ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTA

MEILLÄ ON TILAA TEKIJÖILLE

TYÖTÄ TEKEVILLE
Eteläpohjalainen yrittäjäasenne tarkoittaa periksiantamattomuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Täällä on kautta aikain totuttu
tekemään itse se, mitä ei ole valmiina ollut. Ei olekaan ihme, että
Etelä-Pohjanmaa on tunnettu yrittäjämaakunta. Yritystiheys on
Suomen korkeimpia ja yrittäjien osuus työssäkäyvistä suurin koko
maassa.
Yritykset ovat levittäytyneet koko maakunnan alueelle. Suurin
osa on pienyrityksiä ja mikroyrityksiä, mutta joukossa on myös
kasvuyrityksiä. Kärkitoimialoja ovat puutuoteteollisuus, elintarviketalous sekä metalli- ja teknologiateollisuus.
Eteläpohjalaiset yritykset toimivat luonnostaan kansainvälisissä
verkostoissa yli toimialarajojen ja ovat kiinnostuneita uusista
avauksista. Yhteistyö julkisen sektorin, koulutustoimijoiden ja
elinkeinoelämän kesken on merkittävä vahvuustekijä. TKI-toimintaan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen saa apua ammattikorkeakoulusta, yliopistokeskuksesta ja professoriverkostosta.

TULE MEILLE, TULE KOTIIN
Etelä-Pohjanmaan maakunta
sijaitsee läntisessä Suomessa. Sen
muodostavat 18 kuntaa, joissa asuu
noin 195 000 asukasta. Keskuskaupunki on noin 64 000 asukkaan
Seinäjoki, joka on kasvattanut väestöään yhtäjaksoisesti vuodesta 1951
lähtien – pitempään kuin yksikään
toinen maakuntakeskus Suomessa.

Maisemassa korostuvat tasaisuus ja
lakeuksia halkovat joet. Suurimmat
jokilaaksot ovat Kyrönjoen ja Lapuanjoen laaksot. Maakunnan itäosissa on
järvimaisemaa. Isoin järvi on Lappajärvi, joka syntyi kymmeniä miljoonia
vuosia sitten meteoriitin törmättyä
maahan.

Etelä-Pohjanmaalla voi asua
kaupungin ytimessä tai keskellä
maaseutua. Valitseepa kumman
tahansa, asuinympäristö on turvallinen ja puhdas luonto lähellä. Palvelutarjonta on monipuolinen, ja
vapaa-ajanviettoon löytyy monenlaisia vaihtoehtoja.

Etelä-Pohjanmaan työmarkkinat ovat toimivat, työllisyysaste on ollut jo pitkään korkeaa pohjoismaista tasoa (noin 77 %, 2019 ) ja
työttömyysaste hyvin matala. Maakuntaan syntyy eläköitymisen ja yritysten kasvun myötä uusia työpaikkoja koko ajan. Suurella osalla
yrityksiä on kuitenkin vaikeuksia löytää uusia tekijöitä. Täällä on tilaa tekijöille – oletko sinä yksi meistä?

MAKUJA MEILTÄ TEILLE
Etelä-Pohjanmaa on keskeinen toimija Suomen ruokaosaamisen ja -vakauden ylläpitäjänä. Täällä viljellään viljaa ja
juureksia sekä kasvatetaan liha- ja siipikarjaa. Maakunnassa on vahva elintarviketeollisuuden keskittymä, jonka tuotannosta kaksi kolmasosaa matkaa maakunnan ulkopuolelle. Lisäksi alueella toimii useita juomatehtaita.

KÄSITYÖPERINTEITÄ KUNNIOITTAEN
Käsityöläisyydellä on pitkät perinteet maakunnassa.
Käsistään taitavat ovat valmistaneet huonekaluja ja kodintekstiilejä useassa sukupolvessa jo satojen vuosien ajan.
Perinteisen toimialan yritykset ovat onnistuneet säilyttämään juurensa ja tuomaan käsityötaitonsa vastaamaan
tämän päivän vaatimuksia.

KORKEALUOKKAISTA PUUNJALOSTUSTA
Maakunnassa toimii lukuisia pieniä ja keskisuuria sahoja
sekä puuteollisuuden yrityksiä, jotka ovat usein perheyrityksiä. Täällä jalostetaan puuta myös puisten kerrostalojen
ja julkisten rakennusten rakennusaineiksi.

TEKNOLOGIASTA POTKUA KOKO
MAAKUNTAAN
Eri puolilla maakuntaa on useita teknologiateollisuuden
keskittymiä, ja maakuntakeskus Seinäjoki on keskeinen
logistiikan keskus. Alueella toimii lukuisia erikoistuneita
metalliteollisuuden alihankintayrityksiä. Joukossa on myös
isompia veturiyrityksiä, joilla on omia tuotteita ja vientiä.

INSPIROIDU TEKEMISEN ILOSTA
Maakunta on kuulu rohkeasta yrittäjäasenteestaan. Loistavista ideoista ja tekemisen ilosta viestivät monet tunnetut
tapahtumat, huvipuisto, ostoskeskus ja eläinpuisto keskellä
lakeuksia. Nämä houkuttelevat maakuntaan matkailijoita
vuodesta toiseen läheltä ja kaukaa. Lisäksi maakunnasta
löytyy koettavaa niin arkkitehtuurin, taiteen ja teatterin kuin
urheilun, autourheilun ja ulkoilunkin ystäville.

Lauhanvuoren kansallispuistossa solahtaa keskelle eteläpohjalaista luontoa – mäntykankaille, luontopoluille ja muinaisten
rantavallien äärelle. Vuoren laella olevasta näkötornista avautuvat näkymät kymmenien kilometrien päähän. Lauhanvuoren
alue on valittu Unescon Geopark-verkostoon.

MEET THE HIGHEST
STANDARDS
Fortaco Vehicle Cabins

Työkoneiden ohjaamosuunnittelun ja valmistuksen ammattilainen
Työkoneiden ohjaamosuunnittelu, muotoilu ja valmistus täyttävät korkeat laatuvaatimukset
ja standardit. Kehitämme räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden
mukaisesti. Fortacossa on yli 30 vuoden kokemus toimialalta, olemme tehneet satoja
asiakasprojekteja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tuotteet ja niiden valmistus perustuvat
uusimpaan teknologiaan ja suunnitteluosaamiseen. Korkea laatu ja luotettavuus
ohjaavat toimintamme nykyaikaisena ohjaamosuunnittelijana ja valmistajana.

Fortaco Vehicle Assemblies

Ajoneuvojen ja moduulien kokoonpano
Fortacon kokonaisvaltainen ajoneuvojen ja moduulien kokoonpanotarjonta on ratkaisu,
kun etsitään vaihtoehtoisia valmistusstrategioita muuttuvassa markkinaympäristössä.
Fortacossa on vahvaa osaamista ja asiantuntemusta hyvin toteutetuista tuotannonsiirroista
sekä erilaisten työkoneiden ja laitteiden valmistuksesta.

TUTKI, OPI JA INNOVOI
Etelä-Pohjanmaalle on rakennettu verkostomainen korkeakoulumalli. Siinä ovat mukana esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus, maakunnan kunnat, julkiset rahoittajat ja elinkeinoelämän edustajat. Maakunnassa on
myös kolme oppilaitosta, jotka tarjoavat toiseen asteen ammatillista koulutusta. Etelä-Pohjanmaan yrityksillä on tiiviit
yhteydet alueen korkeakoulutoimijoihin muun muassa professuurien rahoituksen ja TKI-toiminnan kautta.

PARAS KORKEAKOULU OPISKELIJALLE
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kansainvälinen korkeakoulu, joka kouluttaa tulevaisuuden osaajia ja tarjoaa
yrityksille TKI-palveluita. Monialaisella ammattikorkeakoululla on vahvaa osaamista muun muassa kansainvälisyydessä, yrittäjyydessä ja elintarvikealalla.

SeAMKissa opiskellaan vehreissä jokimaisemissa innovaatio- ja
teknologiakeskus Framia vastapäätä. Ympäristö tarjoaa otolliset
olosuhteet koulutuksen, tutkimuksen ja yrityselämän uusille yhteisille avauksille.

MONEN TIETEENALAN YHTEISÖ
Seinäjoen yliopistokeskus on neljän yliopiston ja lähes
sadan asiantuntijan monitieteinen yhteisö, joka tarjoaa
kiinnostavia mahdollisuuksia jatko-opiskelijoille. Keskuksessa toimii myös Epanet-tutkimusverkosto, jonka professorit tutkijaryhmineen vauhdittavat tutkimustoimintaa
maakunnassa.

Tuottavat ratkaisut
kotieläintalouteen
www.pellon.fi

TERVETULOA
NÄIN LÖYDÄT PAIKKASI MEILTÄ
Etelä-Pohjanmaalla on paljon mielenkiintoisia työnteon, yrittämisen ja opiskelun mahdollisuuksia. Suomalaiset viranomaiset tarjoavat monenlaista tukea kotoutumiseen sekä asunnon ja työpaikan etsintään. Jotta voit hyödyntää palveluita, sinun pitää varmistaa, että lupa-asiasi ovat kunnossa.

JOS OLET YRITTÄJÄ
Yrittäjänä voit hyödyntää TE-toimiston yrityspalveluja, kuten aloittavan
yrittäjän valmennuksia ja henkilökohtaista yritysneuvontaa. Tietyin
ehdoin voit myös hakea starttirahaa. Toimitilojen etsintään ja sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä auttavat seudulliset kehittämisyhtiöt
ja kuntien elinkeinotoimet. Jos haluat investoida Suomeen, apu löytyy
Business Finlandin palveluista.

JOS OLET TYÖNTEKIJÄ
Voit saada TE-toimiston kautta kielikoulutusta ja muita kotoutumista
tukevia palveluita. TE-toimisto järjestää työnhakuun ja digitaitoihin liittyviä valmennuksia sekä ammatilliseen tutkintoon tähtäävää koulutusta. Ota rohkeasti yhteyttä EURES-asiantuntijaan, hänen kanssaan
voit keskustella alueen mahdollisuuksista myös videoyhteyden kautta.

JOS OLET OPISKELIJA
Ota yhteyttä oppilaitoksesi opiskelijapalveluihin. Sieltä saat neuvoja niin
opintojen suunnitteluun, asunnonhakuun kuin muihinkin kysymyksiin.

SULLA ON INTOHIMO. MEILLÄ ON TYÖKALUT.

OPISKELIJOILLE
RÄÄTÄLÖIMME JOUSTAVAT
OPPIMISPOLUT

TYÖELÄMÄLLE
KOULUTAMME TYÖELÄMÄN
TARPEISIIN

KUMPPANEILLE
MEILLÄ TEHDÄÄN
MITÄ LUVATAAN

p. 040 830 2275
hakijapalvelut@sedu.fi

www.sedu.fi

VAALIMME YHTEISTYÖTÄ
Etelä-Pohjanmaan liitto on kuntayhtymä, jonka
muodostavat maakunnan 18 kuntaa ja kaupunkia.
Maakunnan menestys on kuntien, yritysten ja asukkaiden
yhteinen asia. Tavoitteemme on kehittää maakunnan vetovoimaa ja sitä kautta luoda olosuhteita kilpailukykyiselle
yrityselämälle, vireälle kulttuuritoiminnalle, viihtyisälle
asumiselle ja toimiville palveluille.

etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi
www.epliitto.fi
Matkailu
www.visitseinajoki.fi/en

Esitteen kuvat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Hakola huonekalu Oy,
Jokipiin Pellava, Jukka Risikko, Sampsa Köykkä,
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen kaupunki

LÄHDEN LUONTOON!

• www.jssuomi.fi

Teemme tiivistä yhteistyötä niin alueellisten, kansallisten
kuin kansainvälistenkin toimijoiden kanssa. Tärkeä tehtävämme on avata kansainvälisille toimijoille ovia maakuntaan
sekä kannustaa paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä kokeilemaan
siipiään maailmalla.

