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KASVUYRITTÄJYYS JA OMISTAJANVAIHDOKSET 
- YRITTÄJYYDEN AVAINKYSYMYKSET

ETELÄ-POHJANMAAN KUNTASTRATECilOISSA 

S 
einäjoen ammattikorkeakoulun 
nykyinen strategia on laadittu 
vuosille 2020-2024. Strategiassa 
mainituista neljästä vahvuusalasta 

yrittäjyyden kannalta kenties kiinnostavin 
on Kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdok
set. Miten teemat näkyvät Etelä-Pohjan
maan kuntien elinkeinopoliittisissa strate
gioissa? Ottavatko kunnat toiminnassaan 
huomioon yritysten kasvupyrkimykset tai 
omistajanvaihdosproblematiikan? 
SeAMK Maakuntakorkeakoulu selvitti syk
syllä 2020, miten SeAMKin vahvuusalat 
ilmenevät maakuntakorkeakoulutoimin
taan osallistuvien kuntien (Järviseutu, 
Kauhava, Kuusiokunnat, Kurikka ja Suu
pohja) strategioissa. 

Kasvuyrittäjyys ja 
omistajanvaihdokset kuntien 
strategiateksteissä 

Omistajanvaihdokset. uusien yritysten pe
rustaminen, toimivien yritysten kehitys ja 
kasvu ovat Etelä-Pohjanmaan maakunta
ohjelman (2018-2021) painopistealueita. 
Teemat nousevat esiin myös kuntien elin
keinostrategioissa. Yritysten menestymis-

tä ja kasvumahdollisuuksia pidetään rat
kaisevina kunnan kilpailukyvyn kannalta. 
Strategioissa peräänkuulutetaan muun 
muassa uusia, innovatiivisia toimialoja ja 
ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä, 
joista voi tulevaisuudessa kehittyä kasvu
yrityksiä. Strategioissa tähdätään rohkei
siin kehittämistoimiin, vientiin ja kansain
väliseen yhteistyöhön, joiden voidaan niin 
ikään katsoa kytkeytyvän kasvuyrittäjyy
teen. 
Toteutuakseen suunnitelmat vaativat suo
tuisan yrittämisympäristön, koulutettua 
työvoimaa ja kuntien tarjoamaa kump
panuutta. Kuntien rooliin elinkeinotyössä 
katsotaan kuuluvan yritysten yleisten toi
mintaedellytysten vahvistaminen, asian
tuntijatuki ja neuvonta. hanketoiminnan 
aktivointi sekä yhteistyö koulutusorgani
saatioiden kanssa. 

"Yrittäjyys on ykkösasia" 

Syksyllä 2020 tehdyssä selvityksessä stra
tegiatarkastelua taustoitettiin elinkeino
asioiden vastuuhenkilöille tehdyllä kyse
lyllä. Vastaukset kertovat osaltaan kuntien 
halusta tukea alueensa yrityksiä. Niissä 

kuvataan esimerkiksi, että "potentiaalia 
on runsaasti ja auttajia löytyy" tai että kun
nassa "yrittäjyys on ykkösasia". Omista
janvaihdosproblematiikasta todetaan, että 
"alueella on paljon ikääntyviä omistajia" tai 
että "lähivuosina tulee tarjolle yrityksiä, joi
hin etsitään jatkajaa perheen ulkopuolelta". 
Kasvuyrittäjyyden osalta mainitaan, miten 
"kasvuun ei voi ketään pakottaa", vaikka 
toisaalta "potentiaalisia kasvuyrityksiä on, 
omistajanvaihdokset aina ajankohtaisia 
yrityksissä". 
Vastaajien mukaan yritysten valmiudet 
kohdata muutoksia poikkeavat toisistaan 
suuresti. Menestyjät osaavat ennakoida 
tulevaa taitavasti esimerkiksi pohtimalla 
ajoissa omistajanvaihdosta ja sen edellyt
tämiä toimenpiteitä. Monissa yrityksissä 
apu on kuitenkin tarpeen. Esimerkkinä 
mainitaan kasvuyritysten hallitustyösken
telyn kehittäminen. 
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VASTUULLISUUS MATKAILUSSA ON VALINTOJA, 
TEKOJA JA VIESTINTÄÄ 

M 
atkailu on parhaillaan suuressa 
muutoksessa. Korona on ai
heuttanut alalle suuria tappioi
ta ja saattanut monet yritykset 

ahtaalle. Toisaalta se on tuonut myös po
sitiivisia vaikutuksia nostaen esimerkiksi 
lähi matkailun aivan uudelle tasolle. 
Tällä hetkellä huomio on luonnollisesti 
kiinnittynyt koronapandemiasta selviämi
seen, mutta on myös pidettävä mielessä, 

että esimerkiksi ilmastonmuutos ei ole 
kadonnut minnekään. Matkailu on jatku
vaa tasapainoilua sen aiheuttamien posi
tiivisten ja negatiivisten vaikutusten välillä. 
Yhteiskunnalle matkailulla on kuitenkin 
erittäin merkittävä taloudellinen vaikutus. 
Kestävän matkailun periaatteet perustu
vat YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden to
teuttamiseen. Kestävä matkailu nähdään 
tavoitetilana, johon vastuullisilla toimilla 

ja valinnoilla pyritään. Kestävän matkailun 
edistämisellä on pandemian jälkeisenä ai
kana tärkeä rooli matkailualan toipumises
sa, sillä paluuta entisenlaiseen matkailuun 
ei todennäköisesti enää ole. 

Viestinnällä suuri merkitys 

Koronan myötä vastuullisen matkailun 
merkitys on korostunut ja valtavirtais-

tunut. kun aiempaa suurempi joukko 
kuluttajia edellyttää palveluntarjoajilta 
kestävää toimintatapaa. Maakuntamme 
matkailuyritykset toimivat luontaisesti 
varsin kestävästi, sillä vahva yrittäjähenki
syys ja arvomaailma ohjaavat yritysten toi
mintaa ja valintoja. Ennemminkin kyse on 
vastuullisen toimintatavan todentamisesta 
ja viestinnästä ulospäin. Vastuullisuudes
taan yritys voi viestiä matkan eri vaiheis
sa: verkkosivuilla ja somessa sekä paikan 
päällä. Myös vastuullisuussertifikaateilla ja 
Visit Finlandin Sustainable Travel Finland 

-merkillä voi osoittaa toimivansa kestävän
matkailun periaatteiden mukaisesti.
Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjan
maalla -hankkeessa autetaan matkailu
yrityksiä vastuullisuuden polulla kulkemi
sessa. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä
ottamaan vastuullinen toiminta tietoisesti
osaksi palveluita ja tekemään se näkyväksi.
Parhaillaan on käynnissä vastuullisuustyö
pajasarja, jossa perehdytään vastuullisuu
den eri osa-alueisiin kuten sertifikaatteihin,
vastuullisuusviestintään ja hiilijalanjäljen
laskemiseen. Hankkeessa on myös to-
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KOHTI DICilTALISOITUVAA MATKAIL 
EKOSYSTEEMIÄ ETELÄ-POHJANMAA 

S 
eAMK toteuttaa yhdessä Visit La
keuden kanssa Kohti digitalisoitu
vaa matkailun ekosysteemiä Ete
lä-Pohjanmaalla -hanketta, jota 

rahoittaa Varsinais-Suomen liitto, Alueiden 
matkailuelinkeinon elpymistä edistävät 
kehittämishankkeet. Hanke tähtää mat
kailualan digitalisoitumisen edistämiseen 
sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympä
ristön varmistamiseen. 
Hankkeessa on aloitettu Etelä-Pohjan
maan matkailijaselvityksen tekeminen. 
Tavoitteena on kerätä tietoa Etelä-Pohjan
maalla liikkuvien matkailijoiden matkus
tusmotiiveista, tiedonhakukanavista, lo
makokemuksista, kiinnostuksen kohteista 
sekä palvelutarpeista. Haastattelijamme 
ovat jo olleet eri puolilla maakuntaa haas
tattelemassa matkailijoita, ja työ jatkuu. 

Koronarajoitukset ovat näkyneet matkaili
jamäärissä myös matkailijaselvityksessä, 
mutta vastauksia on silti kertynyt muka
vasti myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta 
tulleilta matkailijoilta. 
Matkailijaselvityksiä tehdään yhteensä 
kaksi: yksi kevättalvella ja toinen kesällä. 
Selvitysten tuloksista tiedotetaan myö
hemmin, ja niitä voivat hyödyntää kaikki 
maakunnan matkailutoimijat palveluiden
sa tuotteistamisessa ja kehittämisessä 
sekä myynninedistämisen tukena. Selvi
tyksellä halutaan myös osoittaa erilaisten 
selvitysten ja tutkimusten tarpeellisuus 
matkailualan kehittämisen tukitoimenpi
teenä alueella. 
Seuraavaksi vuorossa on kolmannen mat
kailuyrityksille suunnatun koronakyselyn 
toteuttaminen huhtikuussa 2021. Se on 
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