
 

   

 

 

 

 

 

 

KAUHAVAN KAUPUNGIN 

ELINKEINOSTRATEGIA 

2013 - 2020 



- 1 - 
 

Sisältö 

1. KAUHAVAN KAUPUNKI ........................................................................................................ - 2 - 

2. ELINKEINOSTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN OSANA ................................................ - 2 - 

3. ELINKEINOSTRATEGIAN STRATEGISET VALINNAT JA HANKKEET ................................ - 3 - 

3.1. Elinkeinopoliittiset painopistealueet ................................................................................ - 3 - 

3.2. Elinkeinoelämää tukevat palvelut .................................................................................... - 4 - 

3.3. Työvoiman saatavuuden ja osaamisen kehittäminen ...................................................... - 5 - 

3.4. Kaupunkimarkkinointi ...................................................................................................... - 5 - 

3.5. Maaseutu- ja lomatoimi ................................................................................................... - 6 - 

3.6. Seutuyhteistyö ................................................................................................................ - 7 - 

4. TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT ............................................................................................. - 7 - 

5. ELINKEINOSTRATEGIA PÄHKINÄNKUORESSA ................................................................. - 8 - 

 

  



- 2 - 
 

1. KAUHAVAN KAUPUNKI 

Kauhava on asukasluvultaan Etelä-Pohjanmaan toiseksi suurin kaupunki, joka syntyi 1.1.2009 
Alahärmän, Kauhavan, Kortesjärven ja Ylihärmän kuntaliitoksella. Kaupungissa on n. 17 300 
asukasta neljässä kaupunginosassa. 

Kauhava on yksi Etelä-Pohjanmaan teollistuneimmista alueista, joka on tunnettu voimakkaasta 
metalli- ja puutuoteteollisuudestaan.  Teollisuuden lisäksi Kauhavalla on aktiivimaatiloja 
kolmanneksi eniten Suomessa ja myös elintarvikejalostus on merkittävä työllistäjä. 
Turkistalousalueemme on yksi valtakunnan merkittävimmistä. Lähinnä kettujen ja supien 
tarhaukseen suuntautuvia tarhoja on lähes 100 kpl. Palvelualojen osuus elinkeinorakenteessa on 
kasvanut viime vuosina voimakkaasti, erityisesti matkailu- ja hyvinvointitoimialalla. 

Kauhavalla on työpaikkoja enemmän kuin tekijöitä. Yli 1400 yritystä yhdessä julkisen sektorin 
kanssa tarjoavat työpaikkoja yli oman tarpeen. Työllisyystilanne on Kauhavalla ollut perinteisesti 
hyvä ja työttömyys maakunnan alhaisimpia. 

2. ELINKEINOSTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN OSANA 

Kauhava on Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Yrittäjyys on 
meillä ykkösasia. Se näkyy Kauhavalla perinteikkään koulutuksen, yritysten lukumäärän ja 
erinomaisen työllisyystilanteen kautta. Jokaisella alueella ja kunnalla on omat erikoistumisalueensa, 
keihäänkärkensä. Kauhavalla ne ovat: 

- AGRO- JA PUUTUOTETEKNOLOGIA 
- ALKUTUOTANTO 
- MATKAILU- JA HYVINVOINTIPALVELUT 

Kaupunkistrategia on kaupungin kehittämisen perusta, jota tuetaan muilla strategioilla, ohjelmilla ja 
sopimuksilla. Strategiat muodostavat aina kokonaisuuden, jossa on monta tasoa sekä 
toiminnallisesti että toimijoittain. Kaupungin vision asettaa ja strategian hyväksyy 
kaupunginvaltuusto.  

Kuntaliitossopimus

Maakuntaohjelma

Maahanmuutto
strategia

Maapoliittinen 
ohjelma

Talousarvio KAUPUNKISTRATEGIA

Ilmastostrategia

Elinkeinostrategia

Hankintaohje

Kuva 1. Kauhavan kaupungin strategiat ja ohjelmat
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Kauhavan kaupunkistrategian ja sitä täydentävän elinkeinostrategian keskeiset tavoitteet: 

1. Kaupunki profiloituu myönteisesti viihtyisän asumisen, vahvan työllisyyden ja virikkeellisen 
vapaa-ajan uudistuvana kaupunkina 

2. Kaupunki tuottaa palvelut kustannustehokkaasti mutta laadukkaasti 
3. Kaupungin elinkeinorakenne vahvistuu ja monipuolistuu yrittäjyyden kautta 
4. Kaupan ja palveluiden kehitys voimistuu ja lisää alueen vetovoimaa 
5. Asukasluku kasvaa hyvän työllisyyden, viihtyisän elinympäristön ja monipuolisen sekä väljän 

tonttitarjonnan avulla 
6. Kaupunki tarjoaa yrityksille osaavaa ja monipuolista työvoimaa sekä suotuisan 

yrittämisympäristön 

Kauhavan kaupunki kuuluu osana Seinäjoen seutukuntaan ja ns. K8-kuntiin. Niiden ja myös 
maakuntaliiton strategiat, ohjelmat ja sopimukset heijastuvat kaupungin omiin strategioihin. 
Kaupungin strategian mukaisesti Kauhava osallistuu maakunnalliseen ja seutukunnalliseen 
yhteistyöhön, mutta omista lähtökohdistaan ja intresseistään kiinni pitäen. 

Strategiaprosessissa strategia on tie, jota pitkin kuljetaan kohti asetettua visiota. Alla on esitetty 
viitekehys Kauhavan kaupungin elinkeinostrategialle. 

VISIO
STRATEGIA

Strategiset 
valinnat

Strategiset 
hankkeet

Strategian toteuttaminen valintojen ja hankkeiden kautta

KAUHAVAN KAUPUNGIN ELINKEINOSTRATEGIA
2013 - 2020

 

3. ELINKEINOSTRATEGIAN STRATEGISET VALINNAT JA HANKKEET 

3.1. Elinkeinopoliittiset painopistealueet 

Strategiset valinnat: 

Kauhavan elinkeinopoliittiset painopistealueet ovat agro- ja puutuoteteknologia, alkutuotanto sekä 
matkailu- ja hyvinvointipalvelut. 

Strategiset hankkeet: 

Kauhava osallistuu paikallisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka edistävät 
kauhavalaisten yritysten teknologian ja liiketoiminnan kehittymistä. Matkailun ja 
hyvinvointipalvelujen osalta edistetään olemassa olevan toiminnan kehittymistä sekä laajuudeltaan, 
sisällöltään että ympärivuotiselta tarjonnaltaan. 

Kaupunki osallistuu aktiivisena toiminnallisena kumppanina Lentosotakoulun alueen ja sille 
sijoittuvien toimintojen kehittämiseen.  
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3.2. Elinkeinoelämää tukevat palvelut 

Strategiset valinnat: 

Kauhavan kaupunki tarjoaa elinkeinoelämälle erinomaisen toimintaympäristön, joka tukee yrityksiä 
kattavasti ja tasapuolisesti. Kaavoituksessa ja infran rakentamisessa huomioidaan yritystoiminnan 
erikoistarpeet. Kaupunki varautuu maanhankinnassaan ja kaavoituksessaan siihen, että se pystyy 
tarjoamaan omistamiltaan yritysalueilta yritysten tarpeisiin teollisuus- ja liiketontteja kaikissa 
kaupunginosissa. 

Yrityksiä tuetaan toiminnallisesti niiden jokaisessa elinkaarivaiheessa. Aloittavien yritysten, 
toimintansa vakiinnuttaneiden yritysten ja kasvuyritysten erilaiset tarpeet huomioidaan ja niiden 
toimintaedellytyksiä pyritään kehittämään herkästi reagoivalla ja ennakoivalla toimintakulttuurilla. 

Huomioon ottaen yleinen kehitys yritysten rahoittamisessa ja kehittämisessä sekä 
vakuusjärjestelyjen saatavuudessa, kaupunki keskittyy toiminnassaan rakentamaan yrityksille 
suotuisan toimintaympäristön ja avustamaan elinkeinoelämää toiminnallisesti niiden hankkeissa ja 
kehitysprojekteissa suorien yritystakausten ja muiden suorien tukien sisältämien kehittämistoimien 
sijaan. Tämä noudattaa myös muiden vastaavan kokoisten seutukeskusten käytäntöä. 

Strategiset hankkeet: 

Kaupunki verkottuu alueellisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kauhavan kaupunki osallistuu 
yhdessä yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa yritystoimintaa, kehityshakuista ja innovatiivista 
toimintatapaa ja verkottumista edistävän toimintakulttuurin luomiseen ja vahvistamiseen. 

Kauhavan kaupungin ja Uusyrityskeskus Neuvoa-antavan yhteistyösopimuksen kautta tuetaan 
uusien yritysten perustamista tarjoamalla yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille 
Uusyrityskeskuksen maksuttomia neuvontapalveluita yritysidean arvioinnissa, liikeidean 
kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, rahoituksessa, verotuksessa, 
talouslaskelmien teossa, yrityksen ja yrittäjän vakuutusasioissa, yrityksen perustamismenettelyssä 
ja rekisteröinnissä sekä yritysmuodon valinnassa.  

Osana yritysneuvontapalveluita Kauhavan kaupunki tarjoaa yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston 
kanssa kehityshakuisille yrityksille kehittämispalveluita. Tuotteistettujen palvelupakettien tavoitteena 
on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja toteuttaa kehittämistoimenpiteitä kartoittamalla 
yrityksen nykytila ja paikantamalla tulevaisuuden kehittämiskohteet. 

Kauhava on osa Seinäjoen seudun Yritys-Suomi palvelukokonaisuutta, jonka tavoitteena on koota 
julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi kokonaisuuksiksi. 

Kauhavan kaupunki edistää Ely-keskuksen tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä 
pk-yritysten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Kauhavan kaupungin verkkosivuilla (www.kauhava.fi/työ- ja elinkeinot) olevasta Yritystulkista on 
saatavilla maksuttomasti oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, 
perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki 
sisältää kattavan lomakepalvelun yrittäjän arjen avuksi. Kotisivuilta on myös maaseutuelinkeinoja 
palveleva Yritystulkki AGRI-ohjelmisto. 

Kaupunki edistää vapaiden toimitilojen markkinointia ja saatavuutta. Kaupungin kotisivuilta ja 
osoitteesta www.toimitilatori.fi löytyy tietokanta, jonka tarkoituksena on markkinoida Kauhavan 
alueen vapaita toimitiloja (teollisuustilat, liiketilat, varastotilat, toimistotilat). Sen avulla yksityiset ja 
yritykset voivat ilmoittaa itse toimitilojaan vuokrattavaksi ja myytäväksi. Ilmoittamisen ja 
päivitystoimintojen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja käyttäjätunnusten hankintaa. 

Kaupunki tarjoaa yrityksille sijainniltaan, kooltaan ja toimintatarkoitukseltaan monipuolisia 
kaavoitettuja teollisuus- ja liiketontteja aktiivisen maapolitiikan, suunnitelmallisen kaavoituksen ja 
tehokkaan markkinoinnin kautta. Kehityskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä teknisen osaston kanssa 
raakamaan hankinnan, maankäytön suunnittelun ja tonttien markkinoinnin osa-alueilla. 

http://www.kauhava.fi/työ-
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3.3. Työvoiman saatavuuden ja osaamisen kehittäminen 

Strategiset valinnat: 

Työvoiman saatavuudessa kaupunki toimii aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja 
työvoimaviranomaisten kanssa edistämässä monipuolisen ja ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuutta alueella. Kaupunki edistää myös yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten 
kanssa työperusteisten maahanmuuttajien kotoutumista alueelle. 

Kauhavan elinkeinoelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa. Myös kaupungin veto- ja pitovoima 
edellyttää, että alueella on tarjolla eritasoista koulutusta sekä nuorisolle että aikuisille. 
Koulutustarjonnan on oltava sekä tutkintoon johtavaa, mutta myös täydennys- ja lisäkoulutusta. 

Strategiset hankkeet: 

ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jossa tavoitteena on kohdentaa 
alueellisesta ja yritysten näkökulmasta tarvittavia työllisyyspoliittisia toimenpiteitä, kuten koulutusta, 
neuvontaa ja tiedottamista. 

Kehityskeskus pitää säännöllistä yhteyttä yrityksiin yrityskäyntien muodossa jolloin tavoitteena on 
kartoittaa yritysten kehittämistarpeita kokonaisuutena. Tapaamisiin osallistuvat tarvittaessa myös 
ELY-keskuksen edustajat.  

Kaupunki osallistuu aktiivisena osapuolena työperäisten maahanmuuttajien kotouttamiseen 
alueelle. Kauhavan kaupungin maahanmuuttotoimikuntaan osallistuvat kaupungin edustajien lisäksi 
TE-toimiston, Suomen Yrittäjäopiston, Aisaparin, Järvilakeuden kansalaisopiston, seurakunnan ja 
Kaksineuvoisen edustajat. Toimikunnan sihteerinä toimii erikseen tehtävään nimetty kaupungin 
maahanmuuttokoordinaattori tai oto:na toimiva maahanmuuttoyhdyshenkilö. Toimikunnan 
painopisteenä on työperäisten maahanmuuttajien sopeutumisen edistäminen Kauhavalle. 

Kaupunki osallistuu aktiivisena osapuolena useiden hankkeiden kautta kuntalaisten ja yritysten 
lähtökohdista olevan tutkinto-, jatko-, täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Kauhavan kaupunki 
edistää ja koordinoi alueen koulutusta tarjoavien organisaatioiden koulutushankkeita ja 
verkottumista erillisten hankkeiden kautta. 

Kauhavan kaupungin koulutustoiminta keskittyy Suomen Yrittäjäopiston yhteyteen. Suomen 
Yrittäjäopisto tarjoaa aikuiskoulutusta ja liiketoimintapalveluja yrityksen ja henkilöstön 
kehittämistarpeisiin myynnin ja markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen ja kuljetusalan 
sektoreilta. 

Kaupunki osallistuu Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koordinoimaan Epanet-verkostoon 
sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kautta maakuntakorkeakoulutoiminnan jatkumiseen ja 
kehittämiseen Kauhavalla.  

3.4. Kaupunkimarkkinointi 

Strategiset valinnat: 

Kaupungin tavoitteena on kehittyä Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen hallinnollisena ja 
kaupallisena keskuksena ja toimia tiiviissä yhteistyössä sekä Seinäjoen seutukunnan että 
Järviseudun kuntien kanssa. 

Kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmänä ovat nykyiset kuntalaiset ja yritykset, mutta myös erityisesti 
paluumuuttoa harkitsevat ja Kauhavalle töiden takia pendelöivät työntekijät. 

Strategiset hankkeet: 

Kaupunki edistää Kehityskeskuksen ja Vapaa-aikatoimen kautta merkittävien yleisötapahtumien 
toteutumista. Kehityskeskus voi tukea tapahtumia myös taloudellisesti, jos niillä on 
kaupunkimarkkinointimielessä huomattavaa merkitystä. Tuki on aina vastikkeellista ja tehdään 
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tapauskohtaisesti neuvotteluratkaisun pohjalta. Tuen määrään vaikuttaa erityisesti tapahtuman 
koko, sen saama alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys ja Kauhavan kaupungin 
saama positiivinen näkyvyys sekä tapahtuman markkinoinnissa että tapahtuman aikana. 

Kaupunki osallistuu yritysten yhteishankkeisiin kansallisilla ja kansainvälisillä messuilla. Tuki voi olla 
joko suoraa tai epäsuoraa ja sen laajuus ja muoto riippuu yritysten lukumäärästä ja odotettavissa 
olevasta lisäarvosta. Kaupunki voi toimia myös koordinaattorina yritysten yhteishankkeiden 
toteuttamisessa. 

3.5. Maaseutu- ja lomatoimi 

Strategiset valinnat: 

Kauhavan kaupunki profiloituu vahvana agroteknologian ja -tuotannon alueena, joka käsittää koko 
pellolta pöytään ketjun. 

Viljelijätukihallinto hoidetaan Maaseutuviraston aikataulujen ja ohjeistuksen mukaisesti. 
Tukihallinnon organisaatiota kehitetään edelleen, siten että toiminta on maakunnan esimerkkitasoa 
jatkossakin laadun ja työn tehokkuuden suhteen (tilaa/asiakas). Sähköistä asiointia edistetään 
koulutuksin, neuvomalla ja ajankohtaisista asioista tiedottamalla.   

Lomatoimen prosesseja kehitetään tavoitteena yhteinen kokonaisuus. Tilakäynneillä laaditaan 
tiloille palvelusuunnitelmat, tehdään olosuhdekartoitukset ja mitoitetaan eri tehtäviin käytettävät 
työajat. 

Turkistarhaus on Kauhavalla merkittävä ja kehittyvä elinkeino, jonka tuotanto- jatkojalostus-, 
varasto- ja logistiikkatoiminnot kehittyvät tuottajien yhteistoiminnan kautta. Kaupunki edistää 
tarhauselinkeinoa varaamalla sille riittävät ja asialliset puitteet toiminnan harjoittamiseen, sekä 
osallistuu eläinten hyvinvointia ja yrittäjien ammattitaitoa kehittäviin hankkeisiin.   

Maaseututoimi osallistuu aktiivisesti maaseutuyrittäjyyden, kylien ja maaseudun kehittämiseen sekä 
toimii tiiviissä yhteistoiminnassa tuottajaorganisaatioiden sekä alueen agroklusterin kanssa. 

Strategiset hankkeet: 

Viranhaltijat kokoontuvat säännöllisesti tuottajajärjestöjen edustajien kanssa kehittämään 
maaseutu- ja lomitustoimea, käsittelemään päivittäisessä työssä ilmenneitä ongelmia sekä toimialan 
muutostrendejä. Keväisin järjestetään tukihakemusten täyttökoulutukset sekä muut tuottajien 
kanssa tarpeellisiksi katsotut koulutukset. 

Kehittämiseen varatut määrärahat käytetään tehokkaasti suunnittelemalla koulutuksia, tapahtumia 
ja markkinointia yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Merkittäviä sidosryhmiä ovat mm. alueen 
maatalouskoneteollisuus, tuottajayhdistykset, ELY, elinkeino- ja maaseutujaosto sekä maa-, metsä 
ja turkistalouden järjestöt ja hanketoimijat. 

Hanketoiminta toteutetaan maa- ja metsäpuolen osalta pääsääntöisesti yhteistoiminnassa 
Seinäjoen seutukunnan maaseututoimistojen kanssa Kauhavan tarpeet huomioiden. 
Hanketoiminnassa painopiste on hankkeissa, jotka koetaan alueen elinkeinojen kehittämisessä 
tärkeiksi osa-alueiksi. 

Lomitukseen vaikutetaan yhteistyöryhmän kautta ja sitä kehitetään yhteistyössä tuottajien ja 
lomittajien kanssa pidettyjen palaverien kautta. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ylläpidetään ja 
kehitetään aktiivisella osallistumisella yhteistoimintaryhmän kokouksiin. Lomatoimea kehitetään 
aktiivisesti myös hankkeiden avulla. 

Tarhaustoiminnan kehittämistä edistetään hankemuotoisen neuvonnan ja koulutuksen kautta. 
Tarha-alueiden laajentumiseen ja uudisrakentamiseen varaudutaan ja lupakäytännöllisesti 
edistetään yhteistarha-alueiden perustamista. Kaupunki tukee osaltaan myös tarhaajien 
toiminnallisen verkottumisen ja yhteistyön lisääntymistä. 
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3.6. Seutuyhteistyö 

Strategiset valinnat: 

Kauhavan kaupunki kuuluu Seinäjoen seutukuntaan yhdessä Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan, 
Seinäjoen ja Lapuan kanssa. Tärkeimmät seutuyhteistyön muodot ovat osallistuminen Seinäjoen 
seudun elinkeinojaoston toimintaan sekä K8-kuntien neuvottelukuntaan ja johtoryhmään. K8-
kaupunkiseuturyhmään kuuluvat em. kuntien lisäksi myös Alavus ja Kuortane.  

Seutuyhteistyötä kehitetään K8-alueelle vuonna 2011 vahvistetun kasvu- ja kilpailukykystrategian 
mukaisesti. Siinä Kauhavan vastuualueeksi on sovittu agroteknologian verkostoveturius. 

Strategiset hankkeet: 

Kauhava on osa Komia -yhteismarkkinointialuetta, jonka tarkoitus on kasvattaa Seinäjoen 
kaupunkiseudun tunnettuutta ja nostaa seudun imagoa kertomalla alueen voimatekijöistä ja 
vahvasta kehityksestä. Kauhava on mukana yhteismarkkinoinnissa vuosittain erikseen sovittavalla 
osuudella. Markkinoinnin yhteistyön muotoja ovat mm. erilaiset esitteet, messuosallistumiset ja 
tonttimarkkinointisivusto. Kauhavan Komia markkinoinnin kautta saama lisäarvo arvioidaan 
vuosittain. Vuosimaksuosuus neuvotellaan sopimuskausittain. 

Kauhava on Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakas, joka on usean eteläpohjalaisen kunnan 
omistama matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio ja matkailun alueorganisaatio. Etelä-
Pohjanmaan Matkailu Oy:n kautta saatava vuosimaksuosuus ja sillä matkailutoimialalle saatava 
lisäarvo arvioidaan vuosittain. 

Seinäjoen seudun elinkeinojaosto käyttää päätösvaltaa seutukunnallisessa hanketoiminnassa 
kuntarahoituksen muodossa. Elinkeinojaosto vastaa hankkeiden kuntarahoituksen kollektiivisesta 
kohdentamisesta joko kuntien asukasluvun tai yrityshankkeissa yritysten lukumäärän suhteessa. 
Kauhava on asukasluvultaan elinkeinojaoston toiseksi suurin kunta ja osallistuu aktiivisesti 
seudullisiin kehittämishankkeisiin omat lähtökohtansa huomioiden. 

4. TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT 

Kauhavan kaupunki on strategiakauden lopussa asukasluvultaan kasvava, Etelä-Pohjanmaan 
pohjoisen alueen kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Alueen runsaan ja monipuolisen 
elinkeinorakenteen kautta Kauhavan työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %.  

Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on maakunnan parhaimpia. Monipuolinen elinkeinoelämä on 
täydentynyt kaupallisilla ja hallinnollisilla palveluilla, jotka lisäävät alueen naistyöpaikkoja ja 
edistävät siten perheiden sijoittumista alueelle. 

Kauhavalla on tarjolla yrityksille kaavoitettuja tontteja ja toimitiloja. Elinkeinoelämää palvelevia 
toimintoja on luotu yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kauhava tarjoaa yrityksille hyvät 
kulkuyhteydet, riittävästi koulutettua työvoimaa sekä edulliset energiaratkaisut paikallisten 
toimijoiden tuottamana.  

Kauhavan alueella on Kampusmaisesti toimiva koulutus- ja kehittämistoimintoihin keskittynyt 
kokonaisuus, joka tarjoaa kaupunkilaisille ja yrityksille kehittämispalveluja sekä elinkeinoelämään 
liittyvää koulutusta ammatillisella ja korkeakoulutasolla.  

Elinympäristön viihtyvyyteen tehdyt satsaukset ovat tuottaneet tulosta ja jokainen kaupunginosa 
tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen paikan asua ja elää. Kaupungin kaavoitusprosessi on 
strategiakauden lopussa ajan tasalla ja Kauhavan kaupunginosan keskustan alueen viihtyvyyden 
kehittämisessä on hyödynnetty joen tarjoamaa luontaista lähivirkistysaluetta. Kaupunginosien 
keskustat, asuinalueet ja koulujen lähiympäristöt on yhdistetty kevyenliikenteen verkostoilla, jotka 
tarjoavat turvallisen ja viihtyisän liikkumisympäristön myös vapaa-ajalla. Kylien kehittämisessä ja 
viihtyisyyden lisäämisessä on painopisteenä ollut koulurakennusten, kylätalojen, uimarantojen, 
liikunta-alueiden jne. lähiympäristöjen parantaminen yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.  
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5. ELINKEINOSTRATEGIA PÄHKINÄNKUORESSA 

 

VISIO: 

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

 

STRATEGISET VALINNAT: 

1. Kauhavan elinkeinopoliittiset painopistealueet ovat agro- ja puutuoteteknologia, alkutuotanto 
sekä matkailu- ja hyvinvointipalvelut. 
 

2. Kauhavan kaupunki tarjoaa elinkeinoelämälle erinomaisen toimintaympäristön. Kaupunki 
tukee yrityksiä toiminnallisesti niiden jokaisessa elinkaarivaiheessa sekä huomioi 
kaavoituksessa ja infran rakentamisessa yritystoiminnan tarpeet. 
 

3. Kaupungin elinkeinorakenne vahvistuu ja monipuolistuu yrittäjyyden kautta. 
Teknologiateollisuuden lisäksi Kauhava panostaa kaupan ja palveluiden, uusituvan energian 
sekä luovien alojen kasvuun ja lisää siten alueen veto- ja pitovoimaa maaseutumaisena 
kaupunkikokonaisuutena. 
 

4. Työllisyys on Kauhavalla ykkösasia. Työvoiman saatavuudessa kaupunki toimii aktiivisesti 
yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa edistämässä monipuolisen ja 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta alueella. 
 

5. Maaseututoimi osallistuu aktiivisesti maaseutuelinkeinojen, kylien ja maaseudun 
kehittämiseen sekä toimii tiiviissä yhteistoiminnassa tuottajaorganisaatioiden sekä alueen 
agroklusterin kanssa. 


