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Seinäjoki regionen

Södra Österbotten
• 17 kommuner (8 städer)
• Huvudorten är Seinäjoki; cirka 62
000 invånare
• Invånarantalet väntas öka så att
2030 Seinäjoki är landets femte
största stad. År 2030
prognostiseras en total befolkning
i Seinäjoki om 70 000.
• I förhållande till invånarantalet
har Seinäjoki under åren 20092013 lockat fler inflyttare än
någon annan kommun i Finland.
(Statistikcentralen, T. Aro, 2014)

• Under samtliga år mellan 20002015 har inflyttningen varit större
än utflyttningen

Ekonomi i Södra Österbotten och
Seinäjoki region
• Sydösterbotten är känt för sin
produktion av livsmedel,
högteknologiska produkter,
metall och träprodukter
• Här produceras det mera
livsmedel än i något annat
landskap i landet (Atria, Valio,
Pirjon Pakari, Juustoportti..)
• Våra starka områden är bland
annat agrobioekonomi, kunnande
inom hela livsmedelskedjan (från
jord till bord), spårbarhet kring
matens ursprung,
livsmedelssäkerhet och
evenemangskunnande. Därtill
satsar Yrkeshögskolan SeAmk
kraftigt på Sakernas Internet.

• Regionen är vida känd för sitt
entreprenörskap och det ovanligt
stora antalet små- och
medelstora företag.
• Regionens storföretag behöver
inte hjälp med att
internationalisera sig
• De mindre företagen är tyvärr
inte så värst intresserade av
internationalisering

Vad är Into?
Stadens utvecklingsbolag
• Seinäjoki stad och Seinäjoki yrkeshögsskola som
ägare

32 experter på Into
9,5 Meur i omsättning
66 000 m2 kontorslokaler som
uthyres
Årligen 2500 kundkontakter

EN STAD AV ENTREPRENÖRSKAP
ENTREPRENÖRSKAP
I förhållande till invånarantalet
har Seinäjoki näst mest
aktiva företag i Finland.
(Statistikcentralen, 2012)

FINLANDS BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT *
Seinäjoki ekonomiska region har landets bästa
företagsklimat
(EK Kommunranking, 2015)
Finlands tre mest företagspositiva stora och
medelstora kommuner är Kaarina, Ylöjärvi och
Seinäjoki.
(Innolink Kommunranking, 2014)

Aktiebolaget Jakamo, lett av
Anssi Uitto ach Jari-Matti
Anttila, är en äkta start-up
succestory från Seinäjoki

EN STAD DÄR DET ALLTID ÄR MYCKET PÅ
GÅNG

#1

BNP *
Under åren 2005-2012 hade
Seinäjoki procentuellt sett
landets största BNP-tillväxt
(+32,3%)
(Statistikcentralen, T. Aro, 2015)

I jämförelse med andra centralorterna,
har Seinäjoki en mycket positiv
nettoflyttning och i synnerhet när det
gäller flyttare med arbete. Detta är en
klar styrka för Seinäjoki.
.

ARBETSPLATSER *

Under åren 2008-2013 ökade antalet
arbetsplatser
i Seinäjoki mera än på andra håll i landet (+
(Statistikcentralen, T. Aro, 2015)

Över 30 000 arbetsplatser bland annat inom
livsmedelsproduktion, ICT, teknologiindustr
handeln och tjänstesektor.

MADE IN SEINÄJOKI

HANDELSTAD
KÖPKRAFT
Körtid
30 min
60 min
105 min
120 min

Befolkning
100.000 inv.
270.000 inv.
515.000 inv.
900.000 inv.

ETT CENTRUM FÖR DETALJHANDELN *
Landets största omsättning inom detaljhandeln:
Detaljhandelns volym 670 miljoner euro eller 12
238 € / invånare.
(Statistikcentralen, 2013, kommuner med över 40000 invånare)

Finlands 6 största handelcentrum.
Starka branscher bl.a. bil- och modehandeln .
Nya bl.a.: Biltema, Byggmax, Vila, Cubus, Carlings,
BikBok

EN STAD LÄTT ATT NÅ
I korsningen av fem järnvägar
Tammerfors
Helsingfors
Uleåborg
Vasa
Kaskö

1 h 6 min.
2 h 43 min.
3 h 6 min.
1h
1h

Årligen 2,5 milj.tågresenärer.

ETT CENTRUM FÖR LOGISTIK
Ett väsentlig t centrum för materialflöden i handeln.
Över 1000 hektar nya företagsområden ska byggas i
staden under de närmaste åren (däribland ett
logistikområde för kombinerad trafik).

EN STAD DÄR DET BYGGS

EN STADSKÄRNA I
FÖRNYELSE
I SPETSEN FÖR
BOSTADSBYGGANDE *
Finlands etta i bostadsproduktion under åren
2012-2013
(Statistikcentralen, kommuner med över 40 000 invånare)

-

6.500 nya invånare
Nya kontors- och affärsutrymmen
med anslutande gångmiljö
Underjordisk parkering
En arkitekttävling om planering av
stationsområdet och Master Plan
planering på gång.

EN EVENEMANGSSTAD

KOMMANDE
EVENEMANG..
SOMMAREN 2016 SKALL BLI EN

SUPERSOMMAR
400 000 väntas besöka Seinäjoki

Mästare 2016
Provinssi
Seinäjoen Tangomarkkinat
Vauhtiajot
Bostadsmässan 2016
Centerns partimöte
Den Karelska sommarfesten

EN TURISTSTAD

Alvar Aalto and Design in
Seinäjoki Aalto-centret i
Seinäjoki är med på top 10 listan
av resmål för kulturturism i
Finland (2015).

TRAKTENS BÄSTA RESMÅL
Duudsonit Activity Park 100.000+ besökare
Nöjesparken Power Park 500.000+ ”
Ähtäri Djuspark
150.000+ ”
Veljekset Keskinen Byhandel (Finlands näst
största varuhus)

Apila (desing av Asmo Jaaksi) är
en av de mest praktfulla
biblioteksbygganderna i Finland:
• Årets Betongkonstruktion 2012
• The European Copper in Architecture
Awards -hedersomnämnande 2013
• Nominering till Mies van der Rohe Award
2013
• Nominering till Arkitektus Finlandia 2014
• Arktur top 10 2014

EN IDROTTSSTAD
RIKLIGT MED MÖGLIHETER FÖR
SPORTUTÖVANDE OCH UPPLEVELSER …

FINLANDS MÄSTARE *
Seinäjoen Jalkapallokerho SJK är
finsk mästare i fotboll 2015.
Sommaren 2016 kan lagets
euromatcher spelas på den nya
fotbollsstadion som enligt planerna
kommer att rymma 6000 åskådare.

Ruuhikoski Golf – Design av Robert Trent Jones
Seinäjoki Travcenter – En av landets största
travbanor
Jouppilanvuori - ett vintersportcentrum med
långskidsspår, slalombackar och möjlighet till
backhoppning.
Kyrkösjärvi – En insjö med sandstrand och
möjligheter till avkopplande naturupplevelser i
miljön kring Kyrkösjärvi.
Seinäjoki Issportcenter – ishallar, konstisbanor och
ishockeyrinkar
Wallsport – fotbollsstadion
Qmax – En arena enbart för sporten innebandy
Seinäjoki Areena – motionsanläggningar för
inomhusmotion
Hurtta-halli - Ett hundsportcenter
Seinäjoki Idrottshuset – En inomhusanläggning för
idrottsverksamhet och simning
SQB – Squash och bowling

En Högskolestad

UNDERVISNING I
ENTREPRENÖRSKAP

• UF Ung Företagsamhet –kurser i gymnasieskola
• Nationell UF-businessidea vinnare 2015

TUSENTALS STUDERANDEN OCH
HUNDRATALS EVENEMANG
FRAMI TEKNOLOGI- OCH INNOVATIONCENTER:
•
•
•
•

Nästan 5000 studerande (SeAMK)
Över tio utbildnings- och forskninginstitut
(ba. ÅU, TaU, TTU, VU, HU, SiBa, MTT, Luke)
Över 80 företag
Närmare 1.000 arbetsplatser

Vad behöver våra företag?
• Stöd med
internationalisering
• Kunskap om nya
marknader och
möjligheter till export
• Kontakter / nätverk
• Branschinteraktion och
samarbete i export
• Samarbete i utveckling
av nya affärsmodeller

Vad förväntar de sig
 Tillväxt genom export
 Nya internationella
partners
 Samarbete för lösa
gemensamma problem
 Samarbete i
produktutveckling

Hur ska vi öka intresset för
samarbete med oss?
• Vi behöver goda och uppmuntrande exempel
• Konkreta fördelar: gedigen kunskap som
företagen direkt kan dra nytta av när det till
exempel gäller att uppsöka nya marknader,
utvecklas eller växa inom en given tidsram
• Processen skulle vara rimligen snabb så att
företagen inte tappar intresset mitt i allt

FRAMGÅNG *
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