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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2882. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Hautamäki, Lauri & Taimi, Heikki & Kleemola, Jussi (Kauhajoki Seura) & Jyllilä,
Erkki (Kauhajoki 20000 Oy) & Mäki-Rahkola, Jari (Kauhajoki 20000 Oy): Kau-
hajoen yrittäjyystutkimuksen haastattelut 2013 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0
(2022-01-03). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD2882

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Kauhajoen yrittäjyystutkimuksen haastattelut 2013

Aineiston nimi englanniksi: Interviews on Enterprise Development in Kauhajoki 2013

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (3.1.2022).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Hautamäki, Lauri
Taimi, Heikki
Kleemola, Jussi (Kauhajoki Seura)
Jyllilä, Erkki (Kauhajoki 20000 Oy)
Mäki-Rahkola, Jari (Kauhajoki 20000 Oy)

Salmi, Johanna (Kauhajoki 20000 Oy)
Pitkäkoski, Reetta (Kauhajoki 20000 Oy)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Mäki-Rahkola, Jari (Kauhajoki 20000 Oy)
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1. Aineiston kuvailu

Aineisto luovutettu arkistoon

5.11.2013

Asiasanat

aluetalous; elinkeinoelämä; haastattelut; historia; Kauhajoki; kehitys; kunnanhallitukset; kunta-
ala; lama; luottamustoimet; paikallistalous; Pohjanmaa; tarinat; teemahaastattelut; virkamiehet;
yrittäjyys

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Humanistiset tieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Historia; Yritysten hallinto, johtaminen ja organisaatio

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Haastatteluilla on kerätty tietoa Kauhajoen elinkeinoelämän kehityshistoriasta ja yrittäjyydestä
1950-luvulta 2000-luvulle. Haastateltavat ovat kauhajokelaisia yrittäjiä, asiantuntijoita, virka-
miehiä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet tai yhä vaikuttavat paikalli-
seen elinkeinoelämään ja sen kehitykseen. Haastateltavia oli yhteensä 56 henkilöä, joista yhtä
haastateltiin kaksi kertaa.

Haastatteluissa on sovellettu kahta eri haastatteluteemarunkoa. Pääasiallisten yrittäjien haastat-
teluissa on painotettu eri teemoja kuin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden. Pääasiallisten
yrittäjien haastattelun teemarungossa on kuusi eri teemaa. Teemat käsittelevät aikaa ennen en-
simmäisen yrityksen perustamista, ensimmäisen yrityksen perustamisvaihetta, perustamisen jäl-
keisiä vaiheita, yritystoimintaan vaikuttaneita tärkeimpiä tekijöitä, itseä yrittäjänä ja Kauhajoen
seutua yrittämisympäristönä. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden haastatteluissa teemo-
ja oli kahdeksan. Ne keskittyivät Kauhajoen kehitykseen kuntana 1960-luvulta vuoteen 2013.
Haastateltavilta kysyttiin muun muassa yritystoiminnan kehityksestä suuren laman aikana ja
sen jälkeen.

Taustatietoina haastateltavista mainitaan nimi, ikä ja tietoa heidän pääasiallisesta toiminnastaan
Kauhajoella. Taustatiedoissa on kerrottu esimerkiksi haastateltavien perustamat tai johtamat
yritykset, virat, mahdolliset luottamustehtävät tai erikoisasiantuntemus. Aineistosta on tehty
jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Kauhajoki

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Organisaatio

Perusjoukko/otos: Kauhajoella yrittäjänä, virka- tai luottamustehtävissä toimineet henkilöt

Aineistonkeruun ajankohta: 1.6.2013 – 31.10.2013

Kerääjät: Kleemola, Jussi (Kauhajoki Seura); Salmi, Johanna (Kauhajoki 20000 Oy); Pitkä-
koski, Reetta (Kauhajoki 20000 Oy)

Aineiston tuottajat: Kauhajoki 20000 Oy

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 1950 – 2013

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Työryhmän arvion perusteella valikoidut 56 asiantuntijaa

Aineiston määrä: 57 haastattelun litteraatiot odt-muodossa. Aineistosta on tuotettu lisäksi se-
lailtava html-versio sekä taulukkomuotoinen csv-versio.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistosta poistettu yksi havaintoyksikkö, sillä kyseessä ei ollut haastattelu vaan kolmannen
osapuolen kirjoittama kertomus tutkittavasta. Jatkokäyttäjä voi tarvittaessa tiedustella haastat-
telujen video- ja äänitallenteita Kauhajoki-Seuralta.

Aineistosta on poistettu yksityisten henkilöiden nimiä, jos mainituilla ei ole ollut yritystoimin-
taa tai poliittista tai julkista tehtävää alueen yritystoiminnassa. Alkuperäinen tutkijaryhmä on
litteroinut aineiston ja jättänyt litteroimatta epäolennaista keskustelua tai toistoa sisältäviä osia.

Julkaisut

Haapanen, Reija & Hautamäki, Lauri (2015). Yrittävä Kauhajoki: tervanpoltosta tehtaisiin.
Kauhajoki: Kauhajoki 20000 Oy. Toimituskunta Reija Haapanen, Lauri Hautamäki, Erkki Jyl-
lilä, Pentti Kakkori, Jussi Kleemola, Jari Mäki-Rahkola, Raimo Rinne ja Heikki Taimi.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2882
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1. Aineiston kuvailu

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Erityisehdot

Aineisto sisältää tunnistetietoja, joita ei ole muutettu (esim. henkilönimiä, asuinpaikkatietoja,
työpaikkojen ja vastaavien nimiä). Aineisto-otteita julkaistessaan jatkokäyttäjän on tapauskoh-
taisesti harkittava, mitä tietoja otteesta täytyy poistaa tai muuttaa tutkimuseettisten käytäntöjen
mukaisesti. Aineisto-otteet eivät saa sisältää sellaisia epäsuoria tunnistetietoja (esim. yksityis-
kohtainen työhistoria, ainutkertaiset elämäntapahtumat), joiden perusteella haastattelussa mah-
dollisesti mainittavan kolmannen henkilön voisi tunnistaa.

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2882 KAUHAJOEN YRITTÄJYYSTUTKIMUKSEN HAASTATTELUT 2013

FSD2882 INTERVIEWS ON ENTERPRISE DEVELOPMENT IN KAUHAJOKI 2013

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Kauhajoen yrittäjyyden historiahanke kesä 2013 

Y rittäj ähaastattelulomake 

Haastateltavan henkilötiedot ensimmäistä yritystä perustettaessa 

-Nimi .. . 
-Ikä ...... . 
-Koulutus ..... . 
- Perhesuhteet ...... . 
- Vanhempien ammatti,,,, 
- Työkokemus yrityksen perustamiseen mennessä ..... 

Teema 1. Yrittäjäksi aikominen ennen ensimmäisen yrityksen perustamista 

Miten yrittäjähenkisyys ilmeni ennen yrityksen perustamista? 
- Yritteliäs luonne, yrittäjämäinen elämänasenne. Miten ilmeni? ..... 
- Halu päästa eteenpäin elämässä, Miten ilmeni? .... 
-Hakeutui yrittäjälle sopivaan koulutukseen ja hankki sopivaa osaamista ... 
- Säästi rahaa yrityksen perustamiseksi. Kuinka paljon ..... 
-Muuten, miten? .... 

Mikä ja millainen oli ajatus, idea ensimmäisestä yrityksestä? .......... . 

Milloin, mistä ja miten ajatus syntyi? 

Milloin? ........ . 

Mistä syntyi idea yrittämiseen? 
- Muiden toimeentulomahdollisuuksien puute 
- Idea koulutuksen kautta 
-Idea työn kautta saman alan yrityksessä. Mikä yritys ........ . 
-Mallin ottaminen omista sukulaisista, tai muista alan yrittäjistä. Kenestä tai 
keistä? .... 
- Muualta, mistä? ...... . 

Liikeidean syntytapa? 
- Oma halu ja luja tahto aloittaa yritystoiminta. Idea tarkentui vasta jälkeenpäin .... 
- Omaperäinen tuote tai palvelu, joka perustui kokonaan omaan ideointiin, 
osaamiseen, työhön, tai harrastukseen, 
- Perustui jonkin muun yrityksen tuotteen kopioimiseen tai edelleen kehittämiseen 
-Jokin muu yritys tilasi jonkin tuotteen tai palvelun alihankintana 

Teema 2. Ensimmäisen yrityksen perustaminen 

- Minä vuonna yritys virallisesti perustettiin? ..................... . 
-Yrityksen nimi ..... . 
- Yrityksen toimiala ...... . 
- Yritysmuoto: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta). 
- Valmistettavat tuotteet tai palvelut.. .. 



- Henkilökunnan määrä perustettaessa .... 
-sijaintipaikka, tontin koko . . ... 
- toimitila, koneet ym ...... . 
- pääoma säästöt velka, takuut. ... . . . 
- perheen osuus yrittämisessä, aviopuoliso, lapset, vanhemmat. .. . . . 
- muita tärkeitä yrityksen perustamisessa esiintulleita asioita .. .. . . 

Millaista apua saatiin yritystä perustettaessa 

-3- omilta sukulaisilta. Millaista? 

-4- muilta kyläläisiltä. Millaista? .... 

-5- opastusta, avustuksia tai lainoja julkisilta viranomaisilta. Milllaista ja kuinka 
paljon? ..... 

-6- avustuksia julkisilta viranomaisilta. Mitä ja kuinka paljon? .. .... .. . 

-7- muuta apua. Millaista? ... . 

Millaisia ongelmia oli yrityksen perustamisessa? 
-Ongelmia liikeidean selkeyttämisessä. Millaisia? ...... . 
-Omassa osaamisessa, ammattitaidossa. Millaisia? ... . 
-Tuotteiden tai palvelun laadussa. Millaisia? ..... 
-Henkilökunnan osaamisessa, ammattitaidossa. Millaisia? ... .. 
-Rahoituksessa, talousasioiden hoidossa. Millaisia? .. . 
- Toimitiloissa tai tonttiasioissa. Millaisia? ... 
-Koneiden hankinnassa ja käyttöönotossa. Millaisia? ... 
-Markkinoinnissa, muiden yritysten kilpailukyky, alan ylitarjonta. Millaisia? ... 
-Ongelmia asioimisessa viranomaisten kanssa. Millaisia? .... 
-Muuta. Millaisia? ... 

Kun ajattelette yrityksen perustamista, olisitteko tarvinneet joitain neuvoja tai 
lisäapua, jotka olisivat parantaneet tai helpottaneet sitä? Olisiko jotakin pitänyt tehdä 
toisin? ..... 

Mitkä vahvuudet auttoivat vaikeuksien yli? 
- Sinnikkyys, epävarmuuden sietokyky, perheen tuki, idearikkaus, hyvä onni, 
valtiovallan tai kunnan tuet?. Kerro tarkemmin!.. ... .. . 

Teema 3. Yritystoimintanne vaiheet. Millaisia vaiheita yrittämisellänne on 
perustamisen jälkeen ollut? 

Nimetkää ja kuvatkaa yritystoimintanne vaiheet ensimmäisen yrityksen perustamisen 
jälkeen, koko yrittäjätaipaleenne ajan. Vaiheet voi rajata toiminnassa havaittavien 
käännekohtien ja keskeisten tapahtumien perusteella. Vaiheet saattavat olla nopean tai 
hitaan kasvun kausia ja käännekohtia, kansainvälistymisen alkamisen a·jankohta tai 
kriisiaikoja, konkursseja, omistusuhteiden muutoksia, yrityksen myyntejä tai uuden 
yrityksen perustamisia. 

Erittäin tärkeitä ajanjaksoja yritystoiminnan kannalta ovat teollisuuden nopea 
laajeneminen ennen 1990-luvun alkupuolen suurta lamaa, laman aikainen kehitys sekä 
sen jälkeinen teollisuuden nopea toipuminen ja kaupan voimakas kasvu. 



Y ritystoimintanne vaiheet: 

1. Ensimmäisen yrityksenne vaiheet (esimerkiksi) 
- perustaruisvaihe (käsitelty edellä) 
-toiminnan alkuvaihe, "henkiinjäärnisvaihe" 
-seuraavat vaiheet esim. laajentumis-, kriisi- ja uusiutumisvaihe, yrityksen myyminen 
tai lopettaminen ... 

2. Samalla tavalla seuraavien yritystenne vaiheet, jos niitä on? (ikäjärjestyksessä) 

Kehitysvaiheiden kuvaus 

Kehitysvaiheita kuvaillaan yleisesti vaihe kerrallaan seuraavien tekijöiden perusteella. 
Otetaan esille kullekin vaiheelle tärkeitä asioita kokonaisuuteen pyrkien, ei 
kaavamaisesti Iuetellen (ei välttämättä tarkkoja lukuja, vaan yleisiä luonnehdintoja ja 
kokoluokkia): 

Kehitysvaiheet määritellään pääasiassa liikevaihdon, kannattavuuden ja 
henkilökunnan muutoksien perusteella 

Kehitysvaiheiden kuvauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 

-Nopean laajenemisen, kriisiytymisen, omistussuhteiden muutosten, konkurssien tai 
mahdollisten uusien yrityksien perustamisen syyt ja seuraukset sekä. 

- Henkilökunnan ammattitaito, koulutus ja saatavuus .... 

-Tuotekehitys, uusien tuotteiden kehittely. Millaisia tuotteita ja miten kehitettiin? ... 

-Tuotannon rationalisointi ja automaatio .... 

- Muutokset markkinoinnissa ja markkinointitavassa, kansainvälistyminen, 
kilpailutilanteen muutokset. .. 

-Yritysten välinen yhteistyö, verkostoituminen, yrityspalvelujen saatavuus----

- Rahoituksenjärjestyminen, lainojen ja avustusten saatavuus .... 

-Julkisten kehitysprojektien ja yrityspalveluiden (valtakunnalliset, seudulliset ja 
kunnalliset) saaminen ja käyttökelpoisuuus yrityksen tarpeisiin ... 

-Toimitilojen muutokset .... 

- Muutokset tie- ja tieto liikenteessä ..... 

Teema 4. Yritystoimintaanne vaikuttaneet tärkeimmät tekijät? 

Mitkä ovat olleet mielestänne keskeisimmät kilpailuetunne yrityksen eri 
vaiheissa? ..... . 



Mikä merkitys yhteistyöverkostoilla ja vuorovaikutuksella on ollut toimintanne 
kannalta yrityksen eri vaiheissa? Mitkä verkostot ja millaiset vaikutukset? ....... . . 

Ketkä yrityksenne avainhenkilöt ovat eniten vaikuttaneet yritystoimintanne 
kehitykseen eri vaiheissa, esimerkiksi nopeaan kasvuun tai kriiseistä selviytymiseen. 
Henkilöt, jotka veivät toimintaa eteenpäin ja miten? ..... 

Mitkä yrityksenne ulkopuoliset tekijät, taloussuhdanteet, organisaatiot ja henkilöt ovat 
eniten vaikuttaneet kehityksen kulkuun ja millä tavalla? 

- omalla paikkakunnalla. Mitkä ja miten? .... . 
-muualla Suomessa. Mitkä ja miten? ..... 
-kansainvälisellä tasolla. Mitkä ja mten? ... . 

Onko asioita, joita olisi yrityksen kehittyessä ja kasvaessa tai lopettamisessa pitänyt 
tehdä toisin? 
-Yrityksen sisällä: johtajat, muu henkilökunta, omistajat Uos muu kuin yritysjohto). 
Mitä ja miten? .. .. 
-Yrityksen ulkopuolella, kunnan tai valtion viranomaiset ja poliitikot, rahoittajat, ED-
politiikka. Mitä ja miten? ..... . 

Onko asioita, jotka ovat mielestänne jääneet tekemättä? 
-Yrityksen sisällä: johtajat, muu henkilökunta, omistajat Uos muu kuin yritysjohto). 
Mitä ja miten? ....... . 
-Yrityksen ulkopuolella, kunnan tai valtion viranomaiset ja poliitikot, rahoittajat, ED-
politiikka. Mitä ja miten? . . ...... . 

Teema 5. Luonnehtikaa yrittäjätaipaleenne kulkua: 

Miten olette kehittynyt yrittäjänä ja ihmisenä, mitä olette oppinut ympäristöstä, 
yrittäjätovereilta ja asiakkailta: Millaisia menestyksen ja maahdollisen epätoivon 
hetkiä olette kokenut ja miten vastoinkäymisistä ja kriiseistä on noustu? .. .... . . 

Minkä ansiosta ja miten olette jaksaneet säilyttää innostuksenne ja voimaannuttaneet 
itsenne jatkamaan yrittämistä? .... 

Miten esimerkkinne on mielestänne vaikuttanut muihin yrityksiin ja kuinka monta 
yritystä olette olleet mukana auttamassa käyntiin lähtemistä? ...... . 

Miten perhe ja sukulaiset ovat olleet mukanaja tukena yritystoiminnassa? ..... . 

Luonnehtikaa myös omaa yrityksenne suhdetta yleiseen talouskehitykseen ja 
kokemuksista suuntautumisesta kansainvälisille markkinoille, jos sellaista on 
koettu ....... . 

Teema 6. Kauhajoki ja seutukunta yritysympäristönä 

Mitä vahvuuksia ja heikkouksia yrityksenne kannalta Kauhajoen 
toimintaympäristössä on mielestänne ollut toiminnan eri vaiheissa? .. ... 



Entä koko seutukunnassa? ...... 

Oletteko käyttänyt kunnallisia ja seudullisia neuvonta- ja muita palveluita ja mitä 
kokemuksia ja hyötyjä niistä on ollut? .. ... . 

Mitä hyötyjä Kauhajoella ja seutukunnassa toteutetuilla kehittämisprojekteilla 
mielestänne on saavutettu? ..... . 

Miten olette ottaneet osaa elinkeinojen kehittämistä koskevaan päätöksentekoon? ... ... . 
Mitä tuloksia olette saavuttanut? ... . 

Otetaanko seuraavat tulevaisuutta koskevat kysymykset mukaan ? 

Minkälaisena näette yrityksenne liiketoiminnan tulevaisuuden? ..... . 

Minkä tyyppisiä muutoksia toivoisitte toimintaympäristössä Kauhajoella ja koko 
seutukunnassa tapahtuvan, jotta toimintanne helpottuisi? ... .. . 

Voisitteko luovuttaa tutkimuksen käyttöön yritystoimintaanne liittyvää 
aineistoa, esimerkiksi valokuvia, lehtileikkeitä ja asiapapereita, jotka voisivat 
täydentää vastauksianne. Nämä palautetaan kopioinoin jälkeen takaisin Teille. 

Kiitokset haastattelusta! 





Liite B

Haastattelukysymykset
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FSD2882 KAUHAJOEN YRITTÄJYYSTUTKIMUKSEN HAASTATTELUT 2013

FSD2882 INTERVIEWS ON ENTERPRISE DEVELOPMENT IN KAUHAJOKI 2013

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
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1/ 

Kauhajoen yrittäjyyden historiahanke 

Viranhaitijoille ja luottamushenkilöille tarkoitettu lomake 

Haastateltavan nimi 

Syntymäaika ja paikka 

Jos ei ole syntynyt Kauhajoella, milloin tullut tänne? __ 

Virka-asema tai -asemat tai luottamustehtävät Kauhajoella. ____ _ 

Kauhajoen elinkeinopolitiikan ja palveluluiden kehittäminen 1960-luvun alusta lähtien 

Teema 1. Millainen tilanne Kauhajoen kehityksessä oli 1960-luvun alussa, ongelmat ja 

vahvuudet 

Väestökehityksessä?_ 

Kauhajoen elinkeinoelämässä? __ 

Teollisuudessa ja rakennustoiminnassa __ _ 

(suurimat yritykset teollisuudessa1960-luvun alussa: Kauhajoen osuusmeijeri, Kauhajoen 

saha Oy, Perälä-Yhtymä ja Lahtiharju Oy 

Maa- ja metsätaloudessa 

(voimakkaasti supistuva, pienviljelyvaltaisuus) 

Yksityisissä palveluissa?, kauppa, yrityspalvelut ym. 

Julkisissa palveluissa?, valtion ja kunnalliset palvelut 

Teema 2. Kunnan kehittäminen 1960-luvulla 

Kunnan kehittämistavoitteet? 

Koulutuksen kehittäminen 1960- luvulla. Miten toimittiin ja millaisin tuloksin? 

- Ammattikoulun perustaminen 

- Kauppaoppilaitoksen perustaminen 

- Maatalousoppilaitoksen kehittäminen osakkaaksi menemällä 

- Kotitalousoppilaitoksen tukeminen taloudellisesti 



- Muu koulutus, oppikoulutus, kansalaisopisto ym. 

(kiinnitetään huomiota oman kunnan ohella kuntien väliseen kilpailuun ja kuntainliittojen 

muodostamiseen. Kilpailua ennen kaikkea Kurikan mutta myös Teuvan kanssa. Miten 

pystyttiin estämään pienempien kuntien, Karijoen ja Isojoen, pelko kuntaliitoksista ja saamaan 

Jurva mukaan kuntainliittoihin?) 

Valtion aluehallinnon lisääntyminen. Mitä tehtiin valtion virastojen saamiseksi kuntaan ja 

millaisin tuloksin? 

(Valtion virastotalo ym) 

Kunnallishallinnon ja kunnan tehtävien laajeneminen? 

(uusi kunnantalo?, uudet virat ja toimet) 

Kunnan elinkeinojen kehittäminen, erityisesti teollistamispolitiikka 

Mikä oli tavoitteena? Kenen tai keiden tehtävänä tämä oli? Millainen organisaatio oli? 

Kunnan kehittämissuunnittelu? 

- Yleiskaavatutkimuksen laadinta 1960-luvun alussa, jossa selvitettiin elinkeinotoimintojen 

tilanne ja niiden kehittämiseen vaikuttavat tekijät sekä asetettiin niitä koskevat tavoitteet. 

Kiinnitettiin huomiota erityisesti teollisuuden tarpeisiin. 

- Mitä em. tutkimuksesta saatiin selville ja miten ruvettiin toimimaan? 

- vuonna 1967 ensimmäinen teollisuushalli (Lassila & Tikanoja?) 

- kunnan infrastruktuurin luominen 

(hankittiin ja kaavoitettiin maata teollisuuden tarpeisiin, rakennettiin kunnallistekniikkaa, 

lisättiin asuntotuotantoa raakamaata ostamalla ja kaavoittamalla sekä edistämällä 

asuntorakentamista) 

Mitä yrityksiä saatiin silloin ja mitä tehtiin niiden saamiseksi ja ketkä olivat aktiivisia? 

Lassila & Tikanoja, milloin 1967? 

Maan Liha Oy, milloin 

Muita, mitä? 

Miten 1960- luvulla tehdyt toimenpiteet vaikuttivat kunnan kehitykseen? 

Elinkeinoelämän muutoksiin 



Palvelutason muutoksiin? 

Väestön muutoksiin? 

Teema 3. Kunnan kehittäminen 1970-luvun alkupuolella 

Millainen tilanne Kauhajoen kehityksessä oli 1970-luvun alussa 

(väestökehityksessä, elinkeinoelämässä sekä julkisissa ja yksityisissä palveluissa) 

Elinkeinopolitiikka 1970-luvun alussa. Mahdolliset organisaatiomuutokset Vastuuhenkilöt 

viranhaltijat ja luottamushenkilöt? 

Elinkeinopolitiikan tavoitteet? 

Miten syntyi päätavoite: Kauhajoesta Suupohjan 16 000 asukkaan kaupunkitason keskus? 

Ketkä olivat ideoinnin ja laadinnan taustalla? Miten hyvin päätavoite on täyttynyt? 

Mitä tehtiin maapolitiikassa, kaavoituksessa ja kunnallistekniikan rakentamisessa teollisuuden 

kehittämiseksi? 

(vuosikymmenen alkupuolella teollisuuden tarpeisiin ostettiin ja kaavoitettiin yli 1 00 ha maata 

mm. 40 hehtaaria teollisuuskylää varten. Pienteollisuudelle hankittiin oma 30 hehtaarin alue)), 

Mitä tehtiin asuntopolitiikassa, maan ostossa ja vuokra-asuntojen tuottamisessa? 

(asuntotarkoituksiin varattiin maata yhteensä noin 140 ha . . Kunta rakensi yhteistyössä 

yritysten kanssa niiden työntekijöille yhteensä 130 vuokra-asuntoa) 

Teollisuushallien rakentaminen __ 

Yritysten muu tukeminen? 

(ei käytetty suoria tukitoimia: lainoja, avustuksia eikä takauksia) 

Jäteveden puhdistamon rakentaminen 

Liikenneyhteyksien parantaminen 

Pienlentokentän rakentaminen 

Mitä tehtiin haja-asutusalueiden kehittämiseksi? 

(maatilatalouden kehittäminen, tieyhteyksien parantaminen, kylätoiminnan tukeminen, 



Teema 4. Kauhajoen kehitys 1970-luvun loppupuolella? 

(suuri käänne) 

Millainen muutos Kauhajoen kehityksessä tapahtui 1970-luvun puolivälistä lähtien? 

(väestökehityksessä, elinkeinoelämässä sekä julkisissa ja yksityisissä palveluissa) 

Elinkeinopolitiikan muutokset 1970-luvun loppupuolella. Vastuu henkilöt: viranhaltijat ja 

luottamushenkilöt?. 

Elinkeinopolitiikan tavoitteet? 

Uusien yritysten tulo? Mitä tehtiin ja ketkä tekivät niiden saamiseksi Kauhajoelle? 

- Strömbergin tulo 1975 ja alihankkijoiden syntyminen 

-Esko Salon tulo Kauhajoelle vuonna 1974, mikä antoi vauhtia kuljetinteollisuuden 

kehitykselle nykyaikaiseksi materiaalinkäsittelykeskittymäksi. Onninen Oy Vesme jatkoi 1977 

Esko Salon perustamaa yritystä) 

- Rauma-Repolan talotehtaan tulo Kauhajoelle vuonna? jatkamaan Kauhajoen Sahan Oy:n 

toimintaa 

Huonekaluteollisuuden laajeneminen. Mitä tehtiin laajenemisen hyväksi? Mitkä yrittäjät ja 

yritykset olivat tärkeimpiä? 

Elintarviketeollisuuden laajeneminen Maan lihasta Atriaksi? Ketkä henkilöt olivat aktiivisimpia 

sen kehittämisessä? 

Mitkä olivat mielestänne näin nopean muutoksen tärkeimmät syyt ja kehitystekijät? 

- Aktiiviset viranhaltijat ja luottamushenkilöt kunnan johdossa. Ketkä ja miten toimivat? 

- Valtakunnalliset olosuhteet sopivia suuryritysten sivutoimipisteiden sijoittamiselle Kauhajoen 

tapaisiin kehitysaluekeskuksiin. Miten ilmeni? 

- hyvä yritysilmasto, hyvä yhteistyö yritysten ja kunnan johdon välillä. Miten ilmeni? 

- Teollisuudelle sopivan infrastruktuurin olemassaolo, monipuoliset palvelut ja koulut, toimiva 

kunnallistekniikka , hyvä liikennesijainti ym. Miten ilmeni? 

- vanhat yrittäjäperinteet Miten ilmeni? 



- työvoiman korkea laatu ja hyvät koulutusmahdollisuudet Miten ilmeni? 

- hyvät yrityspalvelut, mm. tili- ja kuljetuspalvelut Miten ilmeni? 

- muut, mitkä? 

Mitä tehtiin haja-asutusalueiden hyväksi 1970-luvun lopulla. Mitä tuloksia saatiin? 

(Haja-asutusprojekti 1977, kylätoiminnan edistäminen, maatilatalous ja sivuelinkeinot, 

turvetuotanto, turkistarhaus ja koneurakointi, tieyhteydet) 

Teema 5. Kunnan kehittäminen 1980-luvulla? 

Kehittämistavoitteet ja organisaatiomuutokset? 

Olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen ja laajentaminen 

(mm. yrittäjäkoulutus, yritystoiminnan rationalisointi. Avoimien ja luottamuksellisten suhteiden 

ylläpitäminen kunnan ja avainyritysten välillä) 

Yritystoiminnan kehitys? 

- toimialakeskittymien voimistuminen (materiaalinkäsittely ja huonekaluala) 

- Maan Liha -teurastamo Atriaksi? 

- uusien yritysten syntyminen. Mitä yrityksiä? 

Keskustaajaman kehittäminen 

(uudet asuinalueet Kaikunmäen kaava hyväksyttiin 1980) 

Haja-asutusalueiden kehittäminen 

(kylätoiminta, maatilatalouden rationalisointi, sivuelinkeinot,) 

Elämisen laadun parantaminen 

(asumistason parantaminen, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut, uusi kirjasto, Sotkan ulkoilu- ja 

urheilukeskus ym.) 

Teema 6. Kehitys suuren laman aikana, 1990-luvun alkupuolella 

Yritystoiminta kriisiytyi, menetettiin arviolta 1700 työpaikkaa, joista noin 1 000 olivat teollisia 

eli oikeastaan kaikki teollisuuspolitiikan suuret saavutukset lukuun ottamatta Atrian 

teurastamoa 



(Mistä syystä Atria säilyi? Mitä tehtiin sen säilyttämiseksi?) 

Suuren laman seuraukset Kauhajoella? 

(väestökehitys, työttömyys, yksityisten palvelujen väheneminen. , työssäkäynti Kauhajoen 

ulkopuolella) 

Mitkä olivat mielestänne näin voimakkaan kriisiytymisen syyt? 

- Valtakunnalliset tekijät. Mitkä? 

-Paikalliset tekijät. Mitkä? 

- Yrityskohtaiset syyt. Mitkä? 

Mitä Kauhajoella tehtiin laman voittamiseksi ja sen seurauksien lieventämiseksi? 

Olisiko jotakin voitu tehdä toisin, jotta lama olisi voitu välttää tai ainakin sen aiheuttamia 

ongelmia olisi lievennetty tehokkaammin. Mitä? 

Teema 7. Kehitys suuren laman jälkeen 1995 jälkeen 

Elinkeinopolitiikan organisointi ja sen muuttuminen 

- Seutukunnan tasolla 

- Omassa kunnassa 

Ketkä ovat olleet keskeisiä päättäjiä ja toimeenpanijoita, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä 

elinkeinopolitiikassa suuren laman jälkeen? 

Laman jälkeisen elinkeinopolitiikan tavoitteet ja toimintalinjat 

- aineetlomien edellytysten, osaamisen, lisääminen yrittäjäkoulutuksen ja projektien avulla. 

- vahvojen toimialakeskittymien kehittämishankkeet. Mitä on tehty? 

*Materiaalinkäsittelyteollisuuden kehittämishankkeet, erityisesti LC Logistics Center Oy:n ja 

Teknologiakeskus Logistian perustaminen ja niiden toiminnan tulokset? 

*Huonekaluteollisuuden kehittämishankkeet. Yhteistyö Jurvan Sellan (alkuaan 

Nikkarikeskuksen) ja Teuvan TEAK:n kansssa . . Mitä on tehty? 

*Elintarviketeollisuuden kehittämishankkeet, erityisesti Food Park Oy:n sekä Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun koulutus- ja tuotekehitysyksikön perustaminen ja toiminnan tulokset 



sekä Atria Suomi Oy:n kehittämishankkeet. Mitä on tehty? 

- Muut kehittämishankkeet? 

*kunnan keskustaajaman ulkoasun ja toimivuuden parantaminen. Mitä on tehty? 

* uuden kauppakeskusalueen suunnittelu ja toteutus. Yhteistyö suurten valtakunnallisten 

kauppaketjujen kanssa. Mitä on tehty? 

*koko kaupallisen keskuksen kehittäminen (vanha Topeekan varsi+ uusi 

kauppakeskusalue). Mitä on tehty? 

- Yleisten edellytysten luominen yritystoiminnalle 

* ammatillinen ja muu koulutus, 

* maapolitiikka ja kaavoitus 

( raakamaan osto ja vaihtaminen, teollisuusalueiden kaavoitus) 

*asuntotuotannon edistäminen, (asuntolainoitus. vuokra-asunnot) 

* tiestö- ja liikenneolojen parantaminen 

* vapaa-ajan ja virkistyspalveluiden kehittäminen 

- Yhteistyö yritysten kanssa 

* hyvän yritysilmaston luominen 

* uusien yritysten houkuttelu paikkakunnalle 

* yritysten suorat tukitoimet, takaukset, lainat ym 

*neuvonta 

* toimitilojen hankkiminen ja rakentaminen 

Miten vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi on vaikuttanut Kauhajoen 

elinkeinoelämän kehitykseen? 

Mitä ongelmien ratkaisemiseksi on Kauhajoella tehty? Mitä tuloksia on saavutettu? 

Mitkä ovat mielestänne olleet kehittämisen tärkeimmät tulokset Kauhajoella suuren laman 

jälkeen? Kuka tai ketkä ovat olleet kehityksen vetureina? 



Olisiko Kauhajoella voitu toimia toisinkin kuin on tehty? Miten? 

Teema 8. Kauhajoen kehitys kokonaisuutena 1960-luvulta lähtien tähän päivään saakka 

(haastateltava vastaa siltä ajalta lähtien, jolloin hän on tullut mukaan Kauhajoen 

kehittämiseen) 

Kuvailkaa ja vertailkaa Kauhajoen kehitystä naapurikuntiin, erityisesti Jalasjärveen ja 

Teuvaan sekä Kristiinankaupunkiin ja Seinäjokeen verrattuna. 

Mitä etuja ja vahvuuksia mutta toisaalta myös kehityksen esteitä Kauhajoella on ollut? 

Mihin Kauhajoella aikaan saamaanne asiaan olette erityisen tyytyväisiä? 

Entä onko asioita, jotka olisitte näin jälkeen päin tehneet toisin? Mitä ja miten? 

Kiitokset haastattelusta! 
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H: Olisko kaivannu julkisilta viranomaisilta tukea tai neuvontapalveluita tai…? 

A: Noo, tuo on sen verran erikoonen ala, että ei siihen nyt. Enemmän opetti ja koulutti 

asiakkaat ja Valio ja vastaavat kotimaiset, että ei oikeen viranomaasilla ollu eres, sanotahan, 

että ruostumattoman teräksen hitsauskoulutusta tai tällästä, ne piti itte työmaalla opettaa. 

Eihän sitä eres kuvitellu, että sellasta voi olla. Nyt tänä päivänä on jo sitäki saatavilla. Emmä 

niin kun oo siinä vaihees kaivannu, ja sitä nyt sai, meillä oli hyvä verkosto, tuttuja 

kaikenmoista, että ei siinä ollu puutetta. 

H: Saiko tältä alueelta osaavaa henkilökuntaa? 

A: No kyllä, totta kai. Kato, että ruostumaton puolihan on siitä, että se on ihan hyvä, jos on 

jotaki peruskoulutusta. Mutta yleensä se on hyvä käsityötaito ja sen sitte työn ohes oppii ja… 

Että usein meille on tullu ihan, että ei heillä oo mitää metallikoulutusta, vaan on ollu ihan 

tavallisia, on vaikka rakennusmies ollu koulutukselta, ja siitä on tullu yks parahia 

metallimiehiä, asentajia. Ja se on niin ku enemmän henkilökysymys ja ajatus. Totta kai 

koulutus auttaa, mutta meillä on hyvin paljo niitä, montaa oli niistä hyvistä kaveriista, niin ei 

välttämättä mitää ihimeellistä koulutusta. 

H: No miten piti raivata tiensä tämän alan markkinoille? 

A: No sehän on sinänsä jämerä tilanne, että jos sä teet yhyren hyvän projektin tai työn, 

koneen jollekki, niin se yleensä puhuu puolestansa. Seuraavan saanti on aina sitte helepompi. 

Ei oikeen oo muuta maharollisuutta, että se uskottavuus ja osaaminen pitää olla sitä luokkaa, 

ilmeisesti se tieto kulukee sielä. Asiakaskunta on kuitenki, elintarvikepuoli, niin se on 

kuitenki, vaikka se on suuri teollisuuden ala Suomeski, niin se kuitenki kulukee se tieto siellä 

sitte aika hyvin. Ja tietysti sitte on messut ja selevä esittelytyö asiakkaille, ja sitte jos on jotain 

uusia keksintöjä, niin kutsutahan sitte niitä toisia asiakkaita katsomahan. Se on semmosta. Ei 

siinä auta johonki lehtehen panna hirveitä kirjootuksia, koska välttämättä sen leheren avulla, 

levikillä niin montaakaa asiakasta oo. Ne pitää melekeen hakia sitte. Ja vientihän on omansa 

sitte. 

H: No jos ajatellaan niitä yrityksen toimintavaiheita, niin minkälaisia vaiheita sillä yrityksellä 

on ollu siitä perustamisesta siihen asti kun oot sen myyny pois, niin pystyksä jaotella tietyt 

vaiheet, mitä on tapahtunu? Onko ollu jotaki kriisivaiheita tai nousukausia? 

 




