunnan-
näyttäjä!

Elinkeinotoimen visio:
Kurikka on vahva, mo-
nipuolinen ja menestyvä 
yritystoiminnan keskus 
Etelä-Pohjanmaalla.

Suupohjan ja Kurikan työmarkkinat vuonna 2011

           Työpaikat, alueella työssäkäyvät (yht. 14282)          Työllinen työvoima (yht. 15389)

0% 5%     10%         15%             20%                25%

Osuus kaikista työssäkäyvistä/työpaikoista

Kuvio 4. Suupohjan työmarkkinat vuonna 2011. Kuvioon on laskettu työpaikkojen ja työllisen työvoiman osuudet kaikista paikoista. 
Työpaikkojen määrä on laskettu alueella työssäkäyvien mukaan. Kuviosta on jätetty pois toimialat, joiden osuus on alle 1 %.

0% 5%     10%         15%             20%                25%

Suupohjan toimialojen ennuste

A 01,B Maa- , riista- ja kalatalous

A 02 Metsätalous

C, D 17-18, D 23-26, D 36-37, E (Muu teollisuus)

D 15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

D 20-22 Metsäteollisuus, kustann. ja painaminen

D 27-35 Metalliteoll., koneiden, sähkötek. tuot. ja…

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta

I 60-64 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne

J Rahoitus- ja vakuutustoiminta

K 70 Asuntojen omistus ja vuokraus

K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk-, liike-eläm. palv.(pl.K 70)

L Julkinen hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus

M Koulutus

O,P,Q Muut yht.kunnalliset ja henk.koht.…

2015 = 8789 kpl                2020 = 8269 kpl                2025 = 7996 kpl

Kuvio 5. Suupohjan toimialojen ennuste vuosina 2015–2025. Kuvioon on laskettu toimialojen työpaikkojen osuudet kaikista 
työpaikoista. Kehitysarviot on tuotettu Etelä-Pohjanmaan liitossa, Hemaasu-mallin avulla.

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
C Teollisuus
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja…
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen…
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
X Toimiala tuntematon
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   Suupohjan paikallisen kehittämisen matriisi 2014-2020

Keskeiset toimialat Suupohjassa ja Kurikassa

Pienyrittäjyys ja työpaikat

Biotalous ja kestävät energiaratkaisut

Digitaalinen Suupohja

Peruspalvelut ja kylien kehittäminen

Biotalous ja kestävät energiaratkaisut

Aktiivinen asukas (kulttuuri, viestintä ja kehitystyö)

LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT

Ilmastonmuutos
• vähähiilisyys
• kestävä kehitys

Innovaatiot
• Laajakaistaverkkojen hyödyntäminen
• Uudet ideat, tuotteet ja palvelut
• Uudet toimintatavat ja -mallit

Ympäristö
• Luonnonympäristö
• Kulttuuriympäristö
• Kestävä kehitys

Kuvio 3. Suupohjan paikallisen kehittämisen matriisi. Lähde: Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014–2020.

Biotalous, kestävät energiaratkaisut ja maatalous            

• Paikallisten biokaasulaitosten kehittäminen, jotka hyödyntävät alueen yhdyskuntajätteitä
   sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja
• Hukkalämmön hyödyntäminen lasinalaisviljelyssä
• Biomassojen hyödyntäminen uuden tuotannon lannoitteena
• Muut energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut.

• Kauhajoki: Hajautetun energiatuotannon systeemien hallinta ja kuituverkkojen hyödyntäminen. 
• Kurikka: Sähkökaupunki, energian säästö, sähköautot, älykkäät huonekalut. 
• Kurikka: maatalouden ja teollisuuden biomateriaalin pilottihanke, omakotitaloalueiden omavoimala -hanke,
   sähköpilotoinnit, tuulivoiman tukeminen. Sähkökaupunki Road Map.

Suupohjan paikallisessa kehittämisstrategiassa esimerkkeinä mahdollisuuksista mainitaan:

Suupohjan paikallisessa kehittämisstrategiassa esimerkkeinä mahdollisuuksista mainitaan:

Teollisuus
Teollisuudessa Suupohjan kolme kärkeä ovat materiaalinkäsittely 
ja logistiset järjestelmät, huonekaluala ja elintarvikeala. Kurikan 
vahvoja aloja ovat metalli-, puu- ja huonekaluteollisuus. Lisäksi 
muoviala ja sähköön liittyvä teollisuus ovat alueella vahvoja. Ole-
massa olevia mahdollisuuksia katsotaan voitavan hyödyntää pai-
kallisten raaka-aineiden jatkojalostuksessa sekä elintarvikealan 
keskittymän kehitystyössä ja ruokaelämystoiminnassa. Muukin 
metsä- ja elintarvikealan tuotekehitys- ja jatkojalostustoiminta 
nähdään mahdollisuutena. Metalliteollisuudessa keskiössä ovat 
tuotekehitys, järjestelmätoimituksien koon kasvattaminen sekä 
kone- ja laitevalmistus. Alueella on huonekalualan keskittymä, 
jota tukee TEAK:n kehitys- ja koulutustoiminta. Huonekaluala on 
nykyisin kriisissä ja sen kehittämiseen tulee panostaa. Alaa ha-
lutaan viedä innovatiivisempaan ja vientivetoisempaan suuntaan. 
Yhtenä osana tätä ovat INKA- ja ÄVKK-pilottiin liittyvät valmisteil-
la olevat hankkeet. (Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia 
2014–2020. Kauhajoen kaupungin strategia 2013–2016. Teuvan 
elinkeinostrategia. Kurikan elinkeinostrategia 2012−2014. Ku-
rikan kaupungin strategia. Kurikan kehittämisohjelma-ohjelma 
2012–2014.) 

Matkailu, kaupan ala ja palvelut
Suupohjassa ja Kurikassa matkailun potentiaali nähdään suu-
rena. Tähän liittyy kohteiden, kuten Botniaringin, kehittäminen. 
Mahdollisuuksia nähdään elämysmatkailussa, liikuntamatkai-
lussa, luonnossa ja ympäristössä. Lisäksi uusia matkailu- ja hy-
vinvointipalveluita halutaan kehittää erityisryhmille. Suupohjan 
kahta kansallispuistoa halutaan hyödyntää enemmän ja panostaa 
luomu-, villi- ja lähiruokaan sekä puhdasvesiviljelyyn. Lähiruuan 
saatavuus ja uudet jakelumallit tulee varmistaa. Samoin mat-
kailuyrittäjyyskoulutus on ollut esillä. Matkailun kehitystyöhön 
liittyvät läheisesti kaupan alan palveluiden kehittäminen. Tätä 
varten Kurikassa halutaan keskittyä niin keskeisten sisääntulo-
teiden kehitystyöhön kuin matkailupalveluiden kehittämiseen ja 
palvelukapeikkojen täyttämiseen. (Elinkeinostrategia 2012−2014, 
Kehittämisohjelma-ohjelma vuosille 2012–2014 ja Sivistystoimen 
strategia. Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 
2014–2020. Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 
2014–2020.)

 

Johtopäätökset Kurikassa
ja Suupohjassa
Eniten työntekijävajausta Suupohjan ja Kurikan alueella oli vuonna 
2013 sosiaali- ja terveysalalla.  Ennusteen mukaan tilanne ei ole 
yhtä vaikea, vaikka pulaa ennustetaan tulevan useista ammateis-
ta, kuten lääkäreistä, sairaanhoitajista ja sosiaalityöntekijöistä. 
Koulutustarve koskee myös lähihoitajia, ryhmänohjaajia, sosiaali-
työntekijöitä sekä yleisesti laajempia vastuualueita ja erityisosaa-
mista, kuten esimieskoulutusta. Vanhustenhoitotyöntekijöitä tar-
vitaan, mutta koulutus ei houkuttele nuoria. Osaajien riittävyyden 
varmistaminen on tärkeää molemmilla alueilla. Sairaanhoitaja-
pulaa helpottaa Kauhajoella syksyllä 2014 alkanut SeAMK Sosi-
aali- ja terveysalan järjestämä sairaanhoitajakoulutus. Sedu on 
aikeissa siirtää lähihoitajakoulutuksensa Kauhajoelta Kurikkaan. 
Lisäksi lähihoitajia on koulutettu työvoimakoulutuksena. Aina 
ei löydy päteviä hakijoita ja JIK ky:n alueella on lääkärinpaikko-
ja täyttämättä. Sosiaalityöntekijöihin liittyen toisaalta on tehtävä 
alue houkuttelevaksi valmistuneille ja toisaalta kartoitettava kor-
vaavia toimia. Paljon on pohdittu laajennettujen vastuualueiden 
mahdollisuuksia ja tarpeita. Koulutuksella voidaan monipuolistaa 
toimenkuvia, millä tuetaan rakennemuutosta. Esimerkiksi sai-
raanhoitajille toivotaan koulutettavan lääkemääräämispätevyys. 
Täydennyskoulutustarvetta selvitetään jatkuvasti. Sitä järjestetään 
ostopalveluina ja omatoimisesti. Sijaispula, ja jopa sijaisten palk-

kaamiskiellot, hankaloittavat etenkin pienten yksiköiden toimin-
taa. Pula korostuu oppilaitosten lukuvuosien aikaan, sillä opiske-
lijoiden kausityöt helpottavat lomien sijaistamista. Sairaanhoitajia 
ja hammaslääkäreitä on rekrytoitu ulkomailta, mutta esimerkiksi 
sairaanhoitaja ei voi työskennellä osaamistaan vastaavissa teh-
tävissä ennen kuin osaa kieltä. JIK on hankkinut kielikoulutusta. 

Matkailu- ja palvelualan työntekijöistä on selvää ylitarjontaa. 
Alalle tarvitaan asiantuntijaosaamista. Merkittävää ylitarjonta 
on tilastojen ja ennusteen mukaan ravintola-alalla ja myyjistä. 
Ravintola-alan tilanne on yllättävä, sillä vastaavista osaajista on 
vajetta joillain alueilla, kuten Seinäjoen seutukunnassa. Metalli- 
ja rakennusalalla näkymät ovat myös negatiiviset.  Etenkin ko-
neenasentajista, hitsaajista ja sähköasentajista on ylitarjontaa. 
Toisaalta esimerkiksi koneistajista ja työkalun tekijöistä ennuste-
taan tulevan pulaa Seinäjoen seudulla, vaikka Kurikassa heitä on 
ollut eniten tarjolla verrattuna avoimiin työpaikkoihin. Kyselyssä 
ilmeni, että näiden alojen osaajien ammattitaitoa olisi kehitettävä. 
Rakennusalan ylitarjonta seuraa yleistä suhdannetta. Rakennus-
alan sekatyömiehiä on ollut ja ennustetaan olevan selvästi enem-
män kuin työmarkkinoiden kannalta on tarpeellista. Toisaalta 
korjausrakentamisen ja muun osaamisen koulutuksen tarve tulee 
kartoittaa. Tarve kohdistunee ammatillisiin opintoihin, sillä kor-
kea-asteen osaamista vaativissa tehtävissä ei ole tällä hetkellä 
laajaa tarvetta erikoistuneeseen suunnitteluun. Tosin LVI-alalla ja 
LVI-automaatiossa on jo osaajavaje. Muilla aloilla toimistotyönte-
kijöistä on selvää ylitarjontaa. 

Puu- ja huonekalualan näkymät ovat heikot. Ala on pitkään ollut 
alueella vahva ja puutuoteteollisuus on kokonaisuudessaan ny-
kyisin tärkeä. Alueella sijaitsee edelleen yksi huonekalualan kes-
keisimmistä klustereista. Laajemmin huonekalualaa rasittavat 
lama ja kilpailu tuontihuonekalujen kanssa. Teollinen tuotanto on 
ongelmissa. Vaikka osa yrityksistä menestyy, on huonekalualalla 
tiukassa tilanteessa olevia pieniä yrityksiä ja työttömiä. Ala vaatii 
uudistamista. Asiaa voidaan lähestyä joko sektorikohtaisesti tai 
läpileikkaavien linjojen, kuten digitaalisuuden tai kansainvälisty-
misen, näkökulmasta. Koko ala ja tuotantoketju ovat murrokses-
sa, mihin tulee reagoida koulutuksessa. Verkkokauppa, yhteis-
toiminta ja innovaatiot, kuten sähköisyyden lisääminen, voisivat 
palvella kasvua. Esimerkiksi monitoimihuonekaluissa on mah-
dollisuuksia, mutta innovaatiotoiminta vaatii resursseja. Uudistu-
mista ja kannattavuutta edistetään hankkeilla. Aihe linkittyy älyk-
kääseen palveluasumiseen, teollisen internetin mahdollisuuksiin 
ja turva-alaan, jonka koulutusta Kurikassa on. Konepuusepistä 
on ylitarjontaa. On tärkeää säilyttää ja kehittää koulutusta ja tki-
toimintaa alueella. Alan ja sen koulutuksen houkuttelevuutta tuli-
si pyrkiä lisäämään profiloitumalla, tuomalla opiskeluun erilaisia 
elementtejä ja yhteistyötä esimerkiksi tekniikan, turvallisuusalan 
ja sisustusalan osalta. Kehitys tarvitsee aktiivista edistävää toi-
mijaa. Pelkkä koulutusorganisaatioiden työ ei riitä vaan toimijan 
tulisi olla Foodwestin kaltainen kehitystyön asiantuntija.

Alueen yrittäjistä seuraavien viiden vuoden aikana 20 % on elä-
köitymässä. Ongelmana on, että yrityksiä ajetaan alas myymisen 
tai sukupolvenvaihdoksen sijaan. Tästä seuraa monelta kannalta 
huonoin lopputulos. Sukupolvenvaihdokseen ja myyntiin kaivataan 
opastusta niin myyjille kuin ostajille. Omistajanvaihdosta voitaisiin 
tukea tutustuttamalla uusi yrittäjä yritystoimintaan räätälöidyllä 
oppisopimuksella joko kaupan jälkeen tai, jos ostaja tutustuisi en-
nalta työntekijänä ostettavaan yritykseen. Yrityshautomotoimintaa 
tulee edistää yhä enemmän elinkeinotoimen työn osana. Sitä voi-
daan järjestää eri tavoin ja räätälöidysti, jolloin voidaan vastata yk-
sittäisen yrityksen spesifeihin haasteisiin. Yritysten kehittämistä 
tuetaan innostamalla ja yrittäjähenkeä nostamalla. Työhyvinvoin-
tiin liittyen yrittäjien työssäjaksaminen on yhtä tärkeää kuin työn-
tekijöiden. Tätä voidaan tukea koulutuksella. Tarvelähtöisten kou-
lutuspalveluiden hankkiminen suoraan työpaikoille on lisääntynyt. 
Kokemukset niistä ovat hyviä ja osallistumista lisää, jos koulutus 
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on työpaikalla. Yrityksiin kaivataan lisää tarvelähtöisiä, mieluiten 
räätälöityjä, koulutuksia. Myös tutkintokoulutuksen järjestäminen 
alueella on priorisoitu tärkeäksi. Tradenomikoulutusta on järjes-
tetty jo Kurikassa. Myös Kauhajoella on kyselty ja koetettu edistää 
sen toteuttamista, etenkin kansainvälistä osaamista painottaen.

Työmarkkinoilla on olemassa tarve monialaosaajille. Useat teh-
tävät ovat osa-aikaisia. Olisi hyödyllistä, jos osa-aikaisuuksia 
voitaisiin yhdistää kokopäiväisiksi monialaosaajia palkkaamalla. 
Esimerkiksi siistijöiden, kiinteistöhuollon ja hoiva-alan tehtäviä 
voitaisiin yhdistää. Kiinteistönhuollon koulutuksissa voi jo erikois-
tua useaan tehtävään, samoin laitoshuoltaja/siistijä -koulutuk-
sessa. Hoiva-alalla siivoojan mahdollisuus osallistua hoivatyöhön 
olisi eduksi. Tosin esimerkiksi lääkkeiden antamiseen tarvitaan 
tietyt pätevyydet. Uusissa tutkinnoissa on mahdollista valita eri 
tutkinnon osia. Monialaosaajien koulutusta on syytä kehittää edel-
leen. Muita kehitettäviä koulutussisältöjä ovat työelämäosaami-
nen, asenne ja asiakaspalveluhenkisyys. Esimerkiksi sähköasen-
tajilla, autoasentajilla, tradenomeilla ja sairaanhoitajilla, on ollut 
vaikea löytää oman alan harjoittelupaikkoja, mikä vähentää am-
mattitaidon oppimista. Harjoitteluja tulee jaksottaa, jotta paikkoja 
voidaan tarjota usealle opiskelijalle. Toisaalta harjoittelupaikkojen 
kysyntä kertoo, että osaajia on valmistumassa. Työelämäjaksoilla 
yritysten on tuettava oppimista hyvällä perehdyttämisellä ja har-
joittelijan huomioimisella. Myös opinnäytetöihin tai harjoitustöihin 
on ajoittain vaikea löytää toimeksiantoja, vaikka ne tuovat mer-
kittävän potentiaalin toiminnan kehittämiselle. Harjoittelijoiden 
löytymistä pienemmille paikkakunnille voidaan edistää esimer-
kiksi tarjoamalla ilmaisia asuntoja harjoittelujakson ajaksi, koska 
asunto opiskelupaikkakunnalla ja pitkät etäisyydet hankaloittavat 
harjoittelupaikan vastaanottoa. Eräs jo suunnitteilla oleva mah-
dollisuus on järjestää rekrytointimessuja, joissa opiskelijat ja 
työnantajat voisivat kohdata toisiaan ja keskustella harjoittelupai-
koista ja opinnäytetöistä. Tähän liittyen alueen elinkeinoista olisi 
hyvä rakentaa paletti, jonka avulla opiskelijoille voitaisiin markki-
noida alueella olevia mahdollisuuksia.

Maatalous on yksi Suupohjan ja Kurikan alueen keskeisistä toi-
mialoista ja sen tarpeita on seurattava. Maa- ja metsätalous-
luokassa on toiseksi eniten työntekijävajautta alueella. Tätä se-
littää kausityöntekijöiden suuri määrä. Kurikan tuleva kuntaliitos 
Jalasjärven kanssa korostaa entisestään etenkin maitotaloutta. 
Biotaloutta halutaan kehittää, koska siinä on erityiset tulevaisuu-
den näkymät. Tässä koulutuksen järjestäjillä on merkittävä rooli. 
Hajautettu energiantuotanto on avainsana alueella. Esimerkiksi 
maatilat ja puunjalostus synnyttävät sivutuotteena biomassaa. 
Alalle olisi luotava paikallinen klusteri, jossa koulutuksen järjes-
täjät olisivat rohkaisemassa, innostamassa ja tukemassa. Silti 
jonkun muun toimijan on oltava päävastuussa, koska oppilaitokset 
eivät voi tavoitella voittoa. Toimintaa voidaan kehittää hankkeilla. 
Hankkeita on käynnissä ja käynnistymässä SEK:ssä, SeAMK:ssa 
ja muillakin koulutusorganisaatioilla. Näiden olisi hyödynnettävä 
toisiaan. Maakuntakorkeakoulu voi tukea bioalaa työpajalla. SEK 
vie entistä kohdistetummin maatiloille bioenergianeuvontaa. Toi-
saalta alan kehitystä rajoittavat vielä säädökset ja tekniikka. On 
pohdittava, millä toimialalla energiakustannukset muodostavat 
kriittisen osatekijän, koska uusista ratkaisuista voidaan saada 
kilpailuvaltti. Uusista energiamuodoista myös aurinkoenergia on 
kasvava ja sen käyttöä tulee jatkossa edistää. Tuulivoiman kehitys 
sen sijaan on jo hyvässä vauhdissa alueella. Laajemmin katsot-
tuna uusien energiamuotojen edistämisessä tarvitaan osaamista 
esimerkiksi laitteiden kehittämisessä ja huollossa sekä tuotanto-
ketjujen suunnittelussa. Koko tuotantoketjua tulee tukea kehittä-
mällä koulutusta ja koulutustasojen yhteistyötä. Aiheeseen liittyy 
LVI-alan ja talotekniikan osaajien riittävyyden varmistaminen. Tie-
touden lisäämisessä on tärkeää tuotteistaa ja esitellä palveluita 
esimerkiksi tyyppiesimerkkien avulla. Työttömiä sähkömiehiä 
voitaisiin kouluttaa bioenergia-alan osaajiksi, kuten on jo tehty 
tuulivoima-asentajakoulutuksessa.  Yleisesti ottaen koulutuk-

senjärjestäjien on melko helppoa aloittaa bioenergia-alan koulu-
tus, mutta se vaatii tiettyjä palasia, kuten suunnitteluosaamista 
ja elinkeinon edistymistä. Sedu ja Suupohjan ammatti-instituutti 
(SAI) pyrkivät omilta osiltaan luomaan monipuolista maatalou-
denkoulutusta tuomalla mukaan biotalouteen ja yrittäjyyteen kan-
nustavia elementtejä.

Digitaalisuus on monelta kannalta tärkeää. Siihen liittyy perus-
tiedon ja syvemmän osaamisen lisääminen. On tärkeää lisätä 
sähköisen teknologian käyttöä koulutuksissa. Aihe on jo kou-
lutussisällöissä, mutta ohjautuvatko osaajat oikein yrityksissä, 
joissa lisäosaamista tarvitaan. Sähköistä liiketoimintaosaamista, 
verkkokauppaa ja uusia sähköisiä ratkaisuja tulee edistää. Kau-
pan ala on murroksessa ja paljon tilauksia tehdään verkossa. 
Huonekalukaupassa liikkeet ja tehtaat tulevat toimimaan enem-
män huonekaluja esittelevinä studioina. Lisääntyvä verkkokauppa 
vaatii osaamista, yhteistyötä ja uusia logistisia ratkaisuja. Tässä 
voidaan hyödyntää Seinäjoen visiota kasvaa logistiikkakeskitty-
mänä. Logistiikka-alaan liittyy monia kehityskohteita ja raken-
nemuutoksia, jotka vaativat osaamisen kehittämistä. Logistiikan 
kehittämistä tuetaan jo esimerkiksi Epanet-tutkimusprofessuuri-
hankkeella, jossa Kauhajoki ja Suupohjan yritykset ovat vahvasti 
mukana. Internet tarjoaa jo nyt parhaan markkinointiväylän. So-
siaalinen media on tarpeen markkinoitaessa tuotteita kuluttajille, 
mutta muut verkon väylät ovat oleellista yritysmarkkinoinnissa. 
Digitaalisuuden edistämisessä eri alojen yritykset ovat avainase-
massa. Suupohjan avoin kuituverkko kiinnostaa Euroopan-tasolla 
saakka, mutta sen potentiaali on kyettävä realisoimaan ja siihen 
liittyvä tietotaito tuotteistamaan. Itsessään kuituverkko on mah-
dollisuuksia tarjoavaa infrastruktuuria, josta aktiiviset hyötyvät 
eniten. Se houkuttelee ICT-alan yrityksiä, mutta niiden kannalta 
keskeistä on osaavan työvoiman löytyminen alueelta. Verkkoa 
hyödyntäviä toimintatapoja ja palveluita on kehitettävä innovatii-
visilla hankkeilla ja pilotoinneilla. Teollisen internetin ratkaisuja 
voidaan hyödyntää muun muassa maataloudessa, ruokatuotan-
nossa ja terveydenhuollossa. Esimerkiksi terveydenhuollossa olisi 
analysoitava, mihin tehtäviin on löydettävissä digitaalisia ratkaisu-
ja. SEK ja SeAMK ovat mukana useissa digitaalisuutta edistävissä 
hankkeissa. Digitaalisuuteen keskittyvän koulutusohjelman tarve 
tulee selvittää. TEAK tarjoaa jo verkkokauppaan ja -osaamiseen 
painottunutta koulutusta ja pyrkii reagoimaan osaamistarpeisiin 
muun muassa kehittämällä robotiikan koulutusta kohti teollisen 
internetin osaamista. Ammatti-instituutissa on alkanut peleihin 
keskittyvä datanomilinja.

Kieli- ja sopeutumiskoulutuksen tarve on sosiaali- ja terveysalan 
ohella muidenkin alojen työssäkäyvillä maahanmuuttajilla. Suu-
pohjan alueella on 15 eri valtion kansalaisia, joista kaikki eivät 
osaa edes englantia. Tietyillä aloilla yritysten asenne ulkomaa-
laisia työntekijöitä kohtaan on ongelma. Toisaalta monille maa-
hanmuuttajille olisi tarjolla työtä, kunhan kielitaito olisi riittävällä 
tasolla. Verkko-opetus tuo loistavia eriyttämismahdollisuuksia, 
mikä vähentää lähtötason yhteensovittamisen haastetta. Monissa 
tiloissa on videoneuvottelulaitteistoja, joten verkko-opinnoissakin 
ryhmä voitaisiin kerätä koordinoidusti yhteen tilaan. TE-toimisto 
vie kieliopintojen järjestämistä eteenpäin. Heidän ja Maahan-
muuttajien koulutusfoorumin avulla Kauhajoella järjestetäänkin 
kielikoulutusta alkuvuodesta 2015. Myös SEK järjestää kielikoulu-
tusta ja selvittää mahdollisuuksia työssäkäyvien huomioimiseen. 
Kotouttamista ja sopeutumista yhteiskuntaan ja työelämään voi-
taisiin tukea ystäväperhe- ja kummitoiminnalla sekä osallistamal-
la maahanmuuttajia muihin ryhmätapaamisiin, kuten perhetupa 
Soffan toimintamalliin. Ryhmätoiminnalla voitaisiin helpottaa pä-
tevien opettajien pulaa.  Yritykset voisivat ostaa yhteishankintana 
kielikursseja. Tätä auttaisi, jos hankintaa voitaisiin koordinoida 
ja tarpeita kartoittaa. Voitaisiin myös tutkia mahdollisuutta allo-
koida kielikoulutusvaroja pilottihankkeena joustavammin pienille 
paikkakunnille keskitetyn sopeuttamiskoulutuksen sijaan. Tällöin 
seudulle sopeutuminen alkaisi nopeammin. Kauhajoelle toimii jo 

INKA - maahanmuuton ja kotouttamisen asiantuntijapalvelu, jos-
ta eri kieliryhmät saavat keskistetysti apua.

Kansainvälisyys ja vienti ovat oleellinen kehityskohde yritysten toi-
minnassa. Suupohjan yrityksissä on tarve lisätä kansainvälistä toi-
mintaa, kansainvälisten harjoittelijoiden hyödyntämistä, tehokasta 
ja systemaattista toimintaa vientimarkkinoilla sekä vientihenki-
löstön kouluttamista. Olemassa olevaa kansainvälistä osaamista 
ja verkostoja tulee hyödyntää ja innostaa yrityksiä näiden toimin-
tatapojen kehittämiseen. Kansainvälisten opiskelijoiden osaamis-
ta tulee hyödyntää. Yrityksillä on positiivisia kokemuksia SeAMK:n 
kansainvälisistä opiskelijoista. Tätä voitaisiin kehittää tarjoamalla 
ahkerammin harjoittelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille ja 
toisaalta tarjoamalla heidän osaamistaan aktiivisemmin ja koh-
distetummin yrityksille. SeAMK pyrkii tarjoamaan samaan aikaan 
suomalaista ja ulkomaalaista harjoittelijaa. Yrityksiin voitaisiin 
hankkia harjoittelijoita myös alueen ulkopuolelta. Harjoittelijoiden 
houkuttelemisessa tärkeää olisi tarjota heille ilmainen asuminen 
harjoittelun ajaksi. Kansainvälisissä yrityksissä on tarve kouluttaa 
omia työntekijöitään vieraassa kulttuurissa työskentelyyn. Jatkos-
sa tulee selvittää vientiasentajan ja ulkomaankaupan erikoisam-
mattitutkinnon tarve. Viestiasentajien koulutusta on Sedulla Sei-
näjoella ja Suupohjan ammatti-instituutissa aikuiskoulutuksena. 

Sedu Aikuiskoulutus voi kouluttaa ulkomaankaupan ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. SeAMK:n 
olisi hyvä tarjota kansainvälistymiskoulutusta. Räätälöityinä kou-
lutuksia voitaisiin järjestää yhteishankintana. Myös TE-toimistolla 
on tämänkaltaista koulutusta, joskin se keskittyy enemmän am-
mattitaidon kehittämiseen. 

Arktisuus on eräs suuria mahdollisuuksia tarjoava toiminta-
kenttä. Norjan, Venäjän ja Ruotsin pohjoisilla alueilla on kasvava 
vetovoima sekä tarvetta tuotteille ja osaajille, mutta harva yritys 
on onnistunut tai innostunut pyrkimään arktisille markkinoille. 
Muun muassa kaivos- ja öljyteollisuutta tukevaa infrastruktuuria 
rakennetaan jatkuvasti. Tietoutta arktisten markkinoiden mah-
dollisuuksista tulee lisätä. Seudun metallialan yrityksiä on mu-
kana pohjoisessa hyvien verkostojensa ansiosta, mutta puuala, 
jolla olisi kysyntää, jää vielä sivuun. Toiminnan edistämiseksi tar-
vitaan laajempaa yhteistyötä ja verkostoitumista alueiden ja yri-
tysten kesken. Luomalla kilpailukykyisiä klustereita ja tukemalla 
kansainvälisten tarjousten tekoa edistetään pääsyä markkinoille. 
Aihe on pidettävä esillä ja tietoutta tarjottava toimijoille. Kauhajo-
ki on mukana Kemin koordinoimassa arktisessa seutukaupunki-
pilotissa. SEK etsii tapoja edistää alueen yritysten tietoisuutta ja 
pääsyä pohjoisille markkinoille.

Toimenpide         Vastuutaho
Työelämälähtöisyyden lisääminen koulutuksissa

Monialaosaajien kouluttaminen

Verkkokauppaan ja sähköiseen liiketoimintaosaamiseen keskit-
tyvä laaja-alainen koulutus

Monipuolinen myynti- ja markkinointiosaamiskoulutus kaikille 
toimialoille

Yritysten tarvelähtöisten täydennys- ja tutkintokoulutuksen
kehittäminen alueella

Yrittäjähengen nostattaminen ja yrittäjien työssäjaksaminen 

Yrittäjän oppisopimuskoulutus -malli omistajanvaihdoksen
yhteyteen.

Kartoitetaan sosiaali- ja terveysalan koulutustarpeet,
kuten hoitotyön ja  laajennettujen vastuualueiden
koulutuksen tarve

Puu- ja huonekalualan koulutuksen kehittäminen, esim. uutta 
suunnittelua ja verkkokauppaa hyödyntämällä, sekä puutuote-
teollisuutena

Metallialan täydennys- ja tutkintokoulutustarpeiden selvittämi-
nen ja niihin vastaaminen niin toimeenpanevalla kuin suunnit-
telutasolla

LVI- toimialan osaamistarpeiden huomiointi

Maatalouden uusien osaamistarpeiden huomioiminen

Bioenergia-alan uusien avauksien tukeminen ja tietoisuuden 
lisääminen

Harjoittelupaikkojen ja harjoitustöiden toimeksiantojen hankki-
misen kehittäminen

Toimenpiteet Kurikka

Kaikki koulutuksen järjestäjät

Kaikki koulutuksen järjestäjät

Teak, SeAMK Liiketoiminta

Sedu, SeAMK

Kaikki koulutuksen järjestäjät

Kaikki koulutuksen järjestäjät

SeAMK /Mkk, Sedu, JIK ky

SeAMK/ hankkeet,  Teak, Sedu, UCS

Sedu, Sedu Aikuiskoulutus, SeAMK, MKK

Sedu, SeAMK /talotekniikka

Sedu, SeAMK, SAI

Kaikki koulutuksen järjestäjät

osaamistarjotin.fi / Sedu, SeAMK
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   Toimenpide            Vastuutaho
Työelämälähtöisyyden lisääminen koulutuksissa sekä yhteistä 
koordinaatiota ja yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjes-
tämiseen

Bioenergia-alan uudet avaukset, uusiin ratkaisuihin kannus-
taminen, toimien tukeminen ja toimialat ylittävien klusterien 
edistäminen

Bioenergia-alan seminaarit ja tietoisuuden lisääminen

Biotalouteen painottuvien tutkintoon johtavien koulutusten
järjestämisen mahdollisuuksien selvittäminen

Reagointi terveydenhoitoalan koulutustarpeeseen ja
digitalisoitumiseen.

Digitaalisuuden tärkeys sekä esimerkiksi sähköiseen liiketoi-
mintaosaamiseen keskittyminen ja tietoisuuden lisääminen

Digitaalisuuteen keskittyvän koulutusohjelman järjestäminen 
ja digitaalisten ratkaisujen tuominen osaksi koulutusohjelmia

Teollisen internetin toimintamallien tuominen eri sektoreille, 
kuten ruokatuotantoon ja sairaanhoitoon. Tämä onnistuu tieto-
utta lisäämällä, pilottihankkeilla ja reagoimalla syntyviin osaa-
mistarpeisiin

Yritysten kansainvälistymisen edistäminen seminaareilla, ver-
kostojen kehittymistä tukemalla, innostamalla sekä hyödyntä-
mällä SeAMK:n kansainvälisten opiskelijoiden osaamista

Yritysten kansainvälisen osaamisen edistäminen kansainvälis-
tymisen ja vieraassa kulttuurissa toimimisen ja viennin koulu-
tuksilla, kansainvälisen projektinjohtamisen ja ulkomaankau-
pan erikoisammattitutkinnolla

Liiketoimintaosaamisen ja kaupallinen koulutus eri sektoreille 
sekä tradenomikoulutuksella.

Opastusta yritysten sukupolven- tai omistajanvaihdoksiin

Arktiseen liiketoimintaan osallistumisen tukeminen.

Logistiikka-alan tuleviin muutoksiin reagointi osaamista
lisäävin toimenpitein.

Korjausrakentamiskoulutuksen tarve kartoittaminen.

Suomen kielen opetus työssäkäyville maahanmuuttajille esi-
merkiksi verkko-opintojen avulla. Kartoitettava, kuka järjestää 
ja maksaa. Opetusta voitaisiin tukea järjestämällä lähiopetusta 
tai ryhmätilanteita.

Kotouttamisavustajien koulutusmahdollisuuden kartoittaminen

Kaikki koulutuksen järjestäjät,
opettajien työelämähankkeet

Kaikki koulutuksen järjestäjät, SEK

SeAMK, SEK, UCS

SeAMK Elma, Mkk, SAI, UCS

SeAMK, Mkk, Sedu

Teak, SeAMK Liiketalous, Mkk, SEK

Teak, SeAMK Liiketalous, Mkk, SAI

SeAMK tekniikka, Teak, SEK, UCS

SEK, SeAMK, Mkk, UCS

Teak, SeAMK Liiketalous, Mkk, SAI, UCS

SeAMK, Mkk, Teak, Syo, SAI

SeAMK, Mkk, SEK, Yrittäjät

SEK, Hankkeet

SEK, Teak, SeAMK, Mkk, UCS

Teak

Mkk, TE-toimisto, SEK, Maahanmuuttajien 
koulutusfoorumi

Teak

     Toimenpiteet Kurikka
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