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Kiireisten tiivistelmä:
Osaajat valintojen kentällä

Tutkimuksen lähtökohdat

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on oletus siitä, että yritysten tärkeimmäksi pää-
omaksi on noussut inhimillinen pääoma, eli osaava, innovatiivinen ja korkeasti
kouluttautunut työvoima. Tällöin myös elinkeinopolitiikan olisi kehityttävä yksilöt
paremmin huomioon ottavaan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
mm. haasteelliset työmahdollisuudet, ympäristön laatu, kaupunkiseudun viihtyisyys
asuinalueena, kulttuuripalvelut ja lasten koulutusmahdollisuudet tulevat nousemaan
tärkeäksi osaksi innovatiivisen miljöön luomista. Näin ollen voidaan olettaa, että
keskeiseksi kysymykseksi kaupunkiseutujen kehittämisessä osana elinkeino-
politiikkaa nousee palvelujen ja asuinympäristön laatuun panostaminen eli sellai-
sen työ- ja asuinympäristön luominen, joka yhtäältä houkuttelee huippuosaajia
seudulle ja toisaalta myös pitää heidät siellä.

Tutkimustehtävä:

• Tutkimustehtävänä on tunnistaa asuin- ja elinympäristön laadun merkitys kaupunki-
seutujen kilpailukyvyssä

Tutkimuksen tavoitteet:

1. Saada tietoa siitä, mikä on asuin- ja elinympäristön laadun eri osatekijöiden merki-
tys huippuosaajien sijoittumisessa

2. Tunnistaa kunkin kaupunkiseudun asuin- ja elinympäristön laadun vahvuudet ja
pullonkaulat

3. Tunnistaa taloudellisen kilpailukyvyn sekä asuin- ja elinympäristön laadun väliset
yhteydet

4. Luoda uusia asuin- ja elinympäristön laadun paremmin huomioon ottavia
lähestymistapoja kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikan kehittämiseksi.

Käsillä oleva tutkimuksen loppuraportti painottuu erityisesti varsinaiseen tutkimus-
tehtävään vastaamiseen ja tarkastelee kaupunkiseudun vetovoimaisuutta kokonais-
valtaisemmin. Muihin kysymyksiin vastaukset on esitetty pääosin tutkimuksen
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edellisessä osaraportissa: “Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kil-
pailukyky”, jossa esitellään laajasti tutkimusseuduilta kerättyä kyselyaineistoa.
(Raunio & Linnamaa 2000

Projektin aineisto koostuu 66 teemahaastattelusta osaamisintensiivisten yritysten
rekrytoinnista vastaaville henkilöille, näiden yritysten osaajille suunnatusta kyse-
lystä (n=860) sekä osaajille tehdyistä 61 teemahaastattelusta. Aineisto on kerätty
Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen kaupunkiseuduilta.
(Aineistoista tarkemmin ks. Raunio & Linnamaa 2000.)

Osaajat valintojen kentällä

Uuden talouden haasteet kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikalle nousevat kolmesta
talouden kehitystä voimakkaasti ohjaavasta pitkän aikavälin trendistä:

• Osaamisen haaste eli tuotannon teknologisoituminen ja t&k -toimintojen merkityk-
sen kasvu yritysten kilpailukyvyssä

• Kansainvälistymisen haaste eli talouden globalisoituminen sekä yksilöiden ja työ-
markkinoiden kansainvälistyminen

• Niukkuuden haaste eli osaavaa työvoimaa on lähitulevaisuudessa teollistuneissa
maissa vanhenevan väestön ja rakenteellisen työttömyyden vuoksi yhä vähem-
män tarjolla.

Nämä kolme trendiä vaikuttavat samanaikaisesti kasvattaen inhimillisten voima-
varojen merkitystä kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä. Elinkeinoelämän tukemi-
seen ja kehittämiseen tähtäävässä politiikassa on työvoimaan liittyvät kysymykset
nostettava yritystoiminnan rinnalle avainasemaan ja panostettava seudun inhimil-
listen voimavarojen kehittämiseen.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten osaajien asunseudun valintaan
liittyviä preferenssejä ja valintaprosessiin vaikuttavia tekijöitä (ks. Raunio & Linna-
maa 2000). Valinta ei tapahdu niinkään globaalien virtojen tilan rajattomassa maa-
ilmassa kuin kansallisella tasolla melko rajatulla valintojen kentällä. Myös valin-
tojen kentällä ovat kansainväliset vaihtoehdot lähes poikkeuksetta mukana, mutta
liittyvät erityisesti muuttoalttiisiin elämänvaiheisiin ja lyhyisiin komennustyyppisiin
työtehtäviin ennemmin kuin vakituisempaan siirtymiseen ulkomaille.

Pääsääntöisesti suomalaiset osaajat eivät ole Brooksin “boheemeita porvarei-
ta” tai Castellsin “kansainvälistä eliittiä”, vaan arvot ja arvostukset ovat hyvin
lähellä valtaväestöä. Suomen yhteiskunnalle tyypilliset tasa-arvoisuus ja erottumatto-
muus näkyvät myös osaajien arkisessa elämäntyylissä. Kuten Ilmonen on toden-
nut, tieto- ja taitoammattilaisia ei yhdistä pyrkimys ylellisiin asuinalueisiin,
aurinkokuivatut tomaatit tai maitokahvi, vaan suvaitsevaisuus, perhearvot ja
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tasapainoisuus. Henkiset arvot korostuvat aineellisia enemmän. (Ilmonen 2000.)
Henkisiin arvoihin voidaan lukea myös osaajien sijoittumista pääsääntöisesti oh-
jaavat tekijät: kiinnostavat ja haastavat työtehtävät eli työn sisältö sekä sosi-
aaliset suhteet eli useimmiten halu palata tuttujen sosiaalisten verkostojen ja mil-
jöön pariin (paluumuutto). Erityisesti nämä tekijä ohjaavat sijoittumista valintojen
kentällä.

Valintojen kenttä muodostuu niistä kaupunkiseuduista, joita osaaja pohtii
potentiaalisina asuinseutuina. Yksinkertaistaen pääsyvaatimukset valintojen ken-
tälle ovat:

• Kyky tyydyttää osaajan “perustarpeet” eli kaupunkiseudun ominaisuudet.

• Osaajien tietoisuus kaupunkiseudun vetovoimaisista ominaisuuksista eli selkeä
profiili

• Positiivinen tai neutraali asenne kaupunkiseutua kohtaan eli hyvä tai arvovapaa
imago

Hyvästä parempaan hakeutuvien osaajien vähimmäisvaatimukset tai “perustarpeet”
ovat kärjistäen viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, hyvät peruspalvelut sekä
kiinnostavat työmahdollisuudet osaajan toimialalta (ks. Raunio & Linnamaa 2000).

Suomalaisten osaajien valintojen kenttä muodostuu yksinkertaistaen Helsingin
seudusta, muista kasvukeskuksista (mahdollisista muista kiinnostavia työpaikkoja
tarjoavista kaupunkiseuduista), entisestä kotiseudusta ja nykyisestä asuinseuduista
sekä ulkomaista yleensä. Pääsääntöisesti kiinnostavat työmahdollisuudet tai tietoi-
suus niistä rajaavat valintojen kenttää voimakkaasti. Usein kentällä on vain kaksi
tai kolme todellista vaihtoehtoa, joiden välillä vetovoimaisuutta arvotetaan. Arvot-
tamisen kohteena on aina myös asuinseutu eli vetovoimainen kaupunkiseutu paitsi
houkuttelee myös sitouttaa. Vetovoimaisuus ei siis vain “vedä”, vaan muodostuu
neljästä eri tavoin vaikuttavasta “voimasta”(Kuva A), jotka voivat joko...

• Vetää kaupunkiseudulle eli kaupunkiseudun tarjoamat mahdollisuudet näyttävät
seudun ulkopuolella niin houkuttelevilta, että muiden tarjolla olevien vaihtoehto-
jen sijaan päätetään sijoittua sinne. Kaupunkiseutujen välillä lähinnä kiinnostavat
ja haastavat työ- ja uramahdollisuudet todella vetävät osaajia seudulta toiselle.

• Estää kaupunkiseudulle sijoittumisen, jolloin jotkin tekijät näyttävät seudun ulko-
puolelta niin negatiivisilta ja voimakkaasti elämänlaatua heikentäviltä, että riskiä
niiden toteutumisesta omalla kohdalla ei tahdota ottaa seudulle muuttamalla.
Kaupunkiseudun ilmapiiri voi muodostua estäväksi voimaksi, jos sen oletetaan
vaikeuttavan sosiaalisten suhteiden luomista ja seudun yhteisöön sisään pääse-
mistä (suurkaupungin hektinen urailmapiiri tai pikkukaupungin sisäänpäin
kääntyneisyys). Helsingin seudulle sijoittumista estävät myös suurkaupungille
tyypilliset asumisen hinta ja ruuhkautuminen.

• Sitouttaa tai juurruttaa kaupunkiseutuun. Sitouttaminen syntyy tekijöistä, joiden
vuoksi seudulla pysyminen on perusteltua. Juurtuminen on astetta voimakkaam-
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paa ja liittyy enemmän sosiaalisiin suhteisiin ja tunneperäiseen kiintymiseen koti-
seutuun. Juurtumisen äärimmäisenä muotona voidaan pitää paluumuuttoa, joka
perustuu paluuseen sosiaalisten verkostojen ja tuttujen maisemien pariin. Sitouttavia
tekijöitä ovat esimerkiksi miellyttävä asuinympäristö ja perheellisten kohdalla eri-
tyisesti korkealaatuiset koulut.

• Irrottaa tai työntää seudulta pois. Irrottaminen syntyy tilanteessa, jossa esimer-
kiksi seudun palvelut ovat vain välttävästi hoidettuja. Jos tilaisuus vaihtaa asuin-
seutua nousee esiin, nämä tekijät eivät millään tapaa sido yksilöä siihen, vaan ovat
osaltaan “irrottaneet” hänet seudusta. Työntö on astetta voimakkaampaa ja syn-
tyy seudun negatiivisista tekijöistä, jotka selvästi lisäävät yksilön halukkuutta ja
aktiivisia toimenpiteitä hakeutua seudulta pois. Irrottavia tai työntäviä tekijöitä ei
varsinaisesti noussut esiin. Puolison työllistymismahdollisuudet voidaan nähdä
vaihtelevalla voimakkuudella työntävänä tekijänä kaikilla paitsi Helsingin seudulla.
Suomalaisten kasvukeskustenkin työmarkkinat ovat kuitenkin lopulta melko kape-
at.

Kärjistäen lähinnä työn sisällön korostaminen ja sen perässä liikkuminen erottavat
osaajat valtaväestöstä. Kiinnostavia ja haastavia työmahdollisuuksia tarjoavat, laa-
dullisesti korkeatasoiset työmarkkinat (luovat ongelmanratkaisuympäristöt) näh-
dään erittäin vetovoimaisina. Myös asuin- ja elinympäristön laatua arvostetaan
erittäin paljon. Työmarkkinoiden tarjoamat luovat ongelmanratkaisuympäristöt ovat
kuitenkin varsinainen vetävä voima, koska ne nähdään hyvin eri tasoisina eri
kaupunkiseuduilla. Sen sijaan asuin- ja elinympäristön oletetaan olevan kohtuulli-
sen samantasoista kaikilla valintojen kentän kaupunkiseuduilla. Näin ollen
muuttoliiketutkimuksen perinteinen jako seutujen välillä muuttoa ohjaavien työ-
markkinoiden ja seudun sisäistä muuttoa ohjaavan asuin- ja elinympäristön laadun
välillä ei ainakaan vielä ole radikaalisti muuttunut.

KUVA A. Kaupunkiseutu valintojen kentällä.
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Helsingin seudun ehdoton puoleensa vetävä voima on laajat ja monipuoliset työ- ja
uramahdollisuudet. Myös metropolin orastavia ongelmia nousi esiin: ruuhkautunut
liikenne ja osin myös palvelut, korkeat asumiskustannukset sekä seudun hektinen
ilmapiiri nähdään usein seudulle sijoittumisen esteinä. Helsingin seudun
vetovoimaisuuden kehittämisessä avainasemassa ovat maankäyttöön liittyvät te-
kijät. Asemansa vuoksi Helsingin seutu on selkeästi profiloitunut osaajien silmissä
ja sillä on kaksoisimago yhtäältä hektisenä ja vastenmielisenä seutuna ja toisaalta
helposti lähestyttävänä ja suvaitsevana suurkaupunkina.

Tampereen, Turun ja Jyväskylän seudut edustavat pikkukaupunkimaista asuin- ja
elinympäristöä, johon on onnistuttu yhdistämään toimivat paikalliset työmarkkinat.
Erityisesti Tampereen seudulla informaatioteknologiaan liittyvien insinööriammattien
kohdalla työmarkkinoiden vetovoima on hyvä. Jyväskylän seudun työmarkkinat
ovat myös kehittyneet samaan suuntaan. Tampereen ja Jyväskylän seutujen
osaamisprofiilit on tunnistettu ja molempien imago on positiivinen tai arvovapaa.
Turun seudulla työmarkkinoiden vetovoima on vasta nousussa. Turun seudun
osaamisprofiili on vielä melko matala ja imagossa heikkoja signaaleja negatiivi-
suudesta lähinnä mediajulkisuuden kautta. Säilyttääkseen kilpailuetunsa suhteessa
Helsingin seutuun kasvukeskusten on turvattava asuntojen saatavuus ja hintojen
kohtuullisuus sekä estettävä työmatkaliikenteen ruuhkautuminen. Siinä missä Hel-
singin seudulla nämä ongelmat jo vaikuttavat kaupunkiseudun vetovoimaan kasvu-
keskusten on ne mahdollista välttää.

Porin ja Seinäjoen seutujen avainkysymys on miten päästä valintojen kentälle
mukaan. Periaatteessa kysymys on samasta kehitysprosessista kuin edellisten
kasvukeskusten kohdalla, mutta lähtökohdat ovat erilaiset. Kaupunkiseutujen on
kehitettävä paikallisia työmarkkinoita entistä vetovoimaisemmiksi ja samalla voi-
makkaasti nostettava esiin näitä avautuvia mahdollisuuksia oikean kohderyhmän
silmissä. Tehtävää vaikeuttaa asenne, joka heijastuu kaupunkiseutujen imagoon.
Erityisesti Porin seudun kohdalla viestit positiivisestakin kehityksestä hukkuvat
vastaanottajien negatiiviseen asenteeseen. Seinäjoen seudulla tilanne on hieman
toisen tyyppinen ja negatiivisen asenteen sijaan ongelmana on tietämättömyys seu-
dun mahdollisuuksista yleensä ja erityisesti osaamisprofiilin puuttuminen.

Muuttuva valintojen kenttä

Yksittäisiä kaupunkiseudun ominaisuuksia ei kuitenkaan voida liittää suoraan eri
voimiin, vaan ominaisuuksien merkitys on aina riippuvainen siitä valintojen kentäs-
tä, jolla kaupunkiseutu vetovoimaisuudesta kilpailee. Kentän muuttuessa myös
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vetovoimaisuuden voimien roolit muuttuvat. Kaupunkiseutujen asema valintojen
kentällä muuttuu:

• osaajien preferenssien muuttuessa,

• kaupunkiseudun ominaisuuksien muuttuessa,

• muiden kaupunkiseutujen ominaisuuksien muuttuessa,

• osaajien tietoisuuden kaupunkiseutujen välisistä eroista muuttuessa,

• osaajien asenteiden muuttuessa tai

• uusien vaihtoehtojen noustessa valintojen kentälle.

Preferenssit eivät todennäköisesti muutu perusolemukseltaan kovinkaan paljoa,
joten valintojen kenttää muokkaavat kaupunkiseutujen kehittymisprosessit, kyky
kehittää ja markkinoida kaupunkiseutua sekä kyky vastata kansainvälistymisen
haasteisiin. Lähitulevaisuudessa kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikassa onkin tar-
koituksenmukaista kiinnittää huomiota seuraaviin inhimillisten voimavarojen sijoit-
tumisen kannalta tärkeisiin teemoihin:

• Paikallisten työmarkkinoiden laadun merkitys kasvaa eli niiden on tarjottava myös
jotakin muuta kuin koulutusta vastaava työ ja toimeentulo. Erilaiset yritysten,
yritysklustereiden, teknologiakeskusten, korkeakoulujen, jne. muodostamat
osaamiskeskittymät nousevat yhä tärkeämpään rooliin vetovoimaisuuden kehittä-
misessä. Luovan ongelmanratkaisuympäristön merkitys kasvaa.

• Osaajat ja osaajien työmarkkinat kansainvälistyvät ja osaamiskeskittymiä on luke-
mattomia eripuolilla maailmaa, joten osaajilla on entistä useampia vaihtoehtoja tar-
jolla. Paikallisista työmarkkinoista on pyrittävä luomaan muista mahdollisuuksista
ja informaatiotulvasta erottuva brändi, joka tarjoaa seudulla työskentelevälle jota-
kin lisäarvoa enemmän kuin muut seudut. Kaupunkiseudun markkinoinnin merki-
tys kasvaa.

• Asuin- ja elinympäristön laadun merkitys osaajien sijoittumisessa tullee korostu-
maan lähitulevaisuudessa. Kaupunkiseutujen erilaistuminen ja vaihtoehtojen kan-
sainvälistyminen korostaa asuin- ja elinympäristön roolia valintojen kentällä. Vaik-
ka työ- ja uramahdollisuudet määräävät kentälle nousevat vaihtoehdot, asuinym-
päristön laatu on entistä kriittisemmän tarkastelun kohteena vaihtoehtojen erilais-
tumisen myötä. Asuin- ja elinympäristön laadun merkitys kasvaa.

• Korkeakoulutuksen rooli ei ole vain tuottaa osaamista, vaan korkeakoulut vetävät
osaamista myös puoleensa ja profiloivat seutua ilmapiiriltään avoimena ja helposti
lähestyttävänä. Kaupunkiseudun osaamisilmapiirin merkitys seudun imagon taus-
talla kasvaa.

Globaalisti virtaavassa maailmassa on oltava vetovoimainen kaupunkiseutujen
kehittämisen kannalta arvokkaiden resurssivirtojen suhteen. Virtuaalisen kulttuu-
rin yhteiskunnassa todellisuudesta muodostetut mielikuvat rakentavat oman todel-
lisuutensa muodostaen jatkuvasti merkitystään kasvattavan maailmankuvan yhä
useampien ihmisten mieliin (ks. Niiniluoto 1989). Ilman mielikuvaa kaupunkiseutu
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ei ole olemassa globaalissa informationaalisessa todellisuudessa (ks. Lash & Urry
1994). Mielikuvan on kuitenkin aina perustuttava todellisuuteen. Lukuisat epävi-
ralliset tiedon kanavat välittävät viestejä kaupunkiseudun ominaisuuksista ja jos
kaupunkiseudun oma markkinointi on ristiriidassa tämän viestin kanssa, kääntyy
se itseään vastaan. Kilpailukykyä voidaan siis vahvistaa markkinoinnin avulla ja
jopa luoda kilpailuetu, mutta olennaista kilpailukyvyn kehittämisessä ovat todelliset
kehittämisprosessit. Kun kilpailukykyä kehitetään HR-orientaaion mukaisesti, sen
perustana ovat yksilön hyvinvointi ja oppiminen. Inhimillisten resurssien kehittämi-
sessä elinkeinopolitiikassa ei riitä, että otetaan huomioon asuin- ja elinympäristö.
On otettava huomioon yksilö ja hänen tarpeensa eri elämänvaiheissa.

HR-orientaatio korostaa inhimillisten voimavarojen merkitystä kaupunkiseudun
kilpailukyvyn ytimenä. Olennaista on nähdä kehittämisprosessi yksilön näkökul-
masta. Kaupunkiseudun on tarjottava puitteet osaamisen kehittämiselle elämän
kaikissa vaiheissa. HR-orientoituneen kehittämisen kolme kulmakiveä ovat asuin-
ja elinympäristön laatu eli osaamisen sitouttaminen, koulutus eli osaamisen tuotta-
minen sekä seudun työ- ja uramahdollisuudet eli osaamisen hyödyntäminen. HR-
orientaatioon liittyy näkemys kaupunkiseudun aktiivisesta markkinoinnista ja
vetovoimaisuuden kehittämisestä elinkeinopolitiikan strategisina painopisteinä.
Osaamista on siis luotava ja sitoutettava, jotta sitä kyetään houkuttelemaan. Osaa-
minen vetää puoleensa osaamista
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1.1 Uuden talouden1 haasteet kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikalle

Uuden talouden haasteet kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikalle nousevat kolmesta
talouden kehitystä voimakkaasti ohjaavasta pitkän aikavälin trendistä. Ensimmäi-
nen on tuotannon teknologisoituminen ja t&k -toimintojen merkityksen kasvu yri-
tysten kilpailukyvyssä eli osaamisen haaste. Toinen on talouden globalisoituminen
sekä yksilöiden kansainvälistyminen eli kansainvälistymisen haaste. Kolmas on
osaavan työvoiman niukkuus eli soveltuvaa työvoimaa on teollistuneissa maissa
vanhenevan väestön ja rakenteellisen työttömyyden vuoksi yhä vähemmän tarjol-
la. Voidaan puhua niukkuuden haasteesta.

Nämä kolme trendiä vaikuttavat samanaikaisesti kasvattaen inhimillisten voi-
mavarojen hallinnan merkitystä osana kaupunkiseutujen kilpailukykyä. Yritys-
ten ja yksilöiden kansainvälistyminen laajentaa työmarkkinoita ja alentaa yksilön
kynnystä etsiä elämänsä laatua globaalisti. Osaamisen vaatimus kasvattaa osaa-
misen merkitystä paitsi yritysten myös koko kaupunkiseudun taloudellisen kehi-
tyksen voimavarana. Samanaikaisesti osaavan ja kansainvälistyvän resurssin mää-
rällinen kasvu on hidastunut ja kääntynyt jopa laskuun alueilla, joilla osaajista on
suurin kysyntä. Kilpailu osaavasta työvoimasta onkin saanut kansainvälisen kilpa-
juoksun muotoja, kun kansainväliset yritykset ja jopa valtiot ovat pyrkineet tyydyt-
tämään osaajavajettaan houkuttelemalla työvoimaa rajojensa ulkopuolelta vähem-
män kehittyneistä, mutta yleensä hyvän koulutuksen takaavista maista.

1Uusi talous määritellään useimmiten kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Kapeampi määritelmä liittää
sen lähinnä Internetin ja langattoman teknologian hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Laajempi mää-
ritelmä liittää uuteen talouteen kaiken liiketoiminnan, jossa tieto on tärkein kilpailutekijä ja informaatio-
teknologia on merkittävästi muuttanut toimintatapoja tai toiminnan organisoitumista. (Winther
2001.) Tässä tutkimuksessa uusi talous viittaa jälkimmäiseen määritelmään.
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Pitkän aikavälin kilpailukykyisyyttä ja kasvun mahdollisuuksia heikentävä osaajien
niukkuus vaatii elinkeinopolitiikalta toimia, jotka turvaavat seudun yrityksille niiden
tärkeimmän resurssin - osaavan työvoiman - saatavuuden. Elinkeinoelämän tuke-
miseen ja kehittämiseen tähtäävässä politiikassa on työvoimaan liittyvät kysymyk-
set nostettava yritystoiminnan rinnalle avainasemaan. On panostettava seudun
inhimillisten voimavarojen kehittämiseen. Tämän raportin keskiössä on yksi inhi-
millisiä voimavaroja korostavan elinkeinopolitiikan osa-alue: asuin- ja elinympäris-
tö (ks. Kuva 13). Raportti määrittelee asuin- ja elinympäristön roolin osana kaupunki-
seudun kilpailukykyä ja esittelee inhimillisiä voimavaroja (human resources) ko-
rostavan ns. HR-orientoituneen kehittämispolitiikan osaamistaloudessa toimivien
kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikan painopistealueena.

Asuin- ja elinympäristön laatu on perinteisesti kuulunut osaamisintensiivisten ja
teknologiavetoisten aluekehittämisstrategioiden peruslähtökohtiin. Sen on nähty
olevan edellytys osaavan työvoiman saatavuudelle. (Willoughby 1995; Saxenian
1989; Castells 2000.) Tällaisia yleisluonteisia policy-suosituksia tarkemmin
kohdennetuissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että osaavan työvoiman sijoit-
tumista määrittävät erityisen voimakkaasti seudun tarjoamat työ- ja ura-
mahdollisuudet (Green 1997; Malecki & Bradbury 1992).

Asuin- ja elinympäristöllä on kuitenkin oma roolinsa kaupunkiseudun kilpailu-
kyvyssä, mutta sitä ei ole mielekästä tarkastella irrallaan työ- ja uramahdollisuuk-
sista. Inhimillisten voimavarojen näkökulmasta asuin- ja elinympäristön rooli osa-
na kilpailukykyä voidaan nähdä sen vaikutuksena kaupunkiseudun vetovoimaisuu-
teen. Tässä raportissa pureudutaan vetovoimaisuuteen kokonaisvaltaisena pro-
sessina. Kaupunkiseudun kilpailukykyisyys vaatii korkealaatuista asuin- ja elinym-
päristöä, mutta mikä on sen rooli kaupunkiseudun kilpailukyvyssä, kilpailuedun
muodostajana ja osana kokonaisvaltaista vetovoimaisuutta? Käytettäessä veto-
voimaisuutta elinkeinopoliittisena välineenä seudun osaajapotentiaalin vahvistami-
sessa on tarkastelu laajennettava kaupunkiseudun fyysisestä, kokemuksellisesta
olemuksesta sen ulkopuolelle, mielikuvaympäristöön. Vetovoimaisella kaupunki-
seudulla ei ole vain hyviä ominaisuuksia, vaan sillä on myös selkeä profiili, hyvä
imago ja mahdollisesti jopa vetovoimainen brändi.

Vetovoimaisuutta tarkastellaan kilpailukyvyn näkökulmasta samoista osaaja-
resursseista kilpailevien kaupunkiseutujen välisenä ilmiönä. Taustalla on ajatus
globaaleista resurssivirroista (informaatio, teknologiat, osaaminen, mielikuvat, jne.),
joita kaupunkiseudun on menestyäkseen kyettävä vetämään puoleensa. Tarkaste-
lun lähtökohtana käytetään “valintojen kenttä” -metaforaa. Valintojen kenttä muo-
dostuu niistä kaupunkiseuduista, joita osaava työvoima arvottaa potentiaalisina
sijoittumispaikkoina. Kaupunkiseudun on täytettävä osaajan ”perustarpeet” pääs-
täkseen mukaan tälle valintojen kentälle ennen kuin se voi todella hyödyntää
vetovoimaisuuttaan. Vetovoimaisuus tulkitaan kykynä houkutella ja sitouttaa



21

Johdanto

osaava työvoima tehokkaammin kuin muut valintojen kentälle nousseet kaupunki-
seudut. Vetovoimaisuus on siis erityisesti samoista resursseista kilpailevien
kaupunkiseutujen välinen prosessi, eikä niinkään viittaa esimerkiksi kaupunkiseudun
edellytyksiin houkutella ihmisiä ympäröivältä maaseudulta tai kaukaisemmilta syrjä-
seuduilta1. Tässä kaupunkiseutu on globaali toimija, jonka on kyettävä nostamaan
esiin omat vahvuutensa kansainvälistymisen laajentamalla ja usein erittäin
kilpailukykyisten kaupunkiseutujen muodostamalla valintojen kentällä.

Osaajien sijoittumiseen vaikuttava dynamiikka nähdään prosessina, jota yhteis-
kuntaan ja yksilöön liittyvät tekijät ohjaavat ja jonka voimakkuuteen osaajien
preferenssit ja kaupunkiseutujen ominaisuudet vaikuttavat. Ymmärtämällä tämän
prosessin suhde kehitettävän kaupunkiseudun tarpeisiin on mahdollista luoda mah-
dollisimman hyvin seudun osaamistarpeita tukeva HR-orientoitunut seudullinen
kehittämisstrategia.

1.2 Tutkimuksen tehtävä, tavoitteet ja kohdealueet

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on oletus siitä, että yritysten tärkeimmäksi pää-
omaksi on noussut inhimillinen pääoma, eli osaava, innovatiivinen ja korkeasti
kouluttautunut työvoima. Tällöin myös elinkeinopolitiikan olisi kehityttävä yksilöt
paremmin huomioon ottavaan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
mm. haasteelliset työmahdollisuudet, ympäristön laatu, kaupunkiseudun viihtyisyys
asuinalueena, kulttuuripalvelut ja lasten koulutusmahdollisuudet tulevat nousemaan
tärkeäksi osaksi innovatiivisen miljöön luomista. Näin ollen voidaan olettaa, että
keskeiseksi kysymykseksi kaupunkiseutujen kehittämisessä osana elinkeino-
politiikkaa nousee palvelujen ja asuinympäristön laatuun panostaminen eli sellai-
sen työ- ja asuinympäristön luominen, joka yhtäältä houkuttelee huippuosaajia
seudulle ja toisaalta myös pitää heidät siellä.

Tutkimustehtävä:

• Tutkimustehtävänä on tunnistaa asuin- ja elinympäristön laadun merkitys kaupunki-
seutujen kilpailukyvyssä

Tutkimuksen tavoitteet:

1. Saada tietoa siitä, mikä on asuin- ja elinympäristön laadun eri osatekijöiden merki-
tys huippuosaajien sijoittumisessa

1 Kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa vetovoimainen kaupunkiseutu on luonnollisesti
vetovoimainen myös sitä ympäröivän maaseudun ja kaukaisempienkin syrjäseutujen osaajien sil-
missä. Tilanteen näkeminen kaupunkiseutujen välisenä kilpailuna korostaa niiden asemaa kehittämi-
sen aktiivisina toimijoina ja inhimillisten voimavarojen todennäköisenä sijoittumispaikkana.
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2. Tunnistaa kunkin kaupunkiseudun asuin- ja elinympäristön laadun vahvuudet ja
pullonkaulat

3. Tunnistaa taloudellisen kilpailukyvyn sekä asuin- ja elinympäristön laadun väliset
yhteydet

4. Luoda uusia asuin- ja elinympäristön laadun paremmin huomioon ottavia
lähestymistapoja kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikan kehittämiseksi.

KUVA 1.Tutkimuskohteena olevat kaupunkiseudut ja niiden asukasmäärät
(Lähde: Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 1998)
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Käsillä oleva tutkimuksen loppuraportti painottuu erityisesti varsinaiseen tutkimus-
tehtävään vastaamiseen sekä kahteen viimeiseen kysymykseen. Ensimmäiseen ja
toiseen kysymykseen vastaukset on esitetty tutkimuksen edellisessä osaraportissa:
“Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky” (Raunio & Linna-
maa 2000). Myös kahta viimeistä kysymystä on sivuttu jo osaraportissa, joten
tässä raportissa asuin- ja elinympäristöä tarkastellaan laajemmin osana kokonais-
valtaista vetovoimaa ja HR-orientotiunutta kehittämisnäkemystä. Myös paikan
markkinoinnin merkitys osana vetovoimaisuutta nostetaan esiin. Tärkein tavoite
on kaupunkiseudun vetovoimaisuuden jäsentäminen ja asuin- ja elinympäristön sekä
muiden tekijöiden merkityksen määrittely osana vetovoimaisuuden kokonaisuutta.
Tutkimus toteuttiin kuudella erilaisella kaupunkiseudulla (Kuva 1).

1.3 Aineisto ja tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineistonkeruu ja -analysointi jakautui viiteen vaiheeseen:

I Vaihe - Tiivis kirjallisuusanalyysi ja case-yritysten valinta

Tutkimuksen taustaksi selvitettiin aiempien vastaavien tutkimusten päähuomiot.
Päähuomiot esitetään tutkimusraporteissa osana teoreettista taustaa.

Tutkimukseen valittujen osaamisintensiivisten case-yritysten valintaperusteena oli:

• yritysten korkea osaamisen taso

• pitkälle koulutetun, osaavan työvoiman tarve myös tulevaisuudessa

• valituilla yrityksillä tuli olla merkittävä asema ko. kaupunkiseudun elinkeinoelämäs-
sä.

Yhdessä kaupunkiseutujen elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien organi-
saatioiden kanssa valittiin alustavasti 15 - 30 määritelmää vastaavaa yritystä jo-
kaiselta kaupunkiseudulta. Samalla identifioitiin myös mahdolliset yhdyshenkilöt
jokaisesta yrityksestä. Tutkimukseen soveltuvien yritysten lopullisen valinnan jäl-
keen yritysten osaavan työvoiman rekrytoinnista vastaaville henkilöille lähetettiin
lyhyt kirje tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Tämän jälkeen samoja henkilöitä ta-
voiteltiin puhelimitse ja heidän edustamiaan yrityksiä pyydettiin mukaan tutkimuk-
seen. Samalla sovittiin henkilökohtaisesta tapaamisesta. Vain noin 5 - 15 % tavoi-
tetuista kieltäytyi yleensä kiireeseen, ei tutkimusaiheeseen vedoten. Yleensä suh-
tautuminen tutkimusaiheeseen oli yllättävänkin positiivista. Muutamia listatuista
henkilöistä ei tavoitettu lainkaan yhteydenottoihin varatun noin kahden kuukauden
aikana. Riittävä määrä yrityksiä saatiin joka tapauksessa mukaan asetetuissa aika-
rajoissa. Tutkimukseen mukaan lähteneet yritykset on nimetty liitteessä (liite 1).
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II Vaihe - Alustavat haastattelut yrityksille

Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettiin haastattelut kohdeyrityksissä. Pienem-
missä yrityksissä haastateltava oli yleensä toimitusjohtaja ja suuremmissa henki-
löstöjohtaja, tutkimus- ja kehittämisjohtaja tai muu vastaava osaajien työhönotosta
vastaava henkilö. Vaiheessa II tehtiin yhteensä 66 haastattelua. Haastattelut kes-
tivät 25 - 80 minuuttia ollen pääsääntöisesti noin 30 - 45 minuutin mittaisia.
Haastatteluiden pääkohdat kirjattiin ylös.

Haastatteluiden tavoitteena oli tunnistaa kyselyssä esille otettavat teemat sekä
kartoittaa yritysten näkökulmaa asuin- ja elinympäristön laadusta osana yritystoi-
mintaa ja osaajien sijoittumispäätöksiä. Haastateltavien kanssa määriteltiin myös
alustavasti se ryhmä, joka yrityksestä voisi olla mukana kyselyssä eli yritysten
avainosaajat. Kartoituksen tarkkuus vaihteli yksityiskohtaisesta nimilistasta haas-
tateltavan lupaukseen välittää kysely oikealle kohderyhmälle tai tutkimukseen par-
haiten sopivalle yrityksen yksikölle.

III Vaihe - Internet-kysely case -yritysten osaajille

Internet-kysely laadittiin vaiheiden I ja II perusteella ja toteutettiin 20.4.- 20.7.
2000 välisenä aikana. Kohderyhmänä olivat tutkimukseen valittujen osaamisin-
tensiivisten yritysten osaajat. Yhteyshenkilöiksi lupautuneille yritysten rekrytoinnista
vastaaville henkilöille lähetettiin sähköpostina lyhyt tarkennus tutkimuksen tavoit-
teista ja kyselyn kohderyhmän avainpiirteistä. Samassa yhteydessä heille lähetet-
tiin sähköinen saatekirje kyselyn kohderyhmälle välitettäväksi. Saatekirje sisälsi
lyhyen kuvauksen tutkimuksen tavoitteista, linkin internet-kyselyn etusivulle sekä
salasanan ja tunnuksen varsinaiseen kyselyyn pääsemiseksi.

TAULUKKO 1. Kyselyssä tavoitellut ja saadut vastaukset kaupunkiseuduittain.

Kaupunkiseutu Tavoite Vastauksia Erotus

Helsingin 150 158 +8

Tampereen 125 150 +25

Turun 125 96 -29

Jyväskylän 100 233 +133

Porin 100 113 +13

Seinäjoen 75 85 +10

Muut - 25 +25

Yhteensä 675 860 +185
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Internet-kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 868 vastausta. Vastauksista kar-
sittiin saman lähettäjän useammat vastaukset sekä tyhjäksi jääneet, jolloin jäljelle
jäi 860 vastausta. Osa vastauksista (25 kappaletta) tuli kaupunkiseutujen ulkopuo-
lella asuvilta osaajilta. Nämä ovat mukana koko aineistoa käsiteltäessä, mutta ei-
vät missään kaupunkiseuduttaisista aineistoista. Näin koko aineistossa vastannei-
den lukumäärä on 860 ja kuuden kaupunkiseudun yhteenlaskettu vastaajien määrä
835 (Taulukko 1).

Kyselyn vastauksia saatiin riittävästi analyysien ja kaupunkiseuduittaisten vertai-
lujen tekemiseen. Jokaisella kaupunkiseudulla vastausten määrälle asetettiin ta-
voite, joka mahdollistaisi mielekkään kaupunkiseutujen välisen vertailun. Lisäksi
näin varmistettiin vastausten riittävä kokonaismäärä analyysien tekemiseksi. Ase-
tetut tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin kaikilla seuduilla paitsi Turun seudulla, missä
vastausten määrä jäi hieman tavoitetta alhaisemmaksi. (ks. Raunio & Linnamaa
2000.)

Erot vastausten määrissä johtuvat pitkälti seuduilla toimivien yritysten tai niiden
yksiköiden kokoeroista ja eroista niiden toimenkuvassa. Myös lähestymistavassa
eli siinä, miten yritykset määrittelevät osaajansa on eroja. Tutkimus- ja kehittämis-
toiminnassa yksistään voi työskennellä satoja ihmisiä erilaisissa tiimeissä. Jos yri-
tyksen kilpailukyvyn kannalta tärkeimmät prosessit muodostuvat tiimeissä, ei yk-
sittäisiä osaajia ole aina mielekästä nimetä.

Kyselyn (liite 2) keskeisin tavoite oli saada tietää, mikä merkitys asuin- ja elinym-
päristön eri tekijöillä on asuinseudun valinnassa. Tavoitteena oli selvittää asuin- ja
elinympäristön (mukaan lukien työhön ja talouteen liittyvät tekijät) tekijöiden tär-
keysjärjestys asuinseutua valittaessa sekä vastaajien tyytyväisyys nykyisen
asuinseutunsa vastaaviin ominaisuuksiin. Tutkimuksessa käytetty termi asuinseutu
viittaa siihen alueeseen, jolla henkilön asunto sijaitsee ja jonka palveluja hän pää-
sääntöisesti käyttää. Termi määriteltiin myös internet-kyselyn alussa seuraavasti:
“Termillä asuinseutu tarkoitetaan sitä aluetta, jossa asuntosi sijaitsee ja jonka pal-
veluja käytät. Asuinseudulla tarkoitetaan siis kotikuntaa laajempaa aluetta.” Haas-
tattelujen ja internet-kyselyn päätulokset esitettiin syksyllä 2000 ilmestyneessä
osaraportissa (Raunio & Linnamaa 2000).

IV Vaihe – Teemahaastattelut

Teemahaastatteluissa haastateltaviksi valittiin kymmenen osaajaa per kaupunki-
seutu niistä vastaajista, jotka antoivat suostumuksensa haastatteluun internet-ky-
selyn yhteydessä. Yhteensä haastatteluja tehtiin 61. Tavoitteena oli syventää kä-
sitystä siitä, mikä merkitys asuin- ja elinympäristön eri osatekijöillä on huippuosaajien
työ- ja asuinpaikan valinnassa ja sitä kautta kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä. Eri-
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tyisesti painottui kysymys siitä, miten ihmiset hahmottavat tulevaisuudessa mah-
dollisen kaupunkiseutujen välisen erilaistumiskehityksen. Toisaalta painottui myös
kysymys tiedon kanavista eli miten eri vaihtoehdot valintojen kentälle nousevat.
Teemahaastattelut siis pyrkivät tarkastelemaan kysymystä, onko hyvinvointivalti-
on luoma mielikuva alueellisesti yhtäläisistä mahdollisuuksista murentumassa myös
muuten kuin työmarkkinoiden osalta ja mistä lähteistä mielikuvat kaupunkiseutujen
erilaistumisesta muodostuvat.

Kaupunkiseutujen välistä muuttoa ei useinkaan oltu kovinkaan tarkoin punnittu,
vaan kyse oli usein esiin nousevista tilaisuuksista, joihin tartuttiin (esim. työ- ja
opiskelupaikka). Kotiseudullaan pysyneet haastateltavat eivät aihetta juuri olleet
pohtineet ja haastattelut saattoivat muodostua hyvinkin lyhyiksi, jopa alle 15 mi-
nuutin mittaisiksi. Nämä molemmat ilmiöt ovat tärkeä perusta tässä käytettävälle
valintojen kenttä -käsitteelle, joka korostaa vaihtoehtojen ja niiden arvottamisen
melko tarkkaan rajattua luonnetta. Pääsääntöisesti haastattelut nauhoitettiin, mut-
ta muutama tehtiin myös puhelimitse.

Haastateltavat ovat pääsääntöisesti tiedekorkeakoulusta valmistuneita (DI, FM,
YM 1). Muutamalla on tutkijakoulutus (TL, FL, tohtori) ja muutama oli puolestaan
valmistunut ammattikorkeakoulusta tai opistosta (datanomi, insinööri, tradenomi,
ym.). Suorien sitaattien yhteydessä työnimikkeitä on yhdenmukaistettu ja yleistetty
identifioitumisen välttämiseksi. Näin ollen suuri osa suorista lainauksista on
“tutkimusinsinöörien”, “erikoistutkijoiden” tai “tietoliikennekonsulttien” suusta.
Haastatelluissa suurin osa oli tulokkaita tai paluumuuttajia ja vain muutama koti-
seudullaan pysynyt. Valinnassa painotettiin seudulle muuttaneita, koska he ovat
käytännössä joutuneet vertaamaan nykyisen asuinseutunsa vetovoimaisuutta toi-
seen tai toisiin seutuihin. Myös sukupuoli-, ikä- ja perhejakaumat on otettu
haastateltavien valinnassa huomioon.

V vaihe – Projektin päätös

Loppuraportissa pyritään jäsentämään koko tutkimusprosessi osaamistaloudessa
toimivien kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikkaa tukevaksi ja sen kehittämiseen työ-
kaluja tarjoavaksi kokonaisuudeksi.

1 FM = filosofian maisteri, YM = yhteiskuntatieteiden maisteri, DI = diplomi-insinööri, FL =
filosofian lisensiaatti, TL =. Tekniikan lisensiaatti.
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KUVA 2. Elämänlaadun käsitteellistäminen (Rogerson 1999, 979.)

Asuin- ja elinympäristön laatu ja laajemmin elämänlaatu voidaan tutkimuksellisesti
käsitteellistää pääasiassa kolmella eri tavalla (Kuva 2). Tyyppi C perustuu alueen
ominaisuuksien listaukseen ja niiden pohjalta tehtäviin (asiantuntija)arviointeihin
kaupunkiseudun asuin- ja elinympäristön laadusta. B-tyyppiset tutkimukset otta-
vat huomioon paikallisten ihmisten näkemykset, joita kartoitetaan esimerkiksi
kyselyiden avulla. Tyyppi A pyrkii syvällisemmin ymmärtämään näiden tekijöiden
merkitystä yksilöiden hyvinvoinnille ja tyytyväisyydelle. (Rogerson 1999.)

Asuin- ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä -projekti
tarkasteli osaraportissa lähinnä C- ja B-tyyppistä tietoa kysymällä osaajilta heidän
arvioitaan asuinseutunsa ominaisuuksista sekä heidän preferenssejään asuin- ja
elinympäristön suhteen yleensä. Tutkimus etenee tässä loppuraportissa teemahaas-
tatteluiden myötä kuvan 2 mukaiseen A-tyyppiseen tietoon ja liittää kysymykseen
arvottamisprosessin, valintojen kentän, joka viime kädessä määrittelee kaupunki-
seudun vetovoimaisuuden osaajien sijoittumispaikkana. Yksilön näkökulman lisäk-
si otetaan huomioon myös laajemmat yhteiskunnalliset ilmiöt ja näiden välinen vuo-
rovaikutus, jotka vaikuttavat ratkaisevasti osaajien sijoittumiseen.

1.4 Raportin rakenne

Raportti jakautuu selkeästi kolmeen osaan. Luvut 1 ja 2 esittelevät tutkimuksen
teknisen toteutuksen ja teoreettisen taustan, luvut 3, 4 5 ja 6 muodostavat tutki-
muksen varsinaisen analyysiosan. Luvussa 7 tarkastellaan HR-orientaatiota
elinkeinopolitiikassa sekä tutkimuksen tärkeimpiä johtopäätöksiä.

Luku yksi sisältää lyhyen johdatuksen aiheeseen ja yksityiskohtaisen kuvauk-
sen tutkimuksen lähestymistavasta, toteutuksesta ja käytettävästä aineistosta.
Luvussa kaksi taustoitetaan asuin- ja elinympäristön laatua ja erityisesti inhimillis-
ten voimavarojen roolia osana kaupunkiseudun kilpailukykyä hieman laajemmin.
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Luvussa kolme esitellään kaupunkiseudun kytkennät mielikuvien maailmaan.
Ollakseen vetovoimainen kaupunkiseudun on entistä voimakkaammin nostettava
itseään esiin avainkohderyhmien silmissä. Osaavan työvoiman sijoittuminen ta-
pahtuu vain osaajan tiedostamien potentiaalisten vaihtoehtojen muodostamalla
valintojen kentällä. Jos kaupunkiseutu ei kykene tällä kentällä nostamaan
vetovoimatekijöitään esiin, se menettää mahdollisuutensa houkutella osaavaa työ-
voimaa. Asemaan ja näkymiseen valintojen kentällä voidaan kuitenkin vaikuttaa
lisäämällä kohderyhmän tietoisuutta kaupunkiseudun tarjoamista mahdollisuuksis-
ta. Käytännössä tämä tapahtuu luomalla uusia ja vahvistamalla jo olemassa olevia
tiedon kanavia osana kaupunkiseudun markkinointia: imagoa rakentamalla,
profiloitumalla ja brändejä luomalla.

Luvussa neljä tarkastellaan osaajia kohderyhmänä. Koska osaamista on sekä
houkuteltava että sitoutettava, kohderyhmäksi muodostuu sekä mahdolliset kape-
at segmentit, joille seutua markkinoidaan että monet seudun asukkaat. Markki-
noinnissa ja mielikuvien rakentamisessa voidaan osaajia lähestyä kapeana
segmenttinä, mutta kaupunkiseudun kehittämisessä on otettava huomioon koko
elämänkaari. Osaajat eivät kohderyhmänä kovinkaan voimakkaasti poikkea valta-
väestöstä, joten jako eri kohderyhmiin on tarkoituksenmukaista tehdä elämänvai-
heiden mukaan. Osaajille toinen luonteenomainen piirre on kansainvälistyminen.
Työmarkkinoiden, työympäristön, yritysten ja yksilöiden kansainvälistyminen luo
odotuksia valintojen kentän muutoksista. Kansainväliset kaupunkiseudut ovat saa-
neet jo oman paikkansa osaajien valintojen kentällä. Toistaiseksi valintojen kenttä
on kuitenkin pääsääntöisesti hyvin kansallinen, mutta lähitulevaisuudessa kilpailu
todennäköisesti laajenee kansainvälisille kentille huomattavasti nykyistä konkreet-
tisemmin. Tällöin suomalaisten kaupunkiseutujen vetovoima punnitaan uudelleen
uudessa tilanteessa.

Luvussa viisi tarkastellaan kaupunkiseutujen tilannetta valintojen kentällä. Mi-
ten kentälle päästään ja miten menestytään. Vetovoimaisuus ei vain vedä, vaan se
muodostuu kokonaisuutena vetävistä, estävistä, työntävistä ja sitouttavista “voi-
mista”. Miten osaajien preferenssit, kaupunkiseutujen ominaisuudet sekä mieliku-
vat kaupunkiseutujen tarjoamista mahdollisuuksista vaikuttavat osaamisvirtojen
suuntaan ja voimakkuuteen valintojen kentällä. Erilaiset kaupunkiseudun ominai-
suudet korostavat erilaisia voimia. Tälle lähestymistavalle voidaan löytää tausta
vapaaehtoisuutta korostavasta muuttoliikkeen tutkimustraditiosta, jossa työntö- ja
vetotekijät määrittävät virran suunnan ja voimakkuuden (Papasterigiadis 2000, 34).
Lopulta kyse on kuitenkin siitä, miksi osaava työvoima sijoittuu millekin seudulle.

Luvussa kuusi kysymystä lähestytään case-tapausten kautta. Miten yksittäi-
nen kaupunkiseutu näyttäytyy osaajien sijoittumista ohjaavalla valintojen kentällä?
Konkreettiset puitteet analyysille tarjoavat kuusi tutkimuksessa mukana olevaa
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kaupunkiseutua eli Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen
kaupunkiseudut.

Luvussa seitsemän esitellään tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset sekä in-
himillisiä voimavaroja korostava HR-orientaatio kaupunkiseutujen elinkeino-
politiikassa.
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2  Inhimilliset voimavarat ja
kaupunkiseudun kilpailukyky

2.1 Inhimilliset voimavarat “uuden” ja “vanhan” talouden perustana

J.W. Snelmann totesi jo 150 vuotta sitten, että pienen kansakunnan voima on sen
sivistyksessä. Karppi (2000) vahvistaa tämän todeksi myös tämän päivän uudessa
taloudessa. Hänen mukaansa inhimilliset voimavarat ovat elintärkeä voimavara
erityisesti Suomen kaltaisille pienille kansantalouksille. Koulutukseen ja tieteeseen
käytetyt resurssit sekä koulutetun väestön osuus ovat inhimillisten voimavarojen
perusta ja Suomenkin tärkein voimavara nyt ja tulevaisuudessa.

Inhimillisten voimavarojen kasvanut merkitys näkyy myös johtavien teollisuus-
maiden koulutuspoliittisissa painotuksissa kolmannen vuosituhannen alkaessa:
Yhdysvaltain uusi presidentti George W. Bush asetti koulutuksen kohentamisen
yhdeksi ensisijaisista tavoitteistaan ja Englannin pääministeri Tony Blair kertoi
puolueensa koulutuspolitiikan suuntaavan kohti uutta toisen asteen koulun kehitys-
tä, koska järjestelmä ei enää kykene vastaamaan nykyajan tarpeisiin. Myös Eu-
roopan unioni on asettanut tavoitteeksi tehdä Euroopasta maailman kilpailukyky-
isin ja dynaamisin tietoon perustuva talous vuoteen 2010 mennessä. (Kivelä 2001,
1.)

Osaaminen ja inhimilliset voimavarat ovat korostuneet myös teknologiavetoisessa
alueellisessa kehittämisessä ja osaamisperusteisessa teollisessa toiminnassa jo 1980-
luvun lopulta lähtien (ks. Tattari 1989; Saxenian 1989; Jensen 1999). Kostiaisen
mukaan kaupunkiseutujen kilpailukyvyn näkökulmasta inhimilliset voimavarat ovat
seudun kyky tarjota yrityksille osaavaa työvoimaa. Osaamisen ohella ehkä tärkein
tekijä on työvoiman pysyvyys, johon vaikuttaa erityisesti seudun tarjoama “hyvin-
voinnin infrastruktuuri”. (Kostiainen 1999, 54.) Laajasti ottaen inhimillisillä voima-
varoilla tarkoitetaan kaupunkiseudulla asuvia, siellä opiskelevia ja työssäkäyviä
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ihmisiä. (Linnamaa 1999, 27.) Inhimillisten voimavarojen määritelmissä painotuk-
set voivat vaihdella, mutta olennaista on niiden muihin tuotannontekijöihin (pää-
omat, infrastruktuuri, jne.) verrattuna voimakkaasti kasvanut merkitys osana uu-
dessa taloudessa toimivan kaupunkiseudun kilpailukykyä.

Karppi erottaa inhimillisistä voimavaroista laadullisen ja määrällisen aspektin.
Laadullisessa vertailussa (koulutuksen ja tieteellisen toiminnan rahoitus) Suomi ja
muut Pohjoismaat pärjäävät melko hyvin suhteessa muihin kehittyneisiin maihin.
Sen sijaan määrällisessä vertailussa koko Eurooppaa uhkaa vähenevä ja ikääntyvä
väestöpohja, mikä heikentää inhimillisten voimavarojen tulevaisuuden potentiaalia.
Uhkakuvaa synkentää sarastavan uuden talouden liiketoiminnassa korostuva inhi-
millisten ja muiden laadullisten voimavarojen merkityksen kasvu. Reichin (1990)
mukaan inhimilliset voivavarat ovat myös suurvaltojen tärkein voimavara, joten
kilpailu osaajista on kansainvälistä ja laajamittaista toimintaa, jonka ulkopuolella
kehittyvien kaupunkiseutujen ei ole varaa jättäytyä. (ks. Karppi 2000, 22-23; Ki-
velä 2001; Reich 1990.)

Inhimilliset voimavarat eivät ole vain kasvavan talouden tärkein voimavara,
vaan myös puskuri taantuvan talouden ongelmia vastaan. Hyvärisen 1990-luvun
laskukautta tarkastelevan tutkimuksen selvin havainto oli, että parhaiten selvinneitä
olivat teollisuuskeskeiset ja vientivetoiset alueet eli ne, joiden elinkeinorakenne oli
mukana globaalissa kilpailussa (Hyvärinen 1999, 62). Edellinen viittaa lähinnä
pääomavaltaiseen ja suhteellisen vähän työllistävään perinteiseen teollisuuteen.
Voidaan kuitenkin olettaa, että myös uudessa taloudessa kansainvälisesti kilpailu-
kykyisen ja vientiorientoituneen teollisen rakenteen omaavat kaupunkiseudut sel-
viävät taloudellisesti vaikeistakin ajoista pienemmin kolhuin kuin vähemmän kilpai-
lukykyiset ja vähemmän vientiorientoituneet kaupunkiseudut. Kasvun aikana osaajia
houkutteleva kaupunkiseutu puolestaan mahdollistaa seudun taloudellisen kasvun
ja lisää yritysten kiinnostusta seutua kohtaan.

2.2 Inhimilliset voimavarat niukkenevana resurssina

Työvoiman määrällinen ja laadullinen niukkuus ovat ongelmia lähes kaikissa teol-
listuneissa maissa. Vuosituhannen vaihteessa ongelma on kärjistynyt nopean ta-
louskasvun myötä ja varsinaiset rekrytointiongelmat ovat seurausta tämän kasvun
nopeasti luomista ja osittain “kuplaksikin” osoittautuneista työpaikoista. Taloudel-
liset kasvukaudet ja taantumat kuitenkin tulevat ja menevät, eikä inhimillisten voi-
mavarojen niukkuus ole sidottu yksin talouden muuttuviin suhdanteisiin. Talous-
kasvun hidastumisen myötä myös työvoiman kysyntä yleensä laskee, mutta inhi-
millisten voimavarojen ja osaamisen merkitys seudun taloudellisen toiminnan kilpailu-
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kyvyssä ei katoa. Huolimatta talouden megatrendeistä osaavan työvoiman saata-
vuutta uhkaavat lähitulevaisuudessa seuraavat ilmiöt:

• Rakenteellinen työttömyys eli osa väestöstä jää työttömäksi samalla kun työpaik-
koja joillekin osaamisaloilla on avoinna (esim. Isossa-Britanniassa on työttömiä jo
neljännessä polvessa)

• Eläköityminen eli Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja erityisesti Suomi harmaantuvat ja
työikäisten määrä suhteessa eläkeikäisiin pienenee voimakkaasti

• Työmarkkinoiden kansainvälistyminen ja osaavan työvoima lisääntynyt liikkuvuus.

Rakenteellisesta työttömyydestä kertoo työvoimapulasta kärsivien yritysten ja työt-
tömien työnhakijoiden kohtaamattomuus. Vuonna 1994 Suomessa 15 prosentilla
työvoimaa hakeneista toimipaikoista oli hankaluuksia löytää sopivaa työvoimaa ja
vuonna 1999 jo 23 prosentilla. Vuonna 1997 rekrytointiongelmia oli eniten Hä-
meen, Satakunnan ja Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskusten alueella erityi-
sesti maa- ja metsätalouden, rakentamisen, liikenteen ja liike-elämän palvelujen
toimialoilla. Yksityisellä sektorilla rekrytointiongelmia on kokenut 23 prosenttia
työvoimaa hakeneista toimipaikoista ja kuntasektorilla 18 prosenttia. Usein
rekrytointiongelmat ovat viivästymisiä sopivan työvoiman löytymisessä. Kokonaan
tai osittain vaille sopivaa työvoimaa jääneiden osuus on kasvanut vuoden 1994
viidestä prosentista vuoden 1999 seitsemään prosenttiin. Nopean talouskasvun
aikana vuodesta 1999 vuoteen 2000 teollisen työn vaikeasti täytettävät paikat kas-
voivat lähes puolella. (Tuomaala 1998, 20; Tilastokeskus 2000, 49-50.) Samanai-
kaisesti vaikeasti täytettävien työpaikkojen kasvun kanssa maassa oli satoja tu-
hansia työttömiä.

Vaikka rekrytointiongelmat ovat pitkälti kasvavan talouden ongelma, ne tuovat
esiin myös rakenteellisen työttömyyden eli työpaikkojen ja työttömien kohtaa-
mattomuuden. Tämä on pitkälti koulutuspoliittinen kysymys, mutta toisaalta tyypil-
linen ilmiö teollistuneissa yhteiskunnissa, joissa elinkeinoelämän säätelemä elä-
mäntapa ei tietoisen tai tiedostamattoman valinnan kautta sovellu kaikkien yksilöi-
den elämäntyyliin. Tuomaalan (1998) mukaan rekrytointiongelmista keskeisimmiksi
nousivat riittämätön ammatillinen peruskoulutus tai työkokemus. Seuraavaksi
yleisimmät syyt olivat työpaikkakohtaisen erityisosaamisen puute ja työnhakijoiden
henkilökohtaisten ominaisuuksien sopimattomuus. Työllistyminen riippuukin siis yhä
enemmän henkilökohtaisesta osaamisesta ja asiantuntemuksesta. (Tuomaala 1998,
21; Helsingin elinkeinopoliittinen ohjelma 1998.)

Opetushallituksen arvion mukaan 5–9 prosenttia peruskoulun päättävistä läpäi-
see oppivelvollisuuden ”armovitosilla”. Noin 20 prosentilla on erittäin heikot edel-
lytykset jatko-opintoihin. Ikäluokan kokoon suhteutettuna tulokset merkitsevät sitä,
että noin 13 000 oppilasta vuodessa ei saavuta peruskoulun vaatimattominta tavoi-
tetasoa. Näistä 4000 jääkin peruskoulun antaman koulutuksen varaan, mutta 9000
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jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Toisen asteen koulutuksen alkuvaiheessa
lopettavien määrä on kuitenkin kasvussa. Arvion mukaan ammatillisen koulutuk-
sen tai lukion aloittaa 94 prosenttia ikäluokasta ja suorittaa 82 prosenttia. Vuosit-
tain siis noin 12 000 nuorta ei saavuta toisen asteen tavoitevaatimusta. Ammatti-
korkeakoulujen keskeyttää noin 7 prosenttia eli 1700 opiskelijaa vuosittain. Kym-
menen vuoden aikajänteellä pudokkaita koulutusputkesta olisi siis lähes 140 000.
(Kivelä 2001.) Vaikka rakenteellisen työttömyyden tulevaisuutta ei voida näin suo-
raviivaisesti laskea, luo se kuitenkin käsityksen ilmiön jatkuvuuden todennäköisyy-
destä  ja osaajapulan tulevaisuuden näkymistä. Työttömyys ei siis itsestään sel-
västi häviä nykyisten työttömien tullessa eläkeikään, vaikka työvoiman kysyntä
kasvaisikin. Pahimmassa tapauksessa rakenteellinen työttömyys on osa jälkiteolli-
sen yhteiskunnan moniarvoista perusrakennetta.

Tulevaisuudessa osaavan työvoiman löytyminen vaikeutuu myös väestön ikära-
kenteen vanhenemisesta johtuen. Tilastokeskuksessa 1998 maalis-huhtikuussa
lasketun väestöennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on neljännes vä-
estöstä (1,3 miljoonaa), kun heitä nyt on vajaat 15 prosenttia (760 000). Määrä
kasvaa siis lähes 80 prosenttia. Nopea kasvu alkaa vuodesta 2010, jolloin sotien
jälkeiset suuret ikäluokat tulevat viralliseen eläkeikään. Väestön huoltosuhde (alle
15 ja yli 65-vuotiaiden suhde sataa 15 - 65-vuotiasta kohti) kasvaa vuoden 1998
50:stä vuoteen 2030 mennessä 70:neen. (Honkanen 1999, 5-7.) Itse asiassa nopea
kasvu on jo alkanut, jos tilannetta tarkastellaan vuosisadan alusta lähtien. Yli 65-
vuotiaita oli vuonna 1900 noin viisi ja puoli prosenttia väestöstä, vuonna 1950 vain
kuusi ja puoli prosenttia, mutta nyt siis jo 15 prosenttia. Vanhusten huoltosuhde
kohoaa Suomessa selkeästi nopeammin kuin muissa Euroopan unionin maissa.
(Romppanen 2000.) Työministeriön arvion mukaan vuosien 2000 – 2010 välillä
työmarkkinoille aukeaa vuosittain vajaat 70 000 työpaikkaa, mutta työmarkkinoille
tulevien ikäluokkien koko on alle 60 000 henkilöä. Kun tästä vähennetään työ-
markkinoiden ulkopuolelle jäävät henkilöt, voidaan vajeen laajuutta työvoiman
riittävyydessä arvioida. Pessimistisimmissä arvioissa työvoiman ulkopuolelta tai
työttömistä tulisi saada noin 20 000 työntekijää per vuosi, tosin luku vaihtelee jon-
kin verran eri arvioissa. (Catrén 2001; Työministeriö 2001; Menestys kasaantuu .
. . 1999.)

Vielä kaksi vuosikymmentä sitten työmarkkinoille tulevien määrä oli kaksinker-
tainen sieltä poistumassa oleviin nähden. Nyt Itä-Suomessa työvoimaan tulevien
määrä on kaksi kolmasosaa poistumisiässä oleviin verrattuna. Uudenmaan muutto-
voitto sekä Pohjois-Pohjanmaan korkea syntyvyys ovat ehtymässä työvoiman
kysyntää tasapainottavina voimina. Talousneuvoston asettaman työryhmän vuon-
na 1998 tekemän arvion mukaan työvoiman tarjonta alkaa vähentyä noin viiden
vuoden kuluessa, vaikka ikääntyvien työhön osallistuminen hiukan kohoaisikin. Jos
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keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä kasvaa selvästi nykyisestä 59 vuodesta ja
yhä useampi jää eläkkeelle vasta lähempänä 65 vuoden virallista eläkeikää, työ-
voiman tarjonnan kasvu voi jatkua vielä tämän vuosikymmenen1. (Romppanen
2000, 29-30.)

Työvoiman tarjonnan supistuminen voi tuntua toimivalta keinolta vähentää työttö-
mien määrää ilman mittavia tukijärjestelyjä, mutta on kuitenkin olemassa vaara,
että työvoimantarjonnan väheneminen ennemminkin heikentää pitkän ajan kasvu-
mahdollisuuksia kuin avaa työtilaisuuksia työttömille. Suurella osalla työttömistä
on mm. ammattitaidon puutteiden tms. syiden vuoksi vaikeuksia työllistyä ja heille
sopivimpia työpaikkoja avautuukin varmimmin nopean kasvun oloissa. Sama kos-
kee heidän ammattitaitonsa nostamiseen ja työkykynsä kohentamiseen tarvittavia
voimavaroja. Hitaan kasvun oloissa niistä joudutaan tinkimään. (Romppanen 2000,
30.)

Ikääntyvien heikkoa asemaa työmarkkinoilla on selitetty muun muassa seuraavilla
tekijöillä:

• Ikääntyvien katsotaan suuntautuvan eläkkeelle ja varhaiseläkeratkaisujen nähdään
vastaavan työntekijöiden toiveita, vaikka niihin liittyisi pitkäkin työttömyysaika.

• Sosiaaliturvan rahoitus on tehty sellaiseksi, että vanhenevista työntekijöistä halu-
taan eroon. Työkyvyttömyyseläkkeen omavastuun takia suurtyönantajien kannat-
taa irtisanoa vanhenevat työntekijät ennen kuin työttömyysriskit realisoituvat.
Irtisanomistilanteissa työntekijän ja työnantajan edut yhtyvät helposti työttömyys-
eläkkeen avulla.

• Yleinen työmarkkinoiden muutos vaatii uusia ja nopeasti muuttuvia osaamis- ja
ammattitaitovaatimuksia. Vanhoilla työntekijöillä ei ehkä ole sellaista perusosaamista
tai motivaatiota, että heidän kouluttamisensa uusiin tehtäviin nähtäisiin järkevänä.

(ks. Romppanen 2000.)

Halu varhaiseläkkeelle on kyselyjen mukaan vahva, mutta johtuu ehkä pikemmin-
kin työelämän ongelmista ja työn epävarmuudesta kuin eläkkeellä olon
houkuttelevuudesta. (Romppanen 2000, 32.) Tulevaisuudessa yli 65-vuotiaiden
osaamisen hyödyntäminen voi osoittautua yhdeksi ratkaisuksi osaamistarpeen tyy-
dyttämisessä, koska yli 65-vuotiaita korkeakoulutettuja on suhteellisesti kahdek-
san kertaa enemmän vuonna 2030 kuin nyt (Eskola 2001). Myös vanhusväestön
osaamisen taso tulee siis todennäköisesti muuttuman. Periaatteessa ammattitai-
toisen työvoiman niukkuutta voidaan siis osittain vähentää työuraa pidentämällä,
mutta todelliset keinot ovat yhä löytämättä.

1 Tosin toimiala ja ammattikohtainen vaihtelu on suurta. Esim. 1995 kaikista ammateissa toimivista
18 % oli 50 - 59-vuotiaita, mutta ylihoitajista jopa 53 % ja professoreista 44 % (Romppanen 2000)
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Kolmas osaavan työvoima saatavuutta uhkaava tekijä ei lisää inhimillisten voima-
varojen niukkuutta, mutta laajentaa niukkenevien voimavarojen sijoittumisvaihto-
ehtoja nostamalla valintojen kentälle kansainvälisiä vaihtoehtoja. Valtioiden kilpai-
lukykyä kansainvälisesti mittaavan IMD:n mukaan Suomesta tapahtuu selkeästi
aivovientiä eli korkeasti koulutettujen nettomuuttoa ulkomaille. IMD vertailee vuo-
sittain 46 teollistuneen tai teollistumassa olevan maan kilpailukykyä ja tässä vertai-
lussa Suomi sijoittui “aivovuoto”-tilastossa vasta sijalle 25 eli suurimmasta osasta
mukana olleista maista aivovuotoa tapahtui vähemmän kuin Suomesta. (Aro 1999,
59.)

Vuonna 1998 Suomesta ulkomaille muuttaneita oli 8811 ja heistä tutkinnon suo-
rittaneita 6 246. Tutkinnon suorittaneita maahanmuuttajia oli 4900 eli lähteneitä oli
miltei kolmannes enemmän kuin maahan muuttaneita. Alemman korkeakouluasteen
suorittaneita lähti 42 enemmän kuin saapui, ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-
taneita 409 ja tutkijakoulutuksen saaneita 72. (Tilastokeskus 2000, 37). Luvut ovat
vielä pienehköjä, mutta trendi on selkeästi kasvamaan päin. Korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista maastamuuttajista on kasvanut vuosina 1987-
1996 runsaasta 10 prosentista yli 30 prosenttiin. Kasvu ei johdu suomalaisten en-
tistä korkeammasta koulutustasosta, vaan muuttaneisuus on kasvanut erityisesti
korkeasti koulutettujen ryhmässä. Alemman keskiasteen ja perusasteen tutkinto-
jen suorittaneilla muuttoalttius on puolestaan lähes suoraviivaisesti laskenut.
(Korkiasaari 1998.)

Osaavan työvoiman saatavuutta vaikeuttaa siis määrällisen niukkenemisen ohel-
la osaajia houkuttelevien työmarkkinoiden laajentuminen kansallisista kansainväli-
siksi. Kun tarjonta pienenee ja kysyntä kasvaa, myös kilpailu osaavasta työvoi-
masta kovenee. Seudun koulutusta kehittämällä ja kohdentamalla voidaan osaaja-
potentiaalia kasvattaa, mutta myös seudun vetovoimaisuus tulee olemaan avain-
asemassa. Kovenevassa kilpailussa on kehitettävä seudun tärkeimpiä ominaisuuksia
entistä vetovoimaisimmiksi ja tehostettava paikan markkinointia eli taitoa kertoa
näistä kaupunkiseudun tarjoamista mahdollisuuksista oikealle kohderyhmälle oike-
aan aikaan ja oikealla tavalla.

2.3 Osaajat ja asuin- ja elinympäristö

2.3.1 Osaaja

Inhimilliset voimavarat muodostuvat yksittäisistä osaajista, joiden rooli ehkä tär-
keimpänä tuotannontekijänä on muuttanut koko tuotantorakennetta ja sen vaiku-
tusta työllisyyteen. Otalan mukaan osaamisen merkitys yritystoiminnassa voidaan
kärjistää niin, että jatkossa menestyvissä yrityksissä on puolet nykyisestä
henkilöstöstä, jolla on kaksinkertaisesti nykyinen osaamistaso ja joka tuottaa kol-
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minkertaisen lisäarvon nykyiseen verrattuna (Otala 1996). Vaikka kyseessä on
kärjistys, on ongelmanratkaisukyvyn merkitys kasvanut lähes kaikilla liiketoimin-
nan aloilla. Osaaminen voidaan ymmärtää yhtä hyvin yksilön, työryhmän kuin
organisaationkin pätevyytenä vastata refleksiivisen tuotantoprosessin ja teknolo-
gisten muutosten vaihtuviin vaatimuksiin, jotka puolestaan ovat yhteydessä koko
organisaation kykyyn vastata markkinakysynnän muutoksiin. (Lavikka 2000, 3.)

Osaamisen sisällön määrittely riippuu aina asiayhteydestä, mutta peruslähtökohta
on pääsääntöisesti hyvin samansuuntainen. Tässä tutkimuksessa osaaja määritellään
paikallisen elinkeinoelämän näkökulmasta, mutta luonnollisesti myös julkisen
sektorin palveluksessa olevat osaajat (lääkärit, opettajat, julkishallinto, jne.)
muodostavat tärkeän voimavaran seudun vetovoimaisuudelle ja kilpailukyvylle
Tässä osaaminen on kuitenkin rajattu kaupunkiseudun yritystoiminnan kilpailukykyi-
syyden näkökulmasta ja yksittäinen osaaja määritellään seuraavasti:

• Osaaja toimii uutta tietoa luovassa tai tietoa uudella tavalla soveltavassa tehtäväs-
sä (lähinnä T&K-toiminta) tai vaativissa johtotehtävissä. Hän voi toimia myös muissa
tehtävissä, joissa soveltaa erityisosaamistaan yrityksen avaintoimintojen kannalta
merkittävällä tavalla.

• Yleensä osaajalla on suhteellisen korkea koulutus.

• Hänen osaamiselleen on laajasti kysyntää.

Määrittely ei ole yksiselitteistä, koska erilaisilla yrityksillä on hyvin erilaisia tarpei-
ta, joten tässä tutkimuksessa kukin yritys määritteli omat osaajansa. Peruslähtö-
kohtana on näkemys nopeasta muutoksesta ja tätä muutosta hallitsevien ja yrityk-
sen toimintaa siihen sopeuttavien yksilöiden tärkeydestä yrityksen kilpailukyvylle.
Osaaja voi olla yksittäinen tutkimusjohtaja T&K-osastolla tai tuotantopuolella
räätälöityjä tuoteratkaisuja tekevän tiimin jäsen. Tässä tutkimuksessa käytetään
termiä “osaaja” viitattaessa tutkimuksen kohdejoukkoon.

2.3.2 Osaajat voimavarana

Osaavan työvoiman sijoittuminen vaikuttaa kaupunkiseudun kilpailukykyyn erityi-
sesti kahdella tapaa (ks. Rogerson 1999):

• hyödyttää yrityselämää ja sen kilpailukykyä valjastamalla osaajan ammatilliset re-
surssit seudun avaintoimialojen palvelukseen sekä

• ohjaa taloudellisia voimavaroja seudun sisällä erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin
vahvistaen taloudellisen toiminnan ja palvelujen kehittymisedellytyksiä seudulla.

Kilpailukyvyn kannalta ammatillisten resurssien kohdistuminen seudun elinkeino-
elämään ja erityisesti sen työpaikkoja luovaan ja vientiorientoituneeseen yritystoi-
mintaan on ensisijaisen tärkeää. Pelkkä seudulla asuminen on vain osa osaajan
seudulle tuottamasta kilpailukykyä tukevasta lisäarvosta. Työelämän muutoksista
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johtuen yhä tavallisemmiksi käyvät erikoistapaukset kuten etätyö voivat suunnata
paitsi osaajan ammatilliset myös pääosan taloudellisista resursseista asuinseudun
ulkopuolelle. Kaupunkiseudun on siis kyettävä tarjoamaan sekä mahdollisuus työs-
kennellä mielenkiintoisessa työpaikassa että mahdollisuus asua miellyttävässä
ympäristössä, jotta osaaja mahdollisimman todennäköisesti suuntaa sekä ammatil-
lisia että taloudellisia resurssejaan myös seudun sisälle.

Ammatillisten resurssien sijoittumisen merkitystä korostaa Porterin (1991) näke-
mys kilpailukykyisistä yrityksistä avaimena kaupunkiseudun kilpailukykyisyyteen.
Osaava työvoima on avain yrityksen kilpailukykyisyyteen, joten kaupunkiseudun
inhimilliset resurssit ovat kaupunkiseudun kilpailukyvyn perusta. Tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan merkitys on kasvanut yritysten kilpailuedun luojana ja tuotanto-
prosesseissa vaadittava osaaminen lisääntynyt. Esimerkiksi Suomessa yritysten
tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat nelinkertaistuneet vuosien 1985 ja
1998 välisenä aikana (Tilastokeskus 1999, 3). Ollakseen taloudellisesti kilpailuky-
kyinen kaupunkiseudun on kyettävä houkuttelemaan yritystoimintaa ja tuettava
yritysten kilpailukykyisyyttä kehittämällä niiden toimintaympäristöä yritysten to-
dellisten tarpeiden mukaisesti. Yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä on pal-
jon ja ne vaihtelevat eri toimialoilla, mutta erityisesti seuraavien asioiden on todettu
olevan yritysten sijoittumisessa tärkeitä:

• alueen infrastruktuurin ja institutionaalisen ympäristön kehittyneisyys

• osaavan työvoiman saatavuus

• kaupunkiseudun vetovoimaisuus osaavan työvoiman silmissä kansallisesti ja kan-
sainvälisesti

• yritysmyönteinen ilmapiiri

• kuljetus- ja tietoliikenneyhteydet

• elämisen laatu ja alueen kulttuurinen vetovoima.

• kustannusten ja verotuksen kilpailukykyisyys

• alueen ostopotentiaali.

(Amin & Thrift 1994; Cheshire & Gordon 1995; Silander, Tervo & Niittykangas 1997;
Andersen 2000; Keskuskauppakamari 2000)

Lista osoittaa selkeästi osaavan työvoiman merkityksen yritystoimintaa houkutte-
levana tekijänä. Osaamisella voidaan nähdä olevan siis itseään ruokkiva vaikutus
eli osaaminen vetää osaamista puoleensa. Tämä ei koske vain työvoiman ja yri-
tysten välistä suhdetta, vaan myös yritykset vetävät yrityksiä puoleensa ali-
hankinnan, yhteistyön tai muiden synergia etujen saavuttamiseksi. Työmarkkinat
ja työvoimalle asetetut vaatimukset ovat muuttuneet talouden rakenteiden ja toi-
mintatapojen muuttuessa. Yrityskonsernien kasvu ja monikansallistuminen sekä
kauppa- ja tuotevirtojen globalisaatio mahdollistavat halvan työvoiman käytön usei-
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den tuotantoprosessien kohdalla yrityksen päämajan tai ydinosaamisalojen sijain-
nista riippumatta. Suomen kaltaisissa pienehköissä, kustannuksiltaan kalliiseen työ-
voimaan ja osaamiseen perustuvissa kansantalouksissa kilpailuetua on haettu en-
tistä voimakkaammin tuotekehityksen ja tuotteiden erilaistamisen kautta erityisesti
1980-luvun lopulta lähtien. Myös tämä korostaa osaavan työvoiman ja
huippuosaajien merkitystä potentiaalisina kilpailuedun alueellisina tuottajina.

Inhimilliset voimavarat sitouttavat osaamisen ja sitä hyödyntävän yritystoimin-
nan konkreettisesti tiettyyn kaupunkiseutuun. Sähköisessä ja fyysisessä muodos-
sa oleva tieto on helposti siirrettävissä maapallon puolelta toiselle, jos se yritystoi-
minnan kannalta näyttää kannattavalta. Kaupunkiseudun on siis panostettava vai-
keammin siirrettävään tietovarantoon eli osaavaan työvoimaan. Sitouttamalla inhi-
millinen osaaminen kaupunkiseutuun siihen sitoutetaan myös inhimillistä voima-
varaa hyödyntävä liiketoiminta. Sitouttamisessa kaupunkiseutu hyötyy korkealaa-
tuisesta asuin- ja elinympäristöstä ja sen elämänlaatua parantavasta vaikutukses-
ta.

2.3.3 Asuin- ja elinympäristö ja kaupunkiseudun kilpailukyky

Erityisesti osaamiseen ja korkeaan teknologiaan perustuvassa alueellisessa kehit-
tämisessä asuin- ja elinympäristön rooli on nähty sekä yritystoiminnan, investointi-
en että osaavan työvoiman sijoittumiseen vaikuttavana tekijänä (Willoughby 1995,
254; Saxenian 1989, 2). Korkealaatuinen asuin- ja elinympäristö voi tarjota yrityk-
sille myös suoria taloudellisia etuja. Monissa tutkimuksissa on todettu, että yritys-
ten on mahdollista säästää palkkakustannuksissa korkealaatuisen asuinympäris-
tön tarjoavilla seuduilla, koska heikkolaatuista asuinympäristöä joudutaan usein
kompensoimaan korkeammalla palkalla. (Granger 1993; Granger & Blomquist
1999). Ritsilän mukaan inhimillinen pääoma keskittyy alueellisesti hyvät työ- ja
itsensä kehittämismahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut tarjoaville kaupunki-
seuduille. (Ritsilä 2001, 120).

Elämänlaadun vetovoimaisuudesta pääoman suhteen on olemassa todisteita ja
useat kaupungit ovat pyrkineet luomaan siitä globaalia pääomaa viehättävän
vetovoimatekijän. Ei ole sattumaa, että kaupunkien tarjoamaan elämänlaatuun
perustuvat rankkaukset ja listaukset ovat olleet vahvasti esillä mediassa viime vuo-
sina. (Rogerson 1999, 982.) Yksinkertaistaen elämänlaatua tarjoavat seudut vetä-
vät inhimillisiä voimavaroja puoleensa. Toisaalta on esitetty myös näkemyksiä,
joiden mukaan hyvä asuin- ja elinympäristö sekä korkea elämänlaatu ovat ennem-
minkin seurausta korkean teknologian yritystoiminnan kehittymisestä seudulla kuin
syy tälle kehitykselle (Rogerson 2000). Elämänlaadun ja asuin- elinympäristön
moniselitteiset tulkinnat ovat usein käsitteitä vetovoimaisuuden taustalla. Konk-
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reettisemman tarttumapinnan löytämiseksi kaupunkiseudun vetovoimaisuuden
ominaisuudet jaetaan tässä raportissa viiteen pääelementtiin:

• Työ- ja uramahdollisuudet (luova ongelmanratkaisuympäristö, työpaikat sekä itsel-
le että mahdolliselle puolisolle, paikallisten työmarkkinoiden laajuus, jne.)

• Taloudellinen ympäristö (asuntojen hinnat, palkat, elinkustannukset jne.)

• Sosiaalinen ympäristö (sukulaiset ja tuttava alueella, seudun yleinen henkinen il-
mapiiri, turvallisuus, jne.)

• Toiminnallinen ympäristö (julkiset ja yksityiset palvelut, saavutettavuus)

• Fyysinen ympäristö (rakennettu ympäristö, luonnon ympäristö)

(Linnamaata 1999, 28 mukaillen)

Käsitteenä on syytä nostaa esiin luova ongelmanratkaisuympäristö1, joka viit-
taa osaajien halukkuuteen työskennellä mahdollisimman kiinnostavissa, haastavissa
ja innovatiivisissa tehtävissä. Mitä korkeampaa osaaminen on, sitä enemmän työn
haasteellisuus ja sisältö yleensä vaikuttavat. Luovalle ongelmanratkaisulle on luon-
teenomaista tiimin jäsenten positiivinen asenne kaikelle uudelle, harkittu riskin ot-
taminen ja perussääntönä on ajatus: määrä tuottaa laatua (ks. Sahlberg ym. 1993
tai Heikkilä 1981). Kaupunkiseudun luova ongelmanratkaisuympäristö muodostuu
innovatiivisista ja hyvämaineisista osaamisintensiivisistä yrityksistä ja näitä tukevasta
muusta tutkimustoiminnasta ja/tai organisaatioista. Luova ongelmanratkaisu-
ympäristö luo mahdollisuuden toteuttaa itseään haasteellisten työtehtävien kautta
sekä toimia osana kehittyvää huippuosaajien ja organisaatioiden muodostamaa
kokonaisuutta. Osaavan työvoiman kohdalla paikallisten työmarkkinoiden laatu
on syytä huomioida vetovoimatekijänä perinteisten tekijöiden rinnalla. Työn sisäl-
lön kasvanut merkitys voidaan tulkita kärjistäen niin, että asuin- ja elinympäristös-
tä ei ole vain tullut tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa, vaan elinkeinopolitiikan vah-
vistamista työmarkkinoista on tullut tärkeä osa korkealaatuista asuin- ja
elinympäristöä.

Lukuisten tutkimusten ja eri lähtökohdista nousevien tulkintojen perusteella asuin-
ja elinympäristön laatua voidaan siis pitää lähes itsestään selvänä kaupunkiseudun
kilpailukyvyn osana. Kysymys on ennemminkin asuin- ja elinympäristön roolin ja
merkityksen ymmärtämisestä osana kilpailukykyä. Asuin- ja elinympäristön laatu
saa erilaisia rooleja riippuen taloudellisista suhdanteista, tarjolla olevien työpaikko-
jen määrästä ja laadusta sekä valintatilanteessa esiin nousevien sijoittumisvaihto-
ehtojen ominaisuuksista ja niiden välisten erojen voimakkuudesta. Kehittämisen ja
kilpailukyvyn näkökulmasta olennaista onkin, miten valintaprosessiin päästään
mukaan, kenen kanssa kilpaillaan ja millä ominaisuuksilla. Asuin- ja elinympäris-
tön merkitys elämänlaadun tuottajana voidaan ottaa annettuna, mutta miten se

1 Käsite luova ongelmanratkaisuympäristö nousi esiin tutkimuksen osaraportissa. (Raunio & Linna-
maa 2000)
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vahvistaa kaupunkiseudun edellytyksiä saada osaavaa työvoimaa tehokkaammin
kuin muut kilpailevat seudut? Asuin- ja elinympäristön roolia ei voi erottaa
kontekstistaan, vaan eri tekijöiden ja ominaisuuksien merkitys muodostuu siitä to-
dellisuudesta, missä kaupunkiseutuja ja niiden ominaisuuksia arvotetaan.

2.3.4 Suomalaisten kaupunkiseutujen olemus ja erilaistuminen

Perinteisesti alueiden välisen muuton motiivit ovat liittyneet Suomessa (ja muual-
la) lähinnä työ- ja opiskelumahdollisuuksiin ja alueiden sisäisen muuton motiivit
lähinnä asuin- ja elinympäristön laatuun. Viime aikoina kuitenkin esimerkiksi Isos-
sa-Britanniassa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset ovat korostaneet asuin- ja elinym-
päristön kasvanutta merkitystä myös alueiden välisessä muutossa. (Laakso &
Loikkanen 2000; Breheny 1999; SOU 1999). Erityisesti teknologiavetoisen ja kor-
keaan teknologiaan panostavan aluekehityksen on jo aiemmin nähty olevan hyvin
riippuvaista asuin- ja elinympäristön laadusta, koska asuin- ja elinympäristön kor-
kea laatu nähdään edellytyksenä osaavan työvoiman sijoittumiselle seudulle
(Saxenian 1989; Willoughby 1995; Tattari 1989). Tämä näkemys on siirtynyt myös
suomalaiseen aluekehittämiskeskusteluun, mutta Suomen kaupunkiseuduille luon-
teenomaisia piirteitä on vain harvoin nostettu esiin keskustelun taustaksi. (ks. Kos-
tiainen 1999: Linnamaa 1999: Ritsilä 2001) Suomalaisen asuin- ja elinympäristön
olemus ja kaupunkiseutujen erilaistuminen ovat kuitenkin erittäin tärkeässä roolis-
sa, kun kaupunkiseutujen vetovoimaisuutta arvotetaan.

Suomalaisten kaupunkiseutujen koko ja olemus ovat siis olennaisia tekijöitä,
kun tarkastellaan valintojen kentän muotoutumista ja sinne nousevien kaupunki-
seutujen vetovoimaisiksi tulkittuja ominaisuuksia. Kansainvälisessä kaupunki-
tutkimuksessa on ollut vahvasti esillä kaupunkien elämänlaadun heikkeneminen ja
sen vaikutus erityisesti varakkaiden ja keskiluokan siirtymiseen pois kaupunkimai-
silta seuduilta. On puhuttu niin sanotusta vastakaupungistumisesta sosiaalisten olo-
jen, fyysisen ympäristön ja palvelutarjonnan rappioituessa. Kansainvälisessä kes-
kustelussa ongelmakaupungit ovat yleensä miljoonakaupunkeja ja muutto tapah-
tuu niistä pikkukaupunkeihin tai maaseutumaisiin ympäristöihin. Suomalaiset kasvu-
keskukset sopivat kuitenkin kokonsa puolesta yleensä kansainvälisessä keskuste-
lussa käytettyjen pikkukaupungin tai maaseutumaisen seudun määritelmään Hel-
singin seutua lukuun ottamatta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Bradbury ja Malecki ovat asuin- ja elinympäristön
merkitystä asuinseudun valinnalle tarkastelleessa tutkimuksessaan määritelleet
suuren kaupunkiseudun yli miljoona asukasta käsittäväksi ja keskikokoiset ja pie-
net kaupunkiseudut alle miljoonan asukkaan seuduiksi (em. 1992). Isossa-Britan-
niassa Breheny (ym. 1999) ovat määritelleet pikkukaupungit ja maaseutumaiset
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alueet alle 250 000 asukasta käsittäviksi seuduiksi ja kaupunkiseudut pääasiassa
yli 750 000 asukkaan keskittymiksi.

Näin ollen lukuisissa tutkimuksissa, joissa puolimaaseutumaiset (semi-rural)
fyysiset tai sosiaaliset ympäristöt ovat vetäneet puoleensa sekä yrityksiä ja osaajia
(Green 1997; Breheny 1999; Rogerson 1999), on kyse ollut pääsääntöisesti suo-
malaisten kasvukeskusten kokoisista kaupunkiseuduista, jotka sijaitsevat kohtuul-
lisen etäisyyden päästä suurkaupungeista. Wiklundin (1995) mukaan myös suo-
malaisen kaupunkiseudun olemus, suomalainen kaupunkimaisuus, poikkeaa keski-
eurooppalaisesta tiivistä urbaanista elämästä hyvin paljon. “Pohjoista kaupunkia”
luonnehtii väljyys ja luonnonläheisyys. Myös maamme ainoa suurkaupunkialue
Helsingin seutu on luonnonläheinen ja tyypillisesti pohjoismainen kaupunkiseutu,
jonka ongelmaisinkin alue on kaukana suurkaupunkisen slummeista. Suomalaiset
elävät kaupungeissakin hyvin luonnonläheisesti ja maaseutumaisesti ja tässä mie-
lessä epäkaupunkimaisesti. (Wiklund 1995; Helsinki alueittain 2001.)

Suomalaiset ovat yleensä tyytyväisiä asuinympäristöönsä, mikä johtuu toden-
näköisesti pitkälti “pohjoisen kaupungin” olemuksesta ja siitä, että suomalaiset
kasvukeskuksetkin edustavat kansainvälisessä mittakaavassa pikkukaupunkeja (ks.
Strandell 1998; Suomalaisten asuinympäristöt 1992). Suurkaupungeille ominaiset
ongelmat (ruuhkat, turvattomuus, asuntojen korkeat hinnat, jne.) on usein liitetty
suoraan kaikkiin kaupunkeihin ottamatta huomioon kaupunkien ja erityisesti
kaupunkiseutujen erittäin vahvasti toisistaan poikkeavaa olemusta. Suomalaisille
kaupunkiseuduille tyypillinen “pohjoismaisen kaupungin” väljä ja luonnonläheinen
olemus ja kansainvälisesti vertaillen pieni koko antaa asuin- ja elinympäristön laa-
dulle kuitenkin hyvin erilaisen roolin asuinseudun valinnassa kuin puhuttaessa suur-
kaupunkien usein dramaattisesti heikentyneestä asuin- ja elinympäristön laadusta.
Suomessa Helsingin seutu siis edustaa vasta ruuhkautumassa olevaa suurkaupunkia
ja muut kasvukeskukset sitä vetovoimaista pikkukaupunkimiljöötä, josta jo 1980-
luvun teknologiavetoisten aluekehittämisajatusten yhteydessä paljon puhuttiin (ks.
Saxeninan 1989; Tattari 1989).

Kärjistäen suomalaisten kaupunkiseutujen kohdalla asuin- ja elinympäristö on
siis sekä kohtuullisen korkealaatuista että olemukseltaan samantyyppistä eri seu-
duilla. Kaupunkiseutu itsessään tarjoaa luonnollisesti useita eritasoisia asuin-
ympäristöjä, mutta osaajat tuskin koskaan sijoittuvat heikoimmille alueille, vaan
hakeutuvat eri kaupunkiseuduilla suunnilleen “samantasoisille” asuinalueille. Vaik-
ka kaupunkiseutujen koko vaihtelee, asuinalueiden eri tyypit ovat usein edustettu-
na eri seuduilla melko samantyyppisinä ja mahdollisuus asua maaseutumaisesti tai
suomalaisittain urbaanisti löytyy kaikilta suurimmilta kaupunkiseuduilta. Vaikka
Helsingin seutu tarjoaa jotakin urbaanimpaa kuin Seinäjoen seutu ja Seinäjoen
seutu jotakin maaseutumaisempaa kuin Helsingin seutu, on näiden ääripäiden vä-
lillä myös paljon yhtymäkohtia. (kuva 3)
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KUVA 3. Kaupunkiseutujen olemusten yhtymäkohtia

Suomen kaupunkiseudut ovat erilaistuneet erityisesti taloudellisen kehityksen
kannalta tärkeiden indikaattorien suhteen: BKT:n, työllisyyden, työllisyyttä eniten
kasvattavien liiketoiminta-alojen ja väestönkasvun. (ks. Menestys kasaantuu . .
1999; Seutukuntapuntari 2000; Aluebarometri 2000). Pulkkisen mukaan muutto-
voittoalueita eli lähinnä kasvukeskuksia on leimannut 1990-luvun lopulla myös osaa-
misen keskittyminen. Muuttovoitto onkin keskittynyt eteläisen Suomen suurimpien
korkeakoulukaupunkien ympäristöön. (Pulkkinen 1998.) Tämä jako näkyy myös
julkisessa keskustelussa ja sama jako tuli esiin myös tämän tutkimuksen haastatte-
luissa.

Suomen kaupunkiseutujen taloudelliselle erilaistumiselle luonteenomaista on
kolmijako Helsingin seutuun, muihin kasvukeskuksiin sekä muihin
kaupunkiseutuihin. Kasvukeskukset kuten Tampere ja Jyväskylä vuorottelevat myös
erilaisten asuin- ja elinympäristögalluppien kärkisijoilla (Taloustutkimus 4/2000).
Onko kyse kaupunkiseutujen heräämisestä eloon työmarkkinoiden elvyttyä vai eloi-
san kaupunkiseudun vetovoimaista työmarkkinoiden ja yritysten suhteen? Suoma-
laisten kaupunkiseutujen yhdenmukaista perusolemusta korostavan näkemyksen
mukaan kyse olisi ensisijaisesti työmarkkinoiden piristymisestä, vaikka todennä-
köisesti vaikutus on käytännössä kahdensuuntainen.

Tällainen tietynlainen asuin- ja elinympäristön laadun “samuus” kaupunkiseutujen
välillä on osaltaan synnyttänyt tilanteen, jossa kaupunkiseutujen erottelu tehdään
pääasiassa kaupunkiseutujen koon ja työmarkkinoiden vilkkauden perusteella.
Asuin- ja elinympäristön roolia pidetään tärkeänä, mutta sen välillä ei nähdä dra-
maattisia eroja kaupunkiseuduittain. (ks. Raunio & Linnamaa 2000.) Ensimmäisiä
merkkejä erilaistumisen tarkentumisesta myös asuin- elinympäristön osalta on
kuitenkin nousemassa esiin. Yksilöllisyyttä korostava aika ja kaupunkisetujen omiin
ydinkompetensseihin perustuva kehittäminen profiloivat kaupunkiseutuja todennä-
köisesti entistä yksilöllisemmin.

Kaupunkiseutujen erilaistuminen on siis todennäköisesti saamassa uusia entistä
hienojakoisempia sävyjä, joiden perusteella yksittäiset kaupunkiseudun nousevat
kolmijaosta selkeästi esille myös vetovoimaisuutensa suhteen. Kaupunkiseudut
eroavat jo nyt monilla tavoin tosistaan, mutta vetovoimatekijöinä toimivat lähinnä
työmarkkinat tai sosiaaliset suhteet eli kaupunkiseutujen tarjoama palvelu- ja asuin-
ympäristöt ovat lähinnä käyttämätön voimavara. Vaikka kaupunkiseutujen
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hienojakoisempi erilaistuminen olisi käytännössä jo totta, sen on kuitenkin ylitettävä
kaupunkiseudun fyysiset rajat eli siirryttävä kohderyhmän mielikuvatodellisuuteen
ollakseen vaikuttava vetovoimaisuuden näkökulmasta. Kaupunkiseutujen erilais-
tuminen ei ole niiden eriarvoistumista, vaan kunkin kaupunkiseudun on kyettävä
nostamaan esiin omat erityiset vetovoimatekijänsä.
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3  Kaupunkiseutu mielikuvien
maailmassa

Uuden talouden yhteiskuntarakennetta voidaan jäsentää Castellsin (1996) verkosto-
yhteiskunta näkemyksen avulla, jonka mukaan globaalissa tietoyhteiskunnassa toi-
minnot ja prosessit organisoituvat entistä selvemmin verkostoissa. Myös kaupunki-
seudut integroituvat verkostoihin ja virtojen tila korostuu paikkojen tilan rinnalla.
Virtojen tilan kautta kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen kytkeytyvät toisiin-
sa. Konkreettisia virtoja muodostavat pääomat, teknologiat ja informaatio, mutta
myös tämän tutkimuksen kannalta olennaisemmat mielikuvat ja inhimilliset voi-
mavarat. (ks. Sotarauta & Majoinen 2001, 5-7; Castells 1996, 417.) Näitä virtoja
kaupunkiseudun on kyettävä vetämään puoleensa menestyäkseen globaalissa kil-
pailussa. Mielikuvien syntyminen ja niiden kohdentuminen oikeaan kohderyhmään
ovat vetovoimaisuuden edellytys viestien täyttämässä ja globaalisti virtaavassa
maailmassa.

Vetovoimaisuus voidaan määritellä “voimiksi”, jotka . . .

vetävät kohdetta puolensa tai estävät kahta kohdetta (osaaja ja kaupunkiseutu)
erkaantumasta toisistaan. Vetovoima on luonteeltaan positiivista, kiinnostuksen, ihai-
lun tai miellyttävyyden synnyttämää. Vetovoimainen kohde vetää huomion puoleensa
voittaen muut esille nousevat vaikutteet. Synonyymeja vetovoimaiselle ovat viehättä-
vä ja kiinnostava. (ks. Webster’s 1996)

Virtuaalisen kulttuurin yhteiskunnassa todellisuudesta muodostetut mielikuvat ra-
kentavat oman todellisuutensa muodostaen jatkuvasti merkitystään kasvattavan
maailmankuvan yhä useampien ihmisten mieliin (ks. Niiniluoto 1989). Ilman mieli-
kuvaa kaupunkiseutu ei ole olemassa globaalissa informationaalisessa todellisuu-
dessa (ks. Lash & Urry 1994). Vetovoimaisuuden merkitys syntyy siis kaupunki-
seudun ulkopuolella aina mielikuvatodellisuudessa. Tämän mielikuvatodellisuuden
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organisoinnin tärkeyttä vetovoimaisuuden hallinnassa korostavat esimerkiksi
seuraavat yhteiskuntatulkinnat.1

• Markkinointiyhteiskunnassa mainostamisen käytännöt ovat tunkeutuneet syväl-
le kulttuuriin muotoillen sen ideologisia sisältöjä, eetosta ja perustekijöitä kokonai-
suudessaan. (Karvonen 1997, 20-22.) Asiakassuuntautuneessa markkinointi-
yhteiskunnassa mielikuvien luomisen on perustuttava yhtä paljon kohderyhmän
tarpeiden sekä kilpailijoiden valmiuksien tuntemiseen kuin omien vahvuuksien
myymiseenkin.

• Mediayhteiskunta korostaa ilmiöiden merkityksellistämistä median kautta. Media
mittaa tapahtuman arvon. Jos asia ei ole esillä tiedotusvälineissä, on kuin sitä ei
olisi olemassa (Uimonen 1994).

• Informaatioyhteiskunnassa tiedon määrä on suuri ja toimijoiden kosketuspintana
useammin ilmiöstä muodostettu mielikuva kuin konkreettinen todellisuus. Nopeas-
ti teknologisoituvassa yhteiskunnassa mielikuva määrittelee usein paikan
kiinnostavuuden. (ks. Castells 1996.)

Yhteen kokoavana ja ehkä vakiintuneimpana käsitteenä voidaan pitää tietoyhteis-
kuntaa. Se sisältää osittain myös edelliset tulkinnat markkinointiorientoituneesta
mediayhteiskunnasta, joka teknologian avulla luo uusia globaaleja ja paikallisia to-
dellisuuksia. Tietoyhteiskunnalle luonteenomaisessa mielikuvatodellisuudessa vahvat
ja selkeät mielikuvat toimivat tienviittoina, jotka viestittävät paikan olemassaolosta
ja sen tarjoamista mahdollisuuksista myös sen fyysisten rajojen ulkopuolella (Rau-
nio 2001b.) Yksinkertaistaen yhteiskuntatulkinnat toteavat mielikuvatodellisuuden
olevan olemassaolon muoto, joka vaikuttaa kaupunkiseudun menestyksen mah-
dollisuuksiin, pyrittiin sitä hallitsemaan tai ei.

Käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkiseudun kokemuksellisen ympäristön laa-
jentamista mielikuvaympäristöksi. Mielikuvaympäristö syntyy osin “luonnollisten”
tiedon kanavien kautta, mutta sen sisältöä, painotuksia ja kohdentumista voidaan
ohjata kaupunkiseudun aktiivisilla markkinointitoimenpiteillä. Vetovoimaisuus voi-
daan organisoida tukemaan kaupunkiseudun tavoitteellista kehittämistä. Yksittäi-
sen osaajan ja kaupunkiseudun välistä vetovoimasuhdetta voidaan kuvata laajaa
virtojen tila -käsitettä kohdennetummin valintojen kentällä. Valintojen kentälle
nousee vaihtoehtoisia sijoittumisvaihtoehtoja “luonnollisten” tiedon kanavien kaut-
ta sattumalta, kaupunkiseutujen tietoisen viestinnän kautta tai osaajan aktiivisen
etsinnän tuloksena. Miten hyvin kaupunkiseutu kykenee siitä syntyviä mielikuvia
tällä monien tiedon kanavien informoivalla valintojen kentällä hallitsemaan, mää-

1 Myös tässä tutkimuksessa mielikuvien merkitys korostui. Yritysten rekrytoinnista vastaavat
haastatellut korostivat usein melko vähäisiinkin tietoihin perustuvien mielikuvien suurta merkitystä
osaajien päätöksenteossa. Toimiminen osana osaamiskeskusta, uuden talouden liiketoimintaa
edustavassa kansainvälisessä konsernissa tai muussa “seksikkäässä” työympäristössä nähtiin usein
vetovoimaisempana kuin vastaavat tehtävät perinteisen teollisuuden toimialoilla, jotka usein myös
sijaitsevat perinteisellä teollisuusalueella. (ks. Raunio & Linnamaa 2000.)
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rittelee pitkälti sen vetovoimaisuuden kokemuksellisen kaupunkiseudun ulkopuo-
lella.

3.1 Kaupunkiseudun kytkennät mielikuvien maailmaan

Valintojen kentän taustalla on kaksi erilaista todellisuuden tulkintaa: kokemuksellinen
ympäristö ja mielikuvaympäristö. Kaupunkiseudun on oltava vetovoimainen sekä
kokemuksellisena että mielikuvallisena ympäristönä. Tuanin mukaan kokemus on
aistimista, havaitsemista ja käsitteellistämistä, emootion ja ajattelun kautta. Koke-
mus on kattokäsite niille keinoille, joiden kautta ihminen tuntee ja rakentaa todelli-
suutensa kuvauksen. Keinoja ovat välittömät aistit: haju, maku, tunto ja aktiivinen
visuaalinen havaitseminen. Kokemus jäsentyy assosiaation ja kognition kautta.
Assosiatiivinen kokemus ja sen vaikutus syntyvät pääasiassa kontekstissaan tilan-
teen ja tunteen dominoidessa kokonaisuutta. Kognitiivisella tasolla maailmaa
jäsennetään enemmän kokonaisuutena, erilaisten merkitysten verkostona. (Rapoport
1977, 316; Tuan 1977, 8-16.)

Näitä assosiatiivisesti koettuja ja kognitiivisesti jäsennettyjä kokemuksia on siis
pyrittävä todentamaan myös mielikuvatodellisuudessa. Lukuisat tiedon kanavat
toteuttavat tätä tehtävää jatkuvasti välittäen omia tulkintojaan kaupunkiseudun olen-
naisista tai vähemmän olennaisista ominaisuuksista. Tämä on hyvä peruste jo
kuluneelle toteamukselle, että kaupunkiseudun markkinoinnissa on viesteillä olta-
va aina vankka perusta todellisuudessa. Vetovoimaisuuden kasvattamisessa onkin
viime aikoina sovellettu markkinointiviestinnän ja konkreettisten kehittämishank-
keiden yhdistämistä.1 Kaupunkiseudun oma markkinointi on kuitenkin usein vain
pieni osa siitä viestistä, jonka se potentiaalisille asukkailleen lähettää. Lukuisat
kaupunkiseudun toimijat välittävät viestejä seudun ulkopuolelle vaikuttaen ratkai-
sevasti kaupunkiseudun asemaan ja vetovoimaisuuteen valintojen kentällä.

Kaupunkiseudun kokemukselliset ominaisuudet vaikuttavat vetovoimaisuuteen
vain niiltä osin, kuin arvottamisprosessia läpikäyvä muuttajaehdokas on niistä tie-
toinen. Tämän tutkimuksen perusteella ainakin seuraavat mielikuvia muokkaavat
tiedon kanavat vaikuttavat kaupunkiseutujen nousemiseen osaajien valintojen ken-
tällä:

• Henkilökohtaiset kokemukset kaupunkiseudusta

• Sosiaaliset verkostot kuten “lähiverkot” ja “puskaradiot” (erityisesti osaaja-
organisaatioiden muodostamat)

• Työpaikkailmoitukset ja rekrytointiprosessit

1 Esimerkiksi Turun osaamista (Bioteknologia ja ICT) markkinoiva Turku Science Park -julkaisu ja
sen perustana toimiva Science Park -keskittymä tai Oppivaa Tamperetta markkinoiva Oppiva
Tampere -julkaisu ja prosessia konkretisoiva eTampere -hanke.
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• Jatko- ja täydennyskoulutuspaikkoja tarjoavat oppilaitokset

• Median uutisoinnit

• Kaupunkiseutujen oma viestintä.

Kokemus on periaatteessa mielikuvan vastakohta, mutta käytännössä kokemus
muodostaa myös mielikuvia koetuista paikoista. Kokemukset paikoista syntyvät
hyvin erityyppisistä tilanteista aina lyhyestä vierailusta pitkäaikaiseen asumiseen
seudulla.

• Asuinseudun valinnan kannalta yksi tärkeimmistä on kokemus kotiseudusta eli
syntymäpaikka tai mahdollisesti muu seutu, joka koetaan “kotiseuduksi”. Kotiseu-
tu ja paluumuutto sinne on usein ainakin jossakin elämänvaiheessa esillä valinto-
jen kentällä, kun sijoittumispäätöksiä pohditaan.

• Myös pitkäaikainen opiskelu tai työskentely jollakin seudulla luo usein vahvan
kokemukseen perustuvan mielikuvan seudusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksis-
ta. Näin ollen konkreettiset opiskelu- ja työmahdollisuudet ovat osaltaan muokkaa-
massa valintojen kentän muodostumista jo lähtökohtaisesti eli ne seudut, joille
ihmiset useimmiten päätyvät työskentelemään tai opiskelemaan muodostuvat myös
voimakkaiksi mielikuviksi ja potentiaalisiksi vaihtoehdoiksi, kun sijoittumista
arvotetaan uudelleen mahdollisesti uudessa elämäntilanteessa.

• Lyhyet vierailut (sukuloinnit, työ- tai lomamatkat, jne.) luovat monenlaisia mieliku-
via eri kaupunkiseuduista. Vierailun pituus ja syy vaikuttavat mielikuvien muodos-
tumiseen. Esimerkiksi Helsingin seudulla käydään usein työhön liittyvissä asiois-
sa, kun taas pienemmillä kaupunkiseuduilla kuten Porissa ja Seinäjoella usein ta-
pahtumiin liittyen. (Tangomarkkinat, Pori jazz, tms.)

Työn puitteissa tapahtuvat toistuvat vierailut vahvistavat todennäköisesti enemmin
mielikuvaa aktiivisesta ja työpaikkoja tarjoavasta kaupunkiseudusta, kun taas ko-
kemukset yksittäisistä tapahtumista liittävät seutuun esimerkiksi jazz- tai tango-
kaupungin mielikuvan. Yksittäisten tapahtumien merkitystä osaavaa työvoimaa
houkuttelevan mielikuvan muodostajina ei kuitenkaan kannata yliarvioida.

“En (harkitsisi muuttamista). Seinäjoki on mulle sillain ihan outo kaupunki, että mä oon
käyny Provinssi-rockissa joskus, en oo varmaan koskaan käyny edes siä keskustas-
sa.”

Projektipäällikkö, FM

Yksittäiset tapahtumat luovat seudulle mahdollisesti profiilin “tapahtumapaikka-
na”, mutta eivät välttämättä muodosta asuinseudun valinnan kannalta kovin mer-
kittäviä mielikuvia. Ne kuitenkin vaikuttavat seudun imagoon ainakin tiedostamat-
tomasti negatiivinen-positiivinen akselilla.

Kokemuksen kautta syntyneet mielikuvat ovat usein vahvoja ja korostavat to-
dellisten ominaisuuksien merkitystä kaupunkiseudun vetovoimaisuudessa ja ase-
massa valintojen kentällä. Paljon osaajia eri elämänvaiheissa houkutteleva kaupunki-
seutu luo kokemuksen kautta uskottavia mielikuvia kaupunkiseudun mahdollisuuk-
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sista ja nostaa sen usein pysyvästi valintojen kentälle. Kaupunkiseudun väkiluku,
sen merkitys opiskelukaupunkina, vierailu- tai matkailukohteena tai yritysyhteyksien
solmukohtana luo siis selkeän edun kokemukseen perustuvien mielikuvien
synnyttämisessä.

Erilaiset sosiaaliset suhteet (työkaverit, sukulaiset, ystävät, jne.) luovat usein hy-
vinkin laajan verkoston, jonka kautta kulkee monenlaista informaatiota. Åberg
(1989) puhuu mm. “puskaradiosta” ja lähiverkosta, jotka ovat päivittäisiä yh-
teyksiä muiden ihmisten kanssa. “Puskaradio” muodostuu yhteyksistä henkilöihin,
joita emme tunne kovin hyvin, mutta joiden kanssa olemme melko säännöllisesti
tekemisissä. Tällaisia ovat muun muassa opiskelu- ja työkaverit, hyvänpäivän-
tutut, ystävien ystävät ja kaukaisemmat sukulaiset. Lähiverkko muodostuu lähi-
sukulaisista, hyvistä ystävistä, työystävistä, harrastuskavereista tms. Lähiverkko
on hyvin tärkeä, koska siinä tutut ja toisiinsa luottavat henkilöt viestivät toisilleen.
Lähiverkko on uskottavuutensa vuoksi erittäin tehokas viestintäkanava, jota voi-
daan tukea esimerkiksi lehti- tai televisiojutuilla. (Åberg 1989, 217.)

Lähiverkko voi olla toimintatavaltaan hiljainen, kysyvä tai kertova tietyn asian
suhteen. Kaupunkiseudun kannalta hiljainen lähiverkko puhuu aivan muista asiois-
ta kuin kaupunkiseutuun ja sen vetovoimaisuuteen liittyvistä tekijöistä, kysyvä ker-
too kaupunkiseudun asioista kun kysytään ja kertova puhuu oma-aloitteisesti. (ks.
Åberg 1989, 218.)

Åbergin ja Siukonsaaren tekemät tutkimukset osoittivat, että lähiverkkojen laa-
juus vaihtelee melkoisesti, mutta yhden henkilön lähiverkon keskimääräinen koko
on noin 25 henkeä. Suuren yrityksen lähiverkko voi kokonaisuutena muodostua
todella laajaksi ja esimerkiksi Åbergin ja Siukonsaaren tutkimat Kajaani-yhtiö ja
Outokumpu (Harjavalta) muodostivat kymmenientuhansien ihmisten laajuiset lähi-
verkot. Kajaani-yhtiön lähiverkko oli noin 45 000 henkilön laajuinen, josta kertovan
lähiverkon osuus oli noin 12 prosenttia. Kymmenen päivän kuluessa oli yhtiön
asioista kerrottu noin 15 000 ihmiselle. Outokummun lähiverkko oli noin 36 000
henkilöä ja kertovan lähiverkon osuus oli noin 11 prosenttia. Kymmenen päivän
kuluessa yhtiön asioista oli kerrottu noin 10 000 henkilölle. (Åberg 1989, 217-219.)

Yritykset, oppilaitokset ja muut osaajaorganisaatiot muodostavat sitä laajempia
lähiverkkoja, mitä enemmän niissä toimii ihmisiä. Mitä enemmän seudulla on muu-
alta tulleita, sitä laajemmalle verkot maantieteellisesti leviävät ja viestiä välittävät.
Yksinkertaistaen viestit seudusta ja erityisesti sen tarjoamista työ- ja ura-
mahdollisuuksista tietyllä toimialalla leviävät siis sitä nopeammin ja laajemmalle,
mitä enemmän tämän toimialan työntekijöitä/opiskelijoita seudulla on ja mitä enem-
män heitä on seudun ulkopuolelta saapunut.1 Tämä korostaa kaupunkiseudun si-
sällä tapahtuvan viestinnän merkitystä, koska näiden verkostojen kautta kaupunki-

1 Myös yksittäisen yrityksen jakautuminen eri kaupunkiseuduille toimii inhimillisten resurssien
suuntaajana. Se tarjoaa tiettyihin paikkoihin sidotun rakenteensa kautta yrityksen työntekijöille
omat selkeät vaihtoehtonsa valintojen kentällä.
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seudun olennaiset viestit välittyvät seudun ulkopuolelle ja todennäköisesti
kohdentuvat melko tarkoin oikeaan kohderyhmään. Osaajaorganisaatiot mark-
kinoivat seutua uskottavasti ja tehokkaasti henkilöstönsä kautta, koska työpaikat
ja seudun tarjoamat muut mahdollisuudet välittyvät usein, ystävän, tuttavan tai
ammatillisesta yhteydestä tutun henkilön kautta.

“Lappeenranta ja Tampere vaihtoehtoina, jos jatkaa opiskeluja ja täällä mulla oli sitten
taas matikan opiskelujen takia tossa laitoksen johtaja tuttu ja se vähä houkutteli, että
täällä on hyvä olla ja mahdollisuuksia saada duunia.”

Tutkimusinsinööri, DI

Lähiverkot ja “puskaradio” vaikuttavat siis merkittävästi seudun näkyvyyteen
valintojen kentällä. Osaamisintensiivisten yritysten, korkeakoulujen ja muiden osaaja-
organisaatioiden muodostamat keskittymät välittävät tehokkaasti viestiä avautuvista
mahdollisuuksista seudulla. Osaaminen vetää osaamista puoleensa konkreettisesti
yksilöiden muodostamien verkostojen välityksellä.

Yritysten rekrytointikanavat nostavat esiin kaupunkiseutuja, joilla työpaikkoja
tarjolla. Työpaikan suuri merkitys asuinseudun valinnalle korostaa tämän foorumin
merkitystä valintojenkentän muodostumisessa. Sekä lehdissä ja internetissä että
osin myös televisiossa julkaistut työpaikkailmoitukset, rekrytointikampanjat tai -
messut luovat hyvin vahvasti sitä valintojen kenttää, jolla osaajat pohtivat
sijoittumistaan. Kapean osaamisalan eksperttejä tai varsinaisia huippu-osaajia hou-
kuttelevat myös ns. “head-hunter”-yritykset.

“Kyllä niitä tulee aina välillä (rekrytointiehdotuksia) ja varsinkin aikasemmin kun olin
tekemisissä tietyn ohjelman kanssa. Sit on tietyt head hunter -firmat, jotka pitää yhteyt-
tä ja oli tossa vakavat keskustelutkin, mutta sitten vaihdoinkin firman sisällä vaan
tehtäviä.”

Johdonkonsultti, Tradenomi

Kaupunkiseudun osaavan työvoimantarve luo erilaisten rekrytointikanavien kaut-
ta monella tasolla uskottavia mielikuvia eri ammattiryhmien edustajille seudun
työpaikkatarjonnasta ja sen vetovoimaisuudesta. Vastaavasti jatko- ja
täydennyskoulutusmahdollisuuksia tarjoavat oppilaitokset voivat tehdä seu-
dun näkyväksi mielikuvaympäristössä tarjoamiensa opiskelumahdollisuuksien kautta.

Median uutisoinnit vaikuttavat osaltaan siihen, miten kaupunkiseutu valintojen
kentälle sijoittuu ja mitkä sen ominaisuuksista korostuvat. Julkisessa sanassa nos-
tetaan esiin elämän koko kirjo ja kun se liitetään tiettyyn kaupunkiseutuun, luo se
omalta osaltaan tämän seudun todellisuutta mielikuvaympäristössä. Tyypillistä on
keskustelu Suomen suosituimmasta tai vetovoimaisimmasta kaupunkiseudusta,
mutta myös monet muunlaiset uutiset vaikkapa rikollisuudesta, asuntojen hinnois-
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ta, kuntaorganisaatioiden toimintatavoista tai lääkäripalvelujen tasosta vaikuttavat
seudun näkyvyyteen ja siitä muodostuviin tulkintoihin mielikuvatodellisuudessa.
Median tulkinnat asemoivat kaupunkiseutuja valintojen kentällä vaihtelevalla voi-
makkuudella.

Seudun tapahtumat ja olemus ovat median välittämien viestien perusta, mutta
myös kaupunkiseudun kehittäjäorganisaatioiden tiedottamistapa (lehdistötiedotteet,
jne.), osaamisen taso sekä suhteet median edustajiin vaikuttavat välitettävään
julkisuuskuvaan. Median hallinta on taito, jota erityisesti politiikassa on käytetty
usein hyvinkin tuloksin tukemaan asetettujen päämäärien saavuttamista (Uimonen
& Ikävalko 1996). Myös muutamat kaupunkiseudut ovat onnistuneet käyttämään
mediaa oman menestystarinansa välittämiseen ja rakentamiseen. Erityisesti Ou-
lun seutu on kunnostautunut positiivisten uutisten lähteenä ja tuottajana.

Valintojen kentälle nouseminen on siis aina hyvin voimakkaasti kytketty seudun
todelliseen tilanteeseen ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin, joista monitasoinen
viestintäkanavien verkosto ulkopuolisia informoi. Loppuun kaluttu ajatus kaupunki-
seudun markkinoinnin perustamisesta todellisuudelle ei siis ole vailla pohjaa. Lu-
kuisat kanavat luovat kaupunkiseudun olemusta mielikuvaympäristössä, joten
kaupunkiseudun markkinoinnin on paitsi tunnistettava nämä viestit, pyrittävä myös
muokkaamaan niiden sisältöä seudun kehitystä tukevaksi. Tämä on mahdollista
osin seudun sisäisen markkinoinnin keinoin, mutta tärkeämpiä ovat kaupunkiseudulla
todella tapahtuvat prosessit, jotka toimivat tiedon kanavien konkreettisina lähteinä.

Esimerkiksi teknologiakeskuksen rakentaminen ja siitä viestiminen seudun si-
sällä ja ulkopuolella muodostavat uskottavan viestin tietyn suuntaisesta kehityk-
sestä, jota lukuisat muut prosessista viestivät tiedon kanavat tukevat. Markkinoin-
nin perustamista todellisiin tapahtumiin ei vaadi ainoastaan viestin uskottavuus,
vaan lukuisat muut seudun tilanteesta viestivät kanavat. Jos markkinoinnin viestit
ovat ristiriidassa verkostojen kautta välittyvien viestien kanssa, ne todennäköisesti
kääntyvät itseään vastaan (ks. Lehtonen 1998a). Mediayhteiskunnan mainontaa
tulkitsemaan oppinut osaaja luottaa enemmän muihin kuin markkinointi-
tarkoituksessa välitettyihin viesteihin. Näin ollen kaupunkiseudun vetovoimaisuuden
organisoinnissa ja kaupunkiseudun markkinoinnissa on olennaista ymmärtää ja
hyödyntää niitä jo valmiita tiedon kanavia, joita kaupunkiseudun eri toimijat jatku-
vasti informaatiolla täyttävät.

Kaupunkiseutujen oma viestintä on valintojen kentällä näkymisessä melko pieni
osa kokonaisuutta ja nousee usein esiin vasta siinä vaiheessa, kun päätös seudulle
muuttamisesta on jo tehty. Tällöin tietoa tulisi olla saatavilla helposti ja riittävästi.
Kertomalla konkreettisesti seudun tarjoamista asumis-, koulutus-, työmahdol-
lisuuksista, tms. on mahdollista helpottaa sekä seudulle sijoittumista pohtivien pää-
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töksentekoa, että tarjota mahdollisesti seudulta poislähtöä harkitseville mahdolli-
suus arvioida tilannetta uudelleen. Tällaisen reaktiivisen palveluiden tuottamisen
ohella on kuitenkin mahdollista laatia kaupunkiseudulle myös proaktiivinen
markkinointistrategia, jonka avulla luodaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, ei vain
sopeuduta muutokseen.

Kaupunkiseutuja valintojen kentälle varsinaisesti nostavan ja siellä asemoivan
tietoisuuden ja asenteiden taustalla ovat edellä esitetyt huomattavan laajat tiedon
kanavat. Wiio (1994) toteaa viestinnän hyötysuhteen olevan hyvin heikko, joten
kaikkien mainittujen kanavien hyödyntäminen viestin perille saamiseksi lisää sen
vaikuttavuutta (ks. emt. 1994, 217). Jos kaupunkiseudun asemaa halutaan kohen-
taa valintojen kentällä, vetovoimaisten mielikuvien on perustuttava paitsi todelli-
suuteen myös näiden eri tahojen yhteiseen perusviestiin. Eri toimijoiden viestit
saattavat olla erisuuntaisia ja jopa ristiriitaisia. Lisäksi toisen käden tieto ja mones-
ta eri näkökulmasta esitetyt tulkinnat saattavat muodostua epäselviksi ja jopa
vääristyä moniulotteisuutensa vuoksi. Tästä näkökulmasta kaupunkiseudun mark-
kinoinnin päätehtävänä on organisoida kaupunkiseudusta välittyvää informaatio-
ta. Eri toimijoiden tulisi kertoa samaa kertomusta, vaikka näkökulmat ja kanavat
vaihtelevat (ks. Jensen 1999).

3.2 Paikan markkinointi tiedon jäsentäjänä ja kohdistajana

3.2.1 Käsitteet ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen kohderyhmä eli suomalaiset osaajat eivät siis ole irrottautuneet
konkreettisesta paikkojen tilasta, mutta muutamat kaupunkiseudut kiinnittyvät hei-
dän mielikuvatodellisuuteensa (virtojen tilaan) voimakkaammin kuin toiset. Nämä
muutamat riittävän kiinnostaviksi profiloituneet kaupunkiseudut muodostavat konk-
reettisemman ja huomattavasti virtojen tilaa rajatumman valintojen kentän eli ko-
konaisuuden, jonka puitteissa osaaja sijoittumistaan pääsääntöisesti pohtii. Kaupunki-
seudun markkinointi on aktiivista pyrkimystä päästä tälle valintojen kentälle tai
korostaa vetovoimaisuuttaan siellä. Tavoitteena on muokata lukuisten tiedon ka-
navien kautta syntyneiden, mahdollisesti vain löyhästi yhteenliittyvien uskomusten
sijaan mahdollisimman hyvin kaupunkiseudun tavoitteita palveleva kokonaisuus
mm. imagoa, profiileja ja/tai brändejä luomalla (ks. Kotler, Haider & Rein 1993,
141; de Chernatony & McDonald 1998).

Kaupunkiseudun markkinoinnissa pyritään vaikuttamaan kohderyhmän tietoi-
suuteen kaupunkiseudun tarjoamista mahdollisuuksista sekä yleiseen asennoitu-
miseen kaupunkiseutua kohtaan. Tässä kohderyhmänä ovat osaajat ja tavoitteena
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kasvattaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta kohderyhmän valintojen kentällä.
Kärjistäen kaupunkiseudun markkinointi . . .

on osa kehittämistoimintaa, jossa pyritään luomaan kilpailuetua jostakin tai joistakin
kaupunkiseudun ominaisuuksista tai toiminnoista suhteessa samoista resursseista kil-
paileviin kaupunkiseutuihin profiloinnin, imagon parantamisen ja brändin luomisen
avulla.

Paikan markkinointi ei ole vain kaupunkipolitiikan osa-alue tai sarja tiettyjä toi-
menpiteitä, vaan ennemminkin laaja yrittäjyyttä korostava ajatusmalli, joka voi
ilmentyä millä tahansa kaupunkiseudun toimintapolitiikan osa-alueella. Kilpailu-
etua suhteessa muihin kaupunkiseutuihin ei aina muodosta vain tietty toiminto sel-
laisenaan, vaan se voi syntyä viime kädessä paikan markkinoinnin tuloksena
nostettaessa vahvuudet esiin kaupunkiseutujen yhteisillä kilpakentillä. (ks. Ward
1998.) Imago, profiili ja brändi kuvaavat käsitteinä prosessiin sisältyviä erilaisia
tavoitteita. Yksinkertaistaen niiden perustehtävät voidaan määritellä seuraavasti:

• Profilointi pyrkii vaikuttamaan tietoisuuteen kaupunkiseudun ominaisuuksista.
Profiili on seudun tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista muodostunut sel-
keä ja informatiivinen viesti. Profiili ei välttämättä erota kaupunkiseutua mitenkään
muista vastaavia mahdollisuuksia tarjoavista kaupunkiseuduista, vaan nostaa esiin
sen tärkeimmät ominaisuudet. (ks. Åberg 1996.)

• Imagon luominen pyrkii vaikuttamaan asenteisiin kaupunkiseutua kohtaan. Imago
on seudun erityinen piirre, joka voi muodostua joko sen historiasta, nykyisestä
seudulle leimallisesta ominaisuudesta, toiminnosta, tms. Imago ei välttämättä ole
kovinkaan informatiivinen, mutta hyvin leimallinen ja seudun muista vastaavista
seuduista erottava ilmiö. Yleensä imagoon liittyy positiivinen tai negatiivinen arvo-
lataus. (ks. Lehtonen 1998a.)

• Brändin luominen korostaa lisäarvoa, jonka kaupunkiseutu tarjoaa verrattuna
muihin kaupunkiseutuihin. Lisäarvo ei aina ole käsin kosketeltavaa, mutta silti to-
dellista1. Brändi erilaistaa kaupunkiseudun verrattuna kilpakumppaneihin vahvis-
taen sen asemaa kohderyhmän valintojen kentällä. (ks. de Chernatony & McDonald
1998.)

Suhteessa valintojen kenttään käsitteiden sisältämät tavoitteet voidaan kärjistää
siten, että oikea profiili varmistaa pääsyn valintojen kentälle, hyvä imago tukee
positiivisten viestien välittymistä ja brändi nostaa esiin kaupunkiseudun kilpailu-

1 Coca-Cola tuotemerkin brändin arvoksi on vuonna 1995 arvioitu 36 miljoonaa USD eli tällä
hinnalla voisi ostaa tuotemerkin, ei tuotantolaitoksia tms. (Lehtonen 1998b, 135).
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etuja ja korostaa niiden ainutlaatuisuutta (Kuva 4.). Muita prosessissa vaikuttavia
käsitteitä ovat:

• Identiteetti eli kaupunkiseudun omakuva ja perusolemus, joka toimii ulkoisen ima-
gon perustana (arvot, tehtävät ja erityispiirteet) sekä

• Mielikuva eli yksilön subjektiivisesti mieltämä kuva kaupunkiseudusta, johon
profiilit, imagot ja brändit pyrkivät vaikuttamaan.

Kohderyhmän tajuntaan ei pyritä niinkään rakentamaan imagoja, brändejä ja
profiileja erikseen, vaan tavoitteena on vaikuttaa mielikuviin kaupunkiseudun
nostamiseksi valintojen kentälle tai sen aseman parantamiseksi siellä.

Imago1 voidaan nähdä asenteellisena ulottuvuutena eli jos henkilö suhtautuu
kohteeseen negatiivisesti, on sillä hänen silmissään huono imago. Asenteeseen
liitetty imago vaikuttaa siihen, mitä henkilö kohteesta ensisijaisesti havaitsee ja
muistaa. Jos imago on ristiriidassa välitetyn markkinointiviestin kanssa, vastaanot-
taja voi tulkita sen loukkaavaksi aliarvioinniksi, jolloin sanoman vaikutus on kieltei-
nen. (Lehtonen 1998a, 137). Imago on paikan hengen tai ilmapiirin, “genius locin”
ulkoinen ilmentymä, joka määrittelee kohderyhmän asenteet kaupunkiseutua koh-
taan. Imago on tunnistettava ennen viestinnän aloittamista, jotta voidaan määritel-
lä viestintästrategia2. Asenteellisen imagon muokkaaminen vaatii erilaisia keinoja,
kuin informatiivisemman profiilin luominen positiivisen tai “arvovapaan” imagon
vallitessa.

1 Imago on usein tulkittu eri tavoin ja esim. Pekka Virtanen nostaa esiin kaupungin väkiluvun,
rakennustavan, luontosuhteet, uskonnon, jne. kaupunkeja erilaistavina tekijöinä. (Virtanen 1998.)
Hyvin laajat ja yleiset tulkinnat imagosta puoltavat sen näkemistä lähinnä positiivinen-negatiivinen
asenteen synnyttäjänä, koska kohderyhmä- ajattelun ja vetovoimaisuuden näkökulmasta tällaiset
imagot eivät kykene varsinaisesti argumentoimaan seudulle hakeutumisen puolesta kognitiivisella
tasolla.
2 Imagon sijaan viime aikoina on puhuttu paljon maineesta, joka paremmin kuvaa organisaation tai
yhteisön vetovoimaisuutta kaikkien avainsidosryhmien silmissä verrattuna sen kilpailijoihin.
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KUVA 4. Kaupunkiseudun ominaisuuksien välittyminen imagon, profiilin ja
brändin kautta mielikuvatodellisuuteen.

Profilointiin verrattuna imagon parantamisessa korostuu kaupunkiseudun sisäisen
ilmapiirin ja identiteetin parantaminen ja yhteisen viestin löytäminen. Myös median
hallinta eli positiivisten viestien välittyminen lehdistön ja sähköisten viestimien kautta
on ensiarvoisen tärkeää imagon muokkaamisessa. Imagon parantaminen voi liit-
tyä laajemmin eri elämän aloille kuin profilointi ja kaikki positiivinen viestintä po-
tentiaalisesti parantaa seudun imagoa (positiiviset tapahtumat, hyvät uutiset, jne.).
Imago perustuu tunteeseen ja asenteisiin toimien pääasiassa positiivinen-negatiivi-
nen -akselilla, kun taas profilointi perustuu rationaaliseen järkeen, sisältää kuivaa
faktaa ja toimii loogisen argumentoinnin perustana.
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ESIMERKKINÄ BIRMINGHAM:

Birmingham on onnistunut profiloitumaan kansainvälisesti “Euroopan kohtaus-
paikkana”, mutta Englannissa siihen liitetään vielä vanhan teollisuuskaupungin
synkkä ja vetovoimaton imago. (ks. van den Berg, ym. 2000). Englantilaisilla on
periytynyt, historiallinen mielikuva Birminghamista pidemmältä ajalta ja voimak-
kaampana kuin ulkomaalaisilla, joille kaupunki on entuudestaan lähes tuntematon.
Englantilaisilla on opittu asenne kaupunkiseutua kohtaan ja sitä on vaikeampi
muuttaa, kun lähdettäessä profiloitumaan lähes puhtaalta pöydältä kuten ulkomaa-
laisten kohdalla tapahtuu. Ilman ennakkoasenteita ulkomaalaiset muodostavat mieli-
kuvansa saamansa informaation perusteella, mutta negatiiviset asenteet estävät
englantilaisia ottamasta asenteen kanssa ristiriidassa olevaa tietoa vastaan ja
muuttamasta mielikuvaansa yhtä helposti. Mielikuvan muuttamiseen vaaditaan
enemmän argumentointia kuten henkilökohtainen vierailu kaupungissa tai luon-
nollisten tiedon kanavien vakuuttava viesti tapahtuneesta muutoksesta.
Asenteellista imagoa on siis vaikeampi muuttaa kuin profiloitua ilman ennakko-
asenteita

Brändi kertoo erityisestä lisäarvosta, jonka kaupunkiseutu tarjoaa verrattuna mui-
hin mahdollisuuksiin valintojen kentällä. Pelkkä positiivinen imago ja korkea profiili
eivät muodosta brändiä. Brändi voi syntyä toiminnallisesta lisäarvosta (kiinnosta-
vat työpaikat, korkealaatuinen asuinseutu, tms.), mutta sen varsinainen määritel-
mä pitää sisällään ajatuksen aineettomasta lisäarvosta, jonka kaupunkiseutu voi
ansaita luomalla ja lunastamalla lupauksia. Brändiä ei voi luoda tyhjästä, vaan se
täytyy ansaita kohderyhmän luottamuksen kautta. Kaupunkiseutu voi profiloitua
esimerkiksi korkeaan teknologiaan panostavana ja kehittyvänä seutuna, jolla toimii
tiettyjä yrityksiä ja korkeakouluja ja joka tarjoaa uramahdollisuuksia erityisesti tie-
tyillä osaamisen aloilla. Brändi liittää profiiliin lisäarvon, jota muut eivät tarjoa.
Lisäarvon on oltava myös osaajan kannalta relevanttia eli kaupunkiseudun on tun-
nettava kohderyhmän tarpeet ja arvostukset. Lisäarvo voi perustua esimerkiksi
luottamukseen työuran normaalia nopeammasta ja varmemmasta etenemisestä
osana kaupunkiseudun osaamiskeskittymää. Kaupunkiseudulla voi olla osaami-
seen perustuva brändi esimerkiksi tietyllä liiketoiminta-alalla. Työskenteleminen
osana tätä kokonaisuutta takaa pääsyn maailman johtavien osaajien ja erityisen
lupaavien kansainvälisten urakehitysmahdollisuuksien yhteyteen. Tällaista lisäar-
voa ei ole mahdollista luoda vain kertomalla asiasta kohderyhmälle, vaan uskotta-
vuus syntyy kokemuksen ja monien samansuuntaisten viestien yhteisvaikutuksesta.
Brändin luominen on pitkän aikavälin prosessi, joka vaatii jatkuvaa ylläpitoa säilyt-
tääkseen merkityksensä.

Kaupunkiseudun markkinoinnin tavoitteena on tilanne, jossa kohderyhmän tietoi-
suus ja asenteet kaupunkiseutua kohtaan ovat mahdollisimmat suotuisat. Tällai-
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sessa tilanteessa voidaan korostaa kaupunkiseudun erityisyyttä ja lisäarvoa eli ryh-
tyä rakentamaan potentiaalista brändiä.

3.2.2 Paikan markkinoinnin ja luonnollisten tiedon kanavien organisointi

Kaupunkiseudun tehtävä on siis ennemminkin jäsentää ja kohdentaa välitettävää
viestiä sekä luoda edellytyksiä vetovoimaisten viestin välittämiselle kuin toimia
varsinaisena markkinoijana sinänsä. Paikan markkinoinnin jäsentämiseksi on poh-
dittava kaupunkiseudun eri toimijoiden roolia yhdessä ja erikseen sekä markki-
noinnin lähtökohtana että sen toteuttajana. Lukuisat eri toimijat markkinoivat
kaupunkiseutua tai sen erityisiä toimintoja ja ominaisuuksia jatkuvasti eli tuottavat
sisältöä markkinointiprosessiin. Kaupunkiseudun kehittämistä tukevan markkinoinnin
toteuttamisessa tämä kenttä ja sen toimijat sekä niiden välittämät viestit on organi-
soitava osaksi tavoitteellista paikan markkinointiprosessia.

Kaupunkiseudun markkinoinnissa ongelmana nähdään usein lähtökohtana ole-
van kaupunkiseudun sekä eri sidosryhmien tavoitteiden laajuus ja monimuotoi-
suus. Kaupunkiseutu ei ole yksittäinen tuote, jota yksiääninen organisaatio voi
markkinoida taloudellista voittoa tehdäkseen. Moniäänisyydestä huolimatta
kaupunkiseutujen tarjoamien toimintojen ja mahdollisuuksien markkinointi ei kui-
tenkaan juuri eroa erilaisia räätälöityjä yrityspalveluja markkinoivien yritysten tuot-
teiden markkinoinnista eli “tuotteiden” epäselvyys ei sinänsä ole este tehokkaalle
markkinoinnille (van den Berg & Braun 1999). Organisaatiot (yritykset, oppilai-
tokset, teknologiakeskukset, tms.) luovat kiinnikkeet virtojen tilaan ja tarjoavat
valmiita väyliä ja foorumeita kaupunkiseudun esiin nostamiseen. Näitä väyliä on
mahdollista vahvistaa sitomalla useampia toimijoita yhteen ja kasvattamalla näin
seudulta näkyvää lisäarvoa aina relevantein yhdistelmin. Kaupunkiseudun rooli on
siis ennen kaikkea yhteenkutoa ja organisoida sitä markkinoinnin verkostoa, joka
kaupunkiseutua valintojen kentälle nostaa. Markkinointi on strateginen haaste, jonka
organisoinnissa johtajuus korostuu.

Toimintojen ja ominaisuuksien jäsentäminen eri tasoille auttaa kokonaisuuden
selkeyttämisessä, viestintäkanavien hahmottamisessa sekä kaupunkiseutua eri
kohderyhmille markkinoivien tahojen määrittelyssä. Van den Bergiä ja Braunia
soveltaen kaupunkiseudun markkinoinnissa voidaan erottaa kolme tasoa markki-
noinnin lähtökohtana ja toteuttajina:

• Yksittäinen kaupunkiseudun tarjoama tuote, toiminto tai palvelu.

• Toisiinsa liittyvien toimintojen tai palveluiden muodostama klusteri.

• Kaupunkiseutu kokonaisuutena.

Ensimmäisellä tasolla keskitytään yksittäisten paikkojen, palveluiden, nähtävyyk-
sien, tms. markkinointiin, joista useimmiten myös vastaa yksittäinen toimija. Esi-
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merkiksi yksittäiset yritykset markkinoivat usein itseään ja niiden rekrytointitoiminta
voidaan osaajien näkökulmasta nähdä oleellisena osana kaupunkiseudun
vetovoimaisuutta. Nämä yksittäiset toiminnot tai palvelut muokkaavat usein myös
laajemmasta kokonaisuudesta muodostuvia mielikuvia. Esimerkiksi yksi suuryri-
tys voi muodostaa koko kaupunkiseudun profiilin ja muokata sen imagoa kiinnos-
tavia työ- ja uramahdollisuuksia tarjoavana seutuna oman valtakunnallisen tai kan-
sainvälisen rekrytointikampanjansa kautta. Samoin itseään markkinoiva elämys-
puisto on yksittäinen toimija ja toimintokokonaisuus, mutta se voi muokata mieliku-
via koko seudusta kiinnostavana matkailukohteena jne. (Raunio 2001c.)

Muita esimerkkejä yksittäisistä kaupunkiseudun tarjoamista toiminnoista ovat
erilaiset kesätapahtumat, nähtävyydet, yksittäiset asuinalueet, korkeakoulut tai
teknologiakeskukset. Kaksi ensimmäistä tekevät seudun nimeä tunnetuksi suurel-
le yleisölle, mutta eivät välttämättä juurikaan vaikuta osaajien päätöksiin muuttaa
seudulle. Ne voivat kuitenkin vahvistaa positiivisia mielikuvia seudusta yleensä ja
osittain vaikuttaa päätökseen sijoittua seudulle. Tapahtumien kautta seutu voi olla
olemassa osaajan mielikuvissa tapahtumapaikkana, mutta ei välttämättä
potentiaalisena asuinseutuna, koska sellaista mielikuvaa tukevaa profiilia tai ima-
goa ei ole missään vaiheessa hänelle tarjottu.

Osaajien kohdalla hyvä ja kiinnostava työpaikka korostuu ja viime kädessä päätös
sijoittumisesta tehdään usein työpaikan perusteella. Yksittäisten toimijoiden ehkä
tehokkain tapa lisätä seudun vetovoimaisuutta onkin työpaikkailmoitusten julkaise-
minen kansallisessa mediassa sekä niiden yhteistyöverkostoihinsa välittämät vies-
tit seudun elinkeinoelämän tarjoamista työ- ja uramahdollisuuksista ja vallitsevasta
kehityssuunnasta.

Toisella tasolla markkinoidaan yhtenäisiä klustereita kuten tietyn liiketoiminta-
alan muodostamaa yritysklusteria tai kaupunkimatkailua kokonaisuutena.
Klusteritasolla mielikuvia muokkaavat paitsi klusterit sinänsä, myös yksittäisten
toimijoiden erilliset viestit yhdessä sekä mahdolliset yhteiset kampanjat kuten use-
amman yrityksen yhdessä järjestämät rekrytointimessut tai seudullisen matkailun
kehittämisorganisaation toiminta. Klusteritaso voidaan hahmottaa hyvin laajalla
skaalalla. Voidaankin puhua ns. alakohtaisista ja kaupunkiseutukohtaisista
klustereista.

Alakohtaisen klusterin muodostavat esimerkiksi seudun tietotekniikkaa opetta-
vat laitokset ja organisaatiot ja kaupunkiseutukohtaisen klusterin kaikki oppilaitok-
set yhdessä. Klusteri ei tässä viittaa niinkään toimijoiden organisoitumistapaan
kuin yhteiseen tavoiteltavaan kohderyhmään ja tämän kautta muodostuviin yhtei-
siin tavoitteisiin profiilin ja imagon rakentamisessa. Sama organisaatio voi kuulua
myös useampiin klustereihin ja organisoitumistapaan viitattaessa olisikin ehkä pa-
rempi puhua melko löyhistä verkostoista kuin yhtenäisistä klustereista. Lopulta
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klusterin muodostumista ja sen kautta luotavien profiilien ja imagojen suuntautu-
mista eivät rajoita niinkään muodolliset rajat kuin toimijoiden yhteiset tavoitteet ja/
tai halu toimia yhdessä. (Raunio 2001c.)

Osaavan työvoiman houkuttelemisessa yhtenäisen kaupunkiseutukohtaisen
klusterin muodostavat esimerkiksi seudun oppilaitokset, tutkimus- ja
kehittämisyksiköt, osaamiskeskus, osaajia työllistävät yritykset sekä teknologia-
keskus. Kaikille näille toimijoille osaava työvoima on toiminnan perusta ja tuotettu
lisäarvo perustuu pääasiassa työntekijöiden osaamiseen (Kuva 5).

Klusteria ei kuitenkaan useinkaan markkinoi yhteinen organisaatio, vaan kyseessä
voi olla toimijoiden yksittäiset ja toisistaan riippumattomat toimenpiteet, ulkopuoli-
nen taho tai markkinointia ei mahdollisesti harjoiteta lainkaan. Vaikuttavuuden kan-
nalta olisi kuitenkin olennaista, että avainklustereiden markkinointia hoidetaan
jäsennetysti osana laajempaa kehittämisstrategiaa. On seudun toimijoiden valinta,
miten ja millaisella kokoonpanolla ne profiiliaan pyrkivät muokkaamaan, mutta
kohderyhmäajattelun näkökulmasta samaa teema edustavat klusterit ovat joka
tapauksessa markkinoinnin kannalta looginen vaihtoehto. On toimijoiden aktiivi-
suudesta kiinni, annetaanko mielikuvan muodostua vapaasti, olla muodostumatta
vai pyritäänkö sitä proaktiivisesti muokkaamaan ja kohdentamaan klusterin kehit-
tymistä tukevalla tavalla.

Sitoutuminen yhteisen perusviestin taakse on tärkeää, jotta klusterista muodos-
tuisi paitsi uskottava profiili myös käytännössä toimiva markkinointiprosessi. Vaik-
ka toimijat eivät olisi tietoisesti organisoituneet markkinoimaan oman alansa toi-
mintaa, niiden mukana seudun vetovoimaisuus alasta kiinnostuneen kohderyhmän
silmissä pääosin kuitenkin kasvaa tai taantuu.

Erilaiset klusterit tarjoavat parhaan mahdollisuuden luoda kaupunkiseudulle
vetovoimaisia ja relevanttien ominaisuuksiensa kautta määriteltyjä brändejä. Täl-
laisia markkinoinnin keinoin esiin nostettuja olemassa olevia tai potentiaalisia kilpailu-
etuja voivat luoda esim. yritykset, oppilaitokset tai rakennuttajat, tms. tai kaikki
yhdessä, riippuen miten kohderyhmä määritellään ja markkinointi toteutetaan.
Relevantteja ominaisuuksia esimerkiksi osaajia houkuteltaessa ovat konkreettiset
työpaikat ja niiden tarjoamat uramahdollisuudet, asunnonsaantimahdollisuudet ja
asumisen hinta, mahdolliset jatkokoulutusmahdollisuudet, jne. Yleisen tason mieli-
kuvia on hankala verrata konkreettiseen asuinseutuun, joten myös mielikuvatasolla
on kaupunkiseudun ominaisuudet nostettava riittävällä tarkkuudella ja relevanteilta
osiltaan selkeästi näkyviin (ks. de Chernatony & McDonald 1998). Tässä erilaiset
klusterit muodostavat tarkoituksenmukaisen toimijatason, joko yksittäisinä tai use-
ampien klusterien yhteenliittymänä.
Kolmas taso käsittää koko kaupunkiseudun, joka assosioituu kaikille ryhmille
jollakin tavalla vaikuttaen heidän päätöksiinsä sijoittua kaupunkiin tai vierailla siel-
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lä. Yksittäinen toimija tai klusteri voi muokata voimakkaastikin erityisesti pienestä
kaupunkiseudusta syntyvää mielikuvaa. Esimerkiksi mielikuvat Salosta elektroniik-
ka-alan keskittymänä perustuvat lähinnä yhden yrityksen toiminnalle ja sitä
koskevalle laajalle uutisoinnille sekä yrityksen sisäisten sosiaalisten verkostojen
välittämille kokemuksille ja kertomuksille. Salo on hyvä esimerkki siitä, miten seu-
dun toimijoita ja klusteria voidaan hyödyntää paikan markkinoinnissa lähdettäessä
puhtaalta pöydältä eli vahvoja ennakkoasenteita ei ole olemassa. Toimijat
markkinoivat paikkaa ennemmin kuin paikka toimijoita. (Raunio 2001c.) Useim-
milla kaupunkiseuduilla on kuitenkin vähintään epäselvä imago, joka on koko
kaupunkiseudun synnyttämä mielikuva usein seudun historiaan, yleiseen ilmapiiriin
tms. liittyvä kokonaisuus (ks. Virtanen 1998). Imagon tarkkuus vaihtelee huomat-
tavasti, mutta se on aina huomioitava kaupunkiseudun markkinoinnissa. Kokonai-
suutena kaupunkiseudun olisi pyrittävä tarjoamaan positiivinen tai arvovapaa ima-
go, jota seudun eri toimijat voisivat hyödyntää omia kohderyhmiään lähestyes-
sään.

KUVA 5. Kaupunkiseudun markkinoinnin tasot ja kanavat. (Raunio 2001b)

Kaupunkiseudun imagon rakentamisessa ja profiloitumisessa vastuullisia toimijoita
ovat usein seudun kunnat. Lähinnä kuntien tehtävä on löytää seudulliselle mark-
kinoinnille vastuuhenkilö ja nivoa klustereista ja yksittäisistä toimijoista kokoon se
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markkinointiverkosto, jonka kautta olennainen viesti leviää ja joiden kautta kohde-
ryhmät suorimmin tavoitetaan. Esimerkiksi osaajia houkutellessa yritykset ja oppi-
laitokset luovat selkeät kanavat tämän kohderyhmän saavuttamiseen ja
vakuuttamiseen seudun kiinnostavuudesta. Kaupunkiseututason profiloituminen voi
tapahtua osin näiden toimijoiden kautta hyödyntäen niiden valmiita viestintäkanavia
ja verkostoja. Kaupunkiseututasolla markkinointi tapahtuu myös yleisempien
tiedotuskanavien kautta, mutta olennaista on seudun avaintoimijoiden jäsentäminen
osaksi seutua markkinoivaa verkostoa.

Kaupunkiseudun markkinoinnin, profiloitumisen ja imagon luomisen esteenä ei siis
tule nähdä kaupunkiseudun monimuotoisuutta ja moniäänisyyttä. Päinvastoin seu-
dun toimijat ja niiden muodostamat klusterit tarjoavat usein sekä sisällön että val-
miit kanavat kaupunkiseudun tehokkaalle markkinoinnille, jos organisoituminen
kaupunkiseututasolla onnistuu. Kyse on paitsi tavoitteiden ja painopistealueiden
asettamisesta ja kohderyhmien valinnasta myös koko kaupunkiseudun tarjoamien
voimavarojen jäsentämisestä osaksi laajaa markkinointiverkostoa.

Mediayhteiskunnassa kasvaneet osaajat tiedostavat mielikuvien epätäydel-
lisyyden, mutta ymmärtävät myös täydellisen tiedon hankkimisen mahdottomuu-
den. Niin kauan kuin sopiva vaihtoehto kentältä löytyy, eikä muita tutkimisen ar-
voisia mielikuvia nouse esiin, vajavainenkin informaatio päätöksenteon perustana
saa riittää. Kevyet mainoskampanjat eivät myöskään riitä vakuuttamaan markkina-
puheisiin tottuneita osaajia, jos seudun muut viestit eivät esitettyä näkemystä tue.
Olennaista kehittämistä tukevalle mielikuvalle onkin yhtenäisyys ja selkeys. Vaik-
ka kaupunkiseudun eri klusterit pyrkivät profiloitumaan ja luomaan kiinnostavia
imagoja omien kohderyhmiensä silmissä, kaupunkiseudulla olisi hyvä olla myös
yksi yhtenäinen ja seudulle luonteenomainen, vahva ja selkeä imago tai jopa “ker-
tomus”, joka nivoo kokonaisuuden monet osat uskottavasti yhteen. (ks. Jensen
1999.)
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Tarkasteltaessa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta valintojen kentällä, on huomio-
ta kiinnitettävä erityisesti kahteen osaajiin liittyvään ilmiöön:

• Osaaminen ei ole tiettyyn ikäryhmään tai kapeaan segmenttiin liittyvä ominaisuus,
vaan seuraa hyvin erityyppisiä yksilöitä läpi elämän.

• Osaaminen on kansainvälisesti tavoiteltu tuotannontekijä ja sen liikkuvuus helpot-
tuu jatkuvasti kansainvälisten sopimusten myötä.

Vetovoimaisuutta on siis tulkittava suhteessa yksilön elinkaareen. Vaikka kaupunki-
seudun yksittäiset markkinointikampanjat voivat kohdistua vain tiettyyn kapeaan
segmenttiin, kaupunkiseudun vetovoimaisuuden on oltava kokonaisvaltaisempaa.
Osaajia ei vain houkutella seudulle, vaan heidät tulisi myös sitouttaa siihen. Osaaja
käy elämänsä aikana läpi eri vaiheita, jolloin kaupunkiseudun on tarjottava erilaisia
sitouttavia ominaisuuksia.

Toisaalta kaupunkiseudun on pyrittävä nostamaan itseään esiin niissä kriittisissä
elämänvaiheissa, jolloin asuinseudun vaihtaminen on erityisen todennäköistä eli
siteet asuinseutuun heikentyvät ja esiin nousevien mahdollisuuksien vetovoima
kasvaa.

Valintojen kenttä myös laajenee inhimillisten voimavarojen kansainvälistyessä
ja uusia vaihtoehtoja nousee vielä toistaiseksi melko kansallisena säilyneelle valin-
tojen kentälle. Kaupunkiseutujen on pohdittava asemaansa myös tällä kentällä,
jolla kilpailu on käytännössä globaalia myös osaavasta työvoimasta. Osaajien ohella
myös työmarkkinat kansainvälistyvät, kansainväliset sopimukset helpottavat liik-
kuvuutta ja kansallisten rajojen merkitys osaavan työvoiman sijoittumista ohjaavina
raja-aitoina vähenee.
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4.1 Elämänvaiheet kohderyhmän muokkaajana

4.1.1 Elämänvaiheet vai elämäntyylit?

Tämän tutkimuksen taustalla on ajatus elinkeinopolitiikan sopeuttamisesta uuden
talouden vaatimuksiin ja yhteiskunnan jäsentyminen pitkälti Castellsin (1996) nä-
kemyksen mukaisesti virtojen ja paikkojen tiloihin. Osaajia ei kuitenkaan nähdä
Castellsin (1996) “kansainvälisenä eliittinä”1 tai Brooksin (1998) “porvarillisina
boheemeina” Tässä tutkimuksessa osaajia ei lähestytä erityisenä kapeaa elämän-
tyyliä edustavana segmenttinä, vaan eri elämänvaiheissa olevina yksilöinä. Tätä
kaupallisten hyödykkeiden markkinoinnissa jo pitkälti hylättyä lähestymistapaa
voidaan perustella paitsi suomalaisille tyypillisellä pienillä eroavaisuuksilla eri am-
mattiryhmien välillä myös käytetyllä osaajan määritelmällä ja osaamisen roolilla
kaupunkiseutujen kehityksessä.

Ensinnäkin tässä tutkimuksessa käytetty osaajan määritelmä ei ole keskittynyt
tietylle toimialalle, vaan osaajia oli mukana eri aloilta. Toiseksi osaajien näkeminen
vain kapeana segmenttinä ei ole mielekästä kaupunkiseudun kokonaisvaltaisen
vetovoimaisuuden näkökulmasta, jossa olennaista on myös osaajien sitouttaminen.
Yksittäiset markkinointitoimenpiteet voidaan kohdistaa kapeasti määriteltyyn
segmenttiin, mutta osaaminen on pitkän tähtäimen sijoitus ja kaupunkiseudun on
kyettävä vastaamaan osaajien vaatimuksiin muuttuvissa elämänvaiheissa.

Asuinseudun valinta nousee konkreettiseksi kysymykseksi erityisesti tietyissä
elämänvaiheissa, joissa kussakin eri tavoin painottuvat preferenssit mittaavat
kaupunkiseudun vetovoimaisuutta. Muuttamisen todennäköisyyteen olennaisesti
vaikuttavat elämänvaiheet voidaan jakaa neljään vaiheseen:

• opiskelujen aloittaminen

• työelämään siirtyminen

• perheen perustaminen

• lasten aikuistuminen.

Tulevaisuuden osaajat ovat entistä useammin myös varttuneita henkilöitä, kun työ-
voima ja samalla entistä koulutetumpi väestönosa ikääntyy (ks. Ilmakunnas, ym.
2000; Eskola 2001). Näin ollen kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ei ole syytä ra-
kentaa vain tämän hetkisen tai kapeasti määritellyn osaajaprofiilin mukaan. Osaa-
minen ja osaajat on nähtävä osana kaupunkiseudun perusrakennetta.

1 Ks. Brooks 1998 tai Castells 1996.
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Asuinseudun valintaan vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan tässä siis elämänvaiheisiin
liittyen trendikkäämmän elämäntapa-näkökulman sijaan, mutta kaksi perustyyppiä
on syytä erottaa toisistaan

• Perheorientoituneet (familistit), jotka panostavat perheeseen ja toimivat ennemmin
perheen preferenssejä kuin yksilöllisiä preferenssejään noudattaen.1

• Yksilö- tai uraorientoituneet (individualistit), jotka panostavat pääasiassa uraansa
ja toimivat ennen kaikkea yksilöllisten preferenssiensä mukaisesti.

(Ilmonen 2000.)

Individualismi tai familismi eivät välttämättä ole sidottuja osaajaan elämän-
tilanteeseen, mutta pääsääntöisesti perheelliset edustavat famislistisia arvoja ja
valintoja ja “sinkut” individualistisia. Osaamisen ja siihen liittyvän elämäntavan
vaikutus preferensseihin nähdään melko vähäisenä verrattuna yksilön elämän-
vaiheisiin. Preferenssien muutosta ei määritä niinkään osaaminen, kuin ikää, muutto-
historiaa ja perhestatusta myötäilevät elämänvaiheet.

Ilmonen (2000) on todennut, että suomalaiset osaajat eivät edusta eliittiä
globaalikaupunkiteorioiden tai eliittiteorioiden tarkoittamassa mielessä paikattomina,
rahan ansaitsemissuuntautuneina hedonisteina. Vaikka osaajien arvomaailmassa
korostuu kansainvälisyys, suvaitsevaisuus ja kaupunkimaisen asuinympäristön ar-
vostaminen hieman keskivertoväestöä enemmän, myös pohjoismaiset hyvinvointi-
yhteiskuntaihanteet ovat edelleen voimissaan. Ilmonen vahvistaa yhteiskuntatietei-
lijöiden hyvin tunteman johtopäätöksen; Suomi on kulttuurisesti tasarakenteinen,
vähäisten erojen maa. Menestyjät eivät erottaudu voimakkaasti omaksi ryhmäk-
seen elämäntapojensa, arvomaailmansa tai asumistavoitteidensa osalta. Tieto- ja
taitoammattilaisia ei yhdistä pyrkimys ylellisiin asuinalueisiin, aurinkokuivatut to-
maatit tai maitokahvi, vaan suvaitsevaisuus, perhearvot ja tasapainoisuus. Henki-
set arvot korostuvat aineellisia enemmän. (Ilmonen 2000, 37, 228 ja 233.)

Roosin (1985) mukaan elämäntyyliin vaikuttavat tekijät ovat juuri kotiseutu,
vanhempien asema, oma ammatti ja elämänvaihe (emt. 1985, 28). Kaupunki-
seudun vetovoimaisuuden tarkastelu eri elämänvaiheiden kautta tietyn elämän-
tyyliin sijaan on siis perusteltua. Kuitenkin oletus asumisesta kaupunkiseudulla ja
asuinseudun valinnan tapahtuminen lähinnä kaupunkiseutujen välisenä prosessina
sekä mielenkiintoisten työmahdollisuuksien arvostaminen nähdään osaajien
preferenssejä löyhästi yhteen sitoviksi teemoiksi, jotka seuraavat läpi elämänvai-
heiden välillä korostuen ja toisinaan taustalle jääden. Yleensä työn merkitys on
sitä suurempi, mitä vaativammasta osaamisesta on kyse.

1 Uusitalon (1992) mukaan yksilö voi sitoutua yhteisen hyvän tavoitteluun yksilön hyödyn ase-
masta tai sen ohella ja kokea muiden hyvinvoinnin olevan oman hyvinvointinsa edellytys. Näin
preferenssi järjestyksiä on yhden sijasta monta. Henkilökohtaisen edun kannalta paras vaihtoehto ei
ole sama kuin toimijan sosiaalisesta näkökulmasta katsoma yhteinen etu. (Uusitalo 1992, 27.)
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Vaikka tässä ja muutamissa muissa tutkimuksissa keskiverto-osaaja määrittyy
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan noin 35-vuotiaaksi perheelliseksi mieheksi (esim.
Malekci & Bradbury 1992), on tämä vain osa totuutta. Osaamisen määritelmää
tai osaamisalan painotusta muuttamalla myös osaajan profiili muuttuu ja toisaalta
muita kuin keskimäärin 35-vuotiaita perheellisiä miehiä on tämänkin tutkimuksen
vastaajista reilusti yli puolet. Lisäksi naisten osuus korkeasti koulutetuista on kas-
vanut jo pitkään, mikä todennäköisesti muuttaa keskiverto-osaajan profiilia lähitu-
levaisuudessa ainakin Suomessa.

4.1.2 Muuttoalttius eri elämäntilanteissa

Yksilön suhde ympäristöön on aina olemassa, mutta sen merkitys, voimakkuus ja
kiinnekohdat vaihtelevat huomattavasti eri elämänvaiheissa ja sosiaalisen kontekstin
muuttuessa. Erilaisissa elämäntilanteissa joidenkin ympäristön elementtien
vetovoimaisuus kasvaa ja toisten heikkenee. Myös muuttamisalttius vaihtelee eri
elämänvaiheissa ja inhimillisten voimavarojen sijoittuminen on jatkuva prosessi,
jossa osaavan työvoiman houkuttelu on vain yksi osatekijä. Osaavan työvoiman
sijoittumiseen vaikuttavat samat reunaehdot kuin muuttoliikkeeseen yleensä.
Muuttoliiketutkimuksessa seuraavat muuttamisalttiuteen vaikuttavat ilmiöt nouse-
vat toistuvasti esiin:

• Muuttoalttiutta lisää henkilön nuoruus. Useissa tutkimuksissa on todettu, että 20 -
29-vuotiaiden muuttoalttius on korkein. Nuoret aikuiset ovat yleensä useassa “ura-
vaiheessa” samanaikaisesti: opiskelu, perhe-, työ- ja asumisuran alku tai loppuvai-
heessa, jotka kaikki tavallisesti johtavat muuttoon.

• Korkea koulutus lisää muuton todennäköisyyttä merkittävästi.

• Yksin tai kaksin asuvien muutto on huomattavasti todennäköisempää kuin perheel-
listen.

• Muuttohistoria vaikuttaa eli jos on jo kertaalleen muuttanut, uudelleenmuuttoalttius
on moninkertainen. Syynä on todennäköisesti pettymys muutolle asetettuihin odo-
tuksiin, yleinen vaihtelunhalu tai alentuneet psykologiset kustannukset, kun paik-
kaan juurtuminen ei ole muodostunut kovin vahvaksi.

• Asumismuotona omistusasumisen yleisyys jäykistää suomen työmarkkinoiden
reagointikykyä vähentämällä muuton todennäköisyyttä.

• Asuinkunnan koko vaikuttaa eli mitä suurempi kunta, sitä pienempää on todennä-
köisyys muuttaa sieltä pois, koska urakehitys ja työn löytyminen suuresta kunnas-
ta on todennäköisempää kuin pienestä.

(Tervo 1998, Tervo & Ritsilä 1998; Aro 1999; Laakso & Loikkanen 2000; Nivalainen
2000; Ritsilä 2001.)

Nämä tekijät ovat luonnollisesti vaikuttamassa myös muuttoalttiuteen eri elämän-
vaiheissa ja preferenssien muodostumiseen eli muodostavat yhden lähtö- kohdan
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kaupunkiseudun vetovoimaisuuden tarkastelulle. Muuttaminen seudulta toiselle
ainakin jossakin elämänvaiheessa on osaajille siis ennemminkin sääntö kuin poik-
keus. Inhimilliset voimavarat voidaan nähdä virtana, jota seudun on houkuteltava
luokseen. Mitä suurempi vetovoima, sitä enemmän osaamista seudulle virtaa.
Sitouttamalla mahdollisimman moni tästä virrasta kaupunkiseutuun on kaupunki-
seudun inhimillisiä voimavaroja mahdollista kasvattaa.

TAULUKKO 2. Maassamuutto ikäryhmittäin (prosenttia) (Pulkkinen 1998)

Kärjistäen nuoria ja perheettömiä on vaikeampi sitouttaa seudulle ja perheellisiä ja
vanhempia osaajia puolestaan vaikeampi houkutella seudun ulkopuolelta kuin päin-
vastoin. Sitouttamista helpottavia ja houkuttelua vaikeuttavia tekijöitä ovat myös
asuminen suurella kaupunkiseudulla omistusasunnossa sekä pitkä asumishistoria
samalla kaupunkiseudulla. Erityisen haasteellista on siis houkutella perheellisiä
osaajia suurilta kaupunkiseuduilta ja sitouttaa vastavalmistuneet ja/tai perheettömät
osaajat pienelle kaupunkiseudulle. Perhekeskeisessä ja urakeskeisessä arvo-
maailmassa voi olla paljon yhtymäkohtia, mutta valintojen kentällä huomio kiinnittyy
osin kaupunkiseutujen eri ominaisuuksiin.

4.1.3 Miten sitouttaa houkuteltavia?

Opiskelujen aloittaminen on osaajien sijoittumisen kannalta tärkeä vaihe, koska
tällöin potentiaalisen osaaja-aineksen muuttaminen on vilkkainta. Nuorten 20 - 24-
vuotiaiden kuntarajat ylittävä muuttoliike oli 1998 suhteellisesti vilkkaampaa kuin
koskaan aikaisemmin. Vuosittain lähes joka kuudes ikäryhmään kuuluva vaihtaa
kotikuntaa. (Aro 1999, 53.) Esimerkiksi vuonna 1996 opiskelijat toivat määrälli-
sesti ja suhteellisesti suurimman muuttovoiton korkeakouluseuduille Helsingin seutua
lukuunottamatta. Helsingin seutu sai määrällisesti eniten muuttovoittoa työllisistä,
mutta opiskelijoiden muuttoalttius oli kuitenkin hieman työllisiä korkeampi. (Pulk-
kinen 1998.) Opiskelijat ovat siis tärkeässä asemassa, kun potentiaaliset tulevai-
suuden osaajat etsivät paikkaansa.

Ikäryhmä Maassamuutto 1997
(prosenttia)

20 - 24     17
25 - 29    12
30 - 34      7
35 - 39      4
40 - 44     3
45 - 49     2
50 - 54     2
55 - 59 >  2
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Opiskelijoiden kohdalla sijoittumiseen vaikuttavat erityisesti seuraavat tekijät:

• korkeakoulut ja niiden maine,

• yksittäiset kiinnostavat koulutusohjelmat ja niiden maine,

• seudun tarjoamat vapaa-ajanviettomahdollisuudet,

• sosiaaliset suhteet.

Kaupunkiseudun vetovoimaisuus opiskelijoita houkuttelevana seutuna riippuu siis
korkeakouluista yleensä sekä niiden tarjoamista yksittäisistä koulutusohjelmista.
Yliopistot ja korkeakoulut nähdään usein melko selvässä paremmuusjärjestyksessä,
joka ei välttämättä ratkaise valintaa, mutta ohjaa sitä voimakkaasti. Osa hakijoista
on hyvin tietoisia siitä, mitä haluavat ja mistä oppilaitoksesta ja koulutusohjelmasta
he haluamansa löytävät. Useimmiten tieto koulutuksesta ja sen sisällöstä ei kui-
tenkaan ole näin kristallisoitunut, vaan valinta tapahtuu hieman yleisemmällä tasol-
la perustuen paitsi korkeakoulun maineeseen myös mielikuviin kaupunkiseudusta
yleensä.

“Ei ollu hirveesti mielikuvaa. Sanotaan että Helsingistä oli sellanen vähän negatiivi-
nen, mutta Tampere oli jotenkin neutraali, en tienny kovin paljoo. Jotenkin oli miellyttä-
vää se, miten nyt kaikki korkeakoulut kävi markkinoimassa sitä, että “tuu meille opiske-
lemaan”, että Tampereen se esite saatto olla sillai miellyttävä, mikä vaikutti tänne tu-
loon. Ja toisaalta ehkä se, että Otaniemee pidetään johtavana paikkana ja Tampere on
sitten kakkonen. Riippuu kriteereistä ja Oululaiset voi olla eri mieltä. Se oli semmonen
mikä vaikutti, että mahdollisimman hyvään yliopistoon, mutta ei sitten Helsinkiin. Et se
se lopullinen ehkä oli.”

Tutkimusinsinööri, DI

Jos koulutusohjelmista ja niiden eroista ei ole tarkkaa tietoa tai mielipidettä, ratkai-
su tehdään usein muilla perusteilla. Esimerkiksi seudulla jo olevat ystävät tai suku-
laiset saattavat ratkaista valinnan. Opiskelijoidenkin kohdalla vetovoima siis osit-
tain kumuloituu. Muilta osin tasaisessa tilanteessa se kaupunkiseutu, joka on on-
nistunut houkuttelemaan yhden ihmisen, lisää hieman todennäköisyyttä, että myös
hänen sosiaalinen verkostonsa valintatilanteessa päätyy juuri tähän kaupunki-
seutuun. Vaikka sukulaiset tai ystävät seudulla eivät ole ensisijainen tekijä, saatta-
vat ne olla lopulta ratkaiseva tekijä. (Taulukko3.)

“Olin hakenu Jyväskylään ja Turkuun ja mulla oli Jyväskylässä asunto ja kaikki valmii-
na, mut hain sit tänne Turkuun, kun sisko oli täälä, että tuntu valmiiks tutulta. Jyväsky-
lässä ei ollu ketään eikä muutenkaan tuttu paikkana. Koulutusohjelma olis ollu ihan
vastaava.”

Tietoliikennekonsultti, FM

“Siellä (Turussa) oli sukulaisia ja matikan opiskelu oli ehkä siellä järkevintä. Helsinki ja
Tampere oli siinä vaihtoehtoina, kun valitsin sitä lukion jälkeistä paikkaa. Helsinki oli
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vähän turhan iso kaupunki kuopiolaiselle ja Tampereesta ei ollu mitään tietoo, että miks
Tampereelle tulis, että Turussa oli nyt sentään suku.”

Tutkimusinsinööri, DI

Aina sijaintipaikkaa ei välttämättä pohdita kovinkaan syvällisesti koulutusohjelmi-
en laadun ja sisällön kautta, kunhan muutetaan pois kotoa yleensä mielellään suu-
rempaan kaupunkiin. Tällöin korkeakoulujen ohella vaikuttaa seudun tarjoamat
vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja seudun luomat mielikuvat yleensä. Tässäkin
tutkimuksessa nuorimman eli alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä vapaa-ajanvietto-
mahdollisuudet (discot, yökerhot, elokuvat, jne.), harrastusmahdollisuudet ja suu-
ren kaupunkikeskustan läheisyys olivat tärkeämpiä tekijöitä kuin vanhemmille
vastaajille. Korkeakoulujen ohella juuri opiskelujensa aloittavia vetää puoleensa
myös kaupunki ja sen tarjoamat “urbaanit” palvelut. Myös ystävät ja tuttavat seu-
dulla ovat nuorimmalle vastaajaryhmälle tärkeä tekijä. (vrt. Taulukko 3).

TAULUKKO 3. Miten tärkeänä pidät seuraavia tekijöitä asuinseutua valitessa-
si? Erittäin tärkeänä ja tärkeänä pitävien prosenttiosuus kaikista vastanneista
(erittäin tärkeänä pitävien prosenttiosuus ilmoitettu sulkeissa %) (n=860)

Alle 25 25-34 35-44 45 tai
yli

Koko
aineisto

Seudun tarjoamat mahdollisuudet
edetä työuralla

85
(42)

72
(22)

65
(15)

76
(17)

73
(21)

Suuren kaupunkikeskuksen
helppo saavutettavuus

61
(23)

57
(17)

57
(15)

62
(12)

58
(16)

Monipuolinen ravintola- ja
kahvilatarjonta

37
(18)

38
(11)

28
(5)

22
(3)

33
(9)

Aikuisille suunnatut vapaa-
ajanvietto mahdollisuudet (discot,
yökerhot, elokuva, jne.)

52
(18)

47
(11)

33
(5)

26
(1)

42
(9)

Monipuoliset liikunta ja
harrastusmahdollisuudet

89
(40)

81
(31)

73
(23)

70
(21)

78
(28)

Asunnon hinta tai vuokra 99
(57)

97
(45)

86
(37)

88
(33)

87
(42)

Ystävät ja/tai tuttavat seudulla 72
(38)

68
(23)

53
(14)

54
(12)

62
(20)



68

Mika Raunio

Opintojen aloitusvaiheessa korkeakoulukaupunkiseudut ovat siis palveluidensa
osalta todennäköisesti astetta laajemman vertailun kohteena, kuin myöhempiin
elämänvaiheisiin tapahtuvien muuttojen yhteydessä.

“Ainoo missä joku seutu pystyy vaikuttaan on se kun lähtee opiskeleen. Meneekö sitä
Ouluun vai Tampereelle? Joku turkulainen miettii käytännössä teknillistä Tampereelle,
Ouluun, Lappeenrantaan, Helsinkiin. Et siinä vaiheessa tulee mun mielestä nää kaikki
(palvelut). Sit okei, mä valmistun ja luen niitä työpaikkoja et mihin mennään.”

Tietoturvakonsultti, FM

Korkeakoulujen osaajien sijoittumista ohjaavassa vaikutuksessa on kuitenkin otet-
tava huomioon opiskelijoiden hajaantuminen valmistumisen jälkeen eli vain osa jää
korkeakouluseudulle valmistuttuaan. Esimerkiksi Tampereen teknillisestä korkea-
koulusta valmistuneista jää Tampereen seudulle noin 60 prosenttia, Helsingin
korkeakouluopiskelijoista 60- 70 prosenttia jää Helsingin seudulle ja Oulusta val-
mistuneista noin 40 prosenttia jää Oulun seudulle. Joensuusta tai Rovaniemeltä
valmistuvista vain 20 prosenttia jää paikkakunnalle. (Paasivirta 2000; Eskola 2001.)
Korkeakouluilla on siis tärkeä rooli osaajien sijoittumisessa, mutta ilman vetovoi-
maista ja tehokkaasti sitouttavaa kaupunkiseutua osaaminen jää seudulle vain osit-
tain.

TAULUKKO 4. Miten tärkeänä pidät seuraavia tekijöitä asuinseutua valitessasi?
Erittäin tärkeänä ja tärkeänä pitävien prosenttiosuus kaikista vastanneista (erittäin
tärkeänä pitävien prosenttiosuus ilmoitettu sulkeissa) (n=860)

Yksin asuva Pariskunta Perheellinen Koko aineisto
Suuren kaupunkikeskuksen
helppo saavutettavuus

67
(43)

55
(19)

55
(13)

57
(16)

Monipuolinen ravintola- ja
kahvilatarjonta

48
(16)

40
(12)

21
(4)

32
(9)

Aikuisille suunnatut vapaa-
ajanvietto mahdollisuudet
(discot, yökerhot, elokuva,
jne.)

62
(20)

47
(11)

28
(2)

32
(9)

Monipuoliset liikunta ja
harrastusmahdollisuudet

76
(32)

81
(29)

76
(26)

78
(28)

Asunnon hinta tai vuokra 87
(44)

88
(47)

88
(40)

87
(42)

Ystävät ja/tai tuttavat seudulla 73
(34)

67
(22)

54
(14)

62
(20)
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Opintojensa aloittavien mielikuviin on siis mahdollista vaikuttaa erityisesti edellä
esitettyjen ominaisuuksien kautta. Kohderyhmä tavoitetaan opintoja edeltävien
oppilaitosten eli lähinnä tiettyjen ammattikoulujen ja lukioiden sekä erilaisten
opiskelijoille kohdistettujen messutapahtumien kautta niin seudun sisällä kuin sen
ulkopuolellakin. On siis valittava perusviesti, joka halutaan välittää ja valikoida
seudun omien oppilaitosten lisäksi ne, joista seudulle potentiaalisia opiskelijoita
muuttaisi. Volyymi kohottaa myös laatua eli suuremmasta hakijamäärästä valikoituu
todennäköisesti seudulle parempaa opiskelija-aineista. Myös yleisemmällä tasolla
seudun oppilaitoksia voidaan markkinoida yhteistyössä oppilaitosten ja kuntien
kesken kuten esimerkiksi Tampereella on tehty.

Opiskelun päättäminen ja työelämään siirtyminen on toinen vaihe osaajien
sijoittumisessa. Opiskelijat jäävät vain osittain opiskeluseudulle ja tässä elämän-
vaiheessa muuttamisalttius on vielä suuri (ks taulukko 2). Arvostukset ovat tässä
ikäluokassa hieman nuorempia tasaisemmin jakaantuneet eli työ ja ura ei ole enää
yhtä dominoiva ja kaupunkiseudun vapaa-ajanviettoon liittyvien palveluiden mer-
kitys hieman vähentynyt (taulukko 3) Työ- ja uramahdollisuudet on kuitenkin useim-
miten mainittu myös 25 - 34-vuotiaiden ryhmässä tärkeimmäksi (32 %) tai toiseksi
tärkeimmäksi (24 %) asuinseudun valintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Haastatteluis-
sa työpaikan merkitys opiskelujen loppuvaiheessa ja työuran alkaessa korostui
hyvin määräävänä tekijänä asuinseudun valinnan kannalta. Kovalla työllä hankit-
tua koulutusta halutaan myös hyödyntää.

Tässä vaiheessa useimmilla on jo suhteet työelämään ja työpaikka tiedossa.
Seudun ehdoton vahvuus on sen yritysten kyky sitouttaa opiskelijat kiinnostaviin
työtehtäviin jo ennen valmistumista. Valmistumiseen liittyy yleensä myös halu ja
mahdollisuus suunnata uraa ja sen kehitystä pitkälle eteenpäin. Tässä vaiheessa
kiinnostavat työ- ja uramahdollisuudet ohjaavat sijaintia voimakkaasti, vaikka
arvostusten kirjo on opiskelujen aloittamisesta laajentunut. Työ- ja uramahdol-
lisuuksia tai ainakin kiinnostavaa työpaikkaa pidetään yleensä itsestään selvänä
perustana asuinseudun valinnalle ja muiden kaupunkiseudun ominaisuuksien mer-
kitys vaihtelee elämänvaiheiden mukaan.

“Tän hetkisessä elämäntilanteessa ne kaverit ja harrastukset, että sen ilta- ja yöelämän
merkitys on vähentynyt. Sitten voin kuvitella, että kun on lapsia niin kavereitten ja
harrastusten merkitys vähenee ja sitten taas lasten hoitopaikan ja tällasen ympäristön
merkitys kasvaa.”

Mekaniikkasuunnittelija, DI

Valintojen kentälle nousevat vaihtoehdot muuttuvat opiskelujaan aloittavan kor-
keakoulukaupungeista työelämään siirtyvien työ- ja uramahdollisuuksia tarjoaviksi
kaupunkiseuduiksi. Ominaista molemmille ryhmille on kuitenkin kaupunkiseudun
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kaupunkimaisuuden, ilta- ja yöelämän, harrastusmahdollisuuksien ja ystävien mer-
kityksen korostuminen prioriteettien eli opiskelijoiden korkeakoulujen ja työelä-
mään siirtyvien työmarkkinoiden ohella. Nämä ryhmät etsivät valintojen kentältä
mielenkiintoisia mahdollisuuksia ehkä aktiivisemmin kuin vanhemmat ikäluokat ja
ovat toisaalta usein vähemmän sitoutuneita tiettyyn kaupunkiseutuun. Näiden ryh-
mien kohdalla kaupunkiseudun olisi siis paitsi pyrittävä houkuttelemaan heitä seu-
dun ulkopuolelta erityisesti myös korostettava seudun sitouttavia ominaisuuksia.
Opiskelijat tulisi integroida yrityksiin vahvasti jo opiskeluaikana, jotta he mahdolli-
simman todennäköisesti myös jäisivät seudulle valmistuttuaan. Integrointi lisää myös
paluumuuton todennäköisyyttä, koska seudun mahdollisuudet tiedostetaan ja syn-
tyy henkilökohtaisia verkostoja seudun yrityksiin. Paluumuuttajat ovat tärkeä po-
tentiaalinen voimavara paljon liikkuvien osaajien joukossa.

Myös työelämään astuva kohderyhmä on kohtuullisen yksinkertaista tavoittaa,
valitsemalla tietyt oppilaitokset ja erilaiset opiskelijoille suunnatut rekrytointimessut
viestintäkanaviksi. Opiskelujen loppuvaiheessa olevia voidaan lähestyä esimerkik-
si seuraavien kanavien ja toimenpiteiden kautta.

• Rekrytointimessut oppilaitoksissa ja muualla sekä muut seudun ja sen elinkeinoelä-
män esittelytilaisuudet.

• Työharjoittelun välitys seudun yrityksiin ja muihin osaajaorganisaatioihin.

• Diplomi ja muiden lopputöiden ohjaaminen seudun yrityksiin ja muihin osaaja-
organisaatioihin.

• Ekskursiot kaupunkiseudulle tärkeimmistä oppilaitoksista tutustuttamaan opiskelijat
seudun tarjoamiin työ- ja asumismahdollisuuksiin.

4.1.4 Miten houkutella sitoutuneita?

Kolmas vaihe on perheen perustaminen, jolloin kyse ei ole niinkään vain asuin-
seudun vaihtamisesta, vaan usein myös seudulle sitoutumisesta tai jopa juurtumi-
sesta. Tässä vaiheessa osaamisen epätasaista jakautumista työmarkkinoiden kes-
kittymisen mukaan hieman tasataan, mutta sijoittuminen tapahtuu edelleen usein
kaupunkiseutujen välillä. Lasten ollessa alle kouluikäisiä muutto takaisin kotiseudulle
tuttujen sosiaalisten verkostojen ja erityisesti isovanhempien luokse on seudulle
jäämisen ohella usein esiin nouseva vaihtoehto.

Työhön ja uraan liittyvät syyt ovat myös perheellisillä useimmin tärkeimmäksi
(33 %) tai toiseksi tärkeimmäksi (21 %) asuinseudun valintaan vaikuttavaksi teki-
jäksi mainittu syy. Perheeseen ja sukulaisiin liittyvät syyt ovat kuitenkin perheelli-
sillä huomattavasti useammin tärkeimmäksi (29 %) tai toiseksi tärkeimmäksi (16
%) mainittu kuin yksin asuvilla ja pariskunnilla (tärkein noin 17 % ja toiseksi tär-
kein noin 10 %). Perheellisten näkökulmasta vetovoimaisia ovat siis ne seudut,
jotka tarjoavat sekä korkealaatuiset päiväkodit ja koulut että hyvät työpaikat van-
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hemmille. Koska koulujen ja päiväkotien kohdalla ei seutujen välistä erilaistumista
ole vielä varsinaisesti noussut esiin, perheellisten suuntautumiseen vaikuttaa työ-
mahdollisuuksien lisäksi pääasiassa kotiseutuun juurtuminen eli mahdollisuus pa-
luumuuttoon. Toisaalta myös turvattomuus ja erityisesti suurimpien kaupunkien
kohdalla pelko huumeongelmista vaikuttavat joissakin tapauksissa lapsiperheiden
asuinseudun valintaan.

Työn ja perhe-elämän nähdään usein vievän niin paljon aikaa ja energiaa, ettei
niitä riitä enää uusien ystävyyssuhteiden aktiivisen luomiseen. Tämä selittää osal-
taan perheellisten suurempaa juurtumista tai sitoutumista asuinseutuunsa sekä pien-
ten lasten vanhempien halukkuutta paluumuuttoon.

“Kyllä se on aika yksinäistä olis ihan tyhjän päällä, täytys luoda sosiaalinen verkosto
ihan kokonaan uusiks, että kauheen uuvuttava ajatus; en mä ainakaan jaksais. Nuo-
rempana sitä on paljon reippaampi (kun ei oo viälä lapsia) ja on helpompi luoda se
verkosto, on aikaa surffailla kapakoissa, käydä elokuvissa ja harrastaa kaikkee, mutta
sitten kun sä oot lasten kanssa, niin sulla täytyy olla se vanha verkosto, että sä voit
harrastaa, kyläillä ja yleensä tehdä yhdessä.”

Yksikön johtaja, FM

Ennen kouluikään tulemista lasten kanssa kaupunkiseudun vaihtaminen nähdään
yleensä helpommaksi prosessiksi kuin kouluikäisten lasten kanssa. Tällöin paluu-
muutto on kotiseudulle on usein todennäköinen vaihtoehto, jos lähtemistä harki-
taan. Tällöinkin työpaikkojen järjestyminen ja hyvät peruspalvelut ovat yleensä
edellytys paluumuutolle.

“Mikään työhön liittyvä ei ollu mikään mikä anto sysäyksen, että molemmat jäätiin
oikeestaan vanhaan paikkaan, että miehen työnantajalla on täälläkin toimisto. Varmaan
jos ei olis lapsia niin oltas vieläkin pääkaupunkiseudulla. Tää oli ihan ensimmäinen
kerta, kun ryhdyttiin miettimään muuttoa. Ensimmäinen laps alko tuleen eskari-ikään ja
aateltiin, että ehkä sen muuton on parempi tulla ennen kun koulu alkaa. Asunnot ja
kaikki löyty ja kun kaikki kolahti paikalleen, niin se oli helppo tehdä päätös”.

IT-konsultti, Datanomi

Tässä elämänvaiheessa tyypillistä on juurtumisprosessi, joka liittyy kiinteästi las-
ten tulemiseen kouluikään. Vaikka lasten kouluikäisyys ei uudelleen sijoittumista
varsinaisesti estä, se kuitenkin vähentää todennäköisyyttä ja lähtemisen haluk-
kuutta melkoisesti. Tällöin hyvät koulut ja muut lasten ja perheen elämänlaatua
nostavat palvelut toimivat seudulle voimakkaasti sitouttavina tekijöinä.
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“Tietysti lasten koulunkäynti on vielä kesken että se tietenkin jonkin verran rajottas
sitä (muuttoa). No me muutettiin sillon 89 tänne et se oli helppoo sillon. Meiän esikoi-
nen meni sillon kouluun. Hän pääsi alottamaan koulun täällä.”

Kehittämispäällikkö, TL

“Semmonen mainio juttu, että siä on opettajain koulutuslaitos. Se on Turun yliopiston
opettajain koulutuslaitos ja siä on valtion omistama peruskoulu, jossa tyttö käy ja siä
on ihan uus rakennus ja niillä on näköjään kohtuullisesti rahaa käytettävissä järjestää
kaikenlaista, että kyl se on semmonen asia. Ja toi harrastustoiminta muutenkin tarjoo
muksuille paljon mahdollisuuksia, että en mä usko että sellanen (muutto) näköpiirissä
ois ainakaan tässä ihan parin vuoden sisään, mutta sanotaan, että jos ajankohtaseks
tulee, niin ehkä viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Sitten kun muksut on vähän
kasvaneet.”

Software engineer, FM

Usein perheelliset ovat ehtineet hankkia jo myös omistusasunnon, joka osaltaan
vähentää muuttamisalttiutta. Kyselyyn vastanneista perheellisistä 87 % asui omistus-
asunnossa. Lapsiperheiden sitouttaminen on siis erittäin mahdollista, mutta hou-
kuttelu vaikeaa.

Paikallisten työmarkkinoiden merkitys ei vähene, mutta niiden rooli muuttuu.
Uralla etenemismahdollisuuksien merkitys vähenee, mutta tarjolla olevien työ-
mahdollisuuksien ei. Perheellisen osaajan näkökulmasta seudun työmahdollisuuksien
määrällinen merkitys muodostuu “turvallisuuden” kautta eli mahdollisen työpaikan
menettäminen johtaessa koko perheen “pakkomuuttoon” sosiaaliset kustannukset
koetaan huomattavasti suuremmiksi kuin yksin tai pariskuntana tapahtuvassa
muutossa. Myös arvomaailma muuttunee, mutta olennaista vetovoimaisuuden kan-
nalta on mahdollisuus työskennellä seudulla, jolla mielekkään työn saanti on tur-
vattu.

Arvomaailman muutoksia heijastelee myös ylellisyyspalvelujen vähentynyt
merkitys, kun taas esimerkiksi jatkokoulutusmahdollisuuksien merkitys ei juuri-
kaan muutu (Taulukko 4.). Tässäkään ei välttämättä ole kuitenkaan taustalla niin-
kään muutos arvoissa, vaan päivittäisen elämänrytmin muutoksesta. Osaajan in-
tensiivisen työtahdin sovittaminen perhe-elämän vaatimuksiin ei jätä juurikaan
mahdollisuuksia “ylellisyyspalveluiden” suurkulutukseen.

“Jos olis aikaa harrastaa kulttuuria, niin sitten tietysti, mutta ei meillä kolmen lapsen
vanhemmilla oo aikaa niihin, että en mä koe menettäneeni niitä.”

Yksikön johtaja, YM

Kärjistäen siis perheelliselle ilta- ja yöelämän ja muiden vastaavien ylellisyys-
palveluiden merkitys vähenee, lapsille tarjolla olevien mahdollisuuksien merkitys
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kasvaa ja työmarkkinoiden merkitys muuttuu uramahdollisuuksien korostamisesta
kohti useampien työpaikkamahdollisuuksien arvostamista.

Käytännössä tämän kohderyhmän tavoittaminen on hankalampaa kuin kahden
edellisen ja kaupunkiseudun vetovoimaisuutta voidaankin heidän kohdaltaan kas-
vattaa lähinnä:

• Kehittämällä seudun palveluja (koulut, päiväkodit, harrastusmahdollisuudet, jne.)
ja asuinympäristöä niin, että se toimii ennemminkin seutuun sitovana kuin sieltä
poistyöntävänä tekijänä.

• Kehittämällä seudun työ- ja uramahdollisuuksia ja parantamalla seudun elinkeino-
elämää tukevaa toimintaympäristöä.

• Kohdistamalla markkinointikampanjoita potentiaalisiin paluumuuttajiin (esim. kir-
jeitse tai lähettämälle heille suunnattua julkaisua, tms.).

• Käyttämällä erilaisia markkinointiviestinnän keinoja esim. valtakunnallisissa ja alu-
eellisissa sanoma- ja ammattilehdissä (yritysten työpaikkailmoitukset näkyvästi esillä,
seudusta ja sen kehityksestä kertovia positiivisia juttuja, seudun yritysten
näkyminen ammattilehdissä, jne.).

• Luomalla seudun avainyritysten kanssa verkosto, joka välittää tietoa seudun mah-
dollisuuksista toimialan muille osaajille ja potentiaalisille muuttajille. Huomattavan
usein kiinnostava työtarjous tulee sosiaalisten verkostojen kautta entiseltä
työkaverilta tai muulta tuttavalta.

(Raunio 2001c)

Neljäs vaihe on lasten aikuistuminen, jolloin vanhempien on aluksi helpompi pa-
nostaa uraansa ja työhönsä ja lasten lähdettyä myös helpommin mahdollista ko-
keilla kokemuksen kartuttaman osaamisen kantavuutta uusissa tehtävissä ja mah-
dollisesti uusilla seuduilla. Tällä hetkellä koko väestöä tarkasteltaessa yli 40-vuoti-
aat muuttavat jo selvästi nuorempia harvemmin, mutta myös ikäryhmissä 40-49 ja
50-59 muuttaminen on kuitenkin jopa aktiivisempaa kuin suuren muuton aikaan
1970-luvun alussa. (Aro 1999, 53). Tulevaisuudessa ikääntyvän väestön koulutus-
ja kansainvälistymistaso ovat huomattavasti korkeampia kuin tällä hetkellä, joten
myös muuttamismotivaatio ja -edellytykset ovat todennäköisesti hyvin erilaiset.

Toisaalta lasten lähdettyä osaajien omat vanhemmat ovat ikääntyneet ja sosiaali-
sen omantunnon herättämissä osaajissa ja alas ajetuissa vanhuspalveluissa on yh-
distelmä, joka saattaa sitoa osaajat uudelleen kotiseutuunsa, jolla heidän vanhem-
pansa asuvat.

“Täälä käytiin keskusteluja aika paljon (muuttamisesta), mutta vaimo ei ollu sitten
suostuvainen. Virka ei olis ollu este sinänsä jos päätöksen olis tehny vaan. Selvästi
vaimo oli enemmän huolissaan näistä vanhuksista, jotka jäis tänne, isästään ja äidis-
tään.”

Osastopäällikkö, Ins.
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Osaajien, joiden lapset ovat jo aikuistuneet, tavoittamiseksi on käytettävä lähinnä
samoja keinoja kuin edellisenkin ryhmän kohdalla. Yli 45-vuotiaiden
muuttohalukkuus on yleensä jo laimeampaa kuin edellisten ryhmien, mutta haas-
tatteluissa korostui mahdollisuus vaihtaa asuinseutua, kun lapset ovat kasvaneet ja
kiinnostavien työmahdollisuuksien perässä muuttaminen on taas sosiaalisesti hel-
pompaa. Osaavan työvoiman ja erityisesti huippuosaajien muuttaminen seudulta
toiselle lasten aikuistuttua, saattaa siis olla hyvinkin todennäköistä. Tulevaisuuden
varttuneilla osaajilla on myös usein jo vankka kokemus esimerkiksi kansainväli-
sestä toiminnasta, joten lähteminen ei todennäköisesti ole vaikeaa.

Osaajien eri elämänvaiheet ja niihin liittyvät erilaiset preferenssit edellyttävät
vetovoimaiselta kaupunkiseudulta ennen kaikkea monipuolisuutta ja laatua eri
elämänvaiheissa. Tarjolla on oltava tarvittavat palvelut ja toisaalta urakehityksen
mahdollistavat paikalliset työmarkkinat. Elämänvaiheiden mukaiset moninaiset ja
muuttuvat tarpeet selittävät osaltaan suurten kaupunkisetujen vetovoimaisuutta ja
preferenssien melko tasaista jakautumista koko osaajaryhmää tarkasteltaessa.
Osaaminen korostaa työn ja uran merkitystä, mutta ei häivytä yleisiä elämän-
vaiheisiin liittyviä preferenssien tai syvempienkin arvojen muutoksia yksilötasolla.
Elämänvaiheiden ja muuttuvien preferenssien näkökulmasta kokonaisvaltaisesti
vetovoimainen kaupunkiseutu tarjoaa edellytykset siirtyä elämänvaiheesta toiseen
asuinseutua vaihtamatta. Vetovoimaista kaupunkiseutua ei voida siis rakentaa tie-
tyn kohderyhmän tai ikäluokan ehdoilla, vaan kaupunkiseudun on kyettävä vastaa-
maan eri elämänvaiheissa painottuviin vaatimuksiin.

4.2 Kansainvälistymistä ilman elitismiä

Talouden globalisoituminen vaikuttaa kaupunkiseutujen vetovoimaisuuteen pää-
asiassa kahdella tapaa. Ensinnäkin se sitoo seudun taloudellisen menestyksen osaksi
globaalia taloutta. Kun jokin toimiala kasvaa voimakkaasti kansainvälisillä markki-
noilla, oikeat strategiset valinnat ja toimialapainotukset tehnyt/omannut kaupunki-
seutu kasvaa hyvin pitkälle tämän kasvun vetämänä. Kasvava toimiala luo työ-
paikkoja ja uusia haasteita osaavalle työvoimalle ja tekee seudusta vetovoimaisen
joko seudun kaukonäköisen elinkeinopolitiikan tai kansainvälisen talouden suhdan-
teiden ansiosta, näkökulmasta riippuen. Jos esimerkiksi informaatioteknologian
nopein kasvu on ohitettu ja tulevaisuuden vientisektorin “kultapossu” on biotekno-
logia, tällöin bioteknologiaan panostaneiden seutujen työmarkkinat kasvavat ja te-
kevät seudusta vetovoimaisen osaavan työvoiman silmissä ja vähemmän uusia
työpaikkoja luovista it-alan keskittymistä vähemmän vetovoimaisia.
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Kaupunkiseudut ovat sidottuja globalisoituneeseen talouteen myös toisella tapaa.
Kaupunkiseudut joutuvat kilpailemaan pääomien ja yritysten sijoittumisen ohella
myös inhimillisistä voimavaroista jatkuvasti kansainvälistyvällä kentällä. Osaajien
ja työmarkkinoiden kansainvälistyminen ja yritystoiminnan globalisaatio etenevät
käsi kädessä löysäten jatkuvasti siteitä kansallisvaltion ja tarjolla olevien työ-
mahdollisuuksien väliltä. Inhimilliset resurssit siirtyvät yhä selkeämmin osaksi
globaalia virtojen tilaa. Työmarkkinoiden ja työn yhteys kansallisvaltioon ohenee
seuraavien prosessien vaikutuksesta:

• Yritysten kasvu globaaleiksi konserneiksi on avannut mahdollisuuksia valita työ-
paikka globaalisti oman yrityksen sisällä.

• Yritysten kansainvälinen toimintakulttuuri luo kansainvälisyyttä jokapäiväistävän
asenneympäristön (ulkomaankomennukset, englanti yrityksen virallisena kielenä,
monikulttuurinen työyhteisö, tms.).

• Yksilöiden kansainvälistyminen on madaltanut kynnystä valita työpaikka kansain-
väliseltä kentältä.

• Lyhyet ja projektityyppiset työsuhteet ovat lisääntyneet, jolloin työnantajan vaih-
taminen on tullut hyväksyttävämmäksi toimenpiteeksi. Työpaikan sitovuus on vä-
hentynyt (ks. Bergström 2001).

• Etätyömahdollisuudet mahdollistavat sijoittumisen työntekijän ehdoilla tietynlai-
sissa työtehtävissä.

Talouden globalisaatio liuentaa kansallisia työmarkkinoita osaksi kansainvälisiä
työmarkkinoita, jolloin osaajien valinnan mahdollisuudet kasvavat ja kilpailu osaa-
vasta työvoimasta tulee globaaliksi myös käytännössä. Tässä kappaleessa tarkas-
tellaan työmarkkinoiden kansainvälistymisen vaikutusta osaavan työvoiman valin-
tojen kentän muotoutumiseen nyt ja lähitulevaisuudessa.

4.2.1 Maastamuuttajien muuttunut profiili

Ulkomaille muuttavien profiili on muuttunut työmarkkinoiden kansainvälistymisen
myötä. Ulkomailla työskentely on lisääntynyt viime vuosina erityisesti koulutetun
väestön keskuudessa. Vuonna 1997 maastamuuttajista 70 prosenttia oli suoritta-
nut jonkin tutkinnon ja korkea-asteen tutkinto oli 30 prosentilla. Korkeasti koulu-
tettujen muuttoalttius on lisääntynyt, kun taas vähemmän koulutettujen joukossa
se on laskenut. (Ylipekka 1999.) Muuttajista perinteisesti suurin osa on ollut nai-
sia, mutta erityisesti Keski-Eurooppaan muuttavista miesten osuus on kasvanut
samalla kun Ruotsin merkitys kohdemaana vähentynyt. (Korkiasaari 1998.) Nämä
muutokset voidaan yhdistää koulutetun työvoiman lisääntyneeseen maasta-
muuttoon.

Kaupunkiseutujen välillä oli havaittavissa eroja, joissa pienempien kaupunki-
seutujen osaajat olivat vähemmän halukkaita lähtemään kuin suurempien. Kärjis-
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täen voidaan sanoa, että Helsingin seutu toimii “porttina” kansainvälisille työmark-
kinoille. Helsingin seutu on tutkimuksen kohdekaupungeista inhimillisten voimava-
rojensa osalta vahvimmin sidoksissa globaaliin virtojen tilaan, jossa kansainvä-
listyneet osaajat liikkuvat. Sama ilmiö voidaan todeta myös tilastoista. Vuonna
1987 Uudenmaan läänin osuus kaikista Suomessa syntyneistä maastamuuttajista
oli vielä alle 29 prosenttia, mutta vuonna 1997 maasta muutti 8000 yli 15-vuotiasta
henkilöä, joista 41 prosenttia lähti Uudeltamaalta. Muista lääneistä muutetaankin
usein ensin Etelä-Suomeen ja vasta sieltä ulkomaille. (Korkiasaari 1998; Ylipekka
1999, 8.)

Ilmosen mukaan Helsingin seudun osaajien mielipiteistä voidaan päätellä, että
Helsinkiä ei uhkaa osaajien joukkopako ulkomaille (Ilmonen 2000). Koulutetun
väestönosan maastamuutto on kuitenkin jatkuvasti kasvanut. Psykologisen kyn-
nyksen madaltuessa ja ulkomailta avautuvien työtarjouksien lisääntyessä kansain-
välistyvien työmarkkinoiden vetovoimaa ei tule kuitenkaan aliarvioida. Yhä use-
ampi osaaja tulee todennäköisesti huomaamaan, että vaikka olisi “lottovoitto syn-
tyä Suomeen”, voitosta käteen jäävä osa alkaa nopeasti syntymän jälkeen pienen-
tyä ja hyvän elämän mahdollisuudet ovat olemassa myös kotimaan ulkopuolella.

Julkisen sektorin panostus terveydenhoitopalveluihin, päivähoitopalveluihin tai
koulutukseen ei välttämättä paranna taloudellisesti hyvin menestyvän väestönosan
mahdollisuuksia verrattuna maihin, joissa julkisen panostuksen osuus on pienempi.
Julkisten palvelujen korostaminen vetovoimatekijänä ei koske suoraan hyvätuloi-
sia, vaan ulkomailla vastaavilla tuloilla on usein mahdollista kustantaa vastaavan
tasoiset palvelut yksityiseltä ja usein myös julkiselta puolelta. Lisäksi taloudelliset
ja kokemukselliset tekijät saattavat korostaa ulkomaisten kaupunkiseutujen
vetovoimaisuutta. Samoista inhimillisistä resursseita kilpailee kansainvälisesti lä-
hinnä kehittyneet teollisuusmaat, joten valintojen kentälle nousee helposti monia
houkuttelevia vaihtoehtoja. Valintojen kentän kansainvälistyminen on syytä ottaa
vakavasti, eikä luottaa suomalaisen “lintukodon” ja “puhtaan luonnon” vetovoi-
maan enää tulevaisuudessa.

4.2.2 Kansainvälisten kenttien kutsu

Työmarkkinoiden kansainvälistymisen ja osaajien sijoittumisen välistä orastavaa
suhdetta luonnehtivat tällä hetkellä seuraavat ilmiöt:

• Vetovoimatekijöinä on useimmiten kokemus sinänsä tai taloudelliset syyt

• Osaajat jakautuvat melko selvästi niihin jotka haluavat ja niihin jotka eivät halua
lähteä

• Osaavan työvoiman työskentely ulkomailla on lisääntynyt, mutta usein ulkomailla
vietetyt ajanjaksot ovat melko lyhyitä
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• Yleensä osaajilla on ainakin tiedossa mahdollisuus työskennellä ulkomailla, mutta
olemassa olevat mahdollisuudet ovat usein yritysten sisäisiä siirtoja, ei varsinaista
ulkomaille työnperässä tapahtuvaa pysyvää muuttoa.

Korkiasaaren mukaan pitkälle koulutettu nykymuuttaja siirtyy ulkomaille usein vain
määräajaksi, motiivina esimerkiksi urakehitys, opiskelu tai elämänkokemusten kar-
tuttaminen (Korkiasaari 1998). Samat teemat nousivat esiin myös tämän tutki-
muksen haastatteluissa. Elämänkokemus ja kielitaidon kehittäminen mainittiin usein
syinä lähtöön.

“Varmaan kokemus enemmän kun taloudelliset syyt. Olis se taloudellisesti kannatta-
vaa ja urankin kannalta, mutta ne ei olis ne päällimmäiset syyt:. kielitaito ja kokemus
kuitenkin.”

Ohjelmoija, DI

Harvemmin korostettiin mahdollisuutta kehittää varsinaista ammattitaitoa ulkomaan-
komennuksella, mutta tällaisiakin näkemyksiä oli etenkin niillä, jotka olivat jo jonkin
aikaa ulkomailla oleskelleet.

“Kokemus ja sitten tällanen tiedon ja taitojen vaihto, että tuo tullessaan sellasta osaa-
mista mitä siellä on. Kontaktiverkkojen kasvattaminen kansainvälisesti ja vaikuttaa se
myös uraan. Taloudellisesti ei saa olla epäedullista, mutta ei saa myöskään olla talou-
dellisesti extra-kanattavaa.”

Chief of Marketing, BBA

Myös taloudelliset syyt nousivat esiin, mutta tavoitteena oli siten parantaa elämän-
laatua kotimaassa. Taloudellisen hyödyn saamiseksi työskentelyperiodin tulisi olla
kohtuullisen pitkä, mielellään parikin vuotta.

Ainoo millä on väliä on raha ulkomaille menoa ajatellen. Puhtaasti rahan takia. Olishan
se kiva johkin isoon kaupunkiin, mutta mää oon jo niin “vanha ja väsyny”, että en mä
sen matkustamisen takia, että se olis se raha. Jos lapsiakin tulee niin mä haluun, että
lapset puhuu suomee, että kohta pitäs miettiä jotain rivitalokämppää tai jotain. Se olis
huomattavasti lyhyempi velkavankeus parin ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. Pal-
kat on paremmat ja verotus on . . . se tietysti riippuu miten se teknisesti tehdään.

Tutkimusinsinööri, DI

Taloudelliset tekijät ovat vetovoimatekijänä selkeät, mutta monissa yrityksissä
maiden välisiä taloudellisia eroja tasapainotetaan, jolloin taloudelliset tekijät eivät
ole päällimmäinen houkutin tai niiden merkitys vetovoimatekijänä laskee selvästi.

“Kun menee firman kautta, niin taloudellisesti se ei oo kannattavaa että se on sellanen
“no lose no gain”, että ne kattoo sen hintatason ja palkan. Kyllähän firma maksaa
vuokran ja noin mutta ehkä (taloudellinen hyöty on) kymmenien tuhansien tasolla, että
ennemmin kokemuksena sitten.”

Johdonkonsultti, tradenomi
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Taloudellisten hyötyjen minimoimisen ohella myös muiden käytännön asioiden kaa-
tuminen lähtijän hoidettavaksi vähentää kiinnostusta lähteä.

“Englannissa olis ollu toinen ja toinen Brysselissä. Ehkä se Brysselin paikka olis ollu
kohtuullisen matkan päässä, mutta se sopimus olis ollu aika huono, että olis pitäny itte
hankkia asunto ja palkka olis ollu paikallisessa valuutassa ja olis pitäny olla kirjoilla
siellä. Ei olis ollu komennuksella eli ei olis saanu päivärahoja eli ei oikein kannattavaa
taloudellisesti. Työ olis ollu ihan vastaava. Pitää tulla vähän taloudellisiakin voittoja,
kun on kuitenkin lainaakin ja täälä on talo ja pitäs kehittää sille talollekkin jotain, kun ei
voi tyhjilleen jättää.”

Tietoliikennekonsultti, FM

Käytännön ongelmia ratkotaan kuitenkin lähes jokaisen suuren ja kansainvälistä
henkilöstöpolitiikkaa harjoittavan yrityksen HR-osastoilla, joten tämän kaltaiset
palvelut kehittyvät jatkuvasti. Hyvin organisoidut kokonaisuudet, jotka ottavat huo-
mioon potentiaalisen tulijan koko muuttoprosessin ja “kotouttamisen”, helpottavat
huomattavasti lähtemistä. Kokonaisuutena kansainvälisille työmarkkinoille suun-
tautumista ei todennäköisesti lisää niinkään uudet kansainvälistymistä itseään ko-
rostavat motiivit kuin prosessin arkipäiväistyminen.

Vaikka ulkomaan komennusten ja ulkomaiden vetovoima työkohteena on kasva-
nut, eivät läheskään kaikki osaajat ole halukkaita työskentelemään ulkomailla. Osa
ei missään tapauksessa halua työskennellä ulkomailla, suurimmalle osalle mahdol-
lisuus on ainakin pohtimisen arvoinen kysymys ja osalle lähtö on lähes itsestään
selvyys

“Ei, ei edes oo harkittu. Ei kiinnosta. Kyllä mä lomamatkoilla tykkään ja töitten puolesta
et sillä tavalla.”

Tietoturvakonsultti, Ekonomi

“Oon harkinnu jonkin verran, kun tässä on ollu tarjolla ihan hyviäkin kahesta viikosta
pariin vuoteen, että sanotaan nyt, että jos mä tässä oon vielä mutamankin vuoden, niin
melkein olis hyvinkin todennäköstä että kävisin jossakin . . . lievästi todennäkösempää
kun Suomen sisällä.”

Talouspäällikkö, YM

“Todennäkösesti lähden pian takasin USA:han, työmahdollisuuksia kyllä on tarjolla.”

Tietotekniikkakonsultti, MBA

Aina on olemassa ihmisiä, jotka eivät muuta vapaaehtoisesti ainakaan kotimaan
ulkopuolelle. Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu sama ilmiö. Esimer-
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kiksi Yhdysvalloissa tehdyssä kyselyssä yli 30 prosenttia esimiehistä oli saanut ai-
nakin yhdeltä alaiseltaan kielteisen vastauksen ehdotukseen siirtyä työskentele-
mään ulkomailla yrityksen sisällä (ks. Atlas van lines 2001). Olennaista on kuiten-
kin valtaosan positiivinen suhtautuminen lähtöön erityisesti muutenkin muuttoalttiissa
elämänvaiheissa.

Perhetilanne vaikuttaa, kuten kotimaan sisäisessäkin muutossa eli lapsiperheet
kokevat muuton usein liian hankalaksi prosessiksi saavutettuihin hyötyihin verrat-
tuna. Kokemukseksi kansainvälisyydestä riittää usein jo paljon matkustamista vaa-
tiva ammatti. Usein perheenperustaminen nähdäänkin ulkomaille työskentelemiseen
lähtemisen pois sulkevana valintana.

“Meillä on yks tuttu, joka on ollu Lontoossa, New Yorkissa ja Tukholmassa, mutta hän
onkin sinkku, että se on ihan ymmärrettävää. Ehkä jos ei olis ollu lapsia, niin olis menty,
mutta me on nyt päätetty lisääntyä ennemmin kuin kansainvälistyä”.

Yksikön johtaja, YM

Konkreettisin este perheellisten lähdölle onkin usein toisaalta puolisoiden erilaiset
preferenssit ja erityisesti mahdollisuudet löytää kiinnostava työpaikka molemmille
samalta seudulta, joka tarjoaisi myös koko perheelle tyydyttävän asuinympäristön.

“Joskus on tullu sellasia työtarjouksia, että ois voinu lähtee ulkomaille, mutta mun mies
ei sais kuitenkaan töitä sieltä, että siihen se on sitten kuitenkin kaatunu. Ehkä se on ollu
kuitenkin ollu enemmän tällästa haaveilua.”

Tietotekniikkakonsultti, FM

1990-luvulla yli 30-vuotiaiden ja lasten osuus muuttajista on kuitenkin kasvanut.
Erityisesti Länsi-Euroopan maihin lähtevät hieman varttuneemmat ja lapsiperheet,
sillä noin neljäsosa lähtijöistä on lapsia. (Korkiasaari 1998). Asenteet ulkomaille
lähtemistä kohtaan alkavatkin todennäköisesti muuttua ja perheellisenkin sopeutu-
minen kotimaan ulkopuoliseen elämään nähdään entistä luonnollisempana vaihto-
ehtona.

“No eilen puhuttiin Ruotsista. Se vois olla sellanen ihan kokemuksena. Kokeilemaan
miltä se näyttäs. Ei viä niin pitkälle oo mietitty, mutta lapset käy ruotsinkielistä kouluu,
että sillain on valmistauduttu. Itte ei olla ruotsinkielisiä.”

Käyttöliittymäsuunnittelija, YM

“Lasten hoito ja muut pitäs . . no näistä mä en ottanu ees selvää kun tää Brysselin
homma kaatu, mutta mää ainakin uskon, että tällaset asiat järjestyy.”

Tietotekniikkakonsultti, FM
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Mahdollisuus on kuitenkin lähes kaikilla vastaajilla olemassa, mikä laajentaa po-
tentiaalista valintojen kenttä, jonka puitteissa osaava työvoima sijaintipäätöksensä
tekee. Tieto mahdollisuudesta työskennellä ulkomailla tulee usein työnantaja-
yrityksen sisältä, mutta mahdollisuuden konkretisoituminen vaihteli huomattavasi
eri yritysten välillä. Työvoiman kierrätykseen liittyy olennaisena osana ulkomaan
komennuksen väliaikaisuus eli ulkomailta aiotaan palata tietyn ajanjakson päätyt-
tyä takaisin. Ulkomailla työskentelyn periodimaisuus sopivat yleensä myös osaajien
preferensseihin. Pysyvästi ulkomaille muuttoa harkitsevia ei haastatelluissa juuri
ollut, mutta “uuden talouden nomadeja” kylläkin eli työn perässä ollaan valmiita
kiertämään maailmaa.

Kansainvälisille työmarkkinoille siirtyminen on siis usein yritysten sisäistä projekti-
luonteista kierrätystoimintaa, ei osaavan työvoiman omaehtoista hakeutumista
kotimaan ulkopuolisiin ja pitkäkestoisiin tai pysyviin työsuhteisiin. Tällainen toimin-
ta ei varsinaisesti uhkaa kaupunkiseudun työmarkkinoiden vetovoimaisuutta, kos-
ka kierrätyksen ajatuksena ei ole siirtää osaamista pois seudulta, vaan lähinnä
kehittää heidän edellytyksiään suoriutua työstään entistä paremmin ja kansain-
välistää yritystä. Sen sijaan mielikuva kaupunkiseudusta väylänä kansainvälisille
työmarkkinoille saattaa jopa kasvattaa sen vetovoimaisuutta osaajien silmissä.
Vaikuttaa siltä, että kansainvälistyminen on käymisvaiheessa eli kansainvälisiin
työmarkkinoihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin vasta opetellaan suhtautu-
maan.

4.2.3 Nuoret ja huiput potentiaalisia lähtijöitä?

Tässä tutkimuksessa oli mukana monen eri “tason” osaajia ja vaikuttaa siltä, että
mitä korkeammasta osaamisen tasosta on kyse, sitä luonnollisempana vaihtoehto-
na kansainväliset työmarkkinat koetaan. Kapealla sektorille ja/tai todella maail-
man kärjessä työskenteleville huippuosaajille haasteita voi löytyä jopa helpommin
ulkomailta kuin kotimaasta. Lisäksi huippuosaajille kanavat ulkomaille ja potenti-
aaliset kiinnostavat työyhteisöt ovat jo tuttuja eli siirtyminen ulkomaille on helppoa
ja jopa johdonmukaista.

“No jos työmarkkinoilla tapahtus jotain radikaalia, niin kyllä sitten kattelis muualta
(asuinseutua). Mutta uskosin että se olis ulkomailta sitten, jos meinais hyödyntää
omaa osaamistaan.”

Tutkimuspäällikkö, tohtori

Tällä hetkellä kansainväliset työmarkkinat eivät uhkaa imeä Suomen osaajia ulko-
maille, mutta kynnys lähteä madaltuu kaiken aikaa. Kynnystä madaltaa osaajien
keskittyminen suuriin kaupunkikeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle, joista on
helpompi lähteä kansainvälisille kentille kuin pieneltä kaupunkiseudulta. Työ-
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mahdollisuuksien heikentyessä kotimaassa tai kansainvälisten työmarkkinoiden
rantautuessa voimakkaasti Suomeen on mahdollista, että innokkaita lähtijöitä löy-
tyy paljonkin nuorista kansainvälistyneistä lupauksista.

“Todennäkösempää että ulkomaille ennemmin kun Suomeen. Jos lyhyeks aikaa menee,
niin se on plus-miinus-nolla, mutta jos yli vuodeks menee, niin vois ehkä ansaitakin
jotain. Yrityksen sisälläkin pääsee, jos aktiivisesti rupeaa havittelemaan, niin onnistuu.

Tietoliikennekonsultti, DI

“On aateltu että se vois olla ihan kannattavaa, mutta ei oo kauheen vakavasti harkittu.
Se olis kyllä todennäkösin vaihtoehto. Jos muuttoo Tampereelta suunnittelee, niin se
olis sitten ulkomaille. Lähtis samantien vähä kauemmaks. “

Ohjelmistosuunnittelija, DI

Todennäköisiä lähtijöitä ovat siis toisaalta alansa ehdottomat huippuosaajat ja toi-
saalta nuoret kansainväliset osaajat, joille työskentely ulkomailla on melko luonnol-
linen vaihtoehto. Molemmat ryhmät ovat inhimillisten resurssien laatua ja kehitys-
tä ajatellen avainasemassa.

Aktiivisesti kansainvälistyville työmarkkinoille hakeutuvat osaajat voivat heiken-
tää kaupunkiseudun kilpailukykyisyyttä. Taloudellisen kasvun aikana osaavan työ-
voiman siirtyminen maanrajojen ulkopuolelle rajoittaa kasvun mahdollisuuksia ja
hitaamman kasvun tai taloudellisen taantuman aikana työllisen osaavan työvoiman
suhteellinen pieneneminen ja työttömien suhteellinen kasvu heikentää koko kansa-
kunnan kilpailukykyä. Toisaalta palatessaan kansainvälistyneet osaajat todennä-
köisesti jopa parantavat kaupunkiseudun kilpailukykyä. Kaupunkiseudun on siis
näytettävä valintojen kentällä vetovoimaiselta paitsi kansallisten myös kansainvä-
listen vaihtoehtojen rinnalla. Lisäksi on pyrittävä tuottamaan kaupunkiseudulla jo
asuville osaajille niin sitouttavia kokemuksia, että he myös palaavat seudulle hankittu-
aan arvokasta kansainvälistä kokemusta ulkomailta.



82

5   Valintojen kenttä

5.1 Valintojen kenttä osaajien ohjaajana

5.1.1 Pääsy ja valinta

Kaupunkiseudun vetovoimaisuutta voidaan arvioida sen asemalla kohderyhmän
valintojen kentällä. Valintojen kentällä osaajalla on kaksi perusvaihtoehtoa; jäädä
paikoilleen tai lähteä. Vetovoimainen kaupunkiseutu siis tuottaa houkuttelevia mie-
likuvia seudun ulkopuolella ja sitouttavia kokemuksia seudun sisäpuolella. Valin-
tojen kenttä muodostuu aina sekä kokemuksellisesta ympäristöstä (asuinseutu)
että mielikuvaympäristöstä (esiin nousevat mahdollisuudet).

Kotleria (1998) soveltaen valintaprosessi asuinseudun ja kentälle nousevien
vaihtoehtojen välillä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

1. Tarpeen havaitseminen tulee osaajien kohdalla usein ulkoapäin eli tarve havaitaan,
kun jossakin nousee esiin kiinnostava mahdollisuus. Siirtyminen kaupunkiseudulta
toiselle on usein muuttamista hyvästä parempaan, ei varsinaisten puutostarpeiden
korjaamista. Vain ne kaupunkiseudut ovat valintojen kentällä, joilla on näkyvästi
tarjolla kiinnostavia mahdollisuuksia.

2. Vaihtoehtojen arviointi tapahtuu olemassa olevan tiedon perusteella valintojen
kentälle nousseiden kaupunkiseutujen välillä. Päätökseen vaikuttavat sekä kyky
että halu vaihtaa asuinseutua. Tässä oletuksena on, että osaajilla on kyky vaihtaa
asuinseutua, joten ratkaiseva on halu tehdä niin. Haluun vaikuttavat motiivit.

3. Päätöksen jälkeinen käyttäytyminen viittaa lähinnä halukkuuteen jäädä (uudelle)
asuinseudulle.

(ks. Kotler 1988, 194.)

Pääsy vaihtoehdoksi valintojen kentälle edellyttää kaupunkiseudusta muodostuvaa
vetovoimaista mielikuvaa, joka potentiaalisesti tarjoaa jotakin enemmän kuin ny-



Valintojen kenttä

83

kyinen asuinseutu. Tällä tasolla mielikuva voi olla vielä melko yleinen, mutta se
summaa yhteen kaupunkiseudun tärkeimmät ominaisuudet eli kaupunkiseudulla
on oltava kiinnostava profiili . Pelkkä tietoisuus paikan olemassaolosta ei nosta
sitä valintojen kentälle. Tietoisuuden syvyys riippuu kaupunkiseudun profiilista eli
miten selkeästi kaupunkiseutu on kyennyt nostamaan esiin vetovoimaisuuden kan-
nalta tärkeimmät ominaisuutensa. Hyvästä parempaan hakeutuvien osaajien vä-
himmäisvaatimukset tai “perustarpeet” ovat kärjistäen:

• viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö,

• hyvät peruspalvelut sekä

• kiinnostavat työmahdollisuudet osaajan toimialalta

(ks. Raunio & Linnamaa 2000).

Tällainen profiili avaa ovet valintojen kentälle, mutta vain jos asenne kaupunki-
seutua kohtaan ei ole negatiivinen eli imago on positiivinen tai neutraali. Asenne
on jokseenkin pysyvä, opittu taipumus käyttäytyä tietyllä tavalla. Asenne ei itses-
sään aiheuta käyttäytymistä, mutta toimii käyttäytymisen suodattimena. Kohde-
ryhmälle välittyvä tieto kaupunkiseudun profiilista ei välttämättä riitä nostamaan
sitä valintojen kentälle, jos asenne kaupunkiseutua kohtaan on vahvasti negatiivi-
nen. Asenteen on oltava hyväksyvä, jotta profiilin esiin nostamaa positiivista tietoa
vastaan ei kapinoida. Asenne liittää mielikuvaan positiivisia tai negatiivisia ainek-
sia. (ks. Rope & Mether 1987, 32-35; Kotler 1988, 189; Lahtinen, Isoviita &
Hytönen 1996, 57.)

Yksinkertaistaen pääsyvaatimukset valintojen kentälle ovat siis:

• Kyky tyydyttää osaajan “perustarpeet” eli kaupunkiseudun ominaisuudet.

• Osaajien tietoisuus kaupunkiseudun vetovoimaisista ominaisuuksista eli selkeä
profiili.

• Positiivinen tai neutraali asenne kaupunkiseutua kohtaan eli hyvä tai arvovapaa
imago.

Kaupunkiseudulle ei kuitenkaan automaattisesti hakeuduta, vaikka osaajalla on
positiivinen asenne kaupunkiseutua kohtaan ja oikeaa tietoa sen tarjoamista kiin-
nostavista mahdollisuuksista. Mielikuvien luomisella on mahdollista parantaa
kaupunkiseudun asemaa suhteessa valintojen kenttään, mutta päätös sijoittumi-
sesta on aina yksilön. Valintojen kenttään myönteisesti suhtautuvat osaajat ovat
kuitenkin tärkeä potentiaalinen voimavara; myönteinen asenne ja mielikuvat voi-
vat realisoitua myöhemmin sijoittumiseksi kaupunkiseudulle. (ks. Kotler 1988, 189).

Realisoitumiseen vaaditaan kuitenkin aina päätös, jonka taustalla ovat motiivit.
Lahtisen ym. (1996) mukaan motiivi on vaikutin, jonka pohjalta käyttäydymme
tietyllä tavalla. Motiivit eivät yleensä vaikuta päätökseen yksittäisinä, vaan motii-
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veja on useampia kerrallaan. Päätökseen vaikuttaa motiivikimppu, josta voi nousta
yksittäinen, muita voimakkaampi, käyttäytymisen määrittävä motiivi. Motiiveissa
on niin tunne- kuin järkiperäisiäkin sekä tiedostettuja että tiedostamattomia vai-
kuttimia. (Lahtinen, Isoviita & Hyvönen 1996, 58; ks. myös Onaka & Clark 1985;
Laakso 1995.) Usein sekä tunne- että järkiperäiset motiivit vaikuttavat päätöksen-
teossa samanaikaisesti. Esimerkiksi muutettaessa takaisin kotiseudulle edellytyk-
senä paluumuutolle on yleensä hyvä työpaikka ja samalla siirryttäessä iso-
vanhempien läheisyyteen lasten hoitojärjestelyt käytännössä usein helpottuvat.
Tunneperäisessä paluumuutossa on siis myös paljon rationaalisia tekijöitä mukana.
Henkilökohtaisten sosiaalisten siteiden ohella myös asennoitumista tiettyä kaupunki-
seutua kohtaan voidaan pitää tunneperäisenä motiiveja muokkaavana tekijänä.

Se mikä motiiveista nousee muita voimakkaammaksi, johtuu paitsi yksilön
preferensseistä myös valintojen kentälle nousseiden kaupunkiseutujen omi-
naisuuksista. Jos esimerkiksi asuinympäristön laatu koetaan tärkeäksi, mutta ei
varsinaisesti erilaistuneeksi eri vaihtoehtojen välillä, se ei motivoi vaihtamaan asuin-
seutua. Päätöksenteon arvottamisprosessin syvyyteen vaikuttavat siis päätöksen
merkitys yksilölle ja tarjolla olevien vaihtoehtojen erilaistuneisuus.

• Jos päätöksellä on suuri vaikutus yksilön elämään ja erilaistuminen vaihtoehtojen
välillä on voimakasta, päätöksentekoon liittyy laajamittainen vertailu.

• Jos erilaistuminen on vähäistä, mutta merkitys suuri, päätöksenteko on erilaisuuk-
sien hienosäätöä.

• Jos erilaistuminen on vähäistä ja merkitys vähäinen, vaihtoehtojen vertailuun ei
juurikaan käytetä aikaa.

• Jos erilaistuminen on voimakasta ja merkitys vähäinen, vaihtoehtojen vertailuun ei
juuri käytetä aikaa, vaan valitaan selkeästi parhaalta vaikuttava vaihtoehto.

(de Chernatony & McDonald 1998, 69-72; Lehtonen 1998a, 163.)

Asuinseudun vaihtaminen on pääsääntöisesti suuri päätös, joten sitä myös usein
pohditaan kohtuullisen tarkasti. Päätökseen sisältyy monia arvotettavia tekijöitä
asuinympäristöstä palveluihin ja uramahdollisuuksista sosiaalisiin suhteisiin ja näis-
sä tapahtuviin muutoksiin. Edellisen perusteella voidaan olettaa, että arvottaminen
on tarkempaa niiden tekijöiden kohdalla, jotka ovat erityisen tärkeitä osaajalle tai
selkeästi erilaistuneita tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä. Tekijöiden tärkeys vaih-
telee elämänvaiheiden ja arvostusten mukaan ja kaupunkiseutujen väliset erot ovat
osin yksilöllisiä, joten jokainen arvottamisprosessi koostuu hieman eri aineksista.
Esimerkiksi suuresta kasvukeskuksesta pienemmälle kaupunkiseudulle siirtymistä
harkitseva todennäköisesti tarkastelee myös palvelutarjontaa tai asuinvaihtoehtoja
tarkemmin kuin kasvukeskuksesta kasvukeskukseen siirtymistä pohtiva.

“Kyl se mielenkiintonen työ on, että en mä mitä tahansa työtä suostu tekeen. Sitä sitten
pitäs kattoo enemmän kokonaisuutena, että jos on joku hyvä työ ihan hevonkorvessa,
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niin se vois jo vaikuttaakin. Ei missään nimessä poissuljettu, vaan sitä alkas pohtiin.
Tässä huomasin että ei oo sellasta tilannetta tullu, että alkas pohtiin todenteolla.

Mekaniikkasuunnittelija, DI

Valintojen kentän muuttuessa myös arvottamisen kohteet saattavat painottua eri
tavoin. Pienen syrjäisen kaupunkiseudun tai suuren kansainvälisen kaupunkiseudun
noustessa vaihtoehdoiksi valintojen kentälle, painottuu tarkastelu edellisen kohdal-
la palvelutarjontaan ja jälkimmäisen kohdalla asuinympäristöön todennäköisesti
enemmän, kuin suunnilleen saman kokoisten ja oloisten kaupunkiseutujen
muodostamalla valintojen kentällä.

Tämän tutkimuksen perusteella päätöksentekoon selkeästi muita voimakkaammin
vaikuttavat joko sosiaaliset suhteet tai kiinnostavat työ- ja uramahdollisuudet. Tämä
ei kuitenkaan siis johdu yksinomaan niiden suuresta merkityksestä osaajalle, vaan
myös niiden kaupunkiseutuja erilaistavasta vaikutuksesta suomalaisten osaajien
valintojen kentällä. (ks. Raunio & Linnamaa 2000.)

TAULUKKO 5. Asuinseudun valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeysjärjestys.
(%)

Taulukon 5 perusteella voidaan päätellä, että vetovoimaisuuteen vaikuttavat mo-
net eri tekijät. Valintojen kentällä vetovoimaisuutta määrittävät kuitenkin myös
vaihtoehtoisten kaupunkiseutujen ominaisuudet, joten lähinnä työ- ja ura-
mahdollisuudet sekä perheeseen ja sukuun tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvät syyt
saavat osaajat muuttamaan seudulta toiselle. Muut tekijät ja erityisesti asuinympä-
ristö ovat siis erityisesti päätöksen jälkeiseen käyttäytymiseen vaikuttavia, paik-
kaan sitouttavia tai siitä irrottavia tekijöitä.

5.1.2 Kenttä

Alueiden välinen maassamuuttoliike on yhä enemmän suurten asutuskeskusten
välistä muuttoa. Kaupunkiseutujen rooli todennäköisesti edelleen korostuu lähitu-

Tärkein Toiseksi Kolmann
eksi

Neljänne
ksi

Viidenne
ksi

Kuudenn
eksi

Yhteensä
(n=860)

Työ ja ura 36 22 17 10 9 6 100 %
Taloudelliset syyt 19 28 18 15 12 8 100 %
Asuinympäristö 23 17 21 17 14 7 100 %
Perhe ja
sukulaiset

23 14 14 13 14 21 100 %

Ystävät ja tuttavat 9 12 19 21 24 16 100 %
Palvelut 6 6 11 20 22 35 100 %
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levaisuudessa, kun korkean muuttopotentiaalin omaava nuori ja koulutettu väestö
keskittyy kaupunkeihin. Esimerkiksi pääosa Helsingin seudun muuttovoitosta tu-
lee viideltä suurimmalta kaupunkiseudulta. Tampereelta kaupunkiseudun ulkopuo-
lelle muuttavista noin 4500 ihmisestä suunnistaa lähes 1700 Helsingin seudulle.
(Holstila 2001; Kultalahti 2001; Nieminen 2001; Tampereen kaupunki 2001.) Myös
osaajien haastatteluissa korostui halukkuus muuttaa “riittävän suurelle” kaupunki-
seudulle, mikä määritelmän tulkinnanvaraisuudesta huolimatta korostaa valintojen
kentän muodostumista vaihtoehtoisista kaupunkiseuduista. Käytännössä valinto-
jen kenttä on usein melko tarkasti rajattu ja sille nousee vain muutamia todellisia
vaihtoehtoja.

Koska kyseessä ovat “riittävän suuret” kaupunkiseudut, osaajat olettavat kaik-
kien näiden kykenevän tyydyttämään “perustarpeensa”. Suomalaisten kaupunki-
seutujen erilaistumisessa korostuvat työmarkkinat, joten asuinseudulle vaihtoeh-
toiset kaupunkiseudut nostaa valintojen kentälle yleensä kiinnostavat työ-
mahdollisuudet. Myös sosiaaliset siteet (erityisesti kotiseutuun) voivat nostaa
kaupunkiseudun valintojen kentälle, mutta päästäkseen todella mukaan kilpailuun
sen on yleensä kyettävä tarjoamaan myös riittävän kiinnostavia työ- ja ura-
mahdollisuuksia. Yksinkertaistaen valintojen kenttä muodostuu nykyisen asuin-
seudun ja mahdollisen entisen kotiseudun lisäksi niistä kaupunkiseuduista, joilla
tiedetään tai oletetaan olevan soveltuvia työpaikkoja tarjolla. Tämän tutkimuksen
osaajien valintojen kenttä muodostui karkeasti yleistäen Helsingin seudusta, muis-
ta kasvukeskuksista (harvoin myös jostakin muusta kiinnostavia työmahdollisuuk-
sia tarjoavasta kaupunkiseudusta), osaajan kotiseudusta ja/tai nykyisestä
asuinseudusta sekä ulkomaista yleensä.

“Mahdollisesti lähetään muualle, jos hyvä paikka löytyy, mutta ei ole kovin todennä-
köistä että se löytyisi Helsingin seudun ulkopuolelta. Mahdollisia työpaikkoja on Tu-
russa, Oulussa ja ehkä Kuopiossa. Näihin kaikkiin vois muuttaa, että kaikki on tarpeeks
isoja ja niistä saa riittävät palvelut ym. Tosin Kuopion työmahdollisuudet on käytän-
nössä melko heikot verrattuna muihin. Parin vuoden keikka Usassa on ollut varsinkin
jokin aika sitten harkinnassa, mutta nyt into on hiukan laantunut seikkailunhalun ehkä
vähentyessä”.

Projektipäällikkö, FL

Edellisessä lainauksessa valintojen kenttä muodostuu selkeästi työmahdollisuuksien
kautta1. Helsingin seutu on vahva vaihtoehto ja edustaa myös nykyistä asuinseutua,

1 Osaajien valintojen kentällä useimmiten näkyvät kaupunkiseudut ovat vetovoimaisimpia myös
muuttovoittotilastojen mukaan tarkasteltuna. Vuonna 2000 asukaslukuun suhteutettuna vetovoima-
isin oli Oulun seutu, jonka muuttovoitto kasvoi vuodesta 1999 1,7 prosenttia ja toiseksi vetovoima-
isin Tampereen seutu 0,9 prosentin kasvulla. Tampereen seutua seuraa Jyväskylän seutu ja seitse-
mäntenä Helsingin seutu, jonka perässä kahdeksantena Turun seutu. (Forsström 2001/Tilastokes-
kus 2000)
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kasvukeskuksista mukana ovat Turun ja Oulun seudut. Oulu edustaa myös koti-
seutua. Muita kaupunkiseutuja edusti vähemmän todennäköisenä vaihtoehtona
Kuopion seutu. Myös ulkomaat olivat olleet mukana, mutta nyt lähes pudonneet
valintojen kentältä pois. Työmarkkinoiden kansainvälistyessä valintojen kentälle
nousee yhä useammin vaihtoehdoksi myös työskentely ulkomailla. Yleensä ulko-
maisen kohteen mukana olo riippuu voimakkaasti elämäntilanteesta ja se myös
usein jää valintojen kentän ulkopuolelle elämäntilanteen muuttuessa.

Valintojen kentälle voi toki nousta myös muita kaupunkiseutuja, jos ne kykene-
vät vakuuttamaan osaajan seudun vetovoimaisuudesta. Vaikka muuttovoitto ku-
vaa vain osittain kaupunkiseudun vetovoimaisuutta osaavan työvoiman silmissä,
se kertoo kuitenkin valintojen kentän luonteesta Suomessa. Vuonna 1985 muutto-
voittoa saavia seutukuntia oli 23, vuonna 1996 enää 10, mutta 1999 taas 16 ja
vuonna 2000 jo 20 eli keskittymiskehityksessä on lieviä tasaantumisen merkkejä.
(Pulkkinen 1998; Forsström 2001.) Muuttovoiton laajentuminen yhä useammille
kaupunkiseuduille kertoo kuitenkin todennäköisesti osaltaan siitä, että talouden
voimakkaan kasvun myötä (myös osaamisintensiivisten) työpaikkojen syntyminen
suurimpien kaupunkiseutujen ulkopuolelle on mahdollistanut niiden nousemisen yhä
useammin (osaajien) valintojen kentälle. Vaihtoehtoja valintojen kentällä on siis
yleensä kuitenkin vain muutama, eikä se muodostu kaikista Suomen kaupunki-
seuduista tai kaikista hyvät ominaisuudet omaavista kaupunkiseuduista. Käytän-
nössä kentällä on todennäköisesti korkeintaan viisi tai kuusi todellista vaihtoehtoa,
joista tarkempi arvottaminen tapahtuu kahden tai kolmen vaihtoehdon välillä.

5.1.3 Vetovoimaisuus valintojen kentällä

Valintojen kentällä päätös tehdään siis lopulta melko suppeasta valikoimasta. Pää-
töksenteon logiikkaan voidaan soveltaa rationaalisen valintateorian näkemystä, jonka
mukaan kuluttaja harkitsee ainoastaan käsillä olevien vaihtoehtojen välillä ja pää-
tyy yhteen vaihtoehtoon.1 Käytännössä valitaan se vaihtoehto, joka suo parhaim-
man tarpeen tyydytyksen. (Ilmonen 1993, 153-154; Kytö 1999, 209.) Ollakseen
vetovoimaisempi kuin muut kaupunkiseudun on tarjottava jotakin enemmän tai
parempaa kuin muut vaihtoehdot eli sillä on oltava kilpailuetu. Hyvä ei vielä riitä,
sillä osaajat siirtyvät pääsääntöisesti hyvästä parempaan.

1 Asuinseudun valinnassa tietoisuus parhaasta tarpeen tyydytyksestä ei välttämättä riitä käytän-
nössä houkuttelemaan osaajaa seudulle, koska päätös on aina yksilön. Kyse on siis vetovoimaisuuden
maksimoinnista, ei konkreettisesta muuttoliikkeestä.
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“Me ei missään nimessä lähdetty Tampereelta sen takia, että siä olis mitään huonoa.
Tampere on erittäin hyvä ja miellyttävä paikka asua, ainakin me tykättiin aina. Se on
kiva paikka ympäristöineen.”

Osastopäällikkö, DI

Kilpailuedun perusta syntyy siis osaajien preferenssien ja niitä vastaavien kaupunki-
seudun ominaisuuksien kohtaamisesta (Kuva 6). Tästä kohtaamisesta syntyy kui-
tenkin vasta kaupunkiseudulle ominainen vahvuus, joka on astetta väljemmin mää-
riteltävissä kuin varsinainen kilpailuetu. Ollakseen kilpailuetu vahvuuden on ero-
tettava kaupunkiseutu selkeästi muista valintojen kentällä olevista kilpakumppaneista
ja toisaalta tavoitellun kohderyhmän on myös tiedostettava tämä ero. Lisäksi kilpailu-
eduksi muodostuvalla vahvuudella on oltava suuri merkitys osaajien asuinseudun
valinnassa. Karkeasti ottaen kilpailuedut ovat:

• Kaupunkiseudun ominaisuuksia, jotka pitävät osaajat asuinseudullaan muilta seu-
duilta nousevista mahdollisuuksista huolimatta ja

• vetovoimaisia mahdollisuuksia, jotka houkuttelevat osaajia seudun ulkopuolelta
tehokkaammin kuin muiden kaupunkiseutujen ominaisuudet pitävät heitä paikoil-
laan.
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KUVA 6. Kilpailuedun muodostuminen valintojen kentällä asuin- ja elinympäris-
tön tekijöiden ja osaajien preferenssien kohtaamisesta. (Raunio 2001a)

Osaavan työvoiman houkuttelussa kilpailukyky on siis vetovoimaisuutta. Veto-
voimaisuus sisältää sekä uusien ja seudulta lähteneiden osaajien houkuttelua että
seudulla jo asuvien sitouttamista ja juurruttamista seutuun. Vetovoimaisuus ei siis
vain “vedä”, vaan muodostuu kokonaisuutena neljästä eri tavoin vaikuttavasta
“voimasta”. Vetovoimaisuuden neljä voimaa voivat:

• Vetää kaupunkiseudulle eli kaupunkiseudun mahdollisuudet näyttävät seudun ul-
kopuolella niin houkuttelevilta, että muiden valintojen kentällä olevien vaihtoehto-
jen sijaan päätetään sijoittua sinne.

• Estää kaupunkiseudulle sijoittumisen, jolloin jotkin tekijät näyttävät seudun ulko-
puolelta niin negatiivisilta, että riskiä niiden toteutumisesta omalla kohdalla ei tah-
dota ottaa seudulle muuttamalla.

• Sitouttaa tai juurruttaa kaupunkiseutuun. Sitouttaminen syntyy tekijöistä, joiden
vuoksi seudulla pysyminen on perusteltua. Juurtuminen on astetta voimakkaam-
paa ja liittyy enemmän sosiaalisiin suhteisiin ja tunneperäiseen kiintymiseen koti-
seutuun. Juurtumisen äärimmäisenä muotona voidaan pitää paluumuuttoa, joka
perustuu paluuseen tuttujen sosiaalisten verkostojen ja maisemien pariin.
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• Irrottaa tai työntää seudulta pois. Irrottaminen syntyy tilanteessa, jossa esimer-
kiksi seudun palvelut ovat vain välttävästi hoidettuja. Jos mahdollisuus vaihtaa
asuinseutua nousee esiin, nämä tekijät eivät millään tapaa sido yksilöä, vaan ovat
osaltaan “irrottaneet” hänet seudusta. Työntö on astetta voimakkaampaa ja syn-
tyy seudun negatiivisista tekijöistä, jotka selvästi lisäävät yksilön lähtöhalukkuutta
ja aiheuttavat aktiivisia toimenpiteitä hakeutua seudulta pois.

Voimiin voidaan soveltaa yksinkertaista sääntöä: jos voima on riittävä liikutta-
maan kohdetta, se on riittävä säilyttämään myös olemassa olevan tilanteen
mutta ei päinvastoin. Eli jos kiinnostava työmahdollisuus vetää puoleensa, se
myös osaltaan sitouttaa, mutta jos miellyttävä asuinympäristö sitouttaa se ei vält-
tämättä vedä puoleensa. Näin kaupunkiseudun vetävät ominaisuudet ovat aina
myös sitouttavia ja työntävät estäviä, mutta sitouttavat ei vetäviä eivätkä estävät
työntäviä. Sitouttavista ja juurruttavista tekijöistä voidaan pyrkiä tekemään myös
seudulle houkuttelevia, vetäviä voimia, nostamalla niitä kokemuksellisesta ympä-
ristöstä mielikuva ympäristöön, osaksi kaupunkiseudun profiilia.

Sitouttavat ja juurruttavat ja erityisesti vetävät tekijät luovat seudulle varsinais-
ta kilpailuetua. Estävät ja työntävät sekä jossakin määrin myös irrottavat tekijät
tuottavat puolestaan kilpailuhaittaa. Kilpailuetu auttaa kasvattamaan seudun in-
himillisiä voimavaroja houkuttelemalla uusia tulokkaita tai ainakin säilyttämään
vallitsevan tilanteen sitouttamalla ja juurruttamalla osaajat seutuun. Kilpailuhaitta
heikentää seudun inhimillisiä voimavaroja työntämällä osaavaa työvoimaa seudul-
ta pois ja vähentämällä inhimillisten voimavarojen kasvun mahdollisuuksia estä-
mällä uusia osaajia muuttamasta seudulla. Tavoitteellinen, pitkän tähtäimen kilpailu-
edun luominen erityisesti markkinoinnin keinoin, voidaan nähdä brändin luomisena.

Jäsentämällä vetovoimaisuutta näiden neljän “voiman” kautta on kaupunkiseudun
vetovoimaisuutta mahdollista tarkastella kokonaisuutena ja pohtia mahdollisia
kehittämiskohteita sen parantamiseksi. Asettamalla “voimat” nelikenttään voidaan
tarkastella kaupunkiseudun näkymistä kohderyhmän valintojen kentällä suhteessa
muihin valintojen kentällä samanaikaisesti näkyviin kaupunkiseutuihin. Nelikentässä
kaupunkiseudun kilpailuedut ja -haitat arvioidaan suhteessa tärkeimpiin kilpa-
kumppaneihin ja imagon parantamisen, profiloitumisen ja brändin rakentamisen
tarpeet ja mahdollisuudet tunnistetaan.

Kaupunkiseutujen ominaisuudet saavat erilaisia merkityksiä aina valintojen ken-
tällä olevista vaihtoehdoista ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien tiedostamisesta
riippuen. Tällöin ei voida yksiselitteisesti päätellä, että tietty ominaisuus vetää, toi-
nen työntää ja kolmas estää, jne., vaan merkitykset syntyvät aina tilanteen mu-
kaan. (Kuva 7)



91

Valintojen kenttä

KUVA 7 .Kaupunkiseudun vetovoimaisuuden voimat sekä kokemukselliset omi-
naisuudet ja mielikuvaympäristön profiilit, imagot ja brändit valintojen kentällä.

5.2 Kaupunkiseudun ominaisuudet vetovoiman taustalla

Vaikka eri kaupunkiseutujen ominaisuudet toimivat eri tavoin erilaisilla valintojen
kentillä, joitakin yhteisiä vetovoimaisuutta määritteleviä pääpiirteitä voidaan kui-
tenkin hahmottaa. Yksinkertaistaen voidaan todeta joidenkin ominaisuuksien nous-
seen selkeästi kokemuksellisesta ympäristöstä mielikuvaympäristöön imagoina ja
profiileina, kun taas toiset ovat jääneet pääasiassa sitouttaviksi tai irrottaviksi
kokemuksellisen ympäristön ominaisuuksiksi. Varsinaisia työntäviä tekijöitä tai
voimakkaasti lisäarvoa tuovia brändejä ei tutkimuksessa juuri noussut esiin. Tar-
jolla olevien vaihtoehtojen, vallitsevan tietoisuuden ja tutkimuksessa mitattujen
preferenssien puitteissa kaupunkiseutujen ominaisuudet vaikuttavat yksinkertais-
tettuna vetovoimaisuuden eri voimiin seuraavasti:

• Työ- ja uramahdollisuudet vetävät osaajia seudulle.

• Taloudellinen ympäristö eli pääasiassa asuntojen hinnat voivat estää seudulle ha-
keutumisen lähtökohtaisesti. Myös kaupunkiseudun ilmapiiristä tai muista tekijöis-
tä heijastuva huono imago voi osaltaan estää seudulle sijoittumisen.
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• Korkealaatuiset asumisen puitteet, asuinympäristö ja palvelut sitouttavat osaajia
asuinseutuun. Juurtuminen  on sitouttamista voimakkaampaa paikkaan
kiinnittymistä ja syntyy lähinnä sosiaalisten suhteiden kautta. Esimerkiksi paluu-
muutto edustaa usein juurtumista ja sosiaalisten suhteiden vahva rooli
sijoittumispäätöksessä korostuu.

• Huonosti hoidettuina palvelut ja asumisen laatu tai seudun turvattomuus saattavat
toimia irrottavina tekijöinä. Irrottavat tekijät siis vähentävät yksilön sitoutumista
kaupunkiseutuun. Jos irrottavat tekijät aiheuttavat sen, että seudulta halutaan suo-
ranaisesti pois, voidaan puhua irrottavia tekijöitä voimakkaammin vaikuttavista
työntötekijöistä.

Valintojen kentällä vaikuttavat voimat ovat siis riippuvaisia paitsi osaajien
preferensseistä myös kaupunkiseutujen välisistä eroista ja näiden erojen tiedosta-
misesta. Tässä kappaleessa tarkastellaan ominaisuuksien suhdetta vetovoimai-
suuteen hieman tarkemmin, jotta tekijöiden moniulotteinen ja osin yhteenkietoutunut
luonne paljastuu. Vetovoimaisuus on prosessi, jonka eri osat vaikuttavat toinen
toisiinsa. Yksinkertaistuksista ja yleistyksistä huolimatta vetovoimaisuuden perus-
luonne on tärkeä muistaa, koska hyvä kokonaisuus on enemmän kuin osiensa sum-
ma. Vetovoimaisuuden kehittämisessä on keskityttävä toinen toisiaan tukeviin ele-
mentteihin koherentin kokonaisuuden muodostamiseksi.

5.2.1 Luova ongelmanratkaisuympäristö ja monipuoliset työmarkkinat
vetovoimaisuuden keihäänkärkenä

Laajat ja paljon mielenkiintoisia työ- ja uramahdollisuuksia tarjoavat paikalliset työ-
markkinat ovat varmin tapa pääsyyn osaajien valintojen kentällä sekä näkyvyytensä
että tärkeytensä vuoksi. Työ- ja uramahdollisuudet näkyvät ja ovat melko helposti
vertailtavissa eri kaupunkiseutujen välillä toisin kuin monet muut kaupunkiseutujen
ominaisuudet. Osaajat usein myös seuraavat aktiivisesti oman alansa työmarkki-
noiden kehitystä ja eri seuduilla avautuvia mahdollisuuksia.

• Yritysten työntekijöiden muodostamat lähiverkot ja “puskaradiot” välittävät te-
hokkaasti viestiä seudun mahdollisuuksista.

• Aktiivinen ja usein hyvin näkyvä työvoiman rekrytointi kohdistuu suoraan osaajiin.

• Suuret yritykset ja niiden toiminta näkyy myös mediassa.

Mitä enemmän työpaikkoja on, sitä laajemmat ovat lähiverkot ja “puskaradiot” ja
aktiivisemmat rekrytointikampanjat. Usein suurimmat ja eniten rekrytoivat yrityk-
set näkyvät myös muuten mediassa luoden mielikuvaa esimerkiksi “Nokia-paikka-
kunnista”. Työ ja uramahdollisuuksien eli paikallisen elinkeinoelämän kehittämi-
nen on siis suorin ja varmin tapa päästä valintojen kentälle.
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Työ- ja uramahdollisuuksien rooli osana kaupunkiseudun vetovoimaisuutta on-
kin erityisesti vetää osaavaa työvoimaa seudulle eli houkutella seudulle uusia tu-
lokkaita. Useissa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta tarkastelevissa tutkimuksissa
on todettu, että työ- ja uramahdollisuudet käytännössä ohjaavat osaavan työvoi-
man sijoittumista. (ks. Green 1997; Malecki & Bradbury 1992; Rogerson 1999;
Tervo 1998.)

Myös muuttoliiketutkimuksessa alueiden välinen muutto on perinteisesti selitet-
ty työmahdollisuuksien ja opiskelupaikkojen epätasaisen maantieteellisen jakautu-
misen kautta. (Laakso & Loikkanen 2000). Työ- ja uramahdollisuuksien merkitys-
tä korostaa se, että lähes poikkeuksetta työpaikka on vähintään edellytys seudulle
muuttamiselle. Kun kyse on osaavasta työvoimasta, työ- ja uramahdollisuuksien
määrän ohella myös niiden laadun merkitys kasvaa. Erityisen voimakkaana osaajia
seudulle vetävänä voimana nousi esiin luova ongelmanratkaisuympäristö eli mah-
dollisuus työskennellä mielenkiintoisissa ja haastavissa tehtävissä, osana luovaa
ongelmanratkaisuympäristöä. Työ- ja uramahdollisuudet ovat siis tärkein houkutin
uraorientoituneille ja/tai kiinnostavia ja haasteellisia työtehtäviä etsiville osaajille
(individualismi), mutta myös edellytys muita kuin suoraan työhön liittyviä arvoja
tärkeimpinä pitäville osaajille (familismi). Työ ja uramahdollisuuksilla on siis monta
roolia, joka tekee niistä tärkeimmän osaavan työvoima sijoittumista ohjaavan teki-
jän.

Kun “perustarpeet” on tyydytetty, korostuvat usein itsensä toteuttamisen ja arvos-
tuksen ansaitsemisen tarpeet (Allardt 1976). Tällaisiin tarpeisiin vastaa luova
ongelmanratkaisuympäristö, joka korostaa työpaikan kiinnostavuutta ja
haastavuutta, työn sisältöä. Toisaalta se tarkoittaa usein myös mahdollisuutta siir-
tyä työpaikasta toiseen, jos nykyinen työ ei enää kykene tarjoamaan riittävästi
haasteita. Luova ongelmanratkaisuympäristö on tekijä, joka vetää työorientoituneet
osaajat vähemmän kiinnostavilta työmarkkinoilta kiinnostavimmille. Pelkkä työ-
paikkojen tarjoaminen ei riitä, jos muualla on tarjolla selkeästi haastavampia ja
mielenkiintoisempia mahdollisuuksia.

“Nykyajan urbaani ihminen ei hae vaan sitä työn jatkuvuutta ja varmaa leipää, vaan
myös työn haastavuutta ja sisältöö siihen työhön, että kyllä sitä just tällasten parem-
pien ja haastavien työmahdollisuuksien perässä mennään”.

Projektipäällikkö, FL

Vahvatkaan sosiaaliset tai taloudelliset siteet ja olemassa oleva työpaikka eivät
sido osaajaa kotiseutuun, jos luova ongelmanratkaisuympäristö näyttää selvästi
kiinnostavammalta toisella seudulla.

“Kun tää (muutto) varmistu, niin hän (aviomies) sano ittensä irti ja haki sitten töitä
täältä. Me ollaan asuttu koko meidän elämä Turussa. Sielä on kaikki meidän kaverit,
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molempien perheet ja mun kaikki sukulaiset. Kun me muutettiin tänne, mulla oli pari
tuttuu ja sit mä tiesin mun esimieheni. Meillä on asunto siä rempan alla et siitä joutu
tietysti luopuun, omasta asunnosta siellä. Se nyt olis tarkotus myydä pois. Meillä on
puutalorivari semmonen vanha mitä Pyynikillä on, että se on kolmeen kerrokseen tehty
ja me on ihan rempattu se. Sauna tuli sillon 99 kesällä valmiiks et saunassa on käyty
varmaan kymmenen kertaa sen jälkeen kun se valmistu. Sillee se harmittaa mutta ei sille
mitään sit voi. No se on nyt tarkotus pistää myyntiin rempan jälkeen. Mut ei sitä ees
miettiny jäänks mä Turkuun, kun en mä tämmöstä työtä olis saanu Turust mistään. Mä
en jaksa tehdä sellasta mikä mua puoliks kiinnostaa.”

Tietoturvakonsultti, Ekonomi

Kyse ei siis ole varsinaisesta tyytymättömyydestä olemassa oleviin työtehtäviin,
vaan uuden, entistä kiinnostavamman mahdollisuuden löytymisestä. Mitä korke-
ampi ammattitaito osaajalla, sitä voimakkaampi vetovoimatekijä seudun luova
ongelmanratkaisuympäristö yleensä on.

Myös perinteisesti uraorientoituneelle tai muita kuin työhön liittyviä arvoja tär-
keimpinä pitäville osaajille kaupunkiseudun työmarkkinat ovat erittäin tärkeä
vetovoimatekijä. Edelliselle erityisesti oman alan työmarkkinoiden laajuus ja jäl-
kimmäiselle myös niiden monipuolisuus. Hyvä työpaikka on edellytys asuinseudun
valinnalle lähes aina1.

“Kyllä työ määräs sen, että asunto ostettiin täältä. Molemmilla on kiinnostava ja vaki-
tuinen työ. Että jos toi työtilanne olis ollu toinen niin kyllä mä olisin ratkassu sen niin,
että ensin olisin kattonu kiinnostavan työn jostain ja sitten hommannu sen asunnon.”

Mekaniikkasuunnittelija, DI

Työmarkkinoiden monipuolisuuden vaatimusta selittää osaltaan se, että puolison
työpaikka koettiin yhtä tärkeäksi kuin oma työpaikka. Usein puolison työpaikan
löytyminen tuottaa vaikeuksia, joten monipuolisen elinkeinorakenteen ja riittävän
laajat paikalliset työmarkkinat omaava kaupunkiseutu on houkutteleva vaihtoehto
erityisesti pariskunnille, jossa molemmat puolisot ovat työelämässä. Usein myös
puolisot ovat koulutettuja, mutta toimialojen kirjo on luonnollisesti laaja. Tämä suo-
sii suuria kaupunkiseutuja pariskuntien sijoittumiskohteena.

“Ei ollu mitään tietoo (puolison työpaikasta), että se on vähä sellanen paikkakunnasta
riipumaton. Jos vaan on iso paikkakunta ja sairaala, niin aina niitä löytyy, jos on
löytyäkseen.”

Tutkimusinsinööri, DI

1 Tosin 1 % vastaajista ilmoitti, että asuinseutua valittaessa hyvä työpaikka hänelle tai mahdolliselle
puolisolle ei ole lainkaan tärkeä. Tätä voidaan selittää yhtäältä etätyömahdollisuuksilla ja osaajan
työskentelyllä tällaisessa tehtävässä ja toisaalta yleisemmin asenteella, että “kyllä hyvä tyyppi aina
töitä saa”.
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Toisaalta erityisen kiinnostava työtehtävä otetaan usein vastaan, vaikka puolison
työpaikka ei vielä olisikaan varmistunut. Luottamus puolison työllistymiseen on
luonnollisesti vankempaa suurten työmarkkinoiden kaupunkiseudulla kuin pienem-
millä seuduilla. Jos työpaikkaa ei kuitenkaan puolisolle löydy, on todennäköistä että
pariskunta hakeutuu seudulle, jolta molemmat löytävät mielekästä työtä.

Paikalliset työmarkkinat voivat siis tarjota joitakin kiinnostavia työtehtäviä ja
rakentaa näin kapealle sektorille vetovoimaisen luovan ongelmanratkaisuympäristön.
Jos työtä puolisoille ei kuitenkaan löydy, muodostuu seudun paikallisista työ-
markkinoista eli sen työ- ja uramahdollisuuksista myös seudulta poistyöntävä voi-
ma. Näin kapealle sektorille rakennettu ja pienehkö luova ongelmanratkaisu-
ympäristö kärsii seudun työmarkkinoiden yksipuolisuudesta tai pienuudesta. Yksi-
puoliset työmarkkinat muodostuvat helposti estäväksi voimaksi puolison työllis-
tymisvaikeuksien vuoksi.

Paikallisten työmarkkinoiden laajuus on olennainen tekijä myös muille kuin
uraorientoituneille tai työn haastavuutta korostaville osaajille. Erityisesti perheelli-
sen kannalta on turvallisempaa asua seudulla, jossa työpaikan menettäminen joh-
taa mahdollisimman pienellä todennäköisyydellä seudulta poismuuttamiseen.
Omistusasunto, puolison työpaikka ja kouluikäiset lapset nostavat seutujen välisen
muuton psykologisia ja taloudellisia kustannuksia, joten tällaisen tilanteen välttämi-
seksi laajat paikalliset työmarkkinat koetaan turvallisena ja vetovoimaisena vaih-
toehtona.

Vaikka osaajien työmarkkinat ovat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti katsoen
laajat ja vapaita työpaikkoja on tarjolla etenkin kasvukeskuksissa, näyttää tilanne
usein erilaiselta yksittäisen osaajan näkökulmasta. Usein osaaminen keskittyy
tietylle alalle ja tiettyyn sektoriin alan sisällä, mikä rajoittaa kiinnostavia työmahdol-
lisuuksia melkoisesti. Lisäksi hitaamman kasvun aikana myös työmahdollisuuksien
määrä vähenee. Työ- ja uramahdollisuuksien vetovoimaisuus perustuukin osittain
suomalaisten työmarkkinoiden epätasaiseen alueelliseen jakautumiseen eli
kiinnostavimpien mahdollisuuksien nähdään usein avautuvan niillä kaupunkiseuduilla,
joilla työmahdollisuuksia on myös määrällisesti eniten. Tämä hankaloittaa edelleen
pienten kaupunkiseutujen mahdollisuuksia kasvattaa vetovoimaisuuttaan työ- ja
uramahdollisuuksia luomalla, koska yksittäinen mahdollisuus muuten osaamis-
profiilittomalla kaupunkiseudulla ei yleensä kykene kilpailmaan suuremman ja jo
osaamisprofiilin hankkineen kaupunkiseudun työmahdollisuuksien kanssa.

Yksinkertaistaen työ- ja uramahdollisuuksien ja luovan ongelmanratkaisuympäristön
rooli kaupunkiseudun vetovoimaisuudessa on erityisesti vetää seudun ulkopuolisia
osaajia puoleensa. Luonnollisesti vetävä voima on myös vahva sitouttaja.
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• Työ- ja uramahdollisuudet nostavat kaupunkiseudun tehokkaimmin valintojen ken-
tälle, koska ne ovat välittyvät osaajien tietoisuuteen lukuisia eri reittejä ja niitä
myös aktiivisesti seurataan (rekrytointikanavat, ystävistä ja tuttavista muodostu-
neet lähiverkot ja “puskaradiot” sekä media).

• Työ- ja uramahdollisuudet ovat yleensä tärkein asuinseudun valintaan vaikuttava
tekijä.

• Vetovoiman vetoa voidaan kasvattaa parhaiten kehittämällä seudun työmarkkinoi-
ta entistä monipuolisimmiksi ja kiinnostavimmiksi sekä tiedottamalla tästä oikealle
kohderyhmälle.

5.2.2 Sosiaalinen ympäristö osaajien sijoittumisessa

Sosiaalisen ympäristön houkutteleva rooli koskee pääasiassa paluumuuttajia. Paluu-
muuttajat seudulle houkutellut “voima” on useimmiten halu palata tuttuun sosiaali-
seen ympäristöön sukulaisten, tuttavien tai muuten omaksi koetun kaupunkiseudun
miljööseen eli juurtuminen. Yksilöt ovat niin tiukasti kotiseutuunsa juurtuneita,
että palaavat sinne useankin vuoden jälkeen. Usein paluumuuttoon liittyvät kuiten-
kin konkreettiset sosiaaliset suhteet ja niiden myötä myös rationaaliset syyt kuten
halu tuoda lapset lähelle isovanhempia tai omien vanhusten auttaminen.

“Kun meillä oli kaks pientä lasta ja molempien vanhemmat asuu täällä eli täälä on
isovanhemmat. Me asutaan kilometrin päässä molempien vanhemmista. Elämänlaatu
parani huomattavasti. Se lastenhoitokysymys oli ihan toista kun Helsingissä me oltiin
tavallaan kaksistaan. Meillä oli paljon ystäviä opiskeluajoilta, mutta se on ihan eri asia,
ei ne auta tässä meiän jokapäiväsen elämän pyörittämisessä millään lailla. Se oli
oikeestaan suurin syy ja ehkä sitten ihan tää kotiseuturakkauskin. Ei me vaan viihdytty
pääkaupunkiseudulla, ei se ollu meidän juttu.”

Yksikön johtaja, YM

“Mun kohdalla hyvin selkee asia on se, että mä olen täältä kotosin ja siellä asuu mun
isäni ja hän jäi sillon leskeks ja tää oli oikeestaan primääri syy miks tultiin tänne takas.”

Kehityspäällikkö, TL

Paluumuutto siis perustuu yleensä sosiaalisiin suhteisiin, mutta käytännössä sen
mahdollistaa hyvän työpaikan löytyminen. Työhön liittyvien mahdollisuuksien mer-
kitys on kuitenkin paluumuuttajille usein pienempi kuin paluun kotiseudulle sinän-
sä. Urakehitys ei yleensä ole kotiseudulleen palaavalle osaajalle tärkein arvo. Paluu-
muuttajat ovat siis potentiaalinen kohderyhmä erityisesti niille kaupunkiseuduille,
jotka eivät osaamisprofiilin puuttumisen vuoksi vedä puoleensa uusia tulokkaita
kovin voimakkaasti.
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Myös kaupunkiseudun hyvät palvelut ja erityisesti koulujen taso parantavat
mahdollisuuksia houkutella kouluikään tulevien lasten osaajavanhempia, jotka ovat
syystä tai toisesta nostaneet vanhan kotiseutunsa valintojen kentälle.

“No ainakin meikäläisestä siellä oli vähä liikaa ihmisiä ja Jyväskylä on mun mielestä
kuitenkin huippu koulukaupunki, jos vertaa edelliseen asuinseutuun. Et koulun maine
on parempi kun siellä ja ympäristö parempi lapsille. Jyväskylä on kuitenkin yliopisto-
kaupunki ja OKL ja varmaan vireetä opettaja aineista, että ei laiteta lapsia parakkeihin.
Varmaan täälläkin homeongelmia on, mutta se opettaja-aines on parempaa ja se henki-
nen ilmapiiri.”

IT-konsultti, Datanomi

Paluumuuttajilla on siis sosiaaliset perusteet, mutta vaatimuksena on yleensä myös
hyvät palvelut ja työpaikka. Yleensä paluumuutto nähtiinkin mahdolliseksi lähinnä
suurehkoille kaupunkiseuduille, joilla nämä puitteet on tarjolla.

Toinen sosiaalisen ympäristön mielikuvatodellisuutta heijastava ominaisuus on
kaupunkiseudun ilmapiiri. Imago määriteltiin aiemmin paikan hengen, “genius locin”,
ulkoiseksi ilmentymäksi tai seudun identiteetin ulkoiseksi kuvaksi. Käytännössä tai
puhekielessä identiteettiin viitataan usein ilmapiirillä. Ilmapiirillä tarkoitetaan sitä
“henkistä ilmastoa”, joka seudulta välittyy tai jonka siellä toimiessaan voi aistia.
Ilmapiiri on hyvin subjektiivinen käsite, mutta eri kaupunkiseuduilla on kuitenkin
omat ilmapiirinsä ja niistä heijastuvat imagonsa. Ilmapiiriä ja niiden heijastamia
imagoja oli haastateltavien usein hankala tarkasti määritellä ja niiden merkitys
tarkentuikin lähinnä positiivinen-negatiivinen akselilla.

Ilmapiiri ei toimi varsinaisesti seudulle vetävänä voimana, vaan pikemminkin
estävänä eli se karsii joukosta pois ne, joiden ilmapiirin oletetaan oleva itselle sopi-
maton. Hyväksyvä ja ulkopuolisia vierastamaton ilmapiiri nähdään positiivisena ja
helppona sopeutua. Usein tällainen ilmapiiri liitetään yliopistokaupunkeihin. Yli-
opistot ja korkeakoulut koetaan luontaisena ulkopaikkakuntalaisten “kierrätys-
mekanismina”, jotka toiminnallaan muokkaavat ilmapiiriä avoimeksi. Erityisesti
nuorille ystävien ja yleensä samanhenkisten ihmisten muodostaman ilmapiirin vai-
kutus on merkittävä asuinseutua valittaessa. Samanhenkiset ihmiset eivät välttä-
mättä tarkoita ennestään tuttuja ihmisiä, vaan yleensä ihmisiä, joilla on pääpiirteis-
sään samankaltaiset intressit ja preferenssit kuin osaajalla itsellään (ks. Ritsilä
2000).

“On tullu vähä sellanen ajattelutapa, että on oltava semmosella paikkakunnalla, missä
on samanhenkistä porukkaa eli on tällasta mutteripääteekkareita niin kun minäkin. Että
se on tärkeetä. Sielä saattas tuntua, että on vähän yksin jos haluut mennä shakkikerhoon
tai jotain tämmöstä, mitä matematiikkaa lukeneet harrastaa. Onhan sitä urheilua ja näin,
mutta sitä haluaa, että on kuitenkin samanhenkistä porukkaa tarvittaessa.”

Tutkimusinsinööri, DI
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Estävänä ilmapiiri toimii silloin, kun seudun ulkopuoliset kokevat sen vaikuttavan
merkittävästi heidän elämisensä laatuun seudulla. Estävä ilmapiiri poikkeaa yleen-
sä jollakin ratkaisevalla tapaa osaajan omasta elämäntavasta tai ihanteista. Se voi
olla liian hektinen suurkaupunkikulttuuri tai umpioitunut ja sisäänpäin lämpiävä pik-
kukaupungin kyräilykulttuuri. Yleensä näkemyksiä yhdistää ajatus sosiaalisten
suhteiden solmimisen vaikeudesta. Vaikka estävä voima ei olisi kovin voimakas,
se vähentää kiinnostusta seudulta nousevia mahdollisuuksia kohtaan ja vähentää
halua niitä aktiivisesti etsiä ja näin myös todennäköisyyttä niitä löytää.

Ilmapiiri voidaan nähdään joskus myös tärkeimpänä tekijänä, miksi seudulle ei
haluta sijoittua. Joissakin tapauksissa ilmapiiri myös työntää tai työntävän voiman
lievempänä muotona ainakin irrottaa osaajan seudusta. Ilmapiirin ja sen heijas-
teleman usein melko epämääräisen imagon merkitys voi siis olla hyvinkin merkit-
tävä estävä voima osana kaupunkiseudun vetovoimaisuutta. Vaikka positiivinen
asenne kaupunkiseutua kohtaan ei osaajia sinne varsinaisesti vedä, se kuitenkin
lisää todennäköisyyttä hakeutua seudulle, jos sopiva tilaisuus avautuu.

• Paluumuuttajat palaavat lähinnä tunneperäisten syiden ja/tai sosiaalisten suhtei-
den vuoksi, mutta edellytykset paluumuutolle ovat usein rationaaliset (työpaikka,
peruspalvelut, jne.).

• Paluumuutto on todennäköinen vaihtoehto lähinnä kotiseudun ollessa kohtuulli-
sen suuri kaupunkiseutu.

• Kaupunkiseudun ilmapiiri heijastuu imagoon ja voi negatiivisena olla seudulle ha-
keutumista estävä tekijä.

5.2.3 Peruspalvelut tulevaisuuden kilpailuetuina ja -haittoina?

Pääsääntöisesti palveluiden ja erityisesti peruspalveluiden (päiväkodit, koulut, ter-
veydenhoito) oletettiin toimivan sunnilleen yhtä hyvin erilaisilla kaupunkiseuduilla,
minkä vuoksi niiden merkitys osaajien sijoittumisessa valintojen kentällä onkin
marginaalinen. Monilla vastaajista oli kuitenkin kokemuksia erityisesti koulujen
tasoeroista, mikä nähtiin yleensä melko uutena ilmiönä. Ilmiö kuvastaa sitä suun-
tausta, jonka voidaan olettaa seuraavan alueiden taloudellisesta erilaistumisesta ja
kasvun keskittymisestä muutamille kaupunkiseuduille. Palveluiden erilaistumista
ei ainakaan vielä yhdistetty kaupunkiseutuihin, vaan esimerkiksi koulujen osalta se
nähtiin lähinnä yksittäisten koululaitosten tai kuntien välisenä ilmiönä. Koulujen
erilaistumisen ohella on keskusteltu myös muiden peruspalveluiden erilaistumises-
ta, joten trendi on todennäköisesti osa laajempaa yhteiskunnallista prosessia.

Koulujen aktiivinen markkinointi ja monipuolistunut tarjonta lisäävät koulun va-
lintaan liittyvää harkintaa. Koulun vapaa valintamahdollisuus entisen asuinpaikan
perusteella tehtävän automaattisen valinnan sijaan on mahdollistanut oppilaista kil-
pailun ja muuttanut myös asenneilmastoa. Tämä puolestaan on lisännyt yksilön
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valintaan liittyvää vastuuta ja harkintaa. Tosin painotettujen luokkien tai koulujen
erityispiirteitä ei välttämättä ole pohdittu ennen kuin koulua vaihdettaessa, jolloin
on todettu, että uuden asuinseudun koulu ei kykenekään tarjoamaan totutun ta-
soista opetusta. Koulujen erot eivät vielä ole täysin sisäistyneet suomalaiseen yh-
teiskuntaan, mutta vaatimus vaihtoehdoista ja laadusta ovat vahvasti tulossa.

“No siellä meillä oli tytär normaalikoulussa ja kävi kansainvälistä luokkaa, sillä oli
englannin kieltä paljon. Kun tänne tultiin, niin mitään vastaavaa ei löytyny ja sitten
päätettiin että no, siihen lähimpään kouluun. Siinä oli puhetta siitä englannin kielen
säilymisestä, kun se oli niin paljon edellä muita, että se säilys jotenkin. Mutta ei siihen
tehty mitään. Se oli aivan surkee se opettaja. Siihen “norssiin” verrattuna, joka on
kuitenkin aina tällanen kokeilukoulu, niin kyllä siihen verrattuna opetuksen taso siinä
missä tytär on jatkanu, on ollut huomattavasti huonompaa. Ei sitä sillon ehkä
tajunnukaan, että nyt ehkä selvittäs tarkemmin sen.”

Erikoistutkija, FM

Seutujen sisällä on jo täysin normaalia ottaa selvää erilaisista koulumahdollisuuksista
ja mahdollisista koulujen välisistä laatueroista. Myös kaupungit ovat heränneet
tähän ja esimerkiksi Tampere tukee yksityisten koulujen rakentamista myöntämäl-
lä pitkäaikaisia lainoja ja Espoossa kartoitetaan kansainvälisen koulun tarvetta ja
mahdollisuuksia. Nyt yksityisten koulujen määrä on vielä pieni, mutta tulevaisuu-
dessa määrä todennäköisesti hieman kasvaa ja ennen kaikkea ajatus kouluista
yksilöllisinä laitoksina yhtenäisen massan sijaan korostuu.

“Kyl mä oon sitä ajatellu, että sit kun vähä tarkentuu mihin ollaan muuttamassa, niin
kyllä mä ne kouluolot selvitän. Et en mä aikasemmin oo aatellu, että sil olis mittää
merkitystä, mutta kyllä sillä tuntuu olevan. Esimerkiks tää koulu missä tyttö on nyt, niin
siellä luokka oli nii heikkotasonen, että he oli käyny hitaammin kun normaalisti ja se
tulee sit varmaan joskus vastaan. Toisessa koulussa käytiiin yks aakkonen viikossa,
niin tyttöjen koulussa on käyty yks aakkonen kahdessa viikossa, et se kuvastaa sitä
eroo. Ja he turhautu aika paljon siinä ekan vuoden aikana ja heidän mielestä koulu oli
kauheen tylsää, vaikka he oli ihan innoissaan kun he lähti sinne. Mut en mä tiä, miten
tällasen sais tarkistettua edeltä käsin.”

Osastopäällikkö, DI

Lapsilla itsellään on myös usein toive tietystä koulusta etenkin lukioikäisinä, jolloin
erilaisten vaihtoehtojen merkitys todennäköisesti tulevaisuudessa edelleen kasvaa.
Kouluvalinnat tehdään kuitenkin vielä pääosin kaupunkiseudun sisällä, eikä niiden
vuoksi vaihdeta kaupunkiseutua. Toisaalta niiden rooli voi olla työntävä eli heikosti
hoidettuina ne voivat irrottaa perheen kiinnikkeitä seudusta eli muutto toiselle seu-
dulle nähdään ratkaisuksi myös tähän ongelmaan. Sen sijaan hyvin toimiessaan
koulut sitovat seutuun eli lasten hyväksi koetusta koulusta luopuminen olisi yksi
uhraus lisää seudulta lähdettäessä.
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Erilaistuminen vaikuttaa voimakkaasti kohdistuessaan tärkeäksi koettuihin pal-
veluihin, kuten terveydenhoitopalveluihin, päivähoitoon tai koululaitokseen. Tällä
hetkellä selkeät tasoerot esimerkiksi koulujen, päivähoidon, terveyspalveluiden ja
vanhustenhoidon osalta ovat nousseet julkisuuteen kuntien välisenä ilmiönä ja yk-
sittäisten laitosten kohdalla (Leskinen, ym. 2001; Lehto-Trapnowski 1997, 44).
Jos kaupunkiseutu leimautuu tällaisen erilaistumisen keskittymäksi joko negatiivi-
sesti tai positiivisesti yleisessä keskustelussa, on sillä todennäköisesti merkittävä
vaikutus seudun vetovoimaisuuteen.

Peruspalvelut kuten peruskoulut, päiväkodit tai terveydenhoito ovatkin palve-
luista tärkeimpinä pidettyjä. Vetovoimaisuudessa niiden rooli on hyvin hoidettuna
lähinnä sitouttava tai huonosti hoidettuina irrottava. (ks. Kytö 1999, 213.) Koulu-
jen ja -päiväkotien erilaisia vaihtoehtoja tärkeämpänä pidetään niiden toimivuutta
ja hyvää laatua. Toisaalta erilaisia pedagogisia vaihtoehtoja ja painotuksia tarjoa-
vat “erikoiskoulut ja -päiväkodit” edustavat usein käytännössä juuri sitä laatua,
jota lasten vanhemmat korostavat “erikoisuutta” ja monia vaihtoehtoja tärkeäm-
pänä. Vaihtoehtojen määrä lisää myös todennäköisyyttä, että mahdollisimman monen
toiveisiin vastataan. Myös pienempien paikkakuntien koulut ja päiväkodit koetaan
usein hyvin toimiviksi ja niihin liitetään tiettyä “kyläkoulujen” turvallisuutta ja rau-
haa eli laadulla on monet kasvot.

Lapsiperheiden sitouttamisessa erityisesti hyvät ja monipuoliset päivähoito- ja
kouluvaihtoehdot ovat siis tärkeässä asemassa. Panostamalla lasten hyvinvointiin
päiväkodista kouluun, kaupunkiseudulla on mahdollisuus profiloitua lapsiystävällisenä
seutuna ja näin lisätä lasten vanhempien kiinnostusta ja sitoutumista seutua koh-
taan. Tulevaisuudessa koulutukseen panostetaan todennäköisesti yhä enemmän
erityisesti korkeasti koulutettujen vanhempien luotsaamissa perheissä. Vaikka
monikaan ei etsi erikois- tai eliittikouluja, seudun huono maine peruskoulutuksen
ja/tai toisen asteen koulutuksen tarjoajana vaikuttaisi todennäköisesti hyvinkin
vahingollisesti kaupunkiseudun vetovoimaisuuteen.

Esimerkiksi päivähoitopalvelujen erilaistuminen kaupunkiseutua tasolla on peri-
aatteessa mahdollista. Yksityisessä päivähoidossa oli vuonna 1999 vain 3 % lap-
sista. Yksityisen hoidon tukea on käytetty eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suo-
messa ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla. Selvitysten mukaan käyttäjät ovat keski-
määräistä suurempituloisia ja paremmin koulutettuja. (Säntti 2000, 46-49.) Koulu-
tettujen ja suurituloisten keskittyminen muutamalle suurelle kaupunkiseudulle saattaa
siis lisätä myös yksityisten päivähoitopalveluiden kysyntää. Tämä vuorostaan saattaa
luoda näille seuduille huomattavasti monipuolisemmat ja mahdollisesti kilpailun
kautta korkealaatuisemmat päivähoitopalvelut, kuin seuduille, joilla vastaavaa ky-
syntää ei juuri ole.

Peruspalvelut saattavat siis lähitulevaisuudessa nousta kaupunkiseutuja erilais-
taviksi ilmiöksi, jolloin niiden rooli laajentuisi kokemuksellisen ympäristön sitout-
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tavasta tai irrottavasta voimasta myös mielikuvaympäristön vetäväksi tai estäväksi
voimaksi. Esimerkiksi peruskoulujen ja toisen asteen kautta olisi mahdollista
profiloitua koulukaupungiksi tai luoda jopa brändi erinomaiset lähtökohdat osaamis-
yhteiskunnassa tarjoavasta kaupunkiseudusta.1 Todennäköisempää kuin vetovoi-
maisen brändin luominen menestyvään kaupunkiin, on kuitenkin heikommin me-
nestyvien kaupunkiseutujen leimautumine heikkotasoisiksi myös koulutuksessa. Eri-
laistuminen sisältää siis mahdollisuuksia, mutta aina myös uhkia.

• Peruspalveluiden erilaistuminen on nousemassa mahdollisesti kaupunkiseutuja
erilaistavaksi ilmiöksi lähitulevaisuudessa.

• Erilaistuminen muodostaa mahdollisuuden profiloitua positiivisesti, mutta myös
uhan osaamisen perustan alasajosta.

5.2.4 Sitouttavat ja irrottavat tekijät

Peruspalvelut ovat mahdollisesti lähitulevaisuudessa kaupunkiseutuja profiloiva tekijä
ja ylellisyyspalvelut vetävät jossakin määrin ainakin nuorimpia osaajia ja opiskeli-
joita puoleensa. Palvelut kokonaisuutena ovat kuitenkin tällä hetkellä lähinnä osaajia
sitouttavia2 tai irrottavia, kaupunkiseudun kokemukselliseen ympäristöön rajoittuvia
tekijöitä. Samoin asuinympäristön laatu ja viihtyisyys ei suuresta merkityksestään
huolimatta ole laajentunut kaupunkiseudun ulkopuolelle varsinaiseksi vetäväksi
voimaksi. Yksikään haastatelluista ei ollut hakeutunut kaupunkiseudulle sen tarjo-
amien palveluiden tai korkealaatuisen asuinympäristön vuoksi, vaan useimmiten
niiden korkeaksi tulkittu laatu vahvisti päätöstä jäädä nykyiselle asuinseudulle.
Poikkeuksen muodostavat jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuudet, jotka ovat
joissakin tapauksissa myös vetävä-tekijä. Palveluiden ja asuinympäristön vähäi-
nen arvottaminen kaupunkiseutujen välillä johtuu pääasiassa seuraavista syistä:

• Sijoittumista pohditaan lähinnä muutaman kaupunkiseudun välillä eli valintojen
kentälle nousee suurimmat kaupunkiseudut, joilla palveluiden tarjonnan ja asumis-
vaihtoehtojen oletetaan olevan pääpiirteissään saman tyyppistä3

• Palveluiden määrä ei yleensä ole olennaista, koska etenkin ylellisyyspalveluita käy-
tetään melko harvoin, joten ne on mahdollista tavoittaa hieman pidemmänkin väli-
matkan takaa.

1Mikä tähän mennessä on ollut melko vaikeaa, vaikka useammat kaupungit ovat tuoneet itseään esiin
tässä valossa (esim. Jyväskylä ja Tampere).
2 Tosin potentiaalisten osaajien eli opiskelijoiden sijoittumiseen ylellisyyspalvelut vaikuttavat to-
dennäköisesti korkeakoulukaupunkien puitteissa enemmän kuin varsinaisilla osaajilla.
3 Jos sijoittumista pohditaan hyvin erilaisten kaupunkiseutujen välillä (Helsinki/Seinäjoki) ja olete-
taan, että palvelutarjonta muuttuu huomattavasti, tarkastelu on todennäköisesti paljon yksityis-
kohtaisempaa ja saattaa muodostua estäväksi tekijäksi.
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• Perinteisesti Suomalaisessa yhteiskunnassa on totuttu ajattelemaan, että erityises-
ti tärkeimpinä pidetyt peruspalvelut (päiväkodit, koulut, terveydenhoito) ovat
sunnilleen yhtä hyvin hoidettuja eri kaupunkiseuduilla.

• Palveluiden käyttö on huomattavan yksilösidonnaista. Palveluiden tarve ja merki-
tys riippuu elämäntilanteesta, arvostuksista, ystäväpiiristä, jne. eli ne muodostavat
vetovoimatekijöinä hyvin pirstaleisen kentän.

Yksinkertaisten voidaan sanoa, että korkealaatuisina erilaiset palvelut ja asuin-
ympäristöön liittyvät tekijät sitouttavat asuinseutuun ja heikkolaatuisina irrottavat
siitä. Palveluiden tarjonta eroaa huomattavasti Helsingin ja Seinäjoen seutujen välillä,
mutta pääsääntöisesti palvelut ja asuinympäristön laatu eivät nousseet esiin estävinä
tai vetävinä tekijöinä osaajien päättäessä sijoittumisestaan. “Riittävän suurella”
kaupungilla viitattiin väkiluvun ohella palveluiden riittävyyteen. Luovan ongelman-
ratkaisuympäristön houkuttelema osaaja todennäköisesti pääsääntöisesti sopeu-
tuu palvelutarjontaan Helsingin seudun ja Seinäjoen seudun muodostamalla “vaihtelu-
välillä”, jos ilmapiiri ja työ ovat preferenssien mukaisia.

Palveluiden ja fyysisen ympäristön sitouttavuus syntyy monista niihin
kietoutuneista merkityksistä. Esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien ja muiden
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien sitouttava vaikutus syntyy sekä toiminnallisista
että sosiaalisista tekijöistä. Ne toimivat virkistäytymisen ja itsensä toteuttamisen
ohella sosiaalista kanssakäymistä ja sosiaalisen verkoston luomista tukevina
paikkoina. Harrastus tai ilta- ja yöelämä sinänsä ei siis välttämättä sido osaajaa
kovinkaan vahvasti tiettyyn kaupunkiseutuun, vaan sitouttaja on näihin toimintoihin
liittyvä sosiaalinen kanssakäyminen. (ks. Gehl 1987.)

“Et sillä tuli sellanen uus harrastus kanssa.  Sillä oli kavereista ensin vähän ongelmia
sillä tavalla, että koulusta ne kaverit joita se ens alkuun löysi, niin ei ollu ehkä oikeen
sopivia hänelle hänen itsensäkään mielestä. Mut sitte tästä nuorisoteatteriporukasta
löyty, että nyt voi sanoo parempia kavereita, kun edellisessä asuinpaikassa.”

Erikoistutkija, FM

Sosiaalisten verkostojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen paremmin soveltuvat
harrastukset ja ilta- ja yöelämään liittyvät aktiviteetit nähtiinkin yleensä varsinaisia
kulttuuritapahtumia tärkeämmiksi asuinseudun valinnassa (ks. Raunio & Linna-
maa 2000). Sosiaalisten verkostojen rakentamiseen tai kulttuuriaktiviteetteihin ei
työllä ja mahdollisesti perhe-elämällä päivänsä täyttävä osaaja kuitenkaan aina
ehdi kovinkaan intensiivisesti osallistumaan. Usein korostuikin mahdollisuuden
merkitys eli tietoisuus näiden palveluiden olemassa olosta koettiin tärkeäksi.
Harrastusmahdollisuuksia lukuun ottamatta kyse on siis usein mahdollisuudesta
käyttää erilaisia ylellisyyspalveluita, ei niiden aktiivisesta hyödyntämisestä.
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“Kyllä mä sen tärkeenä nään tommosen ilta- ja yöelämän, mut se vaihtelee tietenkin iän
mukana että ei tuu enää kauheesti liideltyä tua. Mutta on se tärkeetä, että ne on tossa
ympärillä vaikkei käyttäskään, että semmonen mahdollisuus.”

Laskentapäällikkö, YM

Harrastusmahdollisuuksia eri muodoissa on tarjolla eri kaupunkiseuduilla, ilta- ja
yöelämän korostuessa lähinnä mahdollisuutena sen tyydyttämiseen riittävät koh-
tuullinen tarjonta ja korkeakulttuuria harrastetaan vain harvoin, jolloin hieman pi-
tempi välimatka ei haittaa. Kohtuullisen vähäinen aktiivikäyttö vähentää osaltaan
ilta- ja yöelämän sekä korkeakulttuurin merkitystä vetovoimatekijänä.

“Monta kertaa oon sanonu että en ymmärrä ihmisiä, jotka muuttaa Helsinkiin sen takia,
että täälä on paljon palveluja, et jos ne hetkeskin pysähtyy miettiin paljonko ne niitä
palveluita käyttää. Jos itse kukin pysähtyy miettiin, että muuttaa Helsinkiin että täälä
on konsertteja, tai tääl on teatteria tääl, on leffoja tai tääl on harrastuksia, mutta ennen
kaikkee noi kolme ensin mainittua. Niin jos sä käyt kerran teatterissa tai konsertissa
kerran tai kaks vuodessa, niin sen matkustaa mistä vaan”

Johtaja, DI

Palvelut vaikuttavat myös mielikuvaan kaupunkiseudusta ja sen kaupunkimai-
suudesta. Esimerkiksi erikoisliikkeet, etniset ravintolat, ym eivät kovin merkittä-
västi vaikuta kaupunkiseudun vetovoimaisuuteen sinänsä, mutta ne luovat osal-
taan kaupunkiseudulle “kaupunkimaista” olemusta ja toimivat seutuun sitouttavina
tekijöinä. Näin palvelut lisäävät myös todennäköisyyttä päästä “riittävän suurten”
kaupunkien listalle ja myöhemmin mahdollisesti myös valintojen kentällä.

Myös fyysisellä ympäristöllä on lähinnä sitouttava vaikutus, vaikka sille annettiin
erittäin suuri merkitys asuinseudun valinnassa. Fyysisen ympäristön laatu vaikut-
taakin suoraan yksilön hyvinvointiin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Esimerkiksi
luonnonympäristön, puistojen ja jopa yksittäisten luonnon elementtien merkitys
elvyttäjänä ja stressin poistajana on merkittävä. Elvyttävyys voi olla palautumista
pitkäaikaisen keskittymisen aiheuttamasta uupumuksesta tai stressistä niin fysio-
logisesti, psyykkisesti kuin toiminnallisestikin (Harting 1991; Ulrich 1984; Kaplan
ja Kaplan 1989; Ulrich 1991 Auran, Horellin & Korpelan1997, 99-101 mukaan).
Työpaikoille ikkunoiden kautta avautuvat luonto- ja puistonäkymät vähentävät stres-
siä ja lisäävät työtehoa, tyytyväisyyttä työpaikkaan sekä yleistä hyvinvointia (Leather
ym. 1998). Elvyttävyyden merkitys korostuu, kun ihmisten stressaantuneisuus
kasvaa jatkuvasti työmäärän ja toisaalta tulevaisuuden epävarmuuden lisääntyes-
sä. Fyysisen ympäristön vahvasti kokemuksellinen luonne selittää osaltaan sen
paikkaan sidottua vaikutusta.

Asukkaiden hyvinvoinnin ja asuinseutuun sitoutumisen kannalta fyysisen ym-
päristön merkitys on siis erittäin suuri. Asuinympäristön laatu vaikuttaakin voi-
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makkaasti seudun sisäisessä muutossa, mutta sen merkitys ei ole siirtynyt kaupunki-
seutujen väliseen sijoittumisprosessiin. Osaajat pitävät erityisesti asuinalueensa
lähiympäristön puhtautta ja laatua erittäin tärkeinä tekijöinä asuinseutua valittaes-
sa. (Taulukko 6). Korkea laatu on edellytys seudulle muuttamiselle, joten miellyt-
täviä asumis- ja virkistäytymisvaihtoehtoja on oltava tarjolla. Fyysisen ympäristön
tekijät nähtiin erittäin tärkeinä, mutta kuten aiemmin jo todettiin, suomalaisten
kaupunkiseutujen saman kaltaisuus ja kaupunkiseudun tarjoamat monenlaiset asuin-
vaihtoehdot ovat vähentäneet fyysisen ympäristön erilaistavaa vaikutusta ratkai-
sevasti.

“Kyllä me tarkotuksella haettiin tämmönen alue, missä on puita ja luontoo, että niitä
pitää olla. Luontoa löytyy myös Espoosta, puita ja metsää ja jopa kauppa-auto on,
vaikka matkaa on seitsemän kilometriä Espoon keskustasta. Fyysiset puitteet on
ehottoman tärkeet, mutta ne löytyy muiltakin kaupunkiseuduilta kyllä.”

Projektipäällikkö, FL

Asuinseutua ei juuri vaihdeta valintojen kentällä asuinympäristön parantamisen
toivossa. Tämän tutkimuksen osaajien valintojen kentällä yhdenkään kaupunki-
seudun fyysisestä ympäristöstä ei muodostunut vetävää tekijää, mutta joissakin
tapauksissa sijoittumista estävä. Myös muut kiinteästi asuinympäristön laatuun liit-
tyvät tekijät saivat hyvin saman tyyppisen roolin. Asuinseudun turvallisuus, asumi-
sen hinta tai asunnon sijainti työpaikkaan nähden eli työmatka1 muodostavat
negatiivisina irrottavan, jopa työntävän tai estävän voiman, mutta ovat parhaassa
tapauksessa voimakkaasti sitouttavia. Esimerkiksi halvan asumisen perässä osa-
ajat eivät muuta, mutta jos seudulle on hakeuduttu alkuperäisenä ajatuksena vain
väliaikainen sijoittuminen, edullinen asunto saattaa houkutella ostamaan sen ja näin
vahvistamaan siteitä seutuun.

1 Muut saavutettavuuteen liittyvät tekijät ovat usein enemmänkin työnantajan ongelmia. Nopeasti
tavoitettavissa olevat kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä vain rajatulle ryhmälle. Lähinnä paljon
matkustelua vaativassa työssä lentokentän läheisyys on olennaista. Yksityistarkoituksessa matkoja
tehdään huomattavasti harvemmin ja merkitys on huomattavasti pienempi. Jos työ vaatii paljon
matkustelua, on todennäköistä, että työpaikka sijaitsee kohtuullisen lähellä kansainvälisiä liiken-
neyhteyksiä tai on muuten hoidettu työnantajan taholta. Myös kansallisten yhteyksien (erityisesti
Helsingin seudulle) kohdalla voidaan käyttää samaa logiikkaa eli kysymys on enemmänkin työnan-
tajan intressistä kuin työntekijän, mutta näitä kahta ei luonnollisesti voi täysin erottaa toisistaan.
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TAULUKKO 6. Asuinseutua valittaessa seuraavia tekijöitä tärkeänä tai erittäin
tärkeänä1 pitävien osuus vastanneista (%) (n = 860)

Samoin kuin palveluihin, myös fyysiseen ympäristöön liittyy merkityksiä sosiaali-
sesta ja/tai toiminnallisesta ympäristöstä. Esimerkiksi merenrannalla asunut osa-
aja voi rajata potentiaaliset asuinseutunsa merenrantakaupunkeihin ja jättää sisä-
maan kaupunkiseudut vaihtoehtojen ulkopuolelle. Toiminnallinen ja sosiaalinen
merkitys kietoutuu fyysiseen ympäristöön meren välityksellä. Side mereen ja sii-
hen liittyviin harrastuksiin tai elämäntapaan voi olla hyvinkin vahva.

Fyysisen ympäristön sitouttava merkitys valintojen kentällä voisi siis olla myös
vetävä, jos kaupunkiseutujen fyysiset olosuhteet kyetään selkeästi liittämään tiet-
tyihin toiminnallisiin tai sosiaalisiin konteksteihin, joissa ne voivat tuottaa lisäarvoa,
jota muilta kaupunkiseuduilta ei saa. Todennäköisesti työmarkkinoiden kansainvä-
listyminen avaa mahdollisuuksia tähän suuntaan. Yksinkertaistaen suomalaiset
kaupunkiseudut edustavat kokonsa ja palveluidensa puolesta sitä korkealaatuista
asuinympäristöä, jota suurkaupungeista pakenevat ihmiset pääsääntöisesti etsivät.

Fyysinen ympäristö tarjoaa merkittävyytensä kautta hyvän mahdollisuuden
profiloitumiseen tai jopa brändin luomiseen. Markkinoinnin ongelma on helposti
liian yleisen tason mielikuvien luominen. Myymällä “hyvää asuinympäristöä” tai
“elämän laatua” kaupunkiseutu tarjoaa samuutta, jota on tarjolla kaikilla kaupunki-
seuduilla. Tonttimaan tarjoaminen internetissä on askel oikeaan suuntaan, mutta
saavuttaa lähinnä seudulla jo asuvat tai sinne jo aktiivisesti hakeutuvat.
Herättääkseen kiinnostuksen verrattuna muihin vaihtoehtoihin, on korostettava
kohteen lisäarvoja, jotka ovat valinnan kannalta oleellisia.

Monet yksittäiset asuinalueet tarjoavat hyvinkin persoonallisia ja ainutlaatuisia
(Tampellan alue Tampereella, Arabianranta Helsingissä tms.) mahdollisuuksia tai
ainakin kiinnostavia vaihtoehtoja, jotka saattaisivat vaikuttaa kaupunkiseudun va-
lintaan ja jopa profiiliin. Myös fyysisestä ympäristöstä voidaan siis pyrkiä teke-
mään osaajia seudun ulkopuolelta houkutteleva tekijä valitsemalla markkinoinnille

Kaupunkiseutu Helsin-
gin

Tampe-
reen

Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Puistojen ja viheralueiden
riittävyys ja laatu

86 88 97 88 85 79 87

Asuinympäristön puhtaus
ja saasteettomuus

86 94 96 97 95 96 94

Luonnonläheisyys tai
helppo saavutettavuus

79 86 91 87 87 87 85

1 1=erittäin tärkeä, 2= tärkeä, 3=jonkin verran tärkeä, 4=ei lainkaan tärkeä, 5=en osaa sanoa
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keihäänkärki eli tietty asuinalue tai muu kokonaisuus. Yleiseltä tasolta on siirryttä-
vä kohti erityisempää (konkreettiset asunnot, asuinalueet, sijainti, neliöhinnat, jne),
niin että kohderyhmän on mahdollista tehdä selkeä ero esimerkiksi oman kaupunki-
seudun tarjoamien vaihtoehtojen ja esille nousevan vaihtoehdon välille. Kohteen
ominaisuuksia on yksilöitävä ja asuinalueen konkreettiset asumisvaihtoehdot ja sii-
hen mahdollisesti liittyvät lisäarvot esiteltävä. (ks. de Chernatony & McDonald
1998, 335.)

Tutkimuksen kaikilla kaupunkiseuduilla vastaajat olivat tyytyväisiä asuin-
ympäristönsä ja sen merkitystä pidettiin erittäin suurena, mutta yhdenkään kaupunki-
seudun asuinympäristöt eivät näyttäytyneet vetovoimatekijänä sen ulkopuolella.
Vaikka pelkkä fyysinen ympäristö ei todennäköisesti riitä osaajia seudulle houkut-
telemaan, on siitä mahdollista muodostaa entistä näkyvämpi vahvuus ja potentiaa-
linen kilpailuetu osana kaupunkiseudun vetovoimaisuutta. Fyysisestä ympäristöstä
itsestään on vaikeaa muodostaa kilpailuetua suhteellisen saman tyyppisten kaupunki-
seutujen välillä, joten kilpailuetua voidaan pyrkiä luomaan markkinoinnin keinoin.

Kärjistäen

• Asuinympäristön positiiviset tekijät (turvallisuus, viihtyisyys, jne.) ja palvelut ovat
pääasiassa seutuun sitouttavia tekijöitä

• Fyysinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa myös seudulle vetävää voi-
maa yksilöivän markkinoinnin keinoin tai kansainvälistymisen kautta.
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6    Kuusi kaupunkiseutua valintojen
kentällä

Tässä luvussa tarkastellaan Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja
Seinäjoen seutujen sijoittumista valintojen kentällä.1 Kunkin kaupunkiseudun koh-
dalla nostetaan esiin se perusviesti, joka seudulta valintojen kentälle välittyy.
Kaupunkiseudulla asuvien kokemusten sekä seudun ulkopuolella asuvien mieliku-
vien perusteella vastataan kysymyksiin:

• Miten kaupunkiseudut näkyvät osaajien valintojen kentällä?

• Mitkä vetovoiman “voimat” ovat kaupunkiseudulle luonteenomaisia?

• Mitkä kaupunkiseudun ominaisuudet näihin “voimiin” olennaisesti liittyvät?

Tarkastelussa korostetaan niitä kaupunkisedun vetovoimalle luonteenomaisia teki-
jöitä, jotka erottavat sen muista vaihtoehdoista valintojen kentällä. Myös
vetovoimaisuuden kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet ja niitä tukevat
kehittämisprosessit nostetaan esiin. Yleisemmät huomiot asuin- ja elinympäristön
roolista kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä on esitetty jo edellisissä luvuissa.

Yksinkertaistaen valintojen kentällä korostuvat kaupunkiseudun ulkopuolisten
osaajien mielikuvat varsinaisina, vetävinä tai estävinä voimina ja seudulla asuvien
kokemukset seutuun sitouttavina (juurruttavina) tai siitä irrottavina (työntävinä)
voimina. Valintojen kentällä asuinseudulle vaihtoehtoisten kaupunkiseutujen
vetovoimaisuus muodostuu siis tietoisuudesta kaupunkiseudun mahdollisuuksista

1 Voimien tulkinta perustuu kuuden kaupunkiseudun osaajien näkemyksiin, mutta koska kaupunki-
seutujen välillä ei ollut mainittavia eroja osaajien preferensseissä ja vastaajat olivat pääsääntöisesti
asuneet myös muilla kaupunkiseuduilla, voidaan seuraavien tulkintojen olettaa sopivan suomalais-
ten osaajien valintojen kentälle yleensä. (ks. Taulukko 7 tai Raunio & Linnamaa 2000)
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(profiili) ja asenteista kaupunkiseutua kohtaan (imago). Kaupunkiseudulle on myös
mahdollista luoda brändi, joka vahvistaa (potentiaalisen) kilpailuedun pysyvyyttä ja
sen osaajalle tuottamaa lisäarvoa.

Kaupunkiseudut voidaan jakaa valintojen kentällä näkymisen perusteella kar-
keasti jo aiemmin esitellyn kolmijaon mukaisesti Helsingin seutuun, suuriin kasvu-
keskuksiin ja muihin kaupunkiseutuihin. Tämän jaon lisäksi kullakin kaupunkiseudulla
on myös muita erityisiä piirteitä, jotka määrittelevät sen aseman valintojen kentäl-
lä.

TAULUKKO 7. Asuinseudun valinnassa tärkeimmäksi (I.) ja toiseksi tärkeim-
mäksi (II.) nimettyjen tekijöiden prosenttiosuudet kaupunkiseuduittain (%)
(n= 860)

Jokaisesta kaupunkiseudusta piirtyy tuokiokuva, jonka perusteella sen asemaa
valintojen kentällä tämän osaajaryhmän näkökulmasta voidaan tarkastella. Tuokio-
kuvat kertovat miltä kaupunkiseutu näyttää valintojen kentällä tiettynä ajankohta-
na, joka voi siis muuttua monien eri tekijöiden vuoksi. Tarkoitus ei ole kuvailla
kaikkia seudun hyviä ja huonoja ominaisuuksia, vaan erityisesti niitä voimia, joiden
kautta kilpailuetua tai -haittaa kaupunkiseudulle muodostuu. Näiden “kuvien” kautta
voidaan hahmottaa eri kaupunkiseutujen asemaa jatkuvasti muuttuvalla valintojen
kentällä sekä pohtia vetovoimaisuuden kehittämisen prioriteettejä.

Kaupunkiseutu Helsin-
gin
(n=151)

Tampe-
reen
(n=150)

Turun

(n=96)

Jyväs-
kylän
(n=233)

Porin

(n=113)

Seinä-
joen
(n=85)

Koko
aineisto
(n=860)

Haasteelliset
työtehtävät ja
uramahdollisuudet

I.   34,2

II.  21,5

I.   41,7

II.  19,9

I.   36,1

II.  22,7

I.   33,0

II.  21,0

I.   44,6

II.  22,3

I.   30,6

II.  29,4

I.   35,9

II.  22,1

Asuinympäristö I.   24,7
II.  17,7

I.   24,5
II.  17,2

I.   24,7
II.  12,4

I.   24,9
II.  22,7

I.   13,4
II.  12,5

I.   23,5
II.  10,6

I.   23,4
II.  17,1

Taloudelliset syyt I.   19,6
II.  30,4

I.   17,9
II.  28,5

I.   17,5
II.  24,7

I.   16,3
II.  25,8

I.   22,3
II.  35,7

I.   18,8
II.  24,7

I.   18,5
II.  28,1

Sukuun ja perheeseen
liittyvät syyt

I.   15,2
II.  10,8

I.   23,8
II.  13,9

I.   19,6
II.  24,7

I.   23,6
II.  12,4

I.   25,9
II.    9,8

I.   32,9
II.  16,5

I.   23,1
II.  13,8

Ystäviin ja tuttaviin
liittyvät syyt

I .    7,0
II.  12,7

I.     8,6
II.  11,3

I.     9,3
II.  10,3

I.     9,9
II.  10,3

I.     8,9
II.  13,4

I.   11,8
II.  11,8

I.     9,0
II.  11,7

Palveluihin liittyvät
syyt

I.     7,6
II.    8,2

I.     6,6
II.    6,0

I.     3,1
II.   8,2

I.    4,7
II.   6,0

I.     7,1
II.    0,9

I.     9,4
II.    4,2

I.     6,2
II.    6,0
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6.1 Helsingin seutu

Helsingin seutu on lähes poikkeuksetta mukana osaajien valintojen kentällä kuten
aiemmin on jo todettu. Tämä johtuu sen voimakkaasta näkymisestä kaikilla kaupunki-
seutuja valintojen kentälle nostavilla tiedon kanavilla: kansallisilla työmarkkinoilla,
yritysten keskittymänä, sosiaalisissa verkostoissa ja muuttoliikkeessä, mediassa,
jne. Näkyvyys voidaan todeta myös mielikuvien syvyydestä ja monipuolisuudesta,
joita osaajilla Helsingin seudusta sen ulkopuolella on. Mielikuva on usein huomat-
tavasti monipuolisempi kuin muista kaupunkiseuduista, mikä nostaa Helsingin seu-
dun hyvin selkeästi esiin valintojen kentällä.

Helsingin tietokeskuksen mukaan Helsingin seutu on kansainvälisesti arvioiden
mittakaavaltaan pieni ja luonnonläheinen. Vaikka se on Suomen ainoa metropoli-
alue, ainoastaan sen ydinalueet ovat kaupunkimaisesti asuttuja. Urbaanin elämän
kiivas syke on kaukana siitä mielikuvasta mitä Helsingin seutu edustaa. Tilastojen
mukaan myös Helsingin seudun alueiden ongelmat ja asukkaiden elintasoerot ovat
kansainvälisen mittapuun mukaan pieniä. Vaikka seudulta löytyykin vaurautta ja
köyhyyttä, huippuammatteja ja työttömyyttä, korkeaa asumistasoa ja asunnottom-
uutta ehkäpä laajemmin kuin maastamme keskimäärin, on Helsingin seutu kuiten-
kin tyypiltään pohjoismainen kaupunkiseutu, jonka ongelmaisinkin pienalue on kau-
kana suurkaupunkien slummeista. (Helsinki alueittain 2000.) Helsingin seudun eri-
laisuus näkyy kuitenkin selkeästi osaajien mielikuvissa. Vaikka se on ehkä kauka-
na kansainvälisten suurkaupunkien urbaanista sykkeestä, valintojen kentällä Hel-
singin seutu on profiloitunut juuri suurkaupunkimaisten piirteidensä kautta.

6.1.1 Vetää ja sitouttaa

Helsingin seudun vetovoimaisuuden varsinainen “veto” eli osaajia seudulle hou-
kutteleva tekijä on suurkaupungeille tyypillinen työ- ja uramahdollisuuksien paljous.
Kansallisesti Helsingin seudun työ- ja uramahdollisuuksien laajuus, mutta osin myös
luovat ongelmanratkaisuympäristöt, nähdään ylivertaisina verrattuna muihin
kaupunkiseutuihin. Myös nopeasti vuosituhannen alkuun saakka kasvaneet IT-
alan insinööriosaamisen työmarkkinat nähtiin Helsingin seudulla muita seutuja
vetovoimaisempana, mutta ei yhtä selkeästi kuin esimerkiksi johtamiseen tai hal-
lintoon liittyvän osaamisen kohdalla. Talouden nopea kasvu hieman tasoitti tilan-
netta erityisesti kasvukeskusten informaatioteknologiaan liittyvien ammattien osalta.

Luovien ongelmaratkaisuympäristöjen löytymistä pidettiin jossakin määrin toden-
näköisempänä Helsingin seudulta kuin muilta seuduilta, mutta itseä kiinnostavan ja
haasteellisen tehtävän oletettiin löytyvän usein myös Helsingin seudun ulkopuolel-
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ta. Helsingin seudulla asuville kiinnostava työpaikka kuitenkin löytyy hyvin toden-
näköisesti seudun sisältä, joten työmarkkinat toimivat myös erittäin tehokkaasti
sitouttavana voimana. Laajat ja monipuoliset työmarkkinat ovat kuitenkin ensisi-
jaisesti vetävä voima ja niiden antama lupaus myös luovan ongelmanratkaisu-
ympäristön erittäin todennäköisestä löytymisestä lisää vetovoimaa edelleen.

TAULUKKO 8. Tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten1 osuus vastanneista
(suluissa erittäin tyytyväisten osuus) (%)

Merkittävä osa työmarkkinoiden vetovoimaisuutta on niiden monipuolisuus. Moni-
puoliset työmarkkinat tarjoavat työmahdollisuuksia sekä pariskuntien molemmille
osapuolille riippumatta näiden osaamisen tasosta tai suuntautumisesta. Erityisesti
monipuolisuus erottaa Helsingin seudun muista kaupunkiseuduista. Voidaan olet-
taa, että laajat työmarkkinat vetävät puoleensa myös erityisen uraorientoituneita
osaajia. Helsingin seudun vastaajat olivatkin selkeästi tyytyväisempiä asuinseutunsa
työmarkkinoihin kuin muiden seutujen vastaajat oman asuinseutunsa. (Taulukko
8.)

Muita Helsingin seudulle luonteenomaisia vetovoimaisuuteen positiivisesti vai-
kuttavia tekijöitä ovat sosiaalisesti hyväksyvä ja avoin ilmapiiri ja monipuoliset pal-
velut. Suuri muuttajaväestö, joka on opettanut seudun hyväksymään muualta tul-
leet osaksi yhteisöä melko mutkattomasti nähtiin seudulle sijoittumista helpottavana
tekijänä. Sosiaalisen ympäristön vetovoimaa lisääkin usein se, että lähes kaikilla
on ainakin joku tuttava tai ystävä, joka on jo muuttanut Helsingin seudulle.

“Pääkaupunkiseutu seutu on sinänsä hyvä, koska sinne on valunut tuttuja pikku hiljaa
ja nyt niitä on paljon enemmän kuin tullessa.”

Projektipäällikkö, FL

Kaupunkiseutu Helsin-
gin

Tampe-
reen

Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Nykyinen työpaikka 90,5
(39,2)

92,6
(46,3)

78,3
(34,0)

91,7
(31,3)

90,0
(36,4)

87,8
(39,0)

89,1
(37,1)

Työpaikka
(mahdolliselle)
puolisolle

85,8
(42,9)

57,2
(22,2)

65,1
(13,8)

45,4
(11,7)

52,8
(14,3)

50,0
(13,5)

58,2
(20,2)

Seudun tarjoamat
urakehitysmahdolli-
suudet

88,9
(52,3)

78,7
(24,1)

45,4
(6,2)

68,4
(11,8)

42,3
(4,8)

41,6
(5,2)

64,8
(19,0)

Useammat työpaikat
seudulla

90,4
(62,2)

79,7
(29,4)

46,4
(6,2)

55,3
(5,7)

30,3
(3,7)

30,0
(0)

58,6
(19,5)

1 Vaihtoehdot: 1)Erittäin tärkeä, 2) tärkeä, 3) jonkin verran tärkeä, 4) ei lainkaan tärkeä ja 5) en osaa
sanoa.
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Voimakas muuttoliike seudulle ei toimi vetävänä voimana sinänsä, mutta helpottaa
seudulle sopeutumista ja luo valmiita sosiaalisia verkostoja seuraaville tulijoille.
Perinteinen käsitys pienten maaseutumaisten kuntien avoimesta ja yhteisöllisestä
ja suurkaupunkien sulkeutuneesta ja ihmiset toisistaan eristävästä ilmapiiristä saa
Helsingin seudun kohdalla käänteisen merkityksen. Kaupunkimaista elämäntyyliä
arvostavien näkökulmasta suurkaupunkimainen ilmapiiri jopa helpottaa sopeutu-
mista ja oman “yhteisön” löytymistä suuresta massasta.

Seudun monipuoliset palvelut toimivat sitouttavana tekijänä. Yhdistettynä laa-
joihin paikallisiin työmarkkinoihin ne luovat tilanteen, jossa seudulta pois hakeutu-
minen ei tule ainakaan näistä kaupunkiseudun ominaisuuksista johtuen ajankohtai-
seksi.

“Me muutettiin Hesan keskustasta Oulunkylään, mutta ei missään tapauksessa ollu
mitään mietintää, että lähetään Tuusulaan tai Nurmijärvelle saati pitemmälle. Sanotaan,
että en mää täältä oo aatellu lähtee mihkään, kun on ollu duunia koko ajan. Mihkä sitä
ihminen kotoaan lähtis? Mulla on ollu duunia ja mää oon ollu tyytyväinen, ei oo tullu
kyllä mieleenkään lähtee Tampereelle tai Turkuun tai muuallekkaan.”

Johtaja, FM

6.1.2 Estää ja irrottaa

Vaikka Helsingin seudulla asuvat osaajat ovat tyytyväisiä asumisen hintaan, pal-
veluihin tai fyysiseen ympäristöön kuten muidenkin seutujen osaajat, seudun ulko-
puolella on hyvin vahvoja mielipiteitä tekijöistä, jotka vähentävät sen
vetovoimaisuutta merkittävästi. Helsingin seutuun liitetään suurkaupungin ongel-
mia, jotka muodostuvat estäväksi voimaksi eli seutu pääsee valintojen kentälle,
mutta estävien ominaisuuksien vuoksi sitä ei valita todellisten vaihtoehtojen jouk-
koon.

Ehkä selkein vetovoimaisuutta vähentävä tekijä on julkisessa keskustelussakin
toistuvasti esiintyvä asuntojen korkea hinta. Hintataso on Helsingin seudulla huo-
mattavasti muita kaupunkiseutuja korkeampi ja erityisesti kohtuullista asumisen-
tasoa tavoittelevan perheellisen osaajan kohdalla esimerkiksi omakotitalon hank-
kiminen seudulta on lähes mahdottomalta tuntuva ajatus.

“Sielä ei palkkatuloilla pysty perhettä perustamaan, että se on niin tajuttoman kallista.
Oon mä johkin tämmöseen verkkoon heittäny cv:n ja kyllä sieltä Helsingin seudulta
tulee aika paljon työtarjouksia, mutta kun taskulaskimella laskee, niin ei se mitä käteen
jää - että ei oo mitään järkee lähtee. Jos se asuminen ois kohtuuhintasta perheasunnossa,
niin voisin lähtee kaikesta siitä negatiivisuudesta huolimatta. Siellä kuitenkin makse-
taan paremmin, mutta asuminen syö sen edun täysin.”

Tutkimusinsinööri, DI
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Suomessa alueelliset palkkaerot nähdään lähinnä Helsingin seudun ja muiden seu-
tujen väliseksi eli “helsinkilisä” on useimmille tuttu käsite. Toisaalta asumisen hin-
taa pidetään Helsingin seudulla niin korkeana, että nettotulot eivät juuri
“helsinkilisästä” huolimatta kasva. Erityisesti perheellisen kohdalla asunnon hinta
ja/tai matkakustannukset nousevat helposti niin paljon, että suurempi palkka ei
taloudellista tilaa varsinaisesti kohenna verrattuna pienempään palkkaan muualla
Suomessa. Pääsääntöisesti osaajien näkemys on se, että “helsinkilisä” on olemas-
sa lähinnä korkeampien asumiskustannusten kompensoimiseksi.

Asunnon hankkimisvaiheessa hintataso voi muodostua myös seudulta
poistyöntäväksi voimaksi, koska ero pienempiin kaupunkiseutuihin on huomattava.

“Että mitä tässä on ihmisten kanssa keskustellu, jotka pääkaupunkiseudulta on tulos-
sa, niin se on hirvittävän merkittävä. Et ne totee että ei oo mitään mahdollisuutta ostaa
sellasta asuntoo, kun he haluis. Eikä heillä oo mitää huikeita toiveita, että pitäs olla joku
linna, vaan ihan tavallinen keskikokonen ok-talo. Siellä (Helsingin seudulla) joutuu
niin mielettömiin velkoihin. Nyt kun korokotaso on vielä noussu, niin tulee mielenkiin-
toisia tilanteita.”

Osastopäällikkö, DI

Tämä koskee erityisesti potentiaalisia paluumuuttajia, joita Helsingin seudulla on
pitkään jatkuneesta nettomuuttoliikkeestä johtuen paljon. Asuntoon liittyy kiinteäs-
ti myös työmatkan pituus, mikä kaupunkiseudun ulkopuolisten silmissä on usein
osa estävää voimaa. Vaikka sopiva asunto pääkaupunkiseudulta voitaisiin ostaa
tai vuokrata, työmatka on todennäköisesti ainakin ajallisesti pitkä ruuhkien vuoksi.
Ongelma ei siis ole vain kohtuuhintaisen asunnon löytäminen, vaan sen löytäminen
kohtuullisen läheltä työpaikkaa ja palveluita. Hyvän asuinseudun löytyminen voi
helposti tehdä työmatkasta kohtuuttoman pitkän.

“Kaveripiirissä me sanotaan, että Helsinki tai Rovaniemi aivan sama. Se on se, että
Helsinki on liian iso. Jos sä haluut asua inhimillisillä kustannuksilla sä asut jossain
Espoon perukoilla, et sieltä on pitkämatka joka paikkaan.”

Kehitysinsinööri, DI

“Ei mulla ollu mitään tiettyä paikkaa, että se vaan sattu löytyy pääkaupunkiseudulta,
kun siellä suurin osa työpaikaoista on. Ihan lehdestä löyty ja 8-9 vuotta olin, mutta en
oikeen viihtynyt. Työpaikka oli ihan ok, mutta liian kaukana tutuista, liika ruuhkaa,
liikaa saasteita. Asuin aluks Itä-Helsingissä ja muutin sieltä Lohjalle ja asuin siellä neljä
vuotta ja se oli sinällänsä asuinpaikkana jo mukavampi, mutta sitten tuli 60 km työmat-
ka päivittäin”

Kehityspäällikkö, Ins.
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Ruuhkaisuus ei koske vain työmatkoja. Myös palveluiden laaja tarjontaa kohtaa
vastaavasti suuri kysyntä. Laajat ja monipuoliset palvelut eivät lisää sitouttavuutta,
jos niitä ei ole käytännössä saatavilla. Erityisesti tärkeämmiksi koettujen palvelui-
den kohdalla ruuhkaisuus saattaa kasvattaa jopa painetta lähteä pois seudulta.

“No ehkä työmatkojen puolesta Espoo olis mutta sekin olis koulujen ja päiväkotien
puolesta ihan täynnä”

Tietoliikennekonsultti, Datanomi

Fyysiseen ympäristöön liittyviä negatiivisia näkemyksiä nousi esiin kohtalaisen
vähän, mutta suurkaupungin saasteet ja meteli ovat kuitenkin osalle osaajista este
seudulle sijoittumiselle. Ympäristön saastuneisuus koetaan jossakin määrin estäväksi
tekijäksi, mutta yleensä ilmiö liitetään lähinnä Helsingin keskustaan, ei koko seu-
tuun.

“Ja yhtenä päivänä kun oli oikeen kuuma päivä ja seisova ilma ja kävelin kotiin Eiraan
mä oikein havahduin siinä, että hyvänen aika, tää ilma on paskasta. Tää ilma on täynnä
lyijyä ja pakokaasuja. Mä en oo ikinä joutunu Suomessa kokemaan sellasta hetkeä
missään kaupungissa milloinkaan ja se on sellanen, mikä on jääny mieleen, että mä en
vois asua koskaan Helsingin keskustassa, Espoossa oon asunu ja se on kiva ja vehree
paikka, kadut leveitä.”

Jaospäällikkö, DI

Sosiaalisena ympäristönä Helsingin seudulla ja sen ilmapiirillä on kaksijakoinen
rooli. Vaikka se yhtäältä nähdään avoimena ja hyväksyvänä, vielä useammin se
nähdään urakeskeisten ja ylikiireisten ihmisten hektisenä ja tylynä hullunmyllynä.
Suuri osa vastaajista korosti juuri Helsingin seudun hektisen ilmapiirin ja siihen
liittyvän teennäisen urbaanin uraihmisen asennetta vastenmielisenä piirteenä, jon-
ka vuoksi seudulle sijoittumista halutaan välttää. Asennoituminen on hyvin negatii-
vista ja perustuu usein kokemuksiin seudusta, ei ennakkoluuloihin.

“No kesällä harkitsin hetken että tarjottiin työtä Helsingistä, mutta en mä sinne halua.
Palkka olis ollu puolta parempi, mutta mä en halua Helsinkiin missään tapauksessa, se
on epämiellyttävä paikka. Mun sisko asuu Helsingissä ja työn takia joutuu käymään
joka viikko, eilenkin oli koko päivä . . . se oli kamalaa.”

Projektipäällikkö, FM

“Joo, tulin opiskeleen heti lukion jälkeen. Mä olisin papereitten puolesta päässy Ota-
niemeen mutta jotenkin mää en halunnu Helsinkiin lähtee. Oli semmonen fiilis vaan,
että en halunnu. Ei liittyny koulutukseen, ei vaan huvittanu lähtee. Se tuntu kalliilta ja
en oikeen pitänyt siitä mielikuvasta, mikä mulla oli Helsingistä sillon. Se on vähä
semmonen. On paljon sellasia kokemuksia, että on paljon töykeitä ihmisiä siellä, mitä
on tullu käytyä ja mitä kuulee kaikenlaista, että on vähä semmonen töykee ja kiire
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meininki, epäkohteliasta ja ei mua oikein semmonen. Liian lepponen tahti on sekin
huono, että pitäs löytyä sellanen kultanen keskitie. Yritetään olla niin suurkaupunkilaisia
että siinä tuppaa käytöstavat unohtumaan. Tää perustuu pieniin sattumuksiin elämän
varrelta ja lehtiin. “

Tutkimusinsinööri, DI

Vaikka ilmapiiristä ja kaupunkiseudun olemuksesta ei pidetä, se ei kuitenkaan vält-
tämättä yksistään riitä estämään seudulle hakeutumista, jos työ- ja uranäkymät
jostakin syystä voimakkaasti muuttuvat. Helsingin seudun työmarkkinoiden veto-
voima on niin vahva, että se lähes eliminoi negatiivisen imagon aiheuttaman estä-
vän voiman.

“Helsinkiä mä vieroksun viimeseen asti, että sieltä en hakenu. Mä oon ajatellu, että jos
ei vaan tarvis koskaan muuttaa. Siellä on kalliimpaa ja ehkä tärkein tekijä on se, että mä
en haluais käyttää montaa tuntia päivässsä työmatkoihin. Se kanssa, että siä on ehkä
kylmempää tää ilmapiiri. Oon projekteissa käyny ja asunukin viikkoja siellä ja näistä
ihmisistä lopulta aika pieni osa on edes helsinkiläisiä. Jotenkin pintapuolista.”

Tietoliikennekonsultti, FM

Kun asumisen kalleuteen, pitkiin työmatkoihin ja yleiseen ruuhkaisuuteen liitetään
hektinen ja pinnallinen ilmapiiri, Helsingin seutu onkin saanut lähes kaikki suur-
kaupunkiin liitettävät negatiiviset piirteet seudun ulkopuolisten osaajien silmissä.
Fyysisen ympäristön pilaantuminen ja palveluiden ruuhkautuminen kuten jonot tiet-
tyihin päiväkoteihin tai kouluihin mainittiin harvemmin. Palveluiden osalta nousi
kuitenkin esiin myös se, että laaja valikoima ja suuri tarjonta ei välttämättä ole yhtä
kuin hyvät palvelut, jos myös kysyntä on erittäin suurta. Erilaiset harrastus-
mahdollisuudet, erikoiskoulut tai päiväkodit yleensä saattavat olla monipuolisia, mutta
haluttu vaihtoehto voi olla vaikeasti saavutettavissa kovan kysynnän vuoksi.

Myös turvallisuus erityisesti lasten kasvuympäristönä on mahdollisesti nouse-
massa seudun ulkopuolella ja joskus myös seudun sisällä vetovoimaa vähentäväksi
tekijäksi, vaikka se ei seudulle erityisen luonteenomainen piirre olekaan. Huumaus-
aineiden kaupittelu koululaisille oli tekijä, joka usein nousi esiin yksittäisenä esi-
merkkinä seudun “turvattomuudesta”. Lähinnä lapsiperheiden kohdalla turvattomuus
ja huumausaineiden pelko toimii joissakin tapauksissa yhtenä tekijänä, joka osal-
taan vahvistaa estävää voimaa, jonka vuoksi Helsingin seutu suljetaan pois vaihto-
ehtojen listalta.

“Sitten huumeongelmat on pääkaupunkiseudulla varmasti suuremmat. Mä mielummin
kasvatan lapset täälä. Ja yksi tuttava perhe, joka on myös Porista kotoisin, ovat myös
ajatelleet muuttaa Poriin, kun lapset menevät kouluun. Että tämä ilmapiiri on lapsien
kasvulle otollisempi. Huumeet on aika raaistava maailma ja jotenkin ajattelee lasten
kannalta kuitenkin.”

Jaospäällikkö, DI
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6.1.3 Onko Helsingin seudun asema muuttumassa valintojen kentällä?

Seudun ulkopuolisten näkökulmasta näyttää siltä, että Helsingin seudun edellytyk-
set yhdistää suurkaupungin työmarkkinat viihtyisään asuinympäristöön kohtuulli-
silla kustannuksilla ovat heikkenemässä. Lisäksi on selkeästi olemassa joukko ih-
misiä, jotka näkevät Helsingin seudun melko negatiivisena ja tietoisesti välttävät
seudulle muuttamista, vaikka tiedostavat seudun hyvät työ- ja uramahdollisuudet.
Helsingin seudun asema maan ainoana suurkaupunkimaisena alueena todennä-
köisesti vielä korostaa siihen liitettäviä, yleisesti tiedostettuja suurkaupunkien ne-
gatiivisia piirteitä, vaikka tällaisista ei kovin vankkoja omakohtaisia kokemuksia
olisikaan. Tämä vahvistaa negatiivista imagoa seutua jo valmiiksi vieroksuvien
silmissä.

.

KUVA 8. Helsingin seutu valintojen kentällä ja mahdollisuudet vetovoiman
lisäämiseksi.

Helsingin seutu on siis selkeästi erilaistunut valintojen kentällä asuin- ja elinympä-
ristönsä laadun suhteen niin, että se vaikuttaa seudun vetovoimaisuutta vähentävästi.
Toisaalta seudun työmarkkinat ovat erittäin vahva vetovoimatekijä erityisesti
uraorientoituneille ja uraansa vasta aloitteleville osaajille. Tilanteessa, jossa kiin-
nostavia työ- ja uramahdollisuuksia löytyy myös muilta kaupunkiseuduilta, Helsin-
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gin seudun vetovoima voi kuitenkin vähentyä. Helsingin seudun vetovoimaisuus
voidaan kiteyttää seuraavasti:

• Helsingin seudun selkeä vetävä voima on työ- ja uramahdollisuudet

• Osaltaan seudulle sijoittumista helpottaa avoin sosiaalinen ympäristö, usein val-
miit sosiaaliset suhteet (ystäviä, tuttavia seudulla) ja hyväksyvä ilmapiiri.

• Seudulle muuttamista estävät asuntojen korkeat hinnat, teennäinen ja ylikiireisyyttä
korostava ilmapiiri sekä ruuhkautuminen ja huonot edellytykset asua lähellä työ-
paikkaa ja palveluita. Jonkin verran sijoittumista estävästi vaikuttavat myös
saasteisuus ja turvattomuus.

• Seudulta paluumuuttoa kotiseudulleen harkitsevien kohdalla estävät tekijät voivat
vaikuttaa myös irrottavasti esim. asunnon hankinnan yhteydessä

Vetovoimaisuuden kannalta olennaista on vähentää seudulle sijoittumista pohtivien
kohdalta estäviä tekijöitä. Muista kaupunkiseuduista poiketen Helsingin seudun
vetovoimaisuuteen vaikuttaa lähitulevaisuudessa todennäköisesti pääasiassa seu-
dun kyky ratkaista asunto- ja liikennekysymykset1. Ruuhkautumisen, asumisen
hintaan ja saatavuuteen voidaan vaikuttaa pääasiassa maankäytön kautta. Kaa-
voitus ja maankäytön suunnittelu ovat siis avainasemassa Helsingin seudun
vetovoimaisuuden kohdalla. Miten säilyttää pohjoismainen väljä ja luonnonlähei-
nen kaupunkimaisuus kaupunkiseudun kasvaessa? Tämän kysymyksen ratkaise-
miseksi kaupunkiseudun kaupunkien välisen yhteistyön tulisi siirtyä operatiivisten
(jätehuolto, paikallisliikenne, ym.) toimintojen sijaista enemmän strategiselle tasol-
le ja tarkastella kaupunkiseudun elinkeinorakenteen ja asuntotuotannon kehitystä
seudullisina kokonaisuuksina. Metropolialueen kehittäminen vaatii vahvaa seudullista
otetta kaikilla kaupunkiseudun avaintoimialoilla, ei vain valikoitua sektorikohtaista
yhteistoimintaa.

Ruuhkautumiseen ja asuntojen hintaan liittyy kysymys myös peruspalveluista.
Muuttaminen seudun sisällä parempien palveluiden esimerkiksi koulujen läheisyy-
teen ei asuntojen saatavuudesta ja hintatasosta johtuen ole välttämättä mahdollis-
ta. Näin ollen monipuoliset ja korkealaatuiset peruspalvelut voivat menettää mer-
kitystään ja sitouttavaa voimaansa maankäytön ongelmien kautta. Maankäytön
ongelmia voidaan ratkoa yritysten seudun sisäistä sijaintikäyttäytymistä ohjaamal-
la (Itä-Helsinki -projekti), ohjaamalla raskasta liikennettä pois keskusta-alueelta
(Vuosaaren satama), perinteisin kaavaratkaisuin, jne. Olennaista on nähdä erilais-
ten prosessien vaikutukset seudulla tapahtuvaan kokonaisvaltaiseen kehitykseen.

Helsingin seudun vetovoimaisuus suomalaisten osaajien silmissä on ollut erit-
täin vahvaa, mutta työmarkkinoiden kansainvälistyttyä valintojen kentälle nousee

1 Esimerkiksi asuntotuotanto ei todennäköisesti kykene täysin vastaamaan kysyntään lähitulevai-
suudessa (Holstila 2001).
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myös muita suuria kaupunkiseutuja ja Helsingin seudun vetovoimaisuus kohtaa
uusia haasteita. Helsingin seutua ei yleensä nähdä varsinaisena kansainvälisenä
suurkaupunkina kuten Lontoo tai Rooma vaan lähinnä suurena kaupunkiseutuna.
Tällöin suurkaupungin sykettä etsivät kansainvälistyneet osaajat saattavat hyvin-
kin suunnata kansainvälisille työmarkkinoille ohi Helsingin seudun.

Muista kaupunkiseuduista poiketen Helsingin seudun asuin- ja elinympäristö
vaatii siis toimenpiteitä säilyttääkseen vetovoimaisuutensa kansallisesti, mutta
mielikuvaympäristössä markkinointi ja profiloituminen eivät ole kaupunkiseudun
näkyvyydestä johtuen välttämättä kovin tarkoituksenmukaista. Kaupunkiseudun
kehitystä seurataan ja sen tarjoamat mahdollisuudet nousevat esiin seudun eri toimi-
joiden (yritykset, oppilaitokset, kulttuurikohteet, lentokenttä, jne.) ja median kaut-
ta. Kansallisesti Helsingin seudun toimijat ja media siis markkinoivat seutua tehok-
kaasti. Mielikuvaympäristön rakentaminen on tarkoituksen mukaista suunnata
kansainvälisille osaajamarkkinoille, minkä aihepiirinä ylittää tämän tutkimuksen
rajauksen.

Helsingin seutu on menestynyt hyvin erilaisissa kansainvälisissä vetovoimaisuutta
mittaavissa selvityksissä. Helsingin seudun profilointi, imagon rakentaminen ja
brändien luominen onkin syytä suunnata kansainväliselle tasolle. Kansallisesti veto-
voiman kasvattaminen ei välttämättä ole edes mielekästä orastavien suurkaupun-
gin ongelmien noustua esiin. Tarkoituksenmukaisempaa on rakentaa vetovoimai-
suutta kansainvälisesti. Imago, profiilit ja brändit voidaan perustaa vielä olemassa
olevalle korkealaatuiselle asuin- ja elinympäristölle ja osaamisintensiiviselle liike-
toiminnalle kuten kaupunkiseutua markkinoivat organisaatiot pääsääntöisesti te-
kevätkin.

6.2 Kasvukeskukset

6.2.1 Kasvukeskusten perusolemus

Tampereen, Turun ja Jyväskylän seuduille on yhteistä kasvukeskus-status, joka
yhdistää kasvavat paikalliset työmarkkinat pikkukaupunkimaiseen mutta monipuo-
liseen asuin- ja elinympäristöön. Vaikka näidenkin kaupunkiseutujen välillä on löy-
dettävissä selkeitä eroja, niiden vetovoimaisuus perustuu yksinkertaistaen samaan
konseptiin. Kaikissa kasvukeskuksissa on tiedekorkeakoulu, osaamiskeskustoi-
mintaa ja suuria osaamisintensiivisiä yrityksiä, jotka houkuttelevat seudulle opiske-
lijoita ja osaamista. Muita kasvukeskuksille ja niiden vetovoimaisuudelle luonteen-
omaisia piirteitä ovat:

• Työmarkkinat, jotka tarjoavat vaihtoehdon Helsingin seudun työmarkkinoille.
Kasvukeskuksista oletetaan löytyvän osaamista vaativia työtehtäviä ainakin koh-
tuullisen monipuolisesti.
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• Asumisen suhteellinen kalleus verrattuna pikkukaupunkeihin, mutta edullisuus
verrattuna Helsingin seutuun.

• Asuinympäristönä miellyttävä ja pikkukaupunkimainen. Yhteinen joskaan seutu-
tasolla ei kovin merkittävä puute on omakotitalojen ja/tai tonttien niukkuus keskus-
alueiden läheisyydessä.

• Palveluiden monipuolisuus.

• Hyväksyvä ilmapiiri eli seudulle on helppo mennä. Tässä yliopistojen ja opiskelijoi-
den rooli nähdään usein merkittävänä eli yliopistokaupungit ovat suvaitsevia
ulkopaikkakuntalaisia kohtaan, koska vieraisiin on totuttu.

• Miellyttävä ilmapiiri. Ei pikkukaupunkiin tai maaseutuun liitettyä “kyräilyä” tai si-
säänpäin kääntyneisyyttä tai Helsingin seutuun liitettyä ylikiireistä hektisyyttä,
vaan jotakin siltä väliltä.

• “Riittävän suuria”, mikä viittaa yleensä työmarkkinoiden kohtuulliseen kokoon ja
palveluiden määrään.

Kasvukeskusten kilpailuetuja suhteessa Helsingin seutuun ovat ruuhkattomuus ja
edullisempi asumisen hintataso. Säilyttääkseen kilpailuetunsa suurten kasvu-
keskusten on turvattava asuntojen saanti ja hintojen kohtuullisuus sekä estettävä
työmatkaliikenteen ruuhkautuminen. Siinä missä Helsingin seudulla nämä ongel-
mat jo vaikuttavat kaupunkiseudun vetovoimaan, kasvukeskusten kohdalla ne ovat
vasta potentiaalinen uhka. Kuitenkin tonttimaan ja sopivien asuntojen saatavuus
on jo jonkin aikaa ollut ongelma kasvukeskuksissa.

“Täälä on pulaa asunnoista ja se on yks mikä ei ole kunnossa. Ei ole tontteja eikä
asuntoja kaupan ja se nostaa sitten hintoja ihan älyttömästi. Siihen pitäs kaupungin
ottaa vähän ripeempi ote ja kaavottaa tontteja. Erilaisia ja eritasosia asuntoja, niitä
tarvitaan.”

Päällikkö, FM

Yksinkertaistaen suuret maakuntien kasvukeskukset tarjoavat vaihtoehdon Hel-
singin seudun työmarkkinoille, eikä varsinaisia irrottavia tai työntäviä tekijöitä näi-
den kaupunkiseutujen kohdalla noussut esiin. Näistä yhteisistä peruslähtökohdista
huolimatta kaupunkiseutujen väliltä löytyi myös selkeitä eroja asemoitumisessa
osaajien valintojen kentällä. Kaikille oli yhteistä pääseminen pääsääntöisesti valin-
tojen kentälle, mutta vetovoimaisuuden rakentumisessa oli eroja. Erot syntyvät
ainakin osittain kaupunkiseutujen erilaisista kyvystä hyödyntää edellä mainittuja
ominaisuuksia ja kasvukeskusasemaansa osaajia houkuttelevana asuinseutuna.

Kasvukeskukset ovat vuosituhannen alussa vetovoimaisuuden suhteen hyvässä
nousukierteessä ja tätä prosessia tulisi vahvistaa paitsi olemassa olevien kehittämis-
prosessien myös markkinoinnin keinoin. Mitään yksittäisen kaupunkiseudun asuin-
ja elinympäristön laatuun olennaisesti vaikuttavaa tekijää ei noussut esiin, vaan
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erot liittyivät lähinnä seutujen tarjoamien työmarkkinoiden kiinnostavuuteen ja
kaupunkiseutujen yleiseen ilmapiiriin. Seutujen vetovoimaisuuden kannalta olisi
mielekästä profiloitua jo meneillään olevan kehityksen ja hyvän perustan ja konk-
reettiset projektit omaavan kehityskulun mukaisesti. Pyörää ei tarvitse keksiä uu-
delleen, mutta sen soveltuvuutta uuden talouden globaaleille tiedon valtaväylille on
syytä tarkistaa.

Vaikka kasvukeskukset ovat Suomen mittakaavassa suuria keskittymiä, ne ovat
kuitenkin pienehköjä tuottamaan laajat, monipuoliset ja vetovoimaiset työmarkki-
nat. Enemmän kuin asuinympäristön laadun heikentyminen, näiden kaupunki-
seutujen vetovoimaisuutta uhkaa paikallisten työmarkkinoiden kapeus. Tässä suh-
teessa kunkin kaupunkiseudun on mielekästä profiloitua oman keihäänkärkialansa
kautta, pyrkiä jopa muodostamaan siitä brändi, mutta nostaa myös taustalle jäävät
avaintoimialat osaksi seudun osaamisprofiilia. Kaupunkiseutujen työmarkkinoiden
monipuolisuutta on syytä rakentaa myös mielikuvaympäristössä, profiileina ja
brändeinä. Tarkoituksenmukainen monipuolisuus kertoo osaltaan kyvystä sopeu-
tua uusiin tilanteisiin ja muutoksiin. Olennaista ei ole liiketoiminta-ala sinänsä, vaan
viesti siitä, että seudun osaaminen on alansa kärkeä. Liiketoiminta-alojen kasvut ja
taantumat voivat vaihdella, mutta osaaminen vetää osaamista puoleensa aina.

6.2.2 Turun seutu

Turun seudun vetovoimaisuuden ongelma on osaamisintensiivisten kasvualojen
heikko näkyvyys, joten osaamisprofiilin luominen on jonkin verran haastavampi
tehtävä kuin Tampereen ja Jyväskylän seuduille. Turun seutu ei ole profiloitunut
osaamisintensiivisiä työmahdollisuuksia tarjoavana kaupunkiseutuna yhtä selkeäs-
ti kuin vertailukohtana toimineet kasvukeskukset. Sama näkemys nousi esiin sekä
kaupunkiseudun sisältä että sen ulkopuolelta. Osaamisintensiivisten työpaikkojen
näkymättömyys erityisesti insinööriammateissa saattaa näin ollen joissakin tapa-
uksissa olla jopa seudusta irrottava voima.(Taulukko 8.) Suurelta osin osaamis-
profiilin puuttuminen johtunee informaatioteknologian kasvun näkymättömyydestä
Turun seudulla, vaikka seudulla alan liiketoimintaa onkin.

“Kyllähän siellä (Tampereella) kaunista on ja samanlaisii palveluita kun täälä ja enempi-
hän siellä on työpaikkoja kun Turussa; tällasia dioplomi-insinöörille tai insinöörillle
yleensäkin.”

Osastopäällikkö, DI

“Ehkä suurin puute Turun seudulla on työpaikkatarjonta, varsinkin jos vertaa Espoo-
seen. Se näkyy varmasti myös palkkatasossa, että kun on vähemmän kysyntää niin
pääkaupunkiseudulla on myös paremmat palkat.”

Suunnitteluinsinööri, DI



120

Mika Raunio

Osaamisprofiilin heikkoon näkyvyyteen Turun Biolaakso ja Teknologiakeskus voi-
vat olla vastaus, jos onnistuneisiin prosesseihin liitetään aktiivinen ja fokusoitu
markkinointi. Jo nyt Turun seudun Biolaakso -hanke on huomattu alan osaajien
keskuudessa ja “life science”-teollisuuden kasvun1 myötä se todennäköisesti vai-
kuttaa seudun vetovoimaisuuteen merkittävästi. Biolaakso on mahdollisuus luoda
Turun seudulle erittäin vetovoimainen luova ongelmanratkaisuympäristö.

“Turussa on pieniä yrityksiä kuin sieniä sateella. Vois pyöriä yrityksissä ja vaihtaa jos
ei tunnu kiinnostavalta. On kiinnostava vaihtoehto nää pienet vaikka ei niin vankalla
pohjalla olekkaan, mutta nykyajan urbaanit ihmiset on valmiita ottaan riskejä, että se ei
oo se varma leipä, vaan kiinnostavat tehtävät ja ehkä erityisesti näissä pienissä firmoissa
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan todella. Kun ikänsä on näissä suurissa firmoissa
ollut, niin sitä on vähä vaikee sanoo, mutta kyllä tää Turun kehitys on ollut kiinnosta-
vaa ja sitä on seurattu. Täytyy sanoo, että kyllä Turku on potentiaalisempi kuin Oulu,
vaikka Oulussa nää sosiaaliset suhteet onkin”

Projektipäällikkö, FL

Kasvusta Turun seudulla on välityttävä viestejä myös muiden kuin seutua markkinoi-
vien organisaatioiden kautta viestin uskottavuuden lisäämiseksi. Tähän vaikuttaa
seudun yritystoiminnan kasvu ja menestyminen ja todennäköisesti myös fyysisten
rakenteiden eli varsinaisen Turku science park -kompleksin rakentaminen. Seu-
dun toimijat ovat jo pitkään kuulleet Biolaakso-teemasta. Sen konkreettinen ra-
kentaminen ja tilojen siirtyminen yrityskäyttöön siirtää teeman osaksi seudun yri-
tystoimintaa ja välittää viestiä huomattavasti vakuuttavammin ja tehokkaammin
käytännön toimijoiden (yritysten, työntekijöiden, jne.) välityksellä kuin markkinoin-
tihenkinen uutisointi. “Luonnolliset” tiedon kanavat aktivoituvat, kun seudun työ-
markkinoiden ja uuden yritystoiminnan kasvu nousevat seudulla yleiseen tietoisuu-
teen. Prosessi on Turun seudulla käynnissä, mutta profiloituminen osaamis-
keskittymänä ei ole vielä täysin toteutunut.

1 Luonnollisesti myös bio-ala on informaatioteknologian tavoin vahvasti sidottu kansainvälisen
talouden kasvutrendeihin
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KUVA 9.Turun seutu valintojen kentällä ja mahdollisuudet vetovoiman lisää-
miseksi.

Vaikka profiloitumisessa osaamiskeskittymänä on vielä tekemistä, on bioteknolo-
gia ja “Bio-Turku” selkeä mahdollisuus luoda seudulle brändi, jonka taakse laa-
jempi osaamisprofiili kootaan. Osaamisprofiilissa esimerkiksi perinteisemmät me-
talliteollisuus ja lääketeollisuus voidaan nostaa esiin. Tällä hetkellä ICT (information
and communication technology) on nostettu bioteknologian rinnalle kaupunkiseudun
osaamisprofiilin keihäänkärjeksi. IT-osaamista voidaan usein soveltaa myös ny-
kyaikaisen metalliyrityksen toiminnoissa ja bioteknologian taitaja löytää haasteita
myös perinteisemmin tulkitun lääketeollisuuden piiristä. Laajapohjaisempi profiili
luo mielikuvan monipuolisemmista työmarkkinoista ja niiden tarjoamista mahdolli-
suuksista myös globaaliin talouteen liitettyjen uuden talouden kapeiden kärkialojen
kasvun mahdollisesti hiipuessa.

Turun seudun tilannetta hankaloittaa myös jonkin verran heikko imago. Kaupunki-
seudun ilmapiiri liittyy moniin eri tekijöihin, eikä sitä ole mahdollista täysin hallita,
mutta ulospäin näkyvää kuvaa on mahdollista ohjata paikan markkinoinnin kei-
noin. Turun seudun ilmapiiri nähdään seudun ulkopuolella jonkin verran negatiivisena,
tosin ei kovin vahvasti. Hillittyys ja lievä sisäänpäinkääntyneisyys tuntuu kuuluvan
rannikon ihmisten perinteisiin tai näin ainakin uskotaan. Tampereen, Jyväskylän ja
Oulun menestystarinat ja niiden näkyminen mediassa viime vuosina ovat osaltaan
saattaneet muokata myös Turun seudun imagoa. Seudun näkymättömyys median
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esiin nostamissa “menestystarinoissa” on korostanut seudulta välittyviä negatiivi-
sia uutisia.

Jossakin määrin nousivatkin esiin Turun seudusta mediassa esiintyneet negatii-
viset uutiset, jotka liittyivät esim. huumeongelmiin. Vaikka kyseessä on ennem-
minkin heikko signaali kuin selkeä vahva asenne, se on kuitenkin Turun seudulle
melko luonteenomainen ja koostuu monista erityyppisistä negatiivisista uutisista.

“Turkuun kun muutettiin, niin oli lehdissä just nää kaupunginjohtajan 28 eri työtä, mitä
se tekee, että tuntu että siellä vaan puljataan tai että siellä ei huolehdita yleisistä asiois-
ta, vaan omia etuja ajetaan. Nyt kun näitä uutisia miettii niin siähän oli tää korkeimman
oikeuden yks tuomari, siis hänen miehensä teki jotain kauppoja. Kaikki nää uutisoinnit
leimautuu kaupunkiin, vaikka niillä ei kaupungin kanssa oo välttämättä mitään tekemis-
tä.”

Tutkimusinsinööri, DI

“Turussa tietysti asuminen on halpaa, mutta sieltäkin on sitä negatiivista leimaa tullu
että taitaa kaupungin talous olla vähän kuralla ja sitten näitä huumejuttuja on lehdissä
ollu aika paljo ja sitten siellä se it puoli ei oo mun mielestä lähtenyt oikeen lentämään.
Semmonen mielikuva mulla on, en tiä lukuja tietenkään. Turussa olis ton avovaimon
sukulaisia ja onhan se periaatteessa vanha arvostettu kaupunki, mutta tollaset huume-
jutut pistää mietiin, että se on Turulle iso ei! “

Tutkimusinsinööri, DI.

Kuitenkin Turun seutu on suurista kaupunkikeskuksista vähiten ongelmainen, jos
ongelman laajuutta mitataan huume- ja alkoholisairauksien hoitokerroilla 1995-1997.
(Siirilä, Viljanen & Jousimäki 1999). Negatiiviset viestit kuitenkin tukevat toisiaan
ja positiivisten viestien puuttuessa luovat myös selkeän imagon. Negatiivisen ima-
gon läpi on vaikeampi muodostaa positiivista profiilia, joten myös imagon muokka-
us eli kohderyhmien asenteiden muuttaminen tulee ottaa viestinnän lähtökohdak-
si.

Kyseessä on siis ainakin osittain myös median hallinnan taidosta, joka on osa
kaupunkiseudun markkinointiprosessia. Median hallinta ei tarkoita ongelmien
peittelyä, vaan avointa mutta positiivista viestintää ja uskottavien kehitysnäkymien
esiin nostamista. Turun seudun osalta kaupunkiseudun markkinointi joutuukin läh-
temään astetta vaikeammista asetelmista kuin Tampereen tai Jyväskylän seudut.
Markkinointiin on panostettava erityisen voimakkaasti, jos kaupunkiseudun
vetovoimaisuutta potentiaalisesti lisäävistä prosesseista (Bioteknologain ja ICT:n
kehittäminen seudun kärkialoiksi) toivotaan parasta mahdollista profilointivaikutusta
kaupunkiseudun ulkopuolella. Luonnollisesti mainittujen prosessien on luotava myös
uusia kiinnostavia työpaikkoja.
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Turun seudun vetovoimaisuudelle ominainen piirre on kaupunkiseutuun liitetty kau-
neus, joka muiden kaupunkiseutujen kohdalla ei vastaavalla tavalla noussut esiin.
Kaupunkiympäristön kauneutta ei voida pitää osaajia seudulle vetävänä tekijänä,
mutta se voi vaikuttaa positiivisesti asenteeseen kaupunkiseutua kohtaan. Toinen
poikkeuksellinen fyysiseen ympäristöön liittyvä piirre oli merimiljöön sitouttava
vaikutus. Muilla kaupunkiseuduilla fyysisen ympäristön tekijät eivät nousseet yhtä
selkeästi sitouttavana elementtinä esiin.

“Käytännössä ei olis muita kun Helsinki. Sit mun mieheni on Tampereelta, mutta sinne
mä en muuta. Se on siä sisämassa ja siältä on niin kauhee matka tonne meren ääreen,
että jossakin rannikolla täytyy asuu.”

Osastopäällikkö, DI

Luonnollisesti merimiljöön erityisen voimakas sitouttava vaikutus koskee vain tiet-
tyä ryhmää, eikä sitouta välttämättä juuri Turun seutuun vaan rannikkoon yleensä.

Yksinkertaistaen Turun seudun aseman kohentaminen valintojen kentällä voi pe-
rustua seuraaviin tekijöihin:

• Osaamisprofiilin rakentamisen keihäänkärkenä ovat Bioteknologia ja ICT sekä nii-
hin liittyvät konkreettiset kehittämisprosessit. Osaamisprofiilia on mahdollista laa-
jentaa seudun muilla perinteisemmillä osaamisaloilla (metalliteollisuus, lääketeolli-
suus, jne.).

• Brändin rakentamiseen bioteknologia tarjoaa erinomaiset lähtökohdat

• Imagon muokkaaminen vaatii seudun sisällä tapahtuvien kehittämisprosessien
nostamista esiin sekä osaamista median hallinnassa.

6.2.3 Tampereen ja Jyväskylän seudut

Tampereen ja Jyväskylän seudut ovat hyvin samantyyppisessä tilanteessa
vetovoimaisuuden suhteen. Tampereen seutu on profiloitunut informaatioteknolo-
gian kasvun myötä jo selvästi ja Jyväskylän seudulle on syntymässä samantyyppi-
nen profiili. Seudulle sijoittumista estäviä tekijöitä ei Tampereen tai Jyväskylän
seutujen kohdalla noussut esiin. Jyväskylän seutu on hyvä esimerkki myös pie-
nempien kaupunkiseutujen1 mahdollisuudesta nousta vetovoimaiseksi vaihtoehdoksi
valintojen kentällä, kunhan seutu profiloituu selkeästi ja käytännössä toteutetaan
profiilia tukevaa kehittämisprosessia. Myöskään irrottavia tai työntäviä tekijöitä ei
varsinaisesti esiintynyt. Tällaisina voidaan kuitenkin ehkä nähdä kasvukeskusten
muille kuin globaalilla kasvualalla toimiville informaatioteknologian osaajille tarjo-
amat kohtalaisen kapeat työmarkkinat verrattuna Helsingin seutuun (Taulukko 8.).

1 Jyväskylän seudulla on noin 135 00 asukasta, kun Tampereen ja Turun seuduilla on noin 280 000.
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“Tampereella on paljon työpaikkoja, mutta ne on kaikki insinööreille. Lehdestä kun
kattoo niin ne on joko insinöörejä tai myyntitykkejä. Humanistien työpaikkoja ei täälä
paljoo oo. Mies on ekonomi eikä myöskään sillä koulutuksella oo kovin paljoo työpaik-
koja, jos on toisen palveluksessa. Ei täälä oo uramahdollisuuksia sillain hänellekään ja
me kyllä tiedostettiin se ennen kun lähdettiin (Helsingin seudulta). Me haluttiin
mielummin elämänlaatua kuin uraa.”

Tiimijohtaja YM

KUVA 10. Tampereen seutu valintojen kentällä ja mahdollisuudet vetovoiman
lisäämiseksi.

Myös uramahdollisuudet nähdään usein parempina Helsingin seudulla kuin muissa
kasvukeskuksissa. Ala- ja yksilökohtainen vaihtelu on luonnollisesti suurta, mutta
yleinen trendi on melko selkeä.

“Ja toinen on sitten toi Helsinki, että kun työmahdollisuudet on kuitenkin ihan erilaiset.
Että jos jollain lailla haluaa eteenpäin, niin siellä on paljon enemmän mahdollisuuksia
toteuttaa se kun täällä.”

Laskentajohtaja, YM

Vaikka Tampereen ja Jyväskylän kaupunkiseudut kasvavat ja ovat kansallisesti
vetovoimaisia, niiden kehittämisen keskiössä tulisi olla paikalliset työmarkkinat.
Erityisesti tyytyväisyys puolison työpaikkamahdollisuuksiin on kysymys, jossa
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Helsingin seutu on huomattavasti muita edellä (Taulukko 8; ks Raunio & Linna-
maa 2000). Uhkana kaupunkiseutujen vetovoimaisuudelle voidaankin nähdä liian
yksipuolisen kuvan muodostuminen vain IT-insinööreille työpaikkoja tarjoavista
erikoistuneista kaupunkiseuduista, jolloin pääkaupunkiseutu monipuolisine
vaihtoehtoineen tarjoaisi erityisesti pariskunnille houkuttelevamman vaihtoehdon.

Työmarkkinat ovat sekä Jyväskylän että Tampereen seuduilla monipuolisem-
mat kuin profiilit IT-keskittyminä antavat ymmärtää. Kaupunkiseutujen
vetovoimaisuuden kannalta onkin mielekästä korostaa profiilia monialaisena
keskuksena ja käytännössä panostaa myös muiden toimialojen kuin informaatio-
teknologian esiin nostamiseen. Informaatioteknologian kasvun hidastuessa myös
muut vastaavaa osaamista vaativat teollisuuden alat alkavat todennäköisesti vetää
IT-osaajia puoleensa.

Tampereen seudulla osaamisaloja ovat mm. terveysteknologia, koneenrakennus
ja automaatio ja Jyväskylän seudulla esim. ympäristö- ja energiateknologia. Näi-
den toimialojen nostaminen osaksi kaupunkiseudun osaamisprofiilia kertoo kaupunki-
seudun monialaisuudesta ja näin seuduilla on lähtökohtaisesti toimittukin. Molem-
milla kaupunkiseuduilla on siis hyvä, mutta melko kapea osaamisprofiili (tosin
Jyväskylällä vielä osin muotoutumassa), jota on hyvä ryhtyä laajentamaan ja
teroittamaan keihäänkärkialoja brändeiksi.

Molemmilla kaupunkiseuduilla on myös selkeät hankkeensa, joiden varaan
osaamisbrändiä on mahdollista ryhtyä rakentamaan. Tampereen seudulla eTampere
ja Jyväskylän seudulla Agora. Molemmat hankkeet korostavat luovan ongelman-
ratkaisuympäristön olemassaoloa ja kehittymistä seuduilla. Agora astetta tarkem-
min tiettyihin organisaatioihin liittyen ja eTampere koko seudun toiminta-ajatusta
heijastaen.

Suurta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tavoitteleva eTampere hanke keskittyy
kolmeen teemaan: julkisen hallinnon verkkopalveluiden kehittämiseen ja tuomi-
seen kaikkien kansalaisten saataville, tutkimuksen ja koulutuksen osaamispohjan
vahvistaminen sekä tietoyhteiskuntaan kuuluvan uuden liiketoiminnan synnyttämi-
nen ja soveltaminen käytäntöön. Viisivuotiseksi suunniteltu projekti tarjoaa erin-
omaiset lähtökohdat nivoa seudun osaamisintensiiviset toiminnot yhtenäiseksi
profiiliksi, joka itse projektin ja sen ympärillä tapahtuvien lisäarvoa tuottavien toi-
mintojen tukemana on mahdollista jalostaa brändiksi.

Agora on Jyväskylän yliopiston tutkimuskeskus, jota luonnehtii ihmiskeskeinen
ote tietotekniikkaan sekä tutkijoiden ja yritysten laaja yhteistyö. Poikkitieteellisenä
ja humanistisia aloja painottavana se on erinomainen tukijalka, kun Jyväskylän
profiilia jalostetaan kohti osaajalle erityistä lisäarvoa tuottavaa brändiä. Kasvu-
keskusten heikkoutena nähtiin Helsingin seutuun verrattuna juuri humanistiosaajien
vähäiset työmarkkinat. Tässä Agora voi olla oikea väline muutakin kuin insinööri-
osaamista korostavan brändin kehittämisessä.
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KUVA 11. Jyväskylän seutu valintojen kentällä ja mahdollisuudet vetovoiman li-
säämiseksi.

Profiilin kehittämisessä ja erityisesti brändin luomisessa kaupunkiseutujen on käy-
tettävä aktiivisesti “luonnollisia” tiedonkanavia, jotta näkyvyys ja uskottavuus on
mahdollista saavuttaa. Tähän eTampere ja Agora tarjoavat osaltaan ratkaisun eli
markkinointia ei hoida niinkään kaupunkiseutu kuin siellä toimivat osaaja-
organisaatiot. Suuretkin hankkeet saattavat jäädä vaille näkyvyyttä ja erityisesti
uskottavuutta mediayhteiskunnan informaatiovirrassa, jos niiden näkyvyys on vain
mainonnan ja tiedottamisen varassa. Vetovoimaisuuden ja brändin kannalta olen-
nainen uskottavuus syntyy pääasiassa muuta kuin tavoitteellisen viestinnän keino-
ja käyttämällä. Viestiä voidaan kohdentaa, täydentää ja tukea, mutta sen uskotta-
vuus muodostuu osana konkreettista prosessia, siitä kokemuksiaan välittävien toimi-
joiden välityksellä.

Molemmat kaupunkiseudut ovat imagoltaan arvovapaita tai lievästi positiivisia,
mikä osaltaan helpottaa profiloitumista ja brändien rakentamista.

“No ihmiset Helsingissä ei oo ollenkaan sellasia kun Tampereella, Tampereella ihmiset
ei yritä liikaa. Ne on rehellisesti sitä mitä ne on.”

Projektipäällikkö, FM
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Yksinkertaistaen kaupunkiseutujen vetovoimaisuutta valintojen kentällä voidaan
havainnollistaa seuraavasti.

• Tampereen ja Jyväskylän seudun ovat profiloituneet it-alan osaamisen kautta eli
profiilia on tarkoituksenmukaista laajentaa myös muille kaupunkiseutujen
osaamisaloille.

• Tampereen seudulla eTampere ja Jyväskylän seudulla Agora tarjoavat mahdolli-
suuden luoda lisäarvoa tarjoavat brändit osaavan työvoima houkuttelussa.

• Imago on molemmilla arvovapaa tai positiivinen eli se ei heikennä profiloitumisen ja
brändin luomisen edellytyksiä.

Kaikkien kolme kasvukeskuksen kohdalla erilaisten brändien rakentamista Bio-
Turun, eTampereen ja Agoran ympärille tukee myös ajatus positiivisesta erilaistu-
misesta. Kaupunkiseutujen erityiset vahvuudet tuodaan esiin niin, että ne erilaistavat
kaupunkiseudun muista vaihtoehdoista. Lopulta brändin rakentamisen onnistumi-
nen riippuu kuitenkin siitä, miten paljon lisäarvoa prosessi kohderyhmälle tuottaa ja
toisaalta miten hyvin tieto mahdollisesta lisäarvosta kohderyhmälle välittyy.

6.3 Matkalla valintojen kentälle

Seinäjoen ja Porin seudun suhde valintojen kenttään on selkeästi erilainen kuin
Helsingin seudun ja kasvukeskusten. Siinä missä Helsingin seutu ja muut kasvu-
keskukset ovat pääsääntöisesti valintojen kentällä, Porin ja Seinäjoen seudut sieltä
puuttuvat. Ne nousevat valintojen kentälle lähinnä yksittäisten mielenkiintoisten
työtarjousten kautta tai potentiaalisten paluumuuttajien pohtiessa sijoittumistaan.
Yhteinen vetovoimaa heikentävä piirre on siis näkymättömyys osaajien työmark-
kinoilla. Kaupunkiseutujen tarjoamia mahdollisuuksia ei tiedosteta ja positiivisenkin
viestin perille menemistä vaikeuttaa usein negatiivinen asennoituminen ko. kaupunki-
seutuja kohtaan. Yhteistä molemmille kaupunkiseuduille on:

• selkeän osaamisprofiilin puuttuminen ja imagon vetovoimaisuutta heikentävä vai-
kutus.

• paluumuuttajia huomattavasti suurempi osuus kyselyyn vastanneista verrattuna
suurempiin kaupunkiseutuihin.( Taulukko 9.)

Seinäjoen ja Porin seutujen onkin mielekästä kohdistaa vetovoimaansa aluksi eri-
tyisesti potentiaalisiin paluumuuttajiin, koska he hakeutuvat seudulle todennäköi-
semmin kuin uudet tulokkaat. Paluumuuttajien houkuttelu on pitkäaikainen proses-
si, koska paluumuuton päämotiivi on yleensä halu palata tuttujen sosiaalisten
verkostojen ja miljöön pariin eikä niinkään työ- ja uramahdollisuudet. Näin ollen
kertomalla seudun mahdollisuuksista potentiaalisille paluumuuttajille aktivoituvat
vain ne, jotka ovat jo muutoinkin pohtineet palaamista. Paluumuutto on todennäköi-
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sempää toisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa kuin toisissa. Kaupunkiseudun tar-
joamat mahdollisuudet tulisi siis olla tiedossa tietyssä elämänvaiheessa, mikä edel-
lyttää potentiaalisiin paluumuuttajiin kohdistetun kampanjan pitkäkestoisuutta ja
jatkuvuutta. Ajatus paluumuuttajien houkuttelusta perustuu oletukseen osaamisen
osaamista houkuttelevasta vaikutuksesta. Kun seudun osaamisprofiili ja osaami-
nen kehittyvät paluumuuton tukemana, vetovoimaisuus todennäköisesti kasvaa myös
uusien tulokkaiden silmissä. Porin ja Seinäjoen seutujen onkin kehitettävä myös
kaupunkiseutujen konkreettista osaamisympäristöä profiloitumisen perustaksi.

TAULUKKO 9. “Mikä kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi?” (%) (n=834)

Paikan markkinoinnin näkökulmasta Oulun seutu ja Glasgow ovat esimerkkejä
onnistuneesta profiloitumisesta ja imagon muutoksesta. Molemmissa avainase-
massa ovat olleet:

• paikallinen yhteistyö tärkeimpien toimijoiden kesken,

• imagon perusviestin liittyminen konkreettisiin ja näkyviin kehittämishankkeisiin,

• perusviesti kertoo jostakin uudesta (Teknologiakylästä Oulussa, Kulttuurikaupunki
Glasgowssa),

• aktiivinen viestiminen ulospäin kaikesta seudulla tapahtuvasta positiivisesta kehi-
tyksestä,

• prosessin pitkäaikaisuus ja johdonmukaisuus.

(ks. Paddison 1993; de Chernatony & McDonald 1998.)

Nämä prosessit muodostavat perustan myös Porin ja Seinäjoen seutujen
pyrkimykselle imagon parantamiseen ja profiilin luomiseen. Molemmilla kaupunki-
seuduilla on tarjolla suurtapahtumia (Pori jazz, Seinäjoen tangomarkkinat, jne.),
joiden avulla yleisimagoa on mahdollista jossakin määrin parantaa. Yhtäältä imago
todennäköisesti liittyy enemmän itse tapahtumaan kuin paikkaan, jolla se järjeste-

Kaupunki-
seutu

Helsin-
gin

Tampe-
reen

Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Kotoisin1 51 29 40 21 39 31 34

Paluumuutta
ja

8 9 13 17 28 37 17

Tulokas 42 63 47 62 33 32 49

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

1 Kotoisin = asunut seudulla koko aikuisikänsä muuttamatta välillä muualle, Paluumuuttaja = palan-
nut seudulle asuttuaan välillä muualla, Tulokas = tullut seudun ulkopuolelta ja asuu nyt seudulla
ensimmäistä kertaa.
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tään ja toisaalta Suomessa on satoja erilaisia kesätapahtumia, joten niiden kautta
seudun on hankalaa erilaistua.

Monista yhteisistä peruspiirteistään huolimatta kaupunkiseuduilla on kuitenkin melko
omanlaisensa ilmapiirit ja niitä heijastelevat imagonsa ja myös seutujen sisältä
nähtyinä vetovoiman ominaisuudet näyttävät hieman erityyppisiltä.

6.3.1 Porin seutu

Porin seudun ongelmana on sekä asennetason että tiedollisen tason heikkous
osaajien valintojen kentällä. Negatiivinen asennoituminen kaupunkiseutua kohtaan
voi käytännössä estää kaupunkiseudun hyvistäkin mahdollisuuksista kertovan tie-
don vastaanottamisen. Porin seutuun asennoituminen on usein lähtökohtaisesti
negatiivista ja perustuu erityisesti kaupunkiseudun lähihistorian taloudellisiin vai-
keuksiin ja työyöttömyyteen. Asenteet heijastavat vanhaa imagoa taantuneesta
teollisuuskaupungista ja korkean työttömyyden lannistamasta paikasta, jonka läpi
positiivisesta muutoksesta kertovat viestit eivät näy.

“Pori, sanonko mikä siitä tulee mieleen. Pori on niinku pystyyn kuollu. Siellä ei ole
yhtään mitään. Meillä on siellä yks tuttavaperhe asunu ja me on sielä käyty. Meillä ei oo
sinne mitään kontakteja, ei mitään yhtä perhettä lukuun ottamatta, joka siä kävi
pistäytymässä. Ei mitään kiinnekohtaa, ei mitään juuria ja mää en nää siä minkäänlaista
tulevaisuutta. Nehän on näköjään panostanu paljon markkinointiin, että rekrytointi-
ilmotuksia on kauheesti ollu. Tämmösiä yhteistä “tuu tänne tääl on kivaa”. Onhan siä
Yyterin dyynit juu. Siinä se onkin. Näyttää säälittävältä, mun käy lähinnä sääli niitä että
eihän ihmiset . . . ihmiset tietää kuitenkin mitä siä takana on. No siä on Porin jatsit joo,
mutta mitä sen jälkeen. Suomessa on kymmene kuukautta pimeetä ja tylsää. Mitä Poris-
sa on, ei mitään, se on kauheen kaukanakin kaikesta. Musta tuntuu että se on maailman
äärissä”

        Yksikön johtaja, YM

Edellinen lainaus kuvaa tiedon jäämistä asenteen jalkoihin. Porissa on työpaikkoja
(rekrytointi-ilmoitukset), Yyterin dyynit ja Jazzit, mutta ei silti yhtään mitään. Myös
yleiset negatiiviset piirteet kuten pitkän talven pimeys tai sijainti liitetään seutuun
korostamaan sen synkkyyttä. Viesti hyvistä uudistuksista ei välity negatiivisen asen-
teen läpi.

Asenne on olemassa myös paikallisella tasolla tai ainakin “ei täällä mitään ole”
-ilmapiiri yhdistetään Porin seutuun, vaikka siihen ei henkilökohtaisesti yhdyt-
täisikään.

“Ehkä, monet jotka asuu Porissa sanoo, että ei täällä oo mitään. Et jos joku kysyy mitä
täälä on? Niin et ei tääl oo mitään. Mut todellisuudessa täältä ei puutu mitään sellasta,
mitä toisissa kaupungeissa olis. Et meillä on kaikki ne, mitä on muuallaki. Et joku yrittä-
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jä, joka tänne oli tullu ulkopaikkakunnalta oli kysyny, että mitä täälä on. Niin ihmiset
sano, ett ei mitään. Ja hän kun alko selvittää mitä täällä on, niin hän sai seittemän
arkillista a-nelosii, että mitä kaikkee täälä on tapahtumii yhden kuukauden sisään ja
kuitenkin ihmiset sanoo että ei täälä oo mitään. Niin, ehkä se on masentunut ja alakulonen
asenne, että ei täälä oo mitään.”

Dokumentoija, Tradenomi

Kaupunkiseudun sisäisen markkinoinnin merkitys on siis suuri ja luonnollisesti konk-
reettisten toimenpiteiden, joiden avulla uskoa menestymisen mahdollisuuksista seu-
dulle ja sen myötä myös sen ulkopuolelle kyetään luomaan. Seudun korkean tek-
nologian yritysten kasvu ja kehitys on huomattu ja voi toimia ulospäinkin välitettävän
viestin pohjana (kuten se on ollutkin), jos positiivinen kehitys jatkuu ja/tai uuden
teollisuuden esiinmarssi mahdollistaa taantuneen teollisuuskaupungin profiilin
häivyttämisen. Käännekohta tarjoaa mahdollisuuden imagon muutokseen ja
profiloitumiseen työmarkkinoitaan ja alan yleistä kehitystä seuraavien osaajien sil-
missä.

“Tää on siinä mielessä mielenkiintonen kaupunki, että tänne on ruvennu toi huippu-
teknologia rantautuun nyt. Kun mä oon itte sillä alalla, niin sitä on mielenkiintonen
seurata, miten se korvaa ton vanhan savupiipputeollisuuden mihin tää elinkeino täälä
on perustunu. Tää on tosi mielenkiintonen konsepti, että miten tää homma tästä kas-
vaa”

Projektipäällikkö, DI

Profiloitumiseen on siis orastavat lähtökohdat, mutta myös seudun imago
sisäänpäinkääntyneenä ja synkkänä kaupunkiseutuna tulisi kyetä muuttamaan, jotta
profiloituminen lisäisi seudun vetovoimaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuten
aiemmin todettiin, yliopiston tai korkeakoulun puuttuminen ja suhteellisen pieni koko
lisäävät todennäköisyyttä, että kaupunkiseudusta muodostuu sisäänpäinkääntyneen
seudun imago. Myös korkea työttömyys ja muut negatiiviset uutiset vaikuttavat
tulkintaan. Porin seudun sisäänpäin kääntyneisyyttä voi vähäisen vaihtuvuuden
ohella selittää seudun kulttuurista kumpuava ilmapiiri, joka mahdollisesti luo ulko-
puolisille mielikuvan sulkeutuneesta ja vaikeasti lähestyttävästä yhteisöstä.

“Kyl tietysti tääl Poris ainakin kuvittelee, että ihmiset on vähä sellasia sisäänpäin-
kääntyneitä, mutta en mä tiedä onko se ihan niin, se on ehkä pitkälti tyylikysymys että
täälä on sellanen puhetyyli että se pelästyttää muualta tulevat. Turussa on ehkä saman
tyylistä, yhtä tylyä.”

Käyttöliittymäsuunnittelija, YM

Seudun ilmapiiriin liittyvät piirteet ovat kuitenkin epämääräisiä eikä niistä voida
tämän aineiston pohjalta vetää suoria johtopäätöksiä. Lisäksi negatiivisen imagon
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taustalla on ennemminkin käsitys työttömyydestä ja taantumasta, joten elinkeino-
rakenteen uusiutumisesta viestiminen todennäköisesti onnistuessaan muuttaa myös
asennoitumista Porin seutua kohtaan. Lähtökohtia uusia tulokkaita hyväksyvämmin
kohtelevalle kaupunkiseudulle on mahdollista rakentaa lähinnä kaupunkiseudun
muuttovirtaa voimistamalla eli vetovoimaisuutta lisäämällä. Korkeakoulut ja opis-
kelijat ovat elementti, joka osaltaan korostaa seudun hyväksyvää ja avointa ilma-
piiriä. Näin ollen Porin seudun vetovoimaisuuden selkeimpiin ongelmakohtiin, ima-
gon parantamiseen ja profiloitumiseen, käytännön ratkaisu on osaamisintensiivisen
yritystoiminnan ja korkeakoulutuksen tukeminen eli osaamisen kasvattaminen.
Markkinoinnin ohella vetovoimaisuuden edellytys on näiden toimintojen voimallinen
kehittäminen eli tehtävä on huomattavasti haastavampi kuin kasvukeskuksissa,
joissa korkeakoulutuksen puitteet ja vetovoimaiset työmarkkinat ovat pitkälti jo
olemassa.

KUVA 12. Porin seutu valintojen kentällä ja mahdollisuudet vetovoiman lisää-
miseksi.

Porin seudun vetovoimaisuuden parantaminen eli kehittämistoiminta ja markki-
nointi tulee suunnata voimakkaasti kaupunkiseudun sisälle, vaikka ulkoinenkin vies-
tintä on tärkeää.

• Osaamisintensiiviset työmarkkinat ovat vasta kehittymässä ja niille otollisen kas-
vuympäristön luominen ja kasvun tukeminen on edellytys uskottava osaamisin-
tensiivisen profiilin luomiselle.
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• Negatiivinen imago saa tukea seudun ilmapiiristä, jossa “ei täällä mitään ole”-näke-
mys on hyväksytty ulkopuolisten asenteena, vaikka se on ristiriidassa oman näke-
myksen kanssa.

• Profiilia ja imagoa on mahdollista uskottavasti muuttaa, kun seudun osaamispoten-
tiaali kasvaa eli markkinointi ja kehittäminen on nivottava yhdeksi tehokkaaksi
prosessiksi, joka jatkuvasti viestii positiivisista saavutuksistaan.

• Uskottavuus vaatii aina muitakin tiedonkanavia kuin markkinoinnin eli median,
seudun toimijoiden ja asukkaiden sekä heidän yhteistyökumppaneidensa viestit
ulospäin ovat erittäin tärkeässä asemassa uskottavan viestin välittämisessä eli
uskottavuus syntyy kokemuksesta.

Kaupunkiseudun ilmapiirin ja identiteetin eli omakuvan muuttaminen on edellytys
myös ulkoisen kuvan, imagon, muuttamiselle. Tähän vaaditaan kehittämisen ohel-
la seudun sisäistä markkinointia. Seudun sisällä kehittämis- ja markkinointiprosessit
voidaan kietoa yhteen korostamalla muuttuvaa elinkeinorakennetta viestinnässä ja
panostamalla esim. teknologiakeskukseen (Prizztech) ja sen erityisosaamisaloihin
tai “Ulvilan piilaaksoon” eli Ulvilan elektroniikkateollisuuden minikeskittymään1,
jne. Konkreettisen kehittämisen ohella vastaavia esimerkkejä nostetaan esiin osa-
na seudun muuttuvaa elinkeinorakennetta.

Ulospäin suuntautuvassa markkinoinnissa voidaan korostaa seudun korkeakoulu-
yksikköjä, uusia korkeanteknologian yrityksiä ja samoja tekijöitä kuin seudun
sisäisessäkin markkinoinnissa. Vaikka viesti törmää usein asenteisiin, jotka estä-
vät tarjotun tiedon omaksumisen, se on kuitenkin kertoo seudun uudesta suunnas-
ta ja rikkoo mielikuvaa sulkeutuneesta ja syrjäisestä kaupunkiseudusta. Toisto on
perinteisesti viestinnässä hyödynnetty tehokeino, jonka avulla esim. imagoa voi-
daan muuttaa. Kyseessä on siis pitkä aikainen prosessi, jonka suurimmat hyödyt
realisoituvat todennäköisesti vasta lähitulevaisuudessa.

Porin seudulla poikkeuksellisen sitouttava ominaisuus on yleisempään tietoisuu-
teen noussut asuntojen edullisuus. Edulliset asunnot eivät suoranaisesti vedä osaajia
seudulle, mutta saattavat vaikuttaa ratkaisevasti kun Porin seudulta käsin pohdi-
taan mahdollisuutta sijoittua toiselle kaupunkiseudulla tai pohditaan mahdollista
paluumuuttoa kotiseudulle. Toisaalta Porin seutua ei nähdä kovinkaan vetovoi-
maisena asuinseutuna, joten asumisen edullisuuteen olisi syytä kiinnittää ajatus
korkeasta laadusta, jotta mielikuvaa “halvasta” asuinympäristöstä ei korostu. Po-
rin seudun merellinen miljöö tarjoaa mahdollisuuden profiloitua edullisena ja
korkealaatuisena asuinympäristönä, mikä on tarkoituksenmukaisempaa kuin välit-
tää ulospäin mielikuvaa “halvasta” asuinseudusta. Asumisen edullisuuteen olisi

1 Toisaalta voidaan pohtia myös esimerkiksi tuotannollisen osaamisen esiinnostamista, jolloin
profiloituminen poikkeaisi yleisestä it-orientoituneesta trendistä. Erilaistumisen kautta olisi mah-
dollista luoda seudulle uskottava ja seudun ominaisuuksiin perustuva profiilia, joka loisi pohjaa jopa
brändin luomiselle.
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liitettävä myös sen konkreettisesti tarjoamat lisäarvot. Porin seudun asuinympä-
ristö voi olla hyvinkin vetovoimainen:

“Oikeestaan se oli se ensi vaikutelma, kun tultiin siihen asuntoon joka oli huomatta-
vasti uudempi, isompi ja mukavampi kuin missä oltiin asuttu, se oli kiva. Sitten se kesä
oli kauheen lämmin ja löydettiin toi Yyteri. Koko ajan luultiin että me ollaan jossain
ulkomailla lomalla kun oli 25 lämmintä, mä tulin töistä ja painuttiin Yyteriin. Hirveen
hienot hiekkarannat niin meillä oli oikeestaan siinä vaiheessa mieli korkeella.”

Erikoistutkija, FM

Parantaakseen asemaansa suhteessa valintojen kenttään Porin seudun olisi kiinni-
tettävä huomiota seuraaviin teemoihin:

• Yhdistettävä osaamisintensiivisen yritystoiminnan toimintaympäristön kehittämi-
seen aktiivinen markkinointi erityisesti seudun sisällä.

• Imago on heikko ja vähentää positiivisten viestien uskottavuutta. Erityisesti työt-
tömyyden ja taantuman pohjalta nouseva imago tulisi murtaa korostamalla seudun
uudistuva/uudistunutta elinkeinorakennetta ja kehittyvää koulutustarjontaa.

• Profiloitumista on vahvistettava imagon muokkausprosessin yhteydessä, mutta
painopisteet on harkittava tarkoin, jotta ne vastaavat seudun todellista kehitystä ja
saavat näin tukea myös seudun sisältä.

• Brändin luominen voidaan harkita profiloitumisen tarkennettua eli pohjan
rakennuttua.

• Asumisen edullisuuteen tulisi yhdistää laatu. “Halpa” asuminen saattaa tukea seu-
dun vanhaa negatiivista imagoa.

6.3.2 Seinäjoen seutu

Seinäjoen seudun asema valintojen kentällä on samantyyppinen kuin Porin seu-
dun, mutta sen imago ei ole yhtä negatiivinen. Asenteet Seinäjoen seutua kohtaan
ovat pitkälti asenteita “pohjalaisuutta” kohtaan. Mielikuva Seinäjoen seudun “poh-
jalaisuudesta” on melko ohut mutta ennemminkin estävä kuin arvovapaa. Imago
liittyi lähinnä seudun yleiseen ilmapiiriin ja historiaan, ei niinkään seudun taloudel-
liseen tilanteeseen tai sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kuten Porin seudulla. Jurot-
tavat ja aggressiiviset “häjyt” eivät varsinaisesti houkuttele naapuriksi, mutta kär-
jistäen tämä mielikuva oli kuitenkin usein ensimmäinen mitä Seinäjoen seudusta
haastatetuille tuli mieleen.

“Pori ehkä viä menis mutta Seinäjoki ei. Mää en oikeen tosta pohjanmaalaisuudesta . .
. en tiä miten sinne sopeutus, varmaan menis sekin jos sopeutus . . . . .”

Tutkimusinsinööri, DI



134

Mika Raunio

Vaikka mielikuva ei aina ole täysin vakavasti otettava ja perustuu usein hataraan
käsitykseen, sen vaikutus on kuitenkin usein ennemminkin negatiivinen kuin posi-
tiivinen. Epäselvä tai negatiivinen mielikuva vähentää kiinnostusta ottaa tarkem-
min selvää seudun tarjoamista mahdollisuuksista. Imago liittyy seudun historian
ohella ainakin osittain yliopiston puuttumiseen ja seudun näkemiseen “pikkukau-
punkimaisena” ja sisäänpäinkääntyneenä. Tällainen kaupunkiseutu ei ole ilmapiirinsä
puolesta kovinkaan vetovoimainen, koska paikalliseen sosiaaliseen yhteisöön on
vaikea päästä sisään.

KUVA 13. Seinäjoen seutu valintojen kentällä ja mahdollisuudet vetovoiman
lisäämiseksi.

Vetovoimaisuuden kannalta imagoa olennaisempaa on kuitenkin osaamisprofiilin
puuttuminen eli Seinäjoen seutuun ei juuri liitetty työ- ja uramahdollisuuksia eli se
ei näkynyt osaajien valintojen kentällä. Käytännössä työmarkkinoiden laajuus si-
too usein sekä uramahdollisuudet että puolison työpaikkamahdollisuudet yhteen.
Perusongelma on sama kuin Porin seudulla eli pienet paikalliset työmarkkinat.
Tyytymättömyys paikallisiin työmarkkinoihin nousi esiin kaupunkiseudun sisältä ja
niiden näkymättömyys ulkopuolella.

“Tietyllä tavalla sitten näitä paikkoja on vähän, ja kyllä jos minä esimerkiksi haluaisin
täällä paikkaa vaihtaa, niin kyllä mahdollisuudet ovat äärimmäisen pienet.”

Yksikön johtaja, FM
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“Isot kaupungit ovat sellaisia, että sinne on helppo lähteä, koska siellä voi vaihtaa
puulaakia, jos siltä tuntuu. Mutta täällä kun niitä firmoja on vähän, niin kenties se
uskallus ei ole niin kova (tänne tulla). Täällä ei näitä töitä kuitenkaan niin paljon ole.”

Päällikkö, Ins.

Vastaava mielikuva on osaajilla myös seudun ulkopuolella:

“Aattelee jotain Seinäjokee vaikka, niin sitä on niin naimisissa sen työpaikan kanssa,
vaikka itte haluais lähtee poiskin, niin pitäs taas vaihtaa paikkakuntaa. Täällä voi vaih-
taa työpaikkaa, mutta ei tarvi vaihtaa asuinpaikkaa.”

Tutkimusinsinööri, DI

“Mua pelottaa. Siinä on niin suuri riski että jos se firma ei pärjääkkään, että siinä on
liikaa yhden kortin varassa jos lähtee (Seinäjoelle).”

Tutkimusinsinööri, DI

Laajahkot työmarkkinat luovat osaajille turvallisuuden tunteen mahdollisuudesta
pysyä seudulla, vaikka yksi työpaikka menisikin alta. Seinäjoen seudun suurin on-
gelma osaajien houkuttelussa kulminoituukin alan pienehköissä paikallisissa työ-
markkinoissa, jotka vähentävät näkyvyyttä osaajien sijoittumista käytännössä ohjaa-
villa kansallisilla rekrytointimarkkinoilla. (Raunio 2001c.)

Seinäjoen seudun imago ja profiili eivät tällä hetkellä kovinkaan vahvasti tue ulko-
puolisen osaavan työvoiman sijoittumista seudulle. Seudusta ei juurikaan muodos-
tu vetovoimaisia mielikuvia, jos sosiaalisia siteitä kaupunkiseudulle ei ennestään
ole olemassa. Suurin ongelma lienee mielikuvien ohuus tai olemattomuus ennem-
min kuin niiden negatiivinen sisältö.

Omiin ja puolison työmahdollisuuksiin Seinäjoen seudun vastaajat ovat suunnil-
leen yhtä tyytyväisiä kuin muidenkin seutujen Helsingin seutua lukuun ottamatta.
Sen sijaan seudun tarjoamiin urakehitysmahdollisuuksiin ja erityisesti seudun tarjo-
amiin useampiin työmahdollisuuksiin oltiin tyytymättömämpiä kuin muilla seuduil-
la. Tämä korostaa markkinointitoimenpiteiden ohella erityisesti seudun elinkeino-
elämän toimintaympäristön kehittämisen merkitystä kuten Porin seudullakin. (Tau-
lukko 8.) Työmarkkinoiden vetovoimaisuutta voidaan vahvistaa markkinoinnin kei-
noin samanaikaisesti kun niitä käytännön kehittämistoimin parannetaan.

Seinäjoen seudun on tarkoituksenmukaista profiloitua kapeiden osaamisalueiden
kautta (Telelääketiede, tms) ja korostaa näitä seudun erityisinä vahvuuksina. Tie-
tyn alan huippuosaaminen välittää viestin huippu-osaamisen mahdollisuudesta ja
luo uskoa seudun mahdollisuuksiin synnyttää ja ylläpitää myös muuta osaamista.
Seudun profiloitumisessa korkealaatuisen luovan ongelmanratkaisuympäristön
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tarjoavana seutuna on hiottava kapea mutta terävä osaamisen kärki ja samanai-
kaisesti pyrittävä kasvattamaan alan kasvuedellytyksiä seudulla.

Myös Seinäjoen seudulle ominaista pienyrittäjyyttä voidaan korostaa mielen-
kiintoisia ja omaehtoisia mahdollisuuksia tarjoavana työkulttuurina. Pienet yrityk-
set luovat vapausasteita, joita suurissa yrityksissä ei aina ole ja ne koetaan usein
sekä kiinnostaviksi ja haasteellisiksi toimintaympäristöiksi. Huippuosaajille on mel-
ko tyypillistä, että suuren yrityksen palveluksesta ei siirrytä toisen yrityksen palve-
lukseen, vaan perustetaan oma yritys, jolloin luovuus ja omat näkemykset saavat
enemmän tilaa. Pienet yritykset tarjoavat osaajille mahdollisuuksia kokeilla kyky-
jään myös kansainvälisten konsernien ohjaavan käden ulkopuolella, luovina ja omaa
elämäänsä hallitsevina yksilöinä. Seinäjoen seutu voi siis profiloitua tiettyjen kärki-
alojen ohella yrittäjyyttä korostavan ilmapiirinsä kautta. Seudulle ominainen yrittä-
misen ja omaehtoisuuden arvostus voidaan kääntää myös imagon perustaksi eli
korostetaan “negatiivisen” pohjalaisuuden sijaan yrittämistä ja yrittäjähenkeä. (Rau-
nio 2001c)

Profiloitumisessa voidaan hyödyntää myös seudun kasvavaa koulutus- ja tutki-
mustoimintaa (SeAMK, MAKES, Epanet-professorimalli1), joka korostaa paitsi
seudun osaamispotentiaalia häivyttää osaltaan myös sisäänpäinkääntyneen pikku-
kaupungin imagoa. Toisaalta Seinäjoen seutu oli ainoa kaupunkiseutu, jossa yksit-
täisen palvelun merkitys irrottavana tekijänä nousi esiin sekä haastatteluissa että
kyselyssä. Nimenomaan jatkokoulutusmahdollisuudet nähtiin kaupunkiseudulla
puutteena, jonka vuoksi jopa kaupunkiseudun vaihto voisi olla mahdollista.
Jatkokoulutusmahdollisuuksien puute olisi siis osaltaan kaupunkiseudusta irrottava
voima.

“Täällä Seinäjoella jatkokoulutusmahdollisuudet ovat heikot Olisi edes lisäkurssitusta
enemmän niin sekin auttaisi. Olen täydennyskoulutusmahdollisuuksia täältä etsiskellyt
netistä, mutta ei oikein ole ollut itselle sopivaa ja siksi sinne Jyväskylään meninkin”

Taloushallinto, Tradenomi

Jatkokoulutusmahdollisuuksien ja tutkimustoiminnan kehittäminen eivät toimisi vain
seudulle sitouttavina tekijöinä, vaan myös koko seutua profiloivina ja mahdollisesti
asukkaita seudulle vetävänä voimana.

Seinäjoen seutu on mahdollisesti “riittävän suuren” kaupungin määritelmän ala-
rajoilla, mutta vahvuutena on sen asema maakunnallisena palvelukeskuksena. Tämä
mahdollistaa kaupunkiseudun kokoon nähden monipuolisen palvelutarjonnan ja
seudun asukkaat olivatkin pääsääntöisesti tyytyväisiä kaupunkiseudun tarjoamiin

1 SeAMK = Seinäjoen ammattikorkeakoulu, MAKES =Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus-
ja koulutuskeskus, Epanet = seudun kehittämisen kannalta olennaista tutkimusta tekevän noin 15
tutkimusprofessorin ja heidän tutkimusryhmiensä muodostama verkosto.
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palveluihin. Seinäjoen seudun kohdalla palvelutarjonnan ja “kaupunkimaisuuden”
korostaminen saattaa olla jonkin verran tärkeämpää valintojen kentälle pääsemi-
seksi “riittävän suurena kaupunkiseutuna” kuin muiden kaupunkiseutujen kohdal-
la.

Parantaakseen asemaansa suhteessa valintojen kenttään Seinäjoen seudun olisi
kiinnitettävä huomiota seuraaviin teemoihin:

• Seudulla toimivien osaamisintensiivisten yritysten toimintaympäristön kehittämi-
nen osaamisperustan kehittämiseksi. (Teknologiakeskus, osaamiskeskukset, jne.)

• Nostettava esiin seudun erityisosaamisalueet (Telelääketiede, tms.) profiilin
keihäänkärkenä ja korostettava seudun pienyritysten tarjoamia vapausasteita. Seu-
dulla on kohtuullisen paljon pieniä yrityksiä (esim. it-alalla), jotka voivat mahdolli-
sesti tarjota eri osaamisaloilla mielenkiintoisen ja vapaat kädet antavan toiminta-
ympäristön.

• Käytettävä yrittäjyyttä imagon rakentamisessa hälventämään “negatiivisen” poh-
jalaisuuden mielikuvia.

• Pohdittava brändin rakentamisen mahdollisuutta esimerkiksi pikkukaupungin ja
maaseutumaisen elämäntavan yhdistämisellä osaamisintensiiviseen työuraan.
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7 HR - orientaatio ja inhimilliset
voimavarat

7.1 HR-orientaatio kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikassa

Mahdollisuus inhimillisten voimavarojen niukkuuden, osaamisen ja kansainvälisty-
misen haasteisiin on Human Resources lähestymistapa eli HR-orientaatio kaupunki-
seudun elinkeinopolitiikassa. HR-orientaatio korostaa inhimillisten voimavarojen
merkitystä kaupunkiseudun kilpailukyvyn ytimenä. Olennaista on nähdä
kehittämisprosessi yksilön näkökulmasta. Kaupunkiseudun on tarjottava puitteet
osaamisen kehittämiselle elämän kaikissa vaiheissa. HR-orientoituneen kehittä-
misen kolme kulmakiveä ovat asuin- ja elinympäristön laatu eli osaamisen
sitouttaminen, koulutus eli osaamisen tuottaminen sekä seudun työ- ja ura-
mahdollisuudet eli osaamisen hyödyntäminen (Kuva 14). HR-orientaatioon liittyy
näkemys kaupunkiseudun aktiivisesta markkinoinnista ja vetovoimaisuuden kehit-
tämisestä elinkeinopolitiikan strategisina painopisteinä. Osaamista on siis luotava
ja sitoutettava, jotta sitä kyetään houkuttelemaan. Osaaminen vetää puoleensa
osaamista. Reichin mukaan hyvin koulutetut työntekijät houkuttelevat kansanvälisiä
yrityksiä, jotka puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia hankkia työkokemusta ja en-
tistä osaavampi työvoima on vieläkin tehokkaampi yritystoiminnan houkuttelija ja
tuottaa seudulle entistä enemmän lisäarvoa (emt. 1990). Ajatus HR-orientaation
taustalla on luoda hyvinvointia osaamisen kautta eli ajatus sinänsä ei ole uusi.
Olennaista on tunnistaa inhimillisten voimavarojen ja kaupunkiseudun kehityksen
kosketuspinnat ja vahvistaa niiden välisiä synergioita.
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KUVA 14. HR-orientaation painopisteet

Osaavan työvoiman merkitys organisaation pitkän aikavälin menestykselle ja näin
saavutetulle kilpailuedulle on todennettu monissa tutkimuksissa (ks. Pfeffer 1994;
Prahalad 1983). Myös kaupunkiseutujen kehittämisessä olisi siirryttävä kohti ih-
misten näkemistä strategisena voimavarana pois byrokraattisesta ja kustannuksiin
keskittyvästä hallinnoinnista johtamiskäytäntöihin, joiden ensisijaisena tavoitteena
on inhimillisen kyvykkyyden ja kompetenssin johtaminen (ks. Stroh & Caligiuri
1998).

HR-orientaatio on yksilölähtöistä kehittämistä, jonka kolme kulmakiveä tukevat
toisiaan:

• Koulutus on elämän pituinen prosessi, jolle kaupunkiseudun hyvinvointi ja menes-
tys rakentuvat ja jolle on näin ollen luotava parhaat mahdolliset puitteet. Perusta
oppimiselle luodaan yksilön ensimmäisinä elinvuosina eli prosessin alkua on tuet-
tava jo päivähoitoikäisistä lähtien. Osaamisen kehittäminen ei siis rajoitu korkea-
kouluun ja sen koulutusohjelmien viilaamiseen vaan elämänpituiseen oppimiseen.
Tällöin päiväkodit tms. luovat perustaa sosiaalisesti osaavan ja oppimiselle avoi-
men yksilön kehittymiselle. Peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen tarjoamat
monipuoliset ja korkealaatuiset mahdollisuudet jatkavat prosessia. Korkeakouluis-
sa opetusta voidaan suunnata elinkeinoelämän tarpeiden mukaan, mutta myös riip-
pumattoman perustutkimuksen asemaa on parannettava uusien tulevaisuuden
mahdollisuuksien avaamiseksi. Monipuoliset jatko- ja täydennyskoulutus-
mahdollisuudet tarjoavat mahdollisuuden päivittää ja kehittää osaamista päätoimi-
sen opiskelun päätyttyä. Rakenteet ovat olemassa, mutta sisältöjä, prosessia ja
oppimisen vetovoimaa voidaan kehittää loputtomiin.

• Asuin- ja elinympäristön on tarjottava miellyttävä ja sitouttava ympäristö yksilön
eri elämänvaiheissa. Tavoitteena ei ole vain houkutella seudulle osaamista, vaan
luoda seudun asukkaille vetovoimaiset puitteet osaamisensa kehittämiseen ja
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hyödyntämiseen seudulla. Miellyttävällä asuinympäristöllä on merkittävä rooli yk-
silön hyvinvoinnissa ja jaksamisessa. Kansallisella tasolla melko homogeenisen
asuinympäristön rooli todennäköisesti muuttuu osaajien työmarkkinoiden
kansainvälistyessä. Kun valintojen kenttä muuttuu, voi viihtyisä ja turvallinen asuin-
ympäristö muodostua merkittäväksi kilpailueduksi ja vetovoimatekijäksi.

• Työ- ja uramahdollisuudet muuntavat osaamisen kaupunkiseudun hyvinvointia ja
kilpailukykyä parantavaksi toiminnaksi. Ne tarjoavat seudun asukkaille mahdolli-
suuden hyödyntää ja kehittää osaamistaan mielekkäällä tavalla. Kiinnostavat työ-
ja uramahdollisuudet ovat osaavalle työvoimalla tehokas vetovoimatekijä.

Kaikki edellisen listan vaiheet tuottavat monia kosketuspintoja, joissa inhimillisten
voimavarojen eli yksilöiden hyvinvointi ja kaupunkiseudun kehittämisen tavoitteet
kohtaavat. Näiden kahden prosessin yhdensuuntaistaminen mahdollistaa itseään
vahvistavan kehityskulun, jos laajamittainen yhteistoiminta seudun sisällä onnis-
tuu.

HR-orientoituneeseen prosessiin liittyy entistä voimakkaampi markkinointi kah-
desta syystä. Ensinnäkin muutosnopeuden kiihtyessä ei muutokseen sopeutumi-
nen riitä, vaan muutoksen varalle on luotava kapasiteettia. Korkealaatuinen ja
jäsennetty kaupunkiseudun markkinointi, imagon muokkaus, profilointi ja brändien
esiin nostaminen ovat vetovoimaisuuden edellytys globaalien kilpakenttien mielikuva-
markkinoilla. Kansainvälisesti toimittaessa kaupunkiseudun vetovoimatekijöistä on
kyettävä viestimään yhä laajemmin ja tehokkaammin.

Toiseksi, suuretkin hankkeet helposti ohentuvat ja välittyvät informaation täyt-
tämässä mediayhteiskunnassa kohderyhmälle vain heikosti. Puskaradiot, media ja
muut epäviralliset kanavat levittävät tietoa, mutta eivät välttämättä jäsennä pro-
sessia ja sen tavoitteita selkeästi. Pääviesti saattaa hukkua epäselvien viestien ja
vahvojen ennakkokäsitysten taakse. Kaupunkiseudun oma markkinointi on tärke-
ää, vaikka eri toimijat (korkeakoulut, yritykset, jne.) hoitavat markkinoinnin oman
kohderyhmänsä osalta. Kaupunkiseutu nostaa esiin painotukset ja määrittelee koh-
deryhmät, jolloin oikeat viestit välittyvät oikeille ihmisille jäsentäen epävirallisten
tiedon kanavien välittämää viestiä. Imagon rakentaminen, profiloituminen ja
brändien luominen on osa HR-orientoitunutta kehittämispolitiikkaa. Kyseessä ei
ole katteeton “mainostaminen”, vaan seudun mahdollisuuksien esiin nostaminen.
Kaupunkiseudun positiivisesta kehityskulusta on luotava kertomus, jossa ihmiset
haluavat olla mukana.

Kyky kilpailla globaalissa taloudessa vaatii oikeat kannustimet osaaville ihmisille.
Kaupunkiseudun mahdollisuudet tarjota kannustimia pysyä osana seudun inhimilli-
siä voimavaroja ovat laajat: asuinympäristön laatu, kiinnostavat työpaikat, hyvät
oppimismahdollisuudet, jne. Tärkeätä on tietää, mitä ihmiset haluavat ja mihin he
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ominaisuuksia vertaavat. Kaupunkiseudun asemaa valintojen kentällä on tar-
kasteltava eri kohderyhmien näkökulmasta. Tarkastelemalla seudun vetäviä, estäviä,
irrottavia ja sitouttavia voimia, voidaan sen asemaa valintojen kentällä pyrkiä pa-
rantamaan.

HR-orientaatio voi olla reaktiivista tai proaktiivista. Reaktiivisessa strategiamallissa
HR-orientaation linkitetään kaupunkiseudun kehittämisstrategiaan ja muutoksen
johtamiseen. Strategisesti proaktiivisessa mallissa HR-orientaatio muodostaa
kaupunkiseudulle kilpailuedun luomalla luovuuden ja innovatiivisuuden kulttuureja
linkittämällä seudun sisäiset prosessit ja rakenteet yhteiskunnassa meneillään ole-
viin muutoksiin. Lisäarvoa voidaan kasvattaa siirtymällä operationaalisesti
reaktiivisesta toiminnasta kohti strategisesti proaktiivista toimintaa. (ks. Brockbank
1999)

TAULUKKO 10. HR-orientaation eri tasot (ks. Brockbank 1999).

Operationaalisesti reaktiivinen HR-orientaatio varmistaa päivittäisten perus-
toimenpiteiden toteutumisen. Tällaisia perustoimenpiteitä ovat esim. kolutukseen,
asumiseen, ja palveluihin liittyvät toiminnot, joita kaupunkiseudulla tapahtuu.
Peruspalveluilla ja muilla päivittäispalveluilla on suuri merkitys siihen, miten yksilö
kaupunkiseutuun sitoutuu. Erityisesti palvelun laadulla eli miten “asiakkaita” koh-
dellaan on merkitystä. (ks. Katzenbach 2000.)

Operationaalisesti proaktiivinen toiminta pyrkii parantamaan ja kehittämään
näiden toimintojen laatua ja määrää ennen kuin ongelmia syntyy. Esimerkiksi kan-
sainvälisten koulujen perustaminen ja asumisvaihtoehtojen monipuolistaminen ovat
operationaalisesti proaktiivista toimintaa.

Strategisesti reaktiivinen HR-orientaatio keskittyy kaupunkiseudun kehittämis-
strategian toteuttamisen tukemiseen. Miten selkeästi muotoiltujen strategisten ta-
voitteiden toteutumista voidaan tukea seudun inhimillisten voimavarojen kehittä-
misen näkökulmasta (esim. osaamiskeskusohjelmat, korkeakoulutuksen kehittä-
minen valittujen painopistealojen näkökulmasta, jne.). Inhimillisten voimavarojen
tarvearviointi ja tarpeiden täyttäminen kaupunkiseudun kehittämisstrategioiden
toteutumiseksi on osa strategisesti reaktiivista HR-orientaatiota.

REAKTIIVINEN PROAKTIIVINEN
STRATEGINEN Saa strategian toteutumaan Luo strategisia vaihtoehtoja

OPERATIONAALINEN Toteuttaa perustoiminnot Parantaa perustoimintoja
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Strategisesti proaktiivinen HR-orientaatio keskittyy tuottamaan tulevaisuuden
strategisia vaihtoehtoja. Innovatiivisen ja luovuutta tukevan kulttuurin luominen
seudun institutionaalista rakennetta ja inhimillisiä voimavaroja kehittämällä voi-
daan nähdä strategisesti proaktiivisen HR-orientaation pääsisältönä. Tavoitteena
on kehittää seudun inhimillistä pääomaa innovatiivisesti sekä muutoksia ennakoiden
ja ennemminkin tulevaisuuden vaihtoehtoja luoden kuin niihin sopeutuen. Proaktiivista
HR-orientaatiota edustavat esimerkiksi pedagogisesti korkeatasoinen päivähoito-
järjestelmä (sosiaalisten taitojen ja oppimisen edellytysten oppiminen), monitieteinen
koulutus ja innovatiivinen ja aktiivinen perustutkimus (innovaatiot, uudet sovellukset),
potentiaalisten kasvualojen yritystoiminnan kehittäminen, jne. Luomalla toiminnan
edellytyksiä luodaan tulevaisuuden vaihtoehtoja (Quah 1999).

Strategisella tasolla keskitytään koko kaupunkiseutuun ja sen mahdollisuuksiin
ennemmin kuin sen yksittäisiin osa-alueisiin. On määriteltävä menestymisen kan-
nalta tärkeimmät tekijät eli ydinkompetenssit ja keskityttävä näihin. Inhimillisten
voimavarojen parantamiseen tähtäävä strateginen toiminta on tapahduttava ennen
kuin kilpailutilanne siihen pakottaa eli kaupunkiseudulla on ymmärrettävä kilpailun
säännöt ja kyettävä vastaamaan kentällä tapahtuviin tuleviin muutoksiin ennen
muita kilpailijoita. Kilpailutilanne on nostanut inhimilliset voimavarat kaupunki-
seutujen menestyksen avaimeksi, joten nyt on vastattava tuleviin haasteisiin.
Kaupunkiseudulla on oltava keinot riittävän korkealaatuisten inhimillisten voima-
varojen tuottamiseen, hyödyntämiseen ja houkutteluun tilanteen muuttuessa
haasteiden realisoituessa.

7.2 Johtopäätökset

Uuden talouden haasteet kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikalle nousevat siis kol-
mesta talouden kehitystä voimakkaasti ohjaavasta pitkän aikavälin trendistä:

• Osaamisen haaste eli tuotannon teknologisoituminen ja t&k -toimintojen merkityk-
sen kasvu yritysten kilpailukyvyssä

• Kansainvälistymisen haaste eli talouden globalisoituminen sekä yksilöiden ja työ-
markkinoiden kansainvälistyminen

• Niukkuuden haaste eli osaavaa työvoimaa on lähitulevaisuudessa teollistuneissa
maissa vanhenevan väestön ja rakenteellisen työttömyyden vuoksi yhä vähem-
män tarjolla.

Nämä kolme trendiä vaikuttavat samanaikaisesti kasvattaen inhimillisten voima-
varojen merkitystä kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä. Elinkeinoelämän tukemi-
seen ja kehittämiseen tähtäävässä politiikassa on työvoimaan liittyvät kysymykset
nostettava yritystoiminnan rinnalle avainasemaan ja panostettava seudun inhimil-
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listen voimavarojen kehittämiseen. HR-orientaation lähtökohtia on sovellettava
kaupunkiseudun elinkeinopolitiikkaan.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten osaajien asunseudun valintaan
liittyviä preferenssejä ja valintaprosessiin vaikuttavia tekijöitä (ks. Raunio & Linna-
maa 2000). Valinta ei tapahdu niinkään globaalien virtojen tilan rajattomassa maa-
ilmassa kuin kansallisella tasolla melko rajatulla valintojen kentällä. Myös valin-
tojen kentällä ovat kansainväliset vaihtoehdot lähes poikkeuksetta mukana, mutta
liittyvät erityisesti muuttoalttiisiin elämänvaiheisiin ja lyhyisiin komennustyyppisiin
työtehtäviin ennemmin kuin vakituisempaan siirtymiseen ulkomaille.

Pääsääntöisesti suomalaiset osaajat eivät ole Brooksin “boheemeita porvarei-
ta” tai Castellsin “kansainvälistä eliittiä”, vaan arvot ja arvostukset ovat hyvin
lähellä valtaväestöä. Suomen yhteiskunnalle tyypilliset tasa-arvoisuus ja
erottumattomuus näkyvät myös osaajien arkisessa elämäntyylissä. Kuten Ilmo-
nen on todennut, tieto- ja taitoammattilaisia ei yhdistä pyrkimys ylellisiin asuin-
alueisiin, aurinkokuivatut tomaatit tai maitokahvi, vaan suvaitsevaisuus, perhearvot
ja tasapainoisuus. Henkiset arvot korostuvat aineellisia enemmän. (Ilmonen 2000.)
Henkisiin arvoihin voidaan lukea myös osaajien sijoittumista pääsääntöisesti oh-
jaavat tekijät: kiinnostavat ja haastavat työtehtävät eli työn sisältö sekä sosi-
aaliset suhteet eli useimmiten halu palata tuttujen sosiaalisten verkostojen ja mil-
jöön pariin (paluumuutto). Erityisesti nämä tekijä ohjaavat sijoittumista valintojen
kentällä.

Valintojen kenttä muodostuu niistä kaupunkiseuduista, joita osaaja pohtii
potentiaalisina asuinseutuina. Yksinkertaistaen pääsyvaatimukset valintojen ken-
tälle ovat:

• Kyky tyydyttää osaajan “perustarpeet” eli kaupunkiseudun ominaisuudet.

• Osaajien tietoisuus kaupunkiseudun vetovoimaisista ominaisuuksista eli selkeä
profiili

• Positiivinen tai neutraali asenne kaupunkiseutua kohtaan eli hyvä tai arvovapaa
imago

Hyvästä parempaan hakeutuvien osaajien vähimmäisvaatimukset tai “perustarpeet”
ovat kärjistäen viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, hyvät peruspalvelut sekä
kiinnostavat työmahdollisuudet osaajan toimialalta (ks. Raunio & Linnamaa 2000).

Suomalaisten osaajien valintojen kenttä muodostuu yksinkertaistaen Helsingin
seudusta, muista kasvukeskuksista (mahdollisista muista kiinnostavia työpaikkoja
tarjoavista kaupunkiseuduista), entisestä kotiseudusta ja nykyisestä asuinseuduista
sekä ulkomaista yleensä. Pääsääntöisesti kiinnostavat työmahdollisuudet tai tietoi-
suus niistä rajaavat valintojen kenttää voimakkaasti. Usein kentällä on vain kaksi
tai kolme todellista vaihtoehtoa, joiden välillä vetovoimaisuutta arvotetaan. Arvot-
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tamisen kohteena on aina myös asuinseutu eli vetovoimainen kaupunkiseutu paitsi
houkuttelee myös sitouttaa. Vetovoimaisuus ei siis vain “vedä”, vaan muodostuu
neljästä eri tavoin vaikuttavasta “voimasta”, jotka voivat joko . . .

• Vetää kaupunkiseudulle eli kaupunkiseudun tarjoamat mahdollisuudet näyttävät
seudun ulkopuolella niin houkuttelevilta, että muiden tarjolla olevien vaihtoehto-
jen sijaan päätetään sijoittua sinne. Kaupunkiseutujen välillä lähinnä kiinnostavat
ja haastavat työ- ja uramahdollisuudet todella vetävät osaajia seudulta toiselle.

• Estää kaupunkiseudulle sijoittumisen, jolloin jotkin tekijät näyttävät seudun ulko-
puolelta niin negatiivisilta ja voimakkaasti elämänlaatua heikentäviltä, että riskiä
niiden toteutumisesta omalla kohdalla ei tahdota ottaa seudulle muuttamalla.
Kaupunkiseudun ilmapiiri voi muodostua estäväksi voimaksi, jos sen oletetaan
vaikeuttavan sosiaalisten suhteiden luomista ja seudun yhteisöön sisään pääse-
mistä (suurkaupungin hektinen urailmapiiri tai pikkukaupungin sisäänpäin
kääntyneisyys). Helsingin seudulle sijoittumista estävät myös suurkaupungille
tyypilliset asumisen hinta ja ruuhkautuminen.

• Sitouttaa tai juurruttaa kaupunkiseutuun. Sitouttaminen syntyy tekijöistä, joiden
vuoksi seudulla pysyminen on perusteltua. Juurtuminen on astetta voimakkaam-
paa ja liittyy enemmän sosiaalisiin suhteisiin ja tunneperäiseen kiintymiseen koti-
seutuun. Juurtumisen äärimmäisenä muotona voidaan pitää paluumuuttoa, joka
perustuu paluuseen sosiaalisten verkostojen ja tuttujen maisemien pariin. Sitouttavia
tekijöitä ovat esimerkiksi miellyttävä asuinympäristö ja perheellisten kohdalla eri-
tyisesti korkealaatuiset koulut.

• Irrottaa tai työntää seudulta pois. Irrottaminen syntyy tilanteessa, jossa esimer-
kiksi seudun palvelut ovat vain välttävästi hoidettuja. Jos tilaisuus vaihtaa asuin-
seutua nousee esiin, nämä tekijät eivät millään tapaa sido yksilöä siihen, vaan ovat
osaltaan “irrottaneet” hänet seudusta. Työntö on astetta voimakkaampaa ja syn-
tyy seudun negatiivisista tekijöistä, jotka selvästi lisäävät yksilön halukkuutta ja
aktiivisia toimenpiteitä hakeutua seudulta pois. Irrottavia tai työntäviä tekijöitä ei
varsinaisesti noussut esiin. Puolison työllistymismahdollisuudet voidaan nähdä
vaihtelevalla voimakkuudella työntävänä tekijänä kaikilla paitsi Helsingin seudulla.
Suomalaisten kasvukeskustenkin työmarkkinat ovat kuitenkin lopulta melko kape-
at.

Kärjistäen lähinnä työn sisällön korostaminen ja sen perässä liikkuminen erottavat
osaajat valtaväestöstä. Kiinnostavia ja haastavia työmahdollisuuksia tarjoavat, laa-
dullisesti korkeatasoiset työmarkkinat (luovat ongelmanratkaisuympäristöt) näh-
dään erittäin vetovoimaisina. Myös asuin- ja elinympäristön laatua arvostetaan
erittäin paljon. Työmarkkinoiden tarjoamat luovat ongelmanratkaisuympäristöt ovat
kuitenkin varsinainen vetävä voima, koska ne nähdään hyvin eri tasoisina. eri
kaupunkiseuduilla. Sen sijaan asuin- ja elinympäristön oletetaan olevan kohtuulli-
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sen samantasoista kaikilla valintojen kentän kaupunkiseuduilla. Näin ollen
muuttoliiketutkimuksen perinteinen jako seutujen välillä muuttoa ohjaavien työ-
markkinoiden ja seudun sisäistä muuttoa ohjaavan asuin- ja elinympäristön laadun
välillä ei ainakaan vielä ole radikaalisti muuttunut.
Yksittäisiä kaupunkiseudun ominaisuuksia ei kuitenkaan voida liittää suoraan eri
voimiin, vaan ominaisuuksien merkitys on aina riippuvainen siitä valintojen kentäs-
tä, jolla kaupunkiseutu vetovoimaisuudesta kilpailee. Kentän muuttuessa myös
vetovoimaisuuden voimien roolit muuttuvat. Kaupunkiseutujen asema valintojen
kentällä muuttuu:

• osaajien preferenssien muuttuessa,

• kaupunkiseudun ominaisuuksien muuttuessa,

• muiden kaupunkiseutujen ominaisuuksien muuttuessa,

• osaajien tietoisuuden kaupunkiseutujen välisistä eroista muuttuessa,

• osaajien asenteiden muuttuessa tai

• uusien vaihtoehtojen noustessa valintojen kentälle.

Preferenssit eivät todennäköisesti muutu perusolemukseltaan kovinkaan paljoa,
joten valintojen kenttää muokkaavat kaupunkiseutujen kehittymisprosessit, kyky
kehittää ja markkinoida kaupunkiseutua sekä kyky vastata kansainvälistymisen
haasteisiin. Lähitulevaisuudessa kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikassa onkin tar-
koituksenmukaista kiinnittää huomiota seuraaviin inhimillisten voimavarojen sijoit-
tumisen kannalta tärkeisiin teemoihin:

• Paikallisten työmarkkinoiden laadun merkitys kasvaa eli niiden on tarjottava myös
jotakin muuta kuin koulutusta vastaava työ ja toimeentulo. Erilaiset yritysten,
yritysklustereiden, teknologiakeskusten, korkeakoulujen, jne. muodostamat
osaamiskeskittymät nousevat yhä tärkeämpään rooliin vetovoimaisuuden kehittä-
misessä. Luovan ongelmanratkaisuympäristön merkitys kasvaa.

• Osaajat ja osaajien työmarkkinat kansainvälistyvät ja osaamiskeskittymiä on luke-
mattomia eripuolilla maailmaa, joten osaajilla on entistä useampia vaihtoehtoja tar-
jolla. Paikallisista työmarkkinoista on pyrittävä luomaan muista mahdollisuuksista
ja informaatiotulvasta erottuva brändi, joka tarjoaa seudulla työskentelevälle jota-
kin lisäarvoa enemmän kuin muut seudut. Kaupunkiseudun markkinoinnin merki-
tys kasvaa.

• Asuin- ja elinympäristön laadun merkitys osaajien sijoittumisessa tullee korostu-
maan lähitulevaisuudessa. Kaupunkiseutujen erilaistuminen ja vaihtoehtojen kan-
sainvälistyminen korostaa asuin- ja elinympäristön roolia valintojen kentällä. Vaik-
ka työ- ja uramahdollisuudet määräävät kentälle nousevat vaihtoehdot, asuinym-
päristön laatu on entistä kriittisemmän tarkastelun kohteena vaihtoehtojen erilais-
tumisen myötä. Asuin- ja elinympäristön laadun merkitys kasvaa.

• Korkeakoulutuksen rooli ei ole vain tuottaa osaamista, vaan korkeakoulut vetävät
osaamista myös puoleensa ja profiloivat seutua ilmapiiriltään avoimena ja helposti
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lähestyttävänä. Kaupunkiseudun osaamisilmapiirin merkitys seudun imagon taus-
talla kasvaa.

Globaalisti virtaavassa maailmassa on oltava vetovoimainen kaupunkiseutujen
kehittämisen kannalta arvokkaiden resurssivirtojen suhteen. Virtuaalisen kulttuu-
rin yhteiskunnassa todellisuudesta muodostetut mielikuvat rakentavat oman todel-
lisuutensa muodostaen jatkuvasti merkitystään kasvattavan maailmankuvan yhä
useampien ihmisten mieliin (ks. Niiniluoto 1989). Ilman mielikuvaa kaupunkiseutu
ei ole olemassa globaalissa informationaalisessa todellisuudessa (ks. Lash & Urry
1994). Mielikuvan on kuitenkin aina perustuttava todellisuuteen. Lukuisat epävi-
ralliset tiedon kanavat välittävät viestejä kaupunkiseudun ominaisuuksista ja jos
kaupunkiseudun oma markkinointi on ristiriidassa tämän viestin kanssa, kääntyy
se itseään vastaan. Kilpailukykyä voidaan siis vahvistaa markkinoinnin avulla ja
jopa luoda kilpailuetu, mutta olennaista kilpailukyvyn kehittämisessä ovat todelliset
kehittämisprosessit. Kun kilpailukykyä kehitetään HR-orientaation mukaisesti, sen
perustana ovat yksilön hyvinvointi ja oppiminen. Inhimillisten resurssien kehittämi-
sessä elinkeinopolitiikassa ei riitä, että otetaan huomioon asuin- ja elinympäristö.
On otettava huomioon yksilö ja hänen tarpeensa eri elämänvaiheissa.
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LIITE 1 Haastatteluihin ja/tai kyselyyn osallistuneet yritykset

Turun seutu:

1. Finnsusp Oy
2. Teleste  Oyj
3. Wallas-Marin Oy
4. Deltamarin ltd.
5. Multimediatoimisto Kuulalaakeri
6. Leiras Oy
7. Wallac Oy
8. BioTie Therapies Oy
9. Rados Technology group
10. Trafotek Oy
11. Siemens Oy
12. Orion-yhtymä Oyj
13. Elomatic Oy
14. ICL
15. Novo Group Oyj

Tampereen seutu:

1. SecGo  solutions, Instrumentointi Oy
2. Pilkington Lamino Oy
3. Nokia Research Center
4. TietoEnator Oyj
5. Icon Medialab
6. Pikotec Oy
7. Bronto skylift Oy
8. Sansibar Oy
9. Elektrobit ltd.
10. Media Click Oy
11. Bionx Implants ltd.
12. Instrumentointi Oy
13. ECO-S Inc

Helsingin seutu:

1. Neles  Field Controls Oy
2. ABB Industry Oy
3. Planmeca Oy
4. Vaisala Oy
5. Yhtyneet Laboratoriot Oy
6. Novo Group Oyj
7. F-secure Oy
8. Orion Pharma Oyj
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9. Orion Diagnostica Oyj
10. Andersen Consulting
11. Nokia
12. Cap Gemini Oy
13. Icon Medialab
14. Neuromag Oy

Porin seutu

1. Votek Oy
2. TietoEnator Oyj
3. Swisslog-Cimcorp Oy
4. Sampo Rosenlew/SR-Robotics Oy
5. Porin Prinet Oy
6. DataMasters Oy
7. PI-Rauma Oy
8. Outokumpu Research Oy
9. Nokia
10. i2 Technologies Finland Oy
11. Elinar Oy

Seinäjoen seutu

1. Plantool Unit Oy
2. PSS-Trade Oy
3. GeraCap Oy
4. Atria Oyj
5. Steel Invest Oy
6. Insinööritoimisto Sarajärvi Oy
7. Epec Oy
8. Rauhala Yhtiöt Oy
9. LifeIT Oy

Jyväskylän seutu

1. GWS Systems Oy
2. a.c. interactive Oy
3. TietoEnator Oyj
4. Stresstech Oy
5. Relatech Oy
6. Nokia
7. Santasalo Gears Oy
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