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SEK auttaa Suupohjan aluetta
pysymään mukana digitalisaatiossa

S

EK on seutukunnan yrittäjien keskeinen
kumppani, joka
toimii alueellisena kehitysja asiantuntijayhteisönä ja
elinkeinoelämän hankkeita
koordinoivana tahona. Päivitimme viime vuonna strategian, joka otettiin käyttöön vuoden 2017 tammikuussa. Strategiassa todetaan, että parhaimmillaan
meillä on ensi vuosikymmenen alussa elinvoimainen ja
verkostoitunut seutu, jota
asuttaa monipuolinen ja hyvin koulutettu väestö. Erittäin merkittävä seikka aluetalouden kannalta on se,
että seutukunta olisi mahdollisimman energiaomavarainen. Biotalous ja kestävät energiaratkaisut sekä
Digitaalinen Suupohja ovat
myös kirjattuna Leader Suupohjan paikallisstrategiaan.
Meillä SEK:ssä on ollut reilun vuoden verran käynnissä
kaksi digihanketta. Digitaalinen maaseutu–hanke, jonka
tavoitteena on maaseudun
asukkaiden, kolmannen sektorin ja yritysten digitaalisten valmiuksien kehittäminen. ERUDITE -hankkeella
(Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories) taas parannetaan
digitaalisten innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa
maaseutualueilla Euroopan
tasoisella yhteistyöllä. Suomesta hankkeen partnereita
ovat SEK ja Etelä-Pohjanmaan liitto, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä hankkeen
toteutuksessa.
Edellä mainittujen kahden hankkeen yhteistyönä

on nyt käynnissä mm. Anvia Akkuna pilottihanke, yhdessä Kauhajoen vanhaintuki ry:n ja Kauhajoen seurakunnan kanssa. Myös paikallinen verkkoyhtiö Sunet
Oy on hankkeiden yhteistyökumppanina merkittävässä roolissa, kun kehitetään alueemme valokuituverkkoa ja sen päällä tarjottavia palveluja. Voidaankin
sanoa, että alueemme verkkoyhteydet ovat erinomaiset. Sen ansiosta meillä
Suupohjalaisilla on markkinoina koko maailma.
Digitalisaatio nähdään
myös meillä välttämättömänä välineenä maaseudun elinvoimaisuudelle tulevaisuudessa. Etätyön merkitys sekä verkon kokonaisvaltainen hyödyntäminen
niin myynnissä kuin markkinoinnissakin tulee jatkossa varmasti kasvamaan.
Digihankkeemme pyrkivätkin helpottamaan yritysten kynnystä tehdä ns. digiloikka. Lisäksi ne tarjoavat
Suupohjan alueen kuntalaisille ajankohtaista tietoa digitaalisuudesta.
Toimintaympäristömme
tulevaisuuden muutokset
asettavat Suupohjan alueen
elinvoimaisuuden kehittämiselle omat haasteensa.
Kuntakentän strateginen
muutos polarisoituu entistä
selkeämmin taantuviin kuntiin ja kasvaviin talouskeskuksiin. Nämä haasteet on
tiedostettu myös Suupohjassa, ja SEK on lähtenytkin
omalta osaltaan auttamaan
yrityksiä ratkaisemaan digitalisaation ongelmia kahden kärkihankkeen toimenpiteiden avulla.

Tässä liitteessä esitellään
alueellamme toimivia ITalan yrityksiä. On hienoa
huomata, että osaamista
meiltä löytyy omasta takaa
joka kunnasta. Toivottavasti

tämä omalta osaltaan kannustaa käyttämään paikallisia palveluja – ja palveluntarjoajia.
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Ota yhteyttä!

Digitaalinen maaseutu –hanke

S

uupohjan
elinkeinotoimen kuntayhtymä hallinnoi ja toteuttaa Leader -rahoitteista Digitaalinen maaseutu-hanketta,
jonka
tavoitteena on maaseudun
asukkaiden, kolmannen
sektorin ja yritysten digitaalisten valmiuksien kehittäminen ja tätä kautta maaseudun elinvoimaisuuden
vahvistaminen. Hanke on
ruohonjuuritason työväline,
joka täydentää paikallista,
valtakunnallista ja maakunnallista digitaalista kehitystoimintaa. Hanke keskittyy
Suupohjan ja Kurikan alueiden konkreettiseen digitaaliseen kehittymiseen myös
perusasioissa. Kyselyjen

avulla olemme selvittäneet
alueen asukkaiden ja yritysten digitaalisia valmiuksia,
joiden perusteella on suunniteltu ja organisoitu erilaisia tilaisuuksia.
Suupohja on ollut edelläkävijä infransa puolesta digitaalisuudessa jo pidemmän aikaa. Alueella toimii
vuonna 2005 perustettu paikallinen valokuituverkkotoimija, Sunet Oy. Erilaisten
digitaalisten palveluiden pilotointien ansiosta esimerkiksi videoneuvottelulaitteet ovat jääneet aktiiviseen
käyttöön. Tämän lisäksi
alueen ICT-palvelut on keskitetty yhteiseen Suupohjan
Seutupalvelukeskukseen.

Maaseudullakin on
tehtävä digiloikka
Maaseudun asukkaille uusien etäpalveluiden hyödyntäminen alkaa olla välttämättömyys, sillä mm. julkisia palveluja siirretään
vauhdilla verkkoon. Moni
kuntalainen tarvitsee kuitenkin paikallista tukea ja
konkreettista, läheltä tulevaa tiedottamista ottaakseen palvelut käyttöön.
Hanke on alusta asti ollut
esittelemässä erilaisia digitaalisia palveluja Suupohjan
alueen asukkaille, yrityksille
ja yhteisöille. Opastusta tarvitaan, koska ennusteiden
mukaan digitalisaation mu-

kana Suomesta tulee häviämään satoja tuhansia työpaikkoja samalla kun tilalle
syntyy uusia. Vanhoista ammateista vapautuva työvoima ja syntyvät uudet työpaikat eivät automaattisesti
kohtaa.
Tulevan syksyn ja talven
aikana hanke järjestää vielä
erilaisia tilaisuuksia. Suupohjan alueen asukkailla on
nyt hyvä mahdollisuus kysyä, kouluttautua ja varautua digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin.
Olipa asiasi pieni tai suuri,
ota rohkeasti yhteyttä.
Esa Ylikoski
projektipäällikkö,
Digitaalinen maaseutu
–hanke

