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Kiireisten tiivistelmä:

Suomi globaalitalouden osaajien valintojen
kentällä

Käsillä oleva teos on “Should I Stay or Should I Go” –tutkimuksen loppuraportti.
Tutkimus tarkastelee suomalaisten kaupunkiseutujen ja yritysten vetovoimaisuutta
osaajien kansainvälisillä työmarkkinoilla. Tarkastelu keskittyy Helsingin ja Espoon,
Tampereen, Turun (Salon) ja Oulun kaupunkeihin ja niiden ympäristöihin. Tutki-
muksen kohderyhmänä ovat ulkomaalaiset osaajat ja vastaajat ovat tietotekniikan
ja Turun seudulla osin myös bioteknologian aloilta

Should I Stay or Should I Go -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten osaa-
vaa  ulkomaalaista työvoimaa kyetään yhtäältä houkuttelemaan ja toisaalta
juurruttamaan suomalaiseen työyhteisöön ja elinympäristöön. Aineisto koostuu 122
teemahaastattelusta sekä ulkomaalaisille osaajille kohdennetun internetkyselyn 556
vastauksesta (ks. liite 1).

Tutkimuksen pääkysymykset ovat:

1) Mikä on ulkomaalaisten osaajien mielikuva suomalaisista yrityksistä työpaikkana
sekä Suomesta yleensä työskentely- ja asuinpaikkana?

2) Mikä on ulkomaalaisten osaajien kokemus suomalaisista yrityksistä työpaikkana
sekä Suomesta yleensä työskentely- ja asuinpaikkana?

Ensimmäinen pääkysymys tarkastelee suomalaisten kaupunkiseutujen ja suoma-
laisten yritysten imagoja ulkomaalaisten osaajien keskuudessa ennen ja jälkeen Suo-
meen saapumisen. Suomessa työskentelevien vastaajien avulla pyritään selvittä-
mään myös se, miksi he työskentelevät juuri Suomessa.

Toinen pääkysymys tarkastelee suomalaisten kaupunkiseutujen sekä suomalais-
ten yritysten vahvuuksia ja pullonkauloja, jotka vahvistavat tai heikentävät näiden
kilpailukykyä ulkomaalaisten osaajien silmissä. Mitkä ovat yritysten ja kaupunki-
seutujen kilpailuedut osaavan työvoima houkuttelussa ja sitouttamisessa?
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Globaalitalouden osaajat

Kohderyhmänä ovat globaalitalouden osaajat, mikä viittaa paitsi globaalisti sovellet-
tavaan osaamiseen myös valmiuteen etsiä työmahdollisuuksia kansainvälisesti. Glo-
baalitalouden osaajat voidaan yksinkertaistaen jakaa kolmeen ryhmään:

• Globaalitalouden vaeltajat harkitsevat muuttamista, jos jostakin nousee esiin kiin-
nostavampia työ- ja uramahdollisuuksia kuin nykyinen. Globaalitalouden vaeltajat
liikkuvat maasta toiseen vuoden tai muutaman pituisissa periodeissa. Tavoitteena
ei ole integroitua paikalliseen kulttuuriin vaan lähinnä sen globaalitalouden kulttuu-
riin.

• Elämänlaatumuuttajat harkitsevat muuttamista, jos oletetaan jonkin muun seudun
tarjoavan selkeästi korkeamman elämänlaadun tai paremmin haluttua elämäntapaa
vastaavan ympäristön kuin nykyinen asuinseutu. Elämänlaatumuuttajat etsivät py-
syvämpää asuinpaikkaa ja tavoitteena on integroitua paikalliseen kulttuuriin.

• Sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavien motiivi integroitua riippuu muuton
aiotusta pysyvyydestä eli viimekädessä henkilöstä tai yhteisöstä, joka on ollut
muuton pääasiallinen motiivi. Muuttamista harkitaan, jos tärkeänä pidetyt sosiaali-
set suhteet tai perhesiteet ovat nykyisen asuinseudun ulkopuolella tai muuttamas-
sa sinne.

Globaalitalouden vaeltajuuden mahdollistaa osaamisen globaali soveltuvuus ja kan-
sainvälistä liikkuvuutta tukeva globaalitalouden verkosto. Esimerkiksi ICT- ja bio-
teknologia-aloilla osaamista voidaan usein soveltaa ympäri maailman, mikä antaa
yksilölle mahdollisuuden kilpailuttaa työnantajia kiinnostavimmista ja haasteellisim-
mista työtehtävistä kansainvälisesti. Liikkuvuutta valintojen kentällä lisää osaajien
kansainvälistyminen ja työmarkkinoiden muuttunut dynamiikka, jossa yhteen työn-
antajaan tai tehtävään ei sitouduta yhtä pitkäaikaisesti kuin aiemmin. Ura koostuu
monista ehkä muutaman vuoden kestävistä periodeista ja työpaikan vaihtaminen on
osa urakehitystä ja elämäntapaa.

Liikkuvuus painottuu myös globaalitalouden osaajilla tiettyihin elämänvaiheisiin.
Rooli paikasta toiseen liikkuvana vaeltajana ja pysyvämpää asuinpaikka1 preferoivana
elämänlaatumuuttajana tai sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavana vaihtelee yksi-
lön perhesuhteiden ja elämäntilanteiden muuttuessa. Kaikkia globaalitalouden osaajia
luonnehtii vaeltajuus ainakin jossakin määrin ja osalla se korostuu läpi elämän. Usein
vaeltajuus liittyy kuitenkin elämänvaiheisiin, jolloin sidoksia tiettyyn paikkaan on vain
vähän.
Globaalitalouden verkosto muodostuu osaajan näkökulmasta kansainvälisesti
rekrytoivista osaamisintensiivisistä yrityksistä ja niiden alueellisista keskittymistä.
Tässä organisaatioiden muodostamassa verkostossa osaajat liikkuvat valtioiden,
kaupunkiseutujen tai alueiden ja yritysten luomien väylien kautta. Lisääntynyt vuo-
rovaikutus ja sen myötä kehittyneet yhteydet näiden alueiden välillä “kutistavat”
etäisyyksiä globaalitalouden verkoston sisällä sekä ajallisesti että kulttuurillisesti.
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Tämä näkyy globaalitalouden osaajien tavassa hahmottaa maailmaa ja muodostaa
mielikuvia ympäröivästä todellisuudesta. Kansainvälisesti liikkuvat osaajat eivät
hahmota maailmaa vain kansallisvaltioina ja kaupunkeina, vaan entistä enemmän
myös oman toimialansa osaamiskeskittymien ja työmarkkinoiden muodostamana
globaalitalouden verkostona. Tällaista mielikuvaa muodostetaan usein tietoisesti työs-
kenneltäessä kansainvälisessä toimintaympäristössä ja erityisesti silloin, kun yksilö
pohtii kansainvälistä muuttoa omakohtaisena mahdollisuutena.

Mielikuvat Suomesta

Mielikuvat Suomesta ja sen kaupunkiseuduista olivat ulkomaalaisten osaajien valin-
tojen kentällä melko heikosti näkyvillä. Tieto kiinnostavista tehtävistä oli välittynyt
pääasiassa internetissä rekrytointisivustojen ja toisaalta erilaisten globaalien “pus-
karadioiden” välityksellä. Molemmat menetelmät luovat mielikuvaa ennemminkin
työtehtävästä ja työnantajayrityksestä kuin Suomesta, tosin kohdistuen tarkasti ta-
voiteltuun kohderyhmään. Mielikuvat Suomesta olivat melko ohuita ja stereotyyppi-
siä, eivätkä kovinkaan vetovoimaisia:

• Ennen tietoa tarjolla olevasta mahdollisuudesta mielikuva Suomesta kiteytyi edel-
leen kylmään ja harvaan asuttuun pohjoiseen maahan, jossa asuu hiljainen kansa.

• Jossakin määrin - pääosin eurooppalaiset - olivat tietoisia myös Suomen yleisestä
tietoyhteiskuntakehityksestä eli lähinnä matkapuhelinten ja internetin yleisyydestä
ja näihin liittyvästä liiketoiminnasta ja yksittäisistä yrityksistä.

• Mielikuva Suomen kaupunkiseuduista on sekä Euroopassa että sen ulkopuolella
lähempänä tietämättömyyden rajaa. Lähinnä Helsinki ylittää satunnaisesti tuntemi-
sen tason.

Pääsääntöisesti muuton syynä oli kiinnostava työpaikka. Työpaikka on hankittu en-
nen maahan muuttamista eli ei muuteta kiinnostavia työmahdollisuuksia tarjoavalle
seudulle ja etsitä työtä, vaan kiinnostava työpaikka sattumalta sijaitsee seudulla.
Poikkeuksen muodostavat ne, joiden muutto perustuu sosiaalisiin suhteisiin ja lähin-
nä perhesyihin. Jossakin määrin osaajissa oli myös elämänlaatumuuttajia, mutta
heidän päämotiivinsa muuttaa perustui pääosin joko aikaisempaan kokemukseen
Suomesta tai taloudellisiin syihin. Jälkimmäisen kohdalla osa tuli maahan erityisso-
pimuksilla, joissa palkka on paikallisia sopimuksia korkeampi. Toisaalta lähialueilta
voitiin tulla Suomeen, jos haluttiin turvallisempaan ja vakaampaan ympäristöön, mutta
kuitenkin säilyttää sosiaaliset verkostot kohtuullisen lähellä. Kummaankaan ryhmän
muuttopäätös ei siis varsinaisesti liity vetovoimaisiin mielikuviin Suomesta, vaan ai-
kaisempaan kokemukseen tai erityisiin taloudellisiin etuuksiin. Myös työ- ja ura-
mahdollisuuksiin liittyvät “mielikuvat” on yleensä “rakennettu” työnantajan ja osaa-
jan välisessä tiedonvaihdossa, joten yleisestä mielikuvasta Suomen työmarkkinoista
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ei ole kyse. Houkuttelevat mielikuvat liittyivät tällöin lähinnä yksittäisen yrityksen
tarjoamiin kiinnostaviin työtehtäviin tai uraa edistäviin ja ammatillista referenssilis-
taa parantaviin “looks good on my CV” -mahdollisuuksiin.

Mielikuva kiinnittyy siis yhteen kaupunkiseudun “tuotteeseen” ja muut tekijät lähin-
nä tukevat sen vetovoimaisuutta. Houkutteleva mielikuva osuu kohderyhmän ”herk-
kään kohtaan” (sweet spot), joka on yksilön elämässä ja minäkuvassa keskeinen
osa-alue (Aaker & Joachimsthaler 2001, 293). Kun vetovoimaista mielikuvaa ei ole
levinnyt laajalle kohderyhmän keskuuteen, olennaista on ”herkän kohdan” löytämi-
nen ja kiinnostuksen herättäminen, jonka jälkeen osaaja voi arvioida kohdeseudun
tarjoamia mahdollisuuksia tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

Internet voidaan nähdä globaalitalouden verkoston osaamis- ja työmarkkinoilla
navigoivien osaajien “karttana”, jonka kautta mahdollisuuksia etsitään ja välitetään
(yritysten globaali rekrytointi internetin kautta, sähköpostit “head huntereilta”, ym.).
Kansallisvaltioista ja kaupunkiseuduista informaatiota etsitään lähinnä silloin, kun
sijoittuminen tai muu vuorovaikutus alueen kanssa on todennäköistä. Osaajien globaali
verkosto muodostaa löyhästi yhteenkietoutuneen ”yhteisön”, jonka sisällä mieliku-
via ei synny vain virtuaalitodellisuuden tuotteena, vaan erityisesti ihmisten välisissä
henkilökohtaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tämä korostaa todellisten kehittämis-
toimenpiteiden merkitystä myös mielikuvien syntymisessä, koska tiedon kanavien
kautta viestit välittyvät tehokkaasti seudun todellisista työmahdollisuuksista ja toi-
saalta siellä jo asuvien tai asuneiden omakohtaisista kokemuksista globaalitalouden
verkostoon. Tällaisia mielikuvia ja seutujen vetovoimaisuutta voivat vahvistaa esi-
merkiksi seudun osaamiskeskittymät ja niistä kertovat internetsivustot.

Kärjistäen osaajia motivoi muuttamaan työ- ja uramahdollisuudet, sosiaaliset suh-
teet tai sen hetkisen asuinseudun työntävät tekijät. Näiden kolmen muuttoon
motivoivan voiman kautta muodostuu valintojen kenttä potentiaalisista kiinnostavia
työmahdollisuuksia ja riittävän korkeatasoisen asuinympäristön tarjoavista mahdol-
lisuuksista, jotka osaajan tietoon tulevat. Osaajien preferenssit asuinseudun valin-
nassa ovat hyvin monipuoliset ja  asuinympäristön laatu, turvallisuus, sosiaalinen
ilmapiiri ja taloudellinen hyvinvointi ovat tärkeitä kriteereitä kun valintaa eri vaihto-
ehtojen väliltä tehdään. Tärkeänäkin pidetyty kriteerit saavat usein kuitenkin väis-
tyä päämotiivien tieltä ja päätös tehdään niiden perusteella, jos riittävä taso tär-
keimpien preferenssien osalta täyttyy. Preferenssejä ja niiden luomaa käsitystä
“unelmakaupungista” ei siis pidä sekoittaa niihin todellisiin syihin, jotka osaavaa
työvoimaa globaalisti liikuttavat. Useimmat asuinseudun valinnassa tärkeiksikin ar-
vostetut tekijät ovat heikkolaatuisina ennemminkin muuttoa estäviä tai seudusta
irrottavia tai työntäviä voimia kuin korkealaatuisina seudulle houkuttelevia voimia.
Kärjistäen hyvät työ- ja uramahdollisuudet sekä sosiaaliset suhteet ovat muuton syy
ja niiden olemassaolo aktivoi valintaprosessissa muuten passiiviset elämänlaatutekijät
osaajavirtojen suuntaamisessa.
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Yleinen tuntemattomuus synnyttää jossakin määrin myös epäilyksiä maan mah-
dollisuuksista tarjota mielekkäitä työ- ja uramahdollisuuksia ja toisaalta laadukasta
asuinympäristöä kohtaan. Kansainvälisesti tunnetut ja luottamusta herättävät yri-
tykset tosin vähentävät tietämättömyyteen perustuvaa epäluuloa eli globaalisti me-
nestyvän yrityksen sijainti antaa lupauksen myös muilta osin toimivasta yhteiskun-
nasta. Usein pelkkä yrityksen sijainti seudulla riittää, koska kiinnostavan työ-
mahdollisuuden tarjoavan yrityksen ja sen osaavan henkilökunnan ei oleteta sijait-
sevan seudulla, jossa elämänlaatu on heikko, etenkin jos yrityksen henkilökunta niin
kertoo. Suomeen muuttoa estäviä  tekijöitä olivat lähinnä:

• Palkkataso ja verotus ja näiden yhteisvaikutuksesta kohtuullisen alhainen taloudel-
lisen hyvinvoinnin taso

• Osaajia kiinnostavien mielikuvien puuttuminen eli Suomen poissaolo tai epäuskot-
tavuus valintojen kentällä yleensä

• Työlupaprosessien pitkä kesto EU:n ulkopuolelta tuleville ja erityisesti osaajan
puolisolle tai perheelle

Luonnollisesti lukuisat muutkin tekijät kuten suomenkieli, ilmasto, kaupunkien pie-
nuus, jne. voivat toimia estävinä tekijöinä joillekin yksilöille, mutta yleisesti ottaen
niiden merkitys ei noussut selkeästi esiin. Vetäviä tai estäviä tekijöitä ei kuitenkaan
voida siis pitää yleisenä osaajien mielikuvana Suomesta tai Suomen imagona maa-
ilmalla

Yritysten aktiivisten houkuttelu- ja rekrytointitoimien jälkeen yksilön näkökul-
masta voi vaikuttaa yllättävältä, jos maahan saapumista joudutaan työ- ja oleskelu-
lupien vuoksi odottamaan pitkään. Usein globaalisti työmahdollisuuksia etsivällä
osaajalla on montakin työhakemusta samanaikaisesti vireillä tai työhönottohaastattelut
jo sovittuina muidenkin yritysten kanssa. Jos lupaprosessi kestää kuukausia on hy-
vin mahdollista, että hakija valitsee houkuttelevan tarjouksen toisaalta tai keskuste-
lee sen hetkisen työnantajansa kanssa päästen parempaan sopimukseen. Lupa-
prosesseja ollaankin tällä hetkellä uudistamassa ja kokonaisuutena kysymys on myös
jo maassa olevien, opiskelijoiden sekä puolisoiden lupakäytännöistä. Toisaalta kyse
ei ole vain virallisista säädöksistä, vaan myös siitä miten viranomaiset niitä tulkitse-
vat käytännössä.

Sopeutuminen ja sitoutuminen Suomeen

Globaalitalouden verkoston sisällä voitaneen nähdä vallitsevan globaalitalouden
kulttuurin, joka on rakentumassa normeineen ja arvoineen paitsi median, yksilöi-
den lisääntyneen liikkuvuuden ja toisiaan lähentyvien kulutustottumusten myös eri-
tyisesti globaalitaloudessa toimivien yksilöiden kansainvälisen vuorovaikutuksen
myötä. Globaalitalouden kulttuurilla viitataan tässä globaalitalouden konkreettisessa
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toimintaympäristössä - kansainvälisissä ja ennen kaikkea monikulttuurisissa organi-
saatioissa - työskentelevien yksilöiden yhteiseen kulttuuriin. Globaalitalouden kult-
tuurissa toimiville yksilöille on muodostunut yhteisiä toimintatapoja ja kulttuurista
kompetenssia yleisemmän globaalin kulttuurin omaksumisen lisäksi. Kansallisten
kulttuurien kohtaamisen “puskurina” toimii siis yhtäältä yrityksen oma toimintakult-
tuuri ja toisaalta kansainvälisessä ympäristössä toimivien ja työskentelevien osaaji-
en omaksumat globaalikulttuurin piirteet. Kulttuurien fuusioituminen ei tarkoita nii-
den välisten erojen totaalista poistumista, vaan näkemysten ja toimintatapojen lä-
hentymistä joiltakin osin.

Paikallisen kulttuurin piirteet ovat siis näkyvillä myös globaalitalouden kulttuuris-
sa. Suomalaisen kulttuurin erityispiirteet, jotka vaikeuttivat eri kulttuureista tulevien
sopeutumisprosessia olivat tiivistäen suomalaisen keskustelukulttuurin ja sosiaali-
sen vuorovaikutuksen vähäisyys sekä itsenäisyyden ja omatoimisuuden korostami-
nen. Nämä piirteet nousivat esiin sopeutumista hidastavina ilmiöinä niin työympäris-
tössä,  yhteiskunnassa yleensä kuin sosiaalisessa ympäristössäkin (kuva 22). Ilmiöt
olivat heikoimpia globaalitalouden kulttuurin “puskuroimassa” työympäristössä ja
kärjistyivät paikallisessa sosiaalisessa ympäristössä. Periaatteessa samat ilmiöt oli-
vat kaikista eri kulttuureista tulevien yksilöiden sopeutumisprosessia vaikeuttavia
tekijöitä ja vaikeusaste vain jossakin määrin vaihteli eri kulttuurien välillä. Toisaalta
kyky sopeutua on hyvin yksilöllistä, joten kulttuuriset stereotypiat eivät välttämättä
ole kovin käyttökelpoisia monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimimaan
oppineiden globaalitalouden osaajien kohdalla.

• Työympäristössä on mahdollista pehmentää paikalliskulttuurin vaikutusta monin
tavoin. Tämä vaatii erityisesti yritysten esimiehiltä ja työyhteisöiltä omien toiminta-
tapojen ymmärtämistä ja niiden vaikutuksen tunnistamista toisista kulttuureista tu-
leviin. Ensisijaista olisi siis oppia oman kulttuurin toimintatapojen vaikutukset, kos-
ka globaalitalouden osaajien tapauksessa kulttuuriset stereotypiat eivät välttämät-
tä ole kovin käyttökelpoisia. Kulttuurien yhteensovittamiseksi voidaan käyttää myös
kulttuurista kompetenssia omaavia “sillanrakentajia”.

• Nämä kulttuuriset piirteet näkyivät myös suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkik-
si terveydenhuollon ja koululaitoksen kohdalla. Suomalaisen omatoimisuuskulttuurin
ja yksilön itsenäisyyden korostuminen saattaa synnyttää toisesta kulttuurista tule-
valle kuvan “huonosta palvelusta” tai lasten liian vapaasta, jopa välinpitämättömästä,
kasvatuksesta. Tällöin “palvelun laatuun” mahdollisesti petytään tai halutaan kas-
vattaa lapset sosiaalisemmassa kulttuurissa tai oman kotikulttuurin piirissä.

• Sosiaalisten suhteiden solmimisen vaikeus on tyypillinen ongelma vieraaseen kult-
tuuriin muuttavilla, mutta Suomessa ongelma korostuu sekä työpaikalla että erityi-
sesti yksityiselämässä. Tätä selittävät suomalainen vuorovaikutuskulttuuri ja sosi-
aalinen elämä, jotka ovat kohtuullisen passiivisia verrattuna moniin muihin kulttuu-
reihin. Sosiaalinen ulkopuolisuus on vahva motiivi lähteä kolmanteen maahan tai
palata kotimaahan.



11

Kuva 0. Suomen vetovoimaisuus globaalitalouden osaajien valintojen kentällä

Kulttuuristen tekijöiden lisäksi monet laadulliset tekijät voivat sitouttaa tai irrottaa
osaajia suomalaisesta toimintaympäristöstä. Suomeen sitouttavat tekijät voidaan tii-
vistää seuraavaan listaan:

• Kiinnostavat ja haastavat työtehtävät. Tärkein sitouttava tekijä oli usein työ, jonka
vuoksi muilla elämänalueilla siedettiin jossakin määrin myös sopeutumisvaikeuksia.

• Suomalainen puoliso. Yli 70 prosenttia Suomeen pysyvästi jäämistä suunnittelevista
oli avio- tai avoliitossa suomalaisen kanssa. Sitouttava vaikutus korostuu, jos pa-
riskunnalla on kouluikäisiä lapsia tai puolison ammattitaito on sidottu suomalaiseen
yhteiskuntaan (esim. opettaja).

• Työkulttuuri. Rento, hierarkioista vapaa ja yksilöä kunnioittava työkulttuuri koe-
taan usein erittäin positiivisena.

• Rauhallinen elämänrytmi työssä ja yksityiselämässä. Suomalainen työkulttuuri on
jossakin märin vähemmän kilpailuhenkistä kuin monissa muissa maissa ja toisaalta
työilmapiiri on usein rento ja työympäristö viihtyisiä. Vastaavat ilmiöt näkyvät myös
yksityiselämässä etenkin Helsingin ulkopuolella.

• Perheorientaatio. Yhteiskunnassa ja työelämässä näkyy perheen arvostus pitkinä
lomina, kohtuullisen lyhyinä työpäivinä, mahdollisuutena jäädä sairaan lapsen kanssa
kotiin, jne. Yhteiskunnassa laajemmin perheorientaatio näkyy julkisin varoin
kustannetuissa päiväkodeissa, kouluissa, leikkikentissä, jne. Toisaalta lasten per-
heen arvostus ei välttämättä näy ulkomaalaisille lasten kasvatustavoissa tai perhei-
den asennoitumisessa sinänsä.

• Pikkukaupunkimainen asuinympäristö. Asuinympäristö on tyypillisesti luonnon-
läheinen, turvallinen ja rauhallinen.
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• Hyvin toimiva yhteiskunta. Yhteiskunnan ja yksityisten tuottamat palvelut toimi-
vat pääsääntöisesti hyvin, vaikka eivät aina ole kovin monipuolisia tai kansainväli-
siin asiakkaisiin tottuneita.

• Luottamus ja turvallisuus. Yhteiskuntaan, viranomaisiin ja ihmisiin voi luottaa, mikä
tekee osaltaan elämästä vähemmän stressiä aiheuttavan ja kohottaa elämänlaatua.

Suomalaisen yhteiskunnan piirteistä on olennaista tarkastella hyvinvointivaltion kus-
tantamien palveluiden merkitystä ulkomaalaisille osaajille. Julkisin varoin tuotetut
palvelut (koulutus, päivähoito, eläkkeet, tms.) ovat etu maassa syntyneille tai pitkää
asuville, jotka opiskelevat ilmaiseksi ja käyttävät yhteiskunnan tarjoamia edullisia tai
ilmaisia palveluita. Maahan vain muutamaksi vuodeksi sijoittuvalle osaajalle nämä
palvelut ovat yleensä kuitenkin olleet hänen kotimaassaan maksullisia, eivätkä ne
siten kompensoi hänelle Suomessa maksettavaa kohtuullisen alhaista palkkaa ja
hänen maksamiaan korkeita veroja. Ulkomaalaisille usein myös “markkinoidaan”
Suomen hyvinvointipalveluja korkealaatuisina ja korkeaa verotusta selittävinä, joten
odotukset laadusta ovat joskus liiankin korkeat. Suomesta irrottavia tai jopa työntä-
viä tekijöitä ovat:

• Suomen palkkataso ja verotus, jotka yhdessä muodostavat kohtalaisen vaatimat-
toman taloudellisen hyvinvoinnin tason verrattuna moniin muihin kansainvälisesti
tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

• Kohtuullisen vähäiset työ- ja uramahdollisuudet Suomessa, koska työmarkkinat
ulkomaalaisille osaajille ovat melko rajoitetut suomenkielen ja työkulttuurien vuok-
si. Lisäksi etenemismahdollisuudet nähdään jossakin määrin heikommiksi kuin suo-
malaisilla kollegoilla.

• Suomalaisen kommunikaatiokulttuurin ja itsenäisen työskentelyn tulkinnat
osaamisintensiivisessä työympäristössä. Yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta koros-
tava työskentelytapa osaamisintensiivisissä organisaatioissa voi suomalaisena
sovelluksena vaikuttaa yksilön työn vähäiseltä arvostukselta, yksilön vähäisiltä
vaikutusmahdollisuuksilta häntä koskevissa päätöksissä ja vaikeuttaa työtehtävän
hahmottamista osana kokonaisuutta.

• Puolisoiden heikot työllistymismahdollisuudet, jotka johtuvat sekä puolisoiden
kielitaidottomuudesta, työvoimapoliittisista säädöksistä sekä suomalaisten työn-
antajien asenteista ulkomaalaista työvoimaa kohtaan.

• Mahdollinen terveydenhuollon tai koululaitoksen tasoon pettyminen. Joissakin
tapauksissa odotukset julkisilta palveluilta ovat liian suuret, johtuen yhtäältä ulko-
maalaisille luodusta mielikuvasta ja toisaalta palveluiden laadun käyttämisenä kor-
kean verotuksen perusteluna. Koululaitoksen kohdalla kyse on usein myös halusta
kasvattaa lapsensa oman kulttuurin tai vähemmän “vapaan kasvatuksen” kulttuu-
rin ilmapiirissä.

• Sosiaalisten suhteiden solmimisen vaikeus. Vaikka sosiaalisten verkostojen muo-
dostaminen on aina hankalaa vieraassa maassa, Suomessa ongelma korostuu pie-
nistä ulkomaalaisyhteisöistä, suomalaisesta vuorovaikutuskulttuurista ja suoma-
laisten tottumattomuudesta ulkomaalaisiin johtuen.

• Kylmät ja pimeät talvet tekevät elämästä hankalaa ja vaikuttavat myös mielialaan.
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Kärjistäen Suomi yhdistää “pikkukaupunkimaisuuden” korkeanteknologian osaami-
seen ja tästä yhdistelmästä nousevat sekä vetovoimaa heikentävät että vahvistavat
tekijät.

Sopeuttamista ja sitouttamista ei siis tulisi nähdä vain prosessina, jossa osaajat omak-
suvat suomalaisia toimintatapoja tai asuvat suomalaisella kaupunkiseudulla. Se voi-
daan nähdä myös kaupunkiseudun ja sen toimijoiden mahdollisuutena kiinnittyä glo-
baalitalouden osaajien muodostamaan verkostoon ja jopa mahdollisuutena hyödyn-
tää globaalia sosiaalista pääomaa seudun innovaatioympäristön vahvistamiseksi ja
kansainvälistämiseksi. Jos yksilöt sopeutuvat suomalaiseen kulttuuriin ja sen toimin-
tatapoihin, he ovat myös lähtönsä jälkeen potentiaalinen voimavara yhteistyökump-
paneina tai seudulle sijoittuvina yrittäjinä. Sopeuttamalla yksilöt mahdollisimman hyvin
heidän osaamisensa voi myös tulevaisuudessa tukea seudun osaamistarpeita. Ta-
voitteena on siis kiinnittää heidät osaajaverkostoon, joka tarjoaa kiinnostavia yhteis-
työmahdollisuuksia toimivaksi todetussa ympäristössä kilpailukykyisten kumppanei-
den kanssa. Tämä vaatii kuitenkin selkeän kiintopisteen, konkreettisen solmukoh-
dan, joka sitoo osaajia yhteen (ks. liite 3, “kehittämisehdotus”). Myös osaajien ko-
kemukset ja tulkinta seudun tarjoamasta elämänlaadusta ja mahdollisuuksista ovat
tärkeä imagovaikutuksen kannalta. Seudulta lähtevät osaajat levittävät kokemuksi-
aan globaalitalouden verkostoon tehokkaasti ja juuri oikealle kohderyhmälle. Suo-
messa asuvat ulkomaalaiset osaajat tarjoavat siis yhden mahdollisuuden kiinnittää
kaupunkiseutu globaalien osaajien verkostoon kiinnostavana ja vetovoimaisena sol-
mukohtana, joka tarjoaa heille osaamista, palvelua ja edellytyksiä kehittää ammatil-
lista kompetenssia. Kuten osaajia ammatikseen Suomeen rekrytoiva esimies totesi,
osaavan työvoiman saaminen Suomeen on . . . haaste.
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1

Globalisoitunut kilpailu osaavasta työvoimasta

1.1 Vetovoimaisuus globaalitalouden verkostossa

Tämä tutkimus kohdistuu inhimillisiin voimavaroihin kaupunkiseudun kilpailukyvys-
sä. Tarkastelu fokusoituu suomalaisten kaupunkiseutujen ja työympäristön vetovoi-
maisuuteen ulkomaalaisten osaajien näkökulmasta. Näkökulman ja tarkennetun fo-
kuksen valintaan vaikuttavat “uuden talouden1 “ kärjistämät haasteet kaupunkiseu-
tujen elinkeinopolitiikalle, jotka nousevat kolmesta talouden kehitystä voimakkaasti
ohjaavasta pitkän aikavälin trendistä. Ensimmäinen on tuotannon teknologisoitumi-
nen ja t&k -toimintojen merkityksen kasvu yritysten kilpailukyvyssä eli osaamisen
haaste. Toinen on talouden globalisoituminen sekä yksilöiden kansainvälistyminen
eli kansainvälistymisen haaste. Kolmas on osaavan työvoiman niukkuus eli sovel-
tuvaa työvoimaa on teollistuneissa maissa vanhenevan väestön ja rakenteellisen
työttömyyden vuoksi yhä vähemmän tarjolla. Voidaan puhua niukkuuden haas-
teesta.

Nämä kolme trendiä vaikuttavat samanaikaisesti kasvattaen inhimillisten voi-
mavarojen hallinnan merkitystä osana kaupunkiseutujen kilpailukykyä. Yritysten
ja yksilöiden kansainvälistyminen laajentaa työmarkkinoita ja alentaa yksilön kyn-
nystä etsiä elämänsä laatua globaalisti. Osaamisen vaatimus kasvattaa osaamisen

1 Uusi talous määritellään useimmiten kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Kapeampi määritelmä liittää
sen lähinnä Internetin ja langattoman teknologian hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Laajempi määri-
telmä 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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merkitystä paitsi yritysten myös koko kaupunkiseudun taloudellisen kehityksen voi-
mavarana. Samanaikaisesti osaavan työvoiman määrällinen kasvu on hidastunut ja
kääntynyt jopa laskuun alueilla, joilla osaajista on suurin kysyntä. Kilpailu osaavasta
työvoimasta onkin saanut kansainvälisen kilpajuoksun muotoja. Kansainväliset yri-
tykset ja kansallisvaltiot ovat pyrkineet tyydyttämään osaajavajettaan houkuttele-
malla työvoimaa rajojensa ulkopuolelta ja luoneet liikkumista helpottavia palveluja
sekä muokanneet lainsäädäntöä osaajien maahanmuuttoa tukevaksi. Tämän pro-
sessin seurauksena on muodostumassa “globaalitalouden verkosto”, jossa kansain-
välisesti orientoituneet osaajat etsivät kiinnostavia työtehtäviä ja uusia kokemuksia
“globaalilta valintojen kentältä”.

Suomen talouden kilpailukykyä ja kansalaisten hyvinvointia rakennetaan voimak-
kaasti osaamisen muodostamalle perustalle (Osaamiskeskusohjelma, tietoyhteis-
kuntastrategia, ym.) suurten kaupunkiseutujen toimiessa vetureina. Osaamisen va-
raan rakennetut kilpailukyky ja hyvinvointi vaativat kuitenkin tekijänsä ja kustanta-
jansa; yksilöt jotka osaamisensa avulla kykenevät vastaamaan entistä vaativimpien
työtehtävien asettamiin haasteisiin ja jotka veronmaksajina kustantavat hyvinvointi-
valtion tarjoamat palvelut. Pitkän aikavälin kilpailukykyisyyttä ja kasvun mahdolli-
suuksia heikentävä osaajien niukkuus vaatii elinkeinopolitiikalta toimenpiteitä, jotka
turvaavat seudun yrityksille niiden tärkeimmän resurssin - osaavan työvoiman -
saatavuuden. Elinkeinoelämän tukemiseen ja kehittämiseen tähtäävässä politiikas-
sa on työvoimaan liittyvät kysymykset nostettava yritystoiminnan rinnalle avain-
asemaan. Mitkä ovat suomalaisten kaupunkiseutujen ja yritysten mahdollisuudet
houkutella osaavaa työvoimaa kansainvälisiltä työmarkkinoilta? Profiloituuko Suo-
mi tietoyhteiskunnan edelläkävijänä muuallakin kuin kansallisissa tietoyhteiskuntas-
trategioissa vai jääkö sen rooliksi toimia ponnahduslautana globaalitalouden vaeltajille
heidän aloitellessaan kansainvälistä uraansa? Miten hyvin Suomi kytkeytyy
globaalitalouden verkostoon, jossa osaava työvoima kansainvälisesti liikkuu? Millai-
sena ulkomaalaiset osaajat suomalaisen kaupunki- ja työympäristön kokevat?

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja aineisto

Käsillä oleva teos on “Should I Stay or Should I Go” –tutkimuksen loppuraportti.
Tutkimus tarkastelee suomalaisten kaupunkiseutujen ja yritysten vetovoimaisuutta
osaajien kansainvälisillä työmarkkinoilla. Tarkastelu keskittyy Helsingin ja Espoon,
Tampereen, Turun (Salon) ja Oulun kaupunkeihin ja niiden ympäristöihin. Tutki-
muksen kohderyhmänä ovat ulkomaalaiset osaajat ja vastaajat ovat tietotekniikan
ja Turun seudulla osin myös bioteknologian aloilta. Näillä aloilla toimitaan erityisen
kansainvälisessä työympäristössä ja rekrytointia on harjoitettu aktiivisesti yli kan-
sallisten rajojen alan työpaikkojen nopean kasvun ja/tai tarvittavan erityisosaamisen
vuoksi. Kohderyhmä työskentelee globaalisti toimivissa organisaatioissa ja moni-
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kulttuurisessa työyhteisössä eli mainitut toimialat edustavat Suomen oloissa erittäin
kansainvälistynyttä työympäristöä.

Osaamisen sisällön määrittely riippuu aina asiayhteydestä, mutta peruslähtökoh-
ta on pääsääntöisesti hyvin samansuuntainen. Tässä tutkimuksessa osaaja määri-
tellään paikallisen elinkeinoelämän näkökulmasta, mutta luonnollisesti myös julkisen
sektorin palveluksessa olevat osaajat (lääkärit, opettajat, julkishallinto, jne.) muo-
dostavat tärkeän voimavaran seudun vetovoimaisuudelle ja kilpailukyvylle. Tässä
osaaminen on kuitenkin rajattu kaupunkiseudun yritystoiminnan kilpailukykyisyyden
näkökulmasta ulkomaalaisiin osaajiin. Kohderyhmänä on siis ulkomaan kansalaisia,
jotka työskentelevät Suomen työmarkkinoilla pääsääntöisesti paikallisella työ-
sopimuksella. 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.

(Raunio 2001a)

Määrittely ei ole yksiselitteistä, koska erilaisilla yrityksillä on hyvin erilaisia tarpeita.
Tässä tutkimuksessa osaajien löytymistä helpotti kuitenkin se, että useimmat vas-
taajista ovat tulleet Suomeen työn perässä eli heidät on rekrytoitu ulkomailta. Ulko-
mailta rekrytointi on kotimaasta rekrytoimista työläämpi prosessi, joka toteutetaan
yleensä vain jos vastaavaa tai vastaavan tasoista osaamista ei Suomesta löydy.
Näin ollen tutkimuksen kohderyhmän kohdalla jo päätös palkata yksilö Suomeen on
perustunut yrityksen tarvitsemaan osaamiseen, jota kotimaasta ei löydy. ICT- ja
bioteknologian toimialoilla ulkomailta rekrytointi on pääsääntöisesti osaamisperus-
teista. Osaaja voi olla yhtä hyvin yksittäinen tutkimusjohtaja T&K-osastolla, kom-
petentti markkinointipäällikkö kuin tuotantopuolella räätälöityjä tuoteratkaisuja te-
kevän tiimin jäsen. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä “osaaja” viitattaessa tut-
kimuksen kohdejoukkoon.

Should I Stay or Should I Go -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten osaa-
vaa työvoimaa kyetään yhtäältä houkuttelemaan ja toisaalta juurruttamaan suoma-
laiseen työyhteisöön ja elinympäristöön. Aineisto koostuu 122 teemahaastattelusta
sekä kohdennetun internetkyselyn 556 vastauksesta (ks. liite 1).

Tutkimuksen pääkysymykset ovat:

1) Mikä on ulkomaalaisten osaajien mielikuva suomalaisista yrityksistä työpaikkana
sekä Suomesta yleensä työskentely ja asuinpaikkana?

2) Mikä on ulkomaalaisten osaajien kokemus suomalaisista yrityksistä työpaikkana
sekä Suomesta yleensä työskentely  ja asuinpaikkana?
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Ensimmäinen pääkysymys tarkastelee suomalaisten kaupunkiseutujen ja suoma-
laisten yritysten imagoja ulkomaalaisten osaajien keskuudessa ennen ja jälkeen Suo-
meen saapumisen. Suomessa työskentelevien vastaajien avulla pyritään selvittä-
mään myös se, miksi he työskentelevät juuri Suomessa.

Toinen pääkysymys tarkastelee suomalaisten kaupunkiseutujen sekä suomalais-
ten yritysten vahvuuksia ja pullonkauloja, jotka vahvistavat tai heikentävät näiden
kilpailukykyä ulkomaalaisten osaajien silmissä. Mitkä ovat yritysten ja kaupunki-
seutujen kilpailuedut osaavan työvoima houkuttelussa ja sitouttamisessa. Tutkimuk-
sen toteutus yksinkertaistettuna:

Vaihe 1) Alustava kirjallisuusselvitys ja teoreettinen tausta

Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, miten ulkomaalaiset ovat yleensä kokeneet
Suomen työ- ja elinympäristönä. Osaavan työvoiman näkökulmasta tehtyä tutki-
musta ei tämän tutkimuksen käynnistyessä juuri oltu Suomessa tehty, joten kirjalli-
suusselvitys keskittyi ulkomaalaisiin lähteisiin ja Suomen osalta muihin ulkomaalais-
teemoihin liittyvään tutkimukseen. Useimmat aikaisemmista tutkimuksista keskit-
tyivät ulkomaalaisten työllistymisen ongelmiin, joten lähtökohta oli hyvin erilainen
kuin osaajien kohdalla, joita yritykset pääsääntöisesti houkuttelevat maahan. Aiem-
mat tutkimukset tuottivat aineistoa suomalaisesta yhteiskunnasta yleensä ulkomaa-
laisten elinympäristönä, mutta eivät juuri vastanneet osaajien ja vetovoimaisuuden
näkökulmasta esitettyihin kysymyksiin?

Vaihe 2) Tutkimuksen kohderyhmän valinta ja alustavat haastattelut

Tutkimuksen kohdekaupungeiksi valittiin neljä suurta kaupunkiseutua, joilla ulko-
maalaisia osaajia todennäköisimmin työskentelee. Ulkomaalaiset ovat Suomessa
keskittyneet kaupunkeihin ja erityisesti osaava työvoima. Tarkastellut kaupunkiseu-
dut ovat

• Pääkaupunkiseutu, mistä pääasiassa Espoo ja Helsinki

• Turun seutu, missä Salo otettiin mukaan, koska kaupunkiseudun kehittämisessä
Turku ja Salo muodostavat seudun ICT-klusterin kokonaisuuden

• Tampereen seutu

• Oulun seutu

Seuduilta valittiin osaamisintensiivisiä yrityksiä, joissa ulkomaalaisia työskentelee
korkeaa osaamista vaativissa ammateissa. Yritykset ovat ICT-alalla, mutta Turun
seudulla myös bioteknologian alalta. Bioteknologian vastaajat työskentelivät pää-
osin yliopiston tutkimusyksikössä, mutta heidän osuutensa kyselyyn vastanneista on
hyvin pieni (alle 2 %). Turun seudulla haastatelluista sen sijaan puolet toimi biotek-
nologian alalla. Tutkimuskentän taustoittamiseksi ja näkökulmien tarkentamiseksi
haastateltiin ulkomaisen työvoiman rekrytointi- ja sopeuttamisprosessista vastaavia
henkilöitä ja osaajia varsinaisesti rekrytoivia esimiehiä. Näiden haastattelujenkautta
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oli tavoitteena saada tietoa yrityksen näkökulmasta sekä ymmärtää prosessia käy-
tännön työssä. Sopeuttamis- ja maahanmuuttoprosessissa mukana olevat alan am-
mattilaiset sekä rekrytoinnista vastaavat henkilöt arvioivat myös samoja kysymyk-
siä kuin varsinainen kohderyhmä, mikä paljastaa mahdolliset näkökulmaerot tai ris-
tiriidat työnantajan ja työntekijöiden tulkinnoissa Suomeen muuttamisen syissä ja
kokemuksista suomalaisessa työ- ja asuinympäristössä. Myös kaupungin ja muiden
julkisten toimijoiden edustajia haastateltiin, jotta julkisensektorin näkemys saataisiin
mukaan. Haastateltujen toimenkuvat olivat maahanmuuttajakoordinaattori, moni-
kulttuurikeskusten edustaja, kaupungin kansainvälistymisasioista vastaavaa, maa-
hanmuuttajien kouluttaja tai elinkeinoasioista vastaava. (taulukko 1.) Käytännössä
julkisen sektorin edustajat eivät kuitenkaan olleet vielä paljoakaan olleet joutuneet
kosketuksiin ulkomaalaisia osaajia koskevien kysymysten kanssa, mikä korostaa
ilmiön uutuutta suomalaisessa kaupunkikehittämisessä. Joitakin toimenpiteitä oli tehty
esimerkiksi Tampereella ja Oulussa liittyen erityisesti ulkomaalaisen työvoiman ja/
tai heidän puolisoidensa sopeuttamiseen ja houkutteluun. Julkisen sektorin vastaajat
antoivat kuitenkin hyvän taustakuvan ulkomaalaisasioista osana kaupunkien toimin-
taa yleensä.

Taulukko 1. Tutkimuksen taustoittavat haastattelut kaupungeittain

Vaihe 3) Kysely

Tutkimuksen peruskysymyksiin vastaamiseksi yleisellä tasolla laadittiin internet-ky-
sely, jonka tarkoituksena oli selvittää, ovatko Suomessa työskentelevät ulko-
maalaiset osaajat tyytyväisiä vai tyytymättömiä tilanteeseensa ja mitkä tekijät tyy-
tyväisyyteen tai tyytymättömyyteen eniten vaikuttavat. Tavoitteena oli saada noin
30 - 100 vastausta per kaupunkiseutu, mikä jokaisella kaupunkiseudulla saavutet-
tiinkin. Kysely lähettiin sähköisessä muodossa yritysten henkilöstöhallinnon kautta
varsinaiselle kohderyhmälle. Vastauksia saatiin 556 ja vastausprosentti oli noin 40,
mikä on kyselytutkimuksessa melko normaali. Vastausprosenttia selittää myös ky-
selyn lähettämisen kertaluonne eli sitä ei uusittu, kyselyn pituus ja monet muut sa-
maan kohderyhmään kohdistetut kyselyt. Tampereella muutama vastaus tuli ympä-
ryskunnista, jotka laskettiin mukaan Tampereeseen. Oulun vastauksista yksi tuli
Oulun ympäryskunnista. Pääsääntöisesti “muut” vastaukset ovat Helsingin seudul-
ta. Turun seudulta mukana oli myös Salo, koska kaupunkiseudun kehittämisessä

Haastateltavat / kaupunki Helsinki & Espoo Tampere Turku & Salo Oulu yhteensä

Henkilöstöhallinto (rekrytointi) 5 4 2 1 12

Asettautumispalvelut (relocation kon-
sultit)

1 1 - 1 3

Yksiköiden johtajat (palkkaus) 1 2 1 1 4

Julkisen sektorin toimijat 1 1 3 6 11

Yhteensä 8 8 6 9 30
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ICT-ala halutaan nähdä näiden kahden keskittymän muodostaman kokonaisuutena.
Erot vastausten määrissä kuvaavat myös ulkomaalaisväestön yleensä ja ulkomaa-
laisten osaajien keskittymistä pääkaupunkiseudulle (taulukko 2).

Taulukko 2. Vastaukset kohdistettuun internetkyselyyn kaupungeittain

Kyselyn pohjalta laadittiin tutkimuksen ensimmäinen osaraportti: “Ulkomaalaisten
huippuosaajien mielikuvat ja todellisuudet suomalaisessa työ- ja kaupunkiympäris-
tössä: Tarkastelussa pääkaupunkiseutu, Tampereen seutu, Turun seutu ja Salo sekä
Oulun seutu”.

Vaihe 4) Haastattelut ulkomaalaisille osaajille

Tutkimuskysymysten tarkentamiseksi kohderyhmälle tehtiin teemahaastatteluja ky-
selyn tulosten pohjalta. Tavoitteena on painottaa erityisesti neljää eri teemaa:

• Miksi ulkomaalaiset osaajat valitsivat Suomen, suomalaisen kaupunkiseudun ja suo-
malaisen yrityksen eli painotus imagoissa ja ensikokemuksissa.

• Miten ulkomaalaiset osaajat ovat kokeneet suomalaisen työ-, asuin- ja kulttuuri-
ympäristön pidemmällä aikavälillä?

• Miksi ulkomaalaiset osaajat ovat lähdössä ja onko kyseessä uusi sijoituspaikka
ulkomailla vai paluu kotimaahan?

• Osaajien puolisoiden näkökulma eli miten parisuhteessa elävien tai perheellisten
arki näyttäytyy puolison näkökulmasta?

Haastattelijoina toimi myös kaksi maahanmuuttajaa, koska monissa tutkimuksissa
on todettu ulkomaalaisten muodostavan “onnellisuusmuurin”, kun haastattelija on
paikallinen. Haastattelijoina toimivat Agnes Bayer (HM) ja Edina Rudner (Phd).
Rudner toteutti puolisoiden haastattelut, joiden tavoitteena oli laajentaa tutkimusta
myös varsinaisten osaajien näkemysten ulkopuolelle, mutta heidän valintojensa ja
hyvinvointinsa kannalta olennaiseen ryhmään. Osaajien kohdalla onnellisuusmuuria
ei selkeästi noussut esiin, mutta puolisoiden ja osaajien näkemykset poikkesivat kui-
tenkin toisistaan, joten puolisoiden haastattelut olivat perusteltuja. Bayer ja Rudner
rikastivat tutkimusta myös monilla uusilla näkökulmilla ja tulkinnoilla kirjoittamis-
saan raporteissa sekä lukuisissa tutkimusryhmän keskusteluissa. Aineistossa on

Asuinkaupunki Vastauksia

Helsinki 216

Espoo 156

Tampere 66

Turku-Salo 45

Oulu 35

muut 38

yhteensä 556
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huomioitava kohderyhmän työskentely pääasiassa yrityksissä, joilla on Suomen olo-
suhteissa monikulttuurinen työyhteisö ja kansainvälinen työyhteisö ja myös tähän
panostavat johtamisjärjestelmät ja henkilökunta. Tulokset eivät siis suoraan ole so-
vellettavissa kaikille vähemmän kansainvälistyneille toimialoille. Lisäksi ICT-alan
kansainvälinen luonne on syytä ottaa huomioon.

Taulukko 3. Haastatellut osaajat ja puolisot kaupungeittain

Vaihe 5) Loppuraportin viimeistely.

Tutkimuksen kuluessa laadittiin myös kaksi kehittämisajatuksia sisältävää työpape-
ria, jotka perustuvat väli- ja loppuraporteissa esitettyihin tuloksiin.

Kuva 1. Tutkimuksen kohdeseudut ja väkiluvut

Asuinkaupunki Osaajat Puolisot Yhteensä

Helsinki ja Espoo 12 9 21

Tampere 19 8 27

Turku-Salo 16 7 23

Oulu 13 8 21

Total /yhteensä 60 32 92
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2

Osaavan työvoiman rooli globaalissa
kilpailukyvyssä

2.1 Globalisaatio ja kansallinen kilpailukyky

Kansainvälisen kaupan esteiden purkamisen, talouden globalisaation ja nopeasti
kehittyneen logistiikan ansiosta resurssit liikkuvat yhä useammin ylikansallisissa vir-
roissa, joita lukuisat kaupunkiseudut ja muut toimijat houkuttelevat omiin tarpeisiin-
sa. Kansainväliset metropolit ja kaupunkiseudut linkittyvät yhteen tieto-, tie-, rauta-
tie- ja lentoliikenneyhteyksien välityksellä muodostaen globaalin verkoston. Globaa-
listi linkittyneet kaupunkiseudut nähdään innovaatio- ja johtamistoimintoineen myös
niitä ympäröivien alueiden kasvun ja luovuuden moottoreita. Tietoyhteiskunta orga-
nisoituu alueellisesti keskittyneiden innovaatiosolmujen eli pääasiassa suurten kau-
punkikeskittymien ympärille. Suurkaupungit tarjoavat enemmän ja parempia työ-
paikkoja, koulutusmahdollisuuksia ja palveluita vetäen puoleensa työvoiman innova-
tiivisinta osaa. Tulevaisuudessa suurkaupunkien merkitys tietoyhteiskunnan alueel-
lisen organisoitumisen perustana todennäköisesti edelleen kasvaa. (Castells 1996;
Castells & Himanen 2001, 104; Castells & Hall 1994.)
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Kuva 2. Resurssivirrat globalisoituneessa taloudessa (Sotarauta 1999).

Uuden talouden yhteiskuntarakennetta voidaan jäsentää Castellsin (1996) verkos-
toyhteiskunta näkemyksen avulla, jonka mukaan globaalissa yhteiskunnassa toimin-
not ja prosessit organisoituvat entistä selvemmin verkostoissa. Kaupunkiseudut in-
tegroituvat verkostoihin ja virtojen tila korostuu paikkojen tilan rinnalla (Kuva 2).
Virtojen tilan kautta kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen kytkeytyvät toisiinsa.
Konkreettisia virtoja muodostavat pääomat, teknologiat ja informaatio, mutta myös
tämän tutkimuksen kannalta olennaisemmat mielikuvat ja inhimilliset voimava-
rat. (ks. Sotarauta & Majoinen 2001, 5-7; Castells 1996, 417.) Näitä virtoja kau-
punkiseudun on kyettävä vetämään puoleensa menestyäkseen globaalissa kilpailus-
sa. Globalisaatio näkyy siis talouden, kaupan, kulttuurien ja tuotemerkkien kansain-
välistymisessä heijastaen yhteiskuntarakenteen syvällistä muutosta kansallisvaltioi-
den maailmasta kohti alueiden ja yksittäisten toimijoiden maailmaa. (Stalker 2000,
3.) Tästä näkökulmasta kilpailukykyisyys on siis kaupunkiseutujen globaalia veto-
voimaisuutta kehityksen avainresurssien suhteen.

Kansainvälisessä tarkastelussa kaupunkiseutu on kuitenkin aina osa kansallis-
valtiota, sen kilpailukykyisyyttä ja ominaispiirteitä. Globaalin tietoyhteiskunnan
verkostoitumiskehitys onkin johtanut globaalin kilpailukyvyn korostumiseen aluksi
yritysten mutta sittemmin myös alueiden ja valtioiden menestymisessä. Viime vuo-
sina paljon esillä olleissa kansallisissa kilpailukykyvertailuissa Suomi on, Singaporen
ja Yhdysvaltojen rinnalla, usein määritelty yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä
valtioista. Esimerkiksi World Economic Forumin (WEF) mukaan Suomi oli vuonna
2001 maailman kilpailukykyisin maa ja samana vuonna International Institute for
Management Development (IMD) listasi Suomen kolmanneksi kilpailukykyi-
semmäksi. Samanaikaisesti Suomesta on puhuttu tietoyhteiskunnan laboratoriona
ja myös tietoyhteiskunnan tasoa mittaavissa tutkimuksissa Suomi on ollut kärkisijoil-
la. Esimerkiksi 55 maata vertailevassa tietoyhteiskuntaindeksissä (ISI) Suomi oli
kolmas ja Euroopan teollisuusliittoja edustavan yhteisyöjärjestön UNICE:n mukaan
informaatioteknologinen infrastruktuuri ja kansalaisten valmiudet sen hyödyntämiseen
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ovat Suomessa EU:n huippua. Castells ja Himanen jopa käyttävät maata esimerk-
kinä onnistuneesta ja elinvoimaisesta tietoyhteiskunnasta, joka rakentuu avoimen
hyvinvointiyhteiskunnan luomalle perustalle. (IMD 2001; WEF 2001; Rouvinen 2002,
7; Blom, Melin & Pyöriä 2001, 22; UNICE 2002.)

Eri kilpailukyky- ja tietoyhteiskuntavertailujen kärjessä on siis viime vuosina ollut
kolme melko erilaista yhteiskuntamallia; Yhdysvallat, Suomi ja Singapore. Castells
ja Himanen (2001) jakavat tietoyhteiskunnan erilaiset mallit karkeasti näiden mai-
den mukaan:

• “Piilaakson malli” - markkinavetoinen, avoin yhteiskunta

• “Singaporen malli” - autoritaarinen tietoyhteiskunta

• “Suomen malli” - avoin hyvinvoinnille perustuva tietoyhteiskunta

Kilpailukyky ei siis ole tiukasti sidottu tiettyyn yhteiskuntamalliin tai kansalliseen
toimintakulttuuriin, mutta kansallinen kilpailuetu on voimakkaasti sidottu maan omi-
naispiirteisiin. Suomi on kyennyt kehittymään teknologisesti ja taloudellisesti glo-
baalissa informaatioajassa säilyttäen perustavan kulttuurisen identiteettinsä ja hy-
vinvointivaltion perustan. Suomi osoittaa tietoyhteiskunnan ja hyvinvointiyhteis-
kunnan olevan yhteensopivia keskenään, vaikka “uusi talous” tuokin paineita suo-
malaiselle tasa-arvoisen yhteiskunnan ihanteelle. Globaalitaloudessa tehokkuuden,
työllisyyden ja tasavertaisuuden välillä vallitsevan jännitteen ratkaisemiseksi ei pelkkä
osaamisstrategia riitä, vaan tarvitaan kokonainen yhteiskuntapoliittinen lähestymis-
tapa, johon kuuluvat muun muassa palkkatulojen nykyistä alhaisempi verotus sekä
hyvinvointipalvelujen kohdistaminen niitä todella tarvitseville. Tämän rahoittaminen
edellyttää puolestaan vakaan ja tuottavan veropohjan säilyttämistä. Yhtenä uhka-
kuvana Suomen kansainväliselle menestykselle ja veropohjan heikkenemiselle näh-
dään työllisen työvoiman määrällinen väheneminen ja erityisesti osaavan työvoiman
saatavuus. (Castells & Himanen 2001, 16-20 ja 168; Porter 1989, 97-99; Väyrynen
1999, 7.) Inhimillisten voimavarojen houkutteluun Suomi siis kuitenkin tarjoaa kau-
punkiseuduilleen kansainvälisestikin arvioituna hyvät lähtökohdat: kilpailukykyisen
talouden, maailman kärkeä olevan tietoyhteiskunnan ja toimivan hyvinvointivaltion
rakenteet.

Säilyttääkseen hyvinvointivaltion perustan ja kehittyvän tietoyhteiskunnan ominais-
piirteensä, Suomen on turvattava inhimillisten voimavarojen määrällinen ja laa-
dullinen taso myös lähitulevaisuudessa. Määrällinen viittaa työlliseen työvoimaan
yleensä veronmaksajina ja hyvinvointipalveluiden kustantajina ja laadullinen osaajiin
tietoyhteiskunnan avaintoimialojen innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitäjinä.
Porter (1989) korostaakin inhimillisten voimavarojen merkitystä maan tavoitellessa
kansainvälistä kilpailuetua. Erityisesti osaamisintensiivisillä alueilla ja differoiduilla
toimialasegmenteillä ammattitaitoiset ja erikoistuneet inhimilliset voimavarat koros-
tuvat kansallisena kilpailukykytekijänä. Esimerkki tällaisesta maasta on Sveitsi, jon-
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ka menestys riippuu kyvystä houkutella ja tuottaa soveltuvaa työvoimaa. Sen kilpai-
lukykyä heikentävät kuitenkin ammattitaitoisen työvoiman maahan muuttamista
koskevat rajoitukset, jotka eivät riittävästi tue parhaan mahdollisen työvoiman saa-
mista avaintoimialojen tarpeisiin. Samoin Porter totesi 1980-luvun lopulla, että Yh-
dysvallat ei voi päästä takasin johtavaan innovointiasemaan, elleivät inhimilliset voi-
mavarat ole ainakin samalla tasolla kuin muissa kehittyneissä maissa. Yhdysvalta-
laisten yritysten kilpailuasema riippuu pitkällä aikavälillä inhimillisistä voimavaroista
eikä pääomakustannuksista tai dollarin arvosta. Koulutukseen ja tuotannon tehosta-
miseen panostaminen ei välttämättä riitä, kun ikäluokat pienenevät. Tulevaisuudes-
sa kasvu tulee vähemmistö- ja maahanmuuttajaryhmistä ennakoi Porter. (Porter
1989, 705 ja 779.)

Kilpailukykyvertailuissa Yhdysvallat on 2000-luvulla ollut maailman kärkeä ja
samalla maan suurimman teknologiakeskittymän, Silicon Valleyn, yritysten perusta-
jat ja johtajat ovat yhä useammin maahanmuuttajia. Saxenian (1999) mukaan vuon-
na 1998 Silicon Valleyn korkeanteknologian yrityksistä 24 prosenttia johti kiinalai-
nen tai intialainen pää- tai toimitusjohtaja (CEO) ja nämä yritykset työllistivät 14
prosenttia alueen työvoimasta. Vuosina 1980-1984 korkean teknologian start-up
yrityksistä 12 prosenttia perusti intialainen tai kiinalainen, mutta vuosina 1995-1998
perustajista jo 29 prosenttia oli intialaisia tai kiinalaisia. Kaiken kaikkiaan uusista
yrityksistä noin 40 prosenttia oli maahanmuuttajien johtamia tai perustamia. (Saxenian
1999; Saxenian 2001.) Vaikka edellisestä ei voida suoraan päätellä osaavan
maahanmuuttajaväestön vaikutusta maailman suurimman kansantalouden kilpailu-
kyvylle, se kuitenkin viittaa yhteyden olomassa oloon ja selkeästi osoittaa maahan-
muuttajien merkityksen maailman suurimman teknologiakeskittymän kasvulle ja
menestykselle.

Alueiden ja erityisesti kaupunkiseutujen merkitys on kasvanut paitsi niiden oman
myös koko kansallisvaltion menestykselle globaalissa kilpailussa. Inhimillisten voi-
mavarojen näkökulmasta kaupunkiseutu voidaan nähdä tarkastelutasona, jolla yksi-
lö kohtaa paikallisen ja globaalin todellisuuden Se, miten hyvin kaupunkiseutu on
kytketty globaaliin verkostoon ja miten hyvin sen tarjoamat mahdollisuudet vastaa-
vat osaajien preferenssejä, määrittelevät menestyksen edellytykset globaalissa
osaajien houkuttelussa ja sitouttamisessa.

2.2 Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja inhimilliset voimavarat

2.2.1 Kilpailukyvyn elementit

Viime aikaisessa tutkimuksessa on vahvasti nostettu esille alueiden ja kaupunkiseu-
tujen kasvanut merkitys omaehtoisina ja valtion hallinnosta entistä riippumattomam-
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pina toimijoina kilpailukyvyn ja alueellisen kehittämisen suhteen. Kostiainen (1999)
on määritellyt kaupunkiseudun kilpailukyvyn:

kyvyksi vetää puoleensa seudun kannalta tärkeitä informaatio-, teknologia-, pääoma-,
kulttuuri-, ihmis- ja organisaatiovirtoja ja siten mahdollistaa asukkaiden elämänlaadun ja
elintason ylläpito ja kehittäminen sekä innovatiivisen toimintaympäristön luominen
kaupunkiseudulla toimiville yrityksille niiden kilpailukyvyn kehittämiseksi. (Kostiainen
1999, 53)

Kilpailukyvyn kehittäminen ei siis edes kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikassa vält-
tämättä kohdistu suoraan vain yritystoiminnan edistämiseen, vaan lähtökohtana on
usein kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka. (ks. Linnamaa 1999; Kostiainen 1999;
Sotarauta 2000). Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan tavoitteena on edelleen kau-
punkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen, mutta lähestymistavassa korostuvat yri-
tystoiminnan ohella myös muut kilpailukyvylle olennaiset elementit. Yksi jatkuvasti
merkitystään kasvattava elementti muodostuu seudun inhimillisistä voimavaroista.

Kuva 3. Kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementit (Sotarauta & Mustikkamäki
2001; Linnamaa 1999.)

Kilpailukyvyn jaottelu elementteihin korostaa kaupunkiseudun elinkenopolitiikan
kokonaisvaltaisuutta, mutta erottaa toiminnan avainosa-alueet toisistaan (kuva 3.).
Kehittämisen näkökulmasta jako tarjoaa mahdollisuuden kilpailukyvyn painopistei-
den valintaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksinkertaistaen elementit
ovat seuraavat:

• Infrastruktuuri - Yritysten toiminnan kannalta olennainen fyysinen toiminta-
ympäristö. Keskeisiä asioita ovat esimerkiksi liikenneyhteydet, kaavaratkaisut ja
toimitilat.
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• Yritykset - Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kannalta on merkitystä sillä, millainen
alueen yrityskenttä on. Yritykset eroavat toisistaan esimerkiksi toimialan, koon,
vienti-suuntautuneisuuden ja osaamisintensiivisyyden suhteen. Toisaalta yritys-
elementtiin kuuluvat myös esimerkiksi yritysten väliset suhteet ja kilpailutilanteet.

• Inhimilliset voimavarat - Inhimilliset voimavarat (osaava, innovatiivinen, korkeasti
koulutettu työvoima) on yrityksille yhä tärkeämpi resurssi. Kaupunkiseudun mitta-
kaavassa inhimillisellä pääomalla viitataan laajasti ottaen kaupunkiseudulla asuviin
sekä siellä opiskeleviin ja työssäkäyviin ihmisiin.

• Asuin- ja elinympäristön laatu - Asuin- ja elinympäristön laatu kiinnittyy
kilpailukykyelementtinä voimakkaasti inhimillisiin voimavaroihin ja se on jaettavissa
neljään osaan: 1. Fyysinen ympäristö (rakennettu ja luonnon ympäristö, 2. Toimin-
nallinen ympäristö (erilaiset palvelut), 3. Taloudellinen ympäristö (elinkustannuk-
set) ja 4. Sosiaalinen ympäristö (toimijoiden välinen vuorovaikutus ja sosiaaliset
verkostot.

• Instituutiot ja toimiva kehittäjäverkosto - Instituutiot voivat olla joko virallisia tai
epävirallisia, organisationaalisia tai ei-organisationaalisia. Muodollisia organisatio-
naalisia instituutioita ovat esimerkiksi maakunnan liitot, TE-keskukset ja yliopistot.
Lait ja asetukset ovat esimerkkejä muodollisista ei-organisationaalisista instituuti-
oista, kun taas vastaavia epämuodollisia instituutioita ovat esimerkiksi toistuvat ja
vakiintuneet toimintatavat.

• Kaupunkiseudun kehittäjäverkostoon kuuluvat kaupunkiseudun kehitykseen kes-
keisesti vaikuttavat toimijat (esim. kunnat, oppi- ja tutkimuslaitokset, kauppakama-
rit, rahoituslaitokset). Keskeistä on siis sekä toimijoiden oma toiminta että niiden
keskinäinen yhteistyö. Yhteistoiminnan prosessien laatu on tärkeä asia kehittäjä-
verkoston toiminnassa, etenkin kun pyritään tukemaan uuden tiedon luomista, op-
pimista ja innovaatioiden syntymistä.

• Verkostoihin kuuluminen - Kaupunkiseudun kilpailukyvyn kannalta on tärkeää se,
millaisiin verkostoihin alueen toimijat (yritykset, tutkimuslaitokset, julkiset organi-
saatioita jne.) ovat kiinnittyneet ja mikä niiden asema on näissä verkostoissa.
Verkostojen kautta välittyvä lisäarvo koko kaupunkiseudulle on erityisen keskeinen
seikka.

• Imago - Kaupunkiseudun imago on kokonaisuus, joka koostuu muiden kaupunki-
seudun kilpailukykyelementtien varaan. Se siis muodostuu kaupunkiseudun fyysi-
sestä ympäristöstä, yrityksistä, oppi- ja tutkimuslaitoksista jne. siten, että eri tekijät
painottuvat eri kaupunkiseuduilla eri tavoin. Näin ollen imago ei olekaan ”itsenäi-
nen” kilpailukykyelementti.

• Luova jännite - Alueen kilpailukyvyn kehittämisen kannalta olennainen tila, jossa
toisilleen vastakkaisten tai riittävästi erilaisten voimien vallitessa ihmiset lähtevät
etsimään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, mikä puolestaan tuottaa uusia, jopa
ennen kokemattomia ajatuksia, tuotteita, prosesseja jne. Luova jännite voi joskus
syntyä itsestään, mutta sitä voidaan myös tietoisesti luoda ja suunnata.

(Linnamaa 1999; Sotarauta & Mustikkamäki 2001.)

Kilpailukykyelementit ovat riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat yhdessä, mutta ne
eivät kuitenkaan aina ole pelkästään toisiaan vahvistavia. Elementit voidaan jaotella
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rakenteellisiin ja dynaamisiin tai prosessuaalisiin. Linnamaan (1999) mukaan raken-
teelliset tekijät luovat toiminnalle puitteita. Tyypillisiä rakenteellisia tekijöitä ovat
esimerkiksi infrastruktuuri, yritykset, instituutiot sekä asuin- ja elinympäristö. Schiens-
tockin ym. (1999) mukaan rakenteellisen kilpailukyvyn konsepti viittaa laajemmin
eri alueille tyypillisiin rakenteisiin, toimintamalleihin ja käytäntöihin, jotka vaikuttavat
yritysten toimintatapaan liittyvien tekijöiden kautta myönteisesti yritysten kilpailuky-
vyn kehittymiseen. Näillä alueellisilla rakenteilla ja tekijöillä voidaan viitata esimer-
kiksi lakeihin, kulttuurisiin ja institutionaaliseen tekijöihin ja vieläkin konkreettisem-
min esimerkiksi alueen viestintäinfrastruktuuriin, T&K –menoihin ja työvoiman kou-
lutus- ja taitotasoon. (Linnamaa 1999, 31-33; Schienstock ym. 1999, 261; Koleh-
mainen 2001, 86.)

Dynaamisissa kilpailukykytekijöissä kysymys on ennen kaikkea toimijoiden väli-
sestä vuorovaikutuksesta. Myös dynaamiset ja rakenteelliset tekijät kytkeytyvät
toisiinsa: hyvätkään rakenteet eivät luo kilpailukykyä, ellei niiden puitteissa synny
toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Tästä näkökulmasta inhimilliset voimavarat - tai
niiden toiminta - ovat siis myös dynaaminen kilpailukykytekijä. Dynaamisia kilpailu-
kykytekijöitä vastaavalla tavalla toimijoiden välistä ja myös sisäistä vuorovaikutusta
korostaa prosessuaalisen kilpailukyvyn käsite, joka on yksinkertaistaen päättymä-
tön organisationaalinen ja institutionaalinen muutos- ja sopeutumisprosessi kytkeytyen
jatkuvaan kollektiiviseen oppimisprosessiin. Yritystoiminnan näkökulmasta
prosessuaalisen kilpailukyvyn konsepti sisältää myös koko toimijajärjestelmän muun-
tumisen ja kehittymisen prosessin (Linnamaa 1999, 31-33; Schienstock ym. 1999,
261; Kolehmainen 2001, 86.)

Dynaamiset ja prosessuaaliset kilpailukykytekijät ovat muutospaineen alaisena,
kun kilpailu ja toimintaympäristö globalisoituvat. Toimijoiden kyky sopeutua muuttu-
van toimintaympäristön vaatimuksiin edellyttää entistä laajemman kentän ja moni-
mutkaisempien prosessien ymmärtämistä. Esimerkiksi inhimillisten voimavarojen
merkityksen kasvu, kansainväliset muutokset työllisen työvoiman saatavuudessa,
tarvittavan osaamispoolin monimutkaistuminen ja työmarkkinoiden kansainvälisty-
minen ovat ilmiöitä, jotka edellyttävät inhimillisten voimavarojen dynamiikan ja muut-
tuvan roolin ymmärtämistä osana kaupunkiseudun kilpailukykyä. Paitsi kansallises-
sa maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikassa myös kaupunkiseutujen kehittämisessä
olisi siirryttävä kohti ihmisten näkemistä strategisena voimavarana pois byrokraatti-
sesta ja kustannuksiin keskittyvästä hallinnoinnista käytäntöihin, joiden ensisijaisena
tavoitteena on inhimillisen kyvykkyyden ja kompetenssin vahvistaminen (ks. Stroh
& Caligiuri 1998).

Keskeinen kysymys yritysten henkilöstöpolitiikassa, HR-strategioiden suuntaa-
misessa ja toteuttamisessa on yhdensuuntaisuus varsinaisten business-strategioiden
kanssa. (Andersen 2002; Deeprose 2002.) Myös kaupunkiseutujen olisi kiinnitettä-
vä huomiota seudun inhimillisten voimavarojen kehittämisen ja kehittämisstrategioiden
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yhdensuuntaistamiseen. Siinä missä yritysten HR pyrkii luomaan työntekijöille mah-
dollisimman toimivan ja miellyttävän työympäristön ja samalla kehittämään henki-
löstöä yrityksen business-strategioita tukevaan suuntaan, kaupunkiseutujen tulisi
turvata kilpailukykynsä varmistamalla tarkoituksenmukaisen työvoiman saatavuus,
mutta samalla niiden tulisi varmistaa asukkaiden hyvinvoinnin korkea laatu. Kansal-
lisella tasolla kilpailukyky-, kansainvälistymis-, hyvinvointi- ja innovaatiostrategioita
olisi siis tarkoituksenmukaista yhdensuuntaistaa.

2.2.2 Innovaatioympäristö ja osaajat kilpailukyvyn ytimessä

Kärjistäen kaupunkiseutujen kehittämisen elinkeinopoliittisena tavoitteena on edel-
leen työpaikkojen luominen yritystoiminnan menestymisen edellytyksiä kehittämäl-
lä, tosin usein huomattavan kohdennetusti ja tiettyjen painopistealojen kautta. Yri-
tysten ja alueiden kilpailukyky ja menestys kietoutuvatkin voimakkaasti yhteen.
Yhtäältä kilpailukykyiset, menestyvät yksityiset yritykset generoivat menestystä ja
hyvinvointia koko alueelle. Toisaalta yrityksen sijaintialue - paikallinen toimintaym-
päristö - voi edesauttaa yrityksen kilpailukyvyn kehittymistä ja siten myös menesty-
mistä markkinoilla. Instituutiot ja institutionaalinen ympäristö ovatkin nousseet vii-
meaikaisissa aluetaloudellisissa tutkimuksissa erittäin olennaisiksi tarkastelun koh-
teiksi. Yritysten ja alueiden menestymisen välillä vallitsee selkeä mutta epäsym-
metrinen yhteys. Yhteys on epäsymmetrinen, koska alue ei voi menestyä ilman
kohtuullisesti menestyviä yrityksiä, mutta yrityksiä on noussut menestykseen lähes
millaisista paikallisista toimintaympäristöistä hyvänsä. (Kolehmainen 2001, 91-93.)
Yritysten kilpailukyky on siis perusta kaupunkiseudun kilpailukykyisyydelle.

Usein kehittämistoiminnan painopistealoina ovat vientiorientoituneet osaamis- tai
tietointensiiviset toimialat, joiden merkitys kaupunkiseudun menestykselle on kas-
vanut globaalissa kilpailutilanteessa Kostiaisen (1999) mukaan osaamisintensiivisyyttä
voidaan arvioida seuraavilla kriteereillä:

• Suuri T&K-panostus suhteessa liikevaihtoon (esim. Bioteknologian yritykset)

• Kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävissä tuoteteknologiassa
(esim. GSM puhelimet)

• Kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävissä tuotantoteknolo-
giassa (esim. erikoispaperien valmistus)

• Henkilökunnan korkea koulutustaso (esim. suunnittelutoimistot)

• Läheinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa (esim. uudet tutkimuslähtöiset yrityk-
set)

• Kyky tuottaa teknologisia, sosiaalisia tai liikkeenjohdollisia innovaatioita

(Kostiainen 1999, 66.)

Osaamisintensiivisessä globaalitaloudessa yritysten kilpailukykytekijät liittyvät yhä
useammin innovaatioihin, osaamiseen, oppimiskykyyn sekä kykyyn verkostoitua ja
hyödyntää uutta tietoa ja teknologiaa. Kilpailu ei tapahdu vain olemassa olevilla
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markkinoilla, vaan yhä useammin uusien tuotteiden ja/tai palveluiden luomisen kaut-
ta täysin uusilla markkinoilla. Tällöin menestyksen ratkaisee innovatiivinen kil-
pailukyky. Yrityksen innovaatiotoiminnassa kilpailutilanne, teknologia-, tieto ja osaa-
misresurssit sekä institutionaaliset tekijät ovat keskeisessä asemassa. Monet kes-
kenään vaihtoehtoiset ja suurelta osin myös päällekkäiset teoreettiset konseptit ja
lähestymistavat jäsentävät yritysten kilpailukykyä ja niiden paikallisen toimintaym-
päristön suhdetta osaamisen ja innovaatioiden näkökulmasta. Perusajatus on kui-
tenkin kaikissa sama: Yritykset eivät innovoi tyhjiössä, vaan innovatiivinen toiminta-
ympäristö on niille erittäin merkityksellinen asia. (Vuorinen 2002, 3; Kolehmainen
2001, 91-93.)

Yksi innovaatioympäristön menestymisen edellytys on osaavan työvoiman saa-
tavuus. Tuotantoprosessien teknologisoituminen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan
entistä suurempi rooli yritysten menestystekijänä vaativat työvoimalta usein hyvin-
kin spesifistä osaamista. Ongelmanratkaisukyvyn merkitys kasvanut lähes kaikilla
liiketoiminnan aloilla. Osaaminen voidaan ymmärtää yhtä hyvin yksilön, työryhmän
kuin organisaationkin pätevyytenä vastata refleksiivisen tuotantoprosessin ja tekno-
logisten muutosten vaihtuviin vaatimuksiin, jotka puolestaan ovat yhteydessä koko
organisaation kykyyn vastata markkinakysynnän muutoksiin. (Lavikka 2000, 3.)
Osaavan työvoiman merkitys organisaation pitkän aikavälin menestykselle ja näin
saavutetulle kilpailuedulle on todennettu monissa tutkimuksissa (ks. Pfeffer 1994;
Prahalad 1983).

Perinteisesti yrityksiä houkuttelevia tekijöitä ovat mm. alueen infrastruktuurin ja
institutionaalisen ympäristön kehittyneisyys, yritysmyönteinen ilmapiiri, kustannus-
ten ja verotuksen kilpailukykyisyys, kuljetus- ja tietoliikenneyhteydet sekä alueen
ostopotentiaali. Inhimillisten voimavarojen ja osaamisen merkitys yrityksiä houkut-
televana tekijänä on kuitenkin kasvanut ja listaan voidaan lisätä:

• osaavan työvoiman saatavuus,

• kaupunkiseudun vetovoimaisuus osaavan työvoiman silmissä kansallisesti ja kan-
sainvälisesti sekä

• elämisen laatu ja alueen kulttuurinen vetovoima.

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

Osaavan työvoiman saatavuudella voi olla hyvinkin suoria vaikutuksia yritysten si-
joittumiseen. Esimerkiksi vuonna 1997 Ericsson ilmoitti siirtävänsä pääkonttorinsa
Tukholmasta Lontooseen, koska korkeiden tuloverojen vuoksi sen oli vaikea houku-
tella osaavaa työvoimaa palvelukseensa. Vastauksena maan hallitus kertoi suunni-
telmistaan soveltaa veroalennuksia ulkomailta tuleviin expatriaatteihin, mutta pää-
tös Ericssonilla oli jo tehty ja pääkonttori siirtyi Lontooseen 1998. (Kotler, Asplund,
Rein & Haider 1999, 24.) Osaavan työvoiman saatavuus ei vaikuta vain yritysten
sijoittumispäätöksiin, vaan myös yritysten sisäisten projektien synty- ja kasvumah-
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dollisuuksiin seudulla. Vaikka yritys kokonaisuudessaan jääkin paikkakunnalle, saa-
tetaan yksitäisiä projekteja tai toimintoja ja usein myös niissä työskenteleviä ihmisiä
siirtää seudulle, joka tarjoaa projektin tai toiminnon kannalta paremmat inhimilliset
resurssit ja mahdollistaa tältä osin tehokkaamman toiminnan. Tällöin kaupunkiseu-
dun yritykselle tarjoaman toimintaympäristön laatua ei inhimillisten resurssien osal-
ta mittaa vain saatavilla olevan työvoiman määrä, vaan myös seudun vetovoimai-
suus kansainvälisillä työmarkkinoilla liikkuvien osaajien silmissä. Jos kaupunkiseu-
dulle ei ole esimerkiksi mahdollista houkutella tietyn projektin kehityksen ja kasvun
kannalta olennaista osaamista, sen innovaatioympäristö ei toimi toivotulla tavalla.
Tällöin on todennäköistä, että jo olemassa oleva projekti henkilöstöineen siirretään
paremmat kehitysedellytykset tarjoavalle seudulle. Globaalin yrityksen menestys ei
sinänsä edellytä monikulttuurisuutta kaikilla tasoilla ja esimerkiksi Nokian menes-
tystä on osin perusteltu suomalaisella ylemmällä johdolla ja sen kyvyllä toimia yh-
dessä vahvan sosiaalisen pääoman myötä (ks. Castells & Himanen 2001). Vähe-
nevän työvoimatarjonnan ja globalisoituvan kilpailun tilanteessa yritysten on kuiten-
kin pääsääntöisesti kyettävä hyödyntämään myös kansainvälistä osaamista.

Yrityksen ja erityisesti osaamisintensiivisten yritysten näkökulmasta inhimillisten
voimavarojen saatavuuteen sisältyy seuraavia tekijöitä, joiden tilaa Suomessa lis-
tassa lyhyesti kuvataan:

• Henkilöstön määrä, jonka saatavuus Suomessa todennäköisesti heikkenee lähitule-
vaisuudessa (Romppanen 2000; Työministeriö 2002).

• Osaaminen eli inhimilliset voimavarat voidaan jakaa paitsi osaamistason myös sisäl-
lön perusteella lukuisiin luokkiin (sovellusohjelmoijat, koneenkäyttäjät, ym) ja tie-
tyillä osaamisaloilla esiintyy osaamisvajeita jo nyt.

• Kustannukset, joiden osalta Suomi voidaan nähdä T&K-toiminnan halpatyömaana,
mikä on pitkälti seurausta hyvinvointivaltion tulonjakoa tasauttavasta vaikutuk-
sesta. (Castells & Himanen 2001)

• Työaika on Suomessa perinteisesti melko lyhyt, mutta erityisesti  tietotyöläisten
kohdalla ylityöt ovat lisääntyneet. (Blom, ym. 2001)

• Työmoraali on perinteisesti luterilainen ja työtä sinänsä arvostava, mutta ehkä
liukumassa yhtäältä kohti taloudellisten etuisuuksien ja toisaalta työn sisällön ar-
vostusta korostavaan suuntaan. (Castells & Himanen 2001)

(Porteria 1989, 103 täydentäen.)

Paitsi yritysten myös kaupunkiseutujen ja kansallisvaltioiden kilpailukyvyn näkökul-
masta onkin mielekästä tavoitella avaintoimialojen tarvitsemaa työvoimaa ja osaa-
mista eli fokusoitua elinkeinoelämän tarpeiden mukaan määriteltyjen inhimillisten
voimavarojen kehittämiseen. Tällä hetkellä kansallisella tasolla EU:n ulkopuolelta
tulevien kohdalla näin toimii työlupakäytäntö eli työluvan voi saada niille toimialoille,
joilla viranomaiset työvoiman tarvetta määrittelevät esiintyvän. Osaamisen ja kau-
punkiseututason näkökulmasta on siis tarkoituksenmukaista mennä astetta pidem-
mälle ja määritellä kohderyhmä avaintoimialojen tarpeiden näkökulmasta.
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Inhimillisten voimavarojen saatavuus ja laatu osana paikallista tai kansallista inno-
vaatioympäristöä määrittelevät siis niin yksittäisten projektien, yritysten, kaupunki-
seutujen kuin kokonaisten kansallisvaltioidenkin menestymisen mahdollisuuksia.

2.2.3 Suomen työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana
kasvanut voimakkaasti. Tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 1989 ulkomaalai-
sia 21 174, mutta vuonna 1999 jo lähes viisi kertaa enemmän eli 91 093 (Trux 2000a,
14; UVI 2000, 10). Monikulttuuristumista on siis tapahtumassa, mutta suhteellisesti
Suomessa on edelleen Euroopan pienimpiin kuuluva ulkomaalaisväestö. Vain osa
tästä ryhmästä on muuttanut Suomeen vetovoimaisten työmarkkinoiden tai työmah-
dollisuuksien perässä.

Taulukko 4. Myönnetyt oleskelu- ja työluvat vuonna 2000

Vuonna 2000 myönnettiin yhteensä 15 129 oleskelu- ja työlupaa (taulukko 4.). 1.5.-
31.12.2001 välisenä aikana puoltavia työlupalausuntoja (uudet ja jatkoluvat) myön-
nettiin tietojenkäsittelypalveluiden toimialalle 608 ja tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan 521 kappaletta. Kielteisiä lausuntoja annettiin näille aloille yhteensä 11 kappa-
letta. (Työministeriö 2002.) Korkeaan teknologiaan ja tutkimukseen painottuvat osaa-
misintensiiviset toimialat muodostavat siis vain osan kaikista ulkomaalaisen työvoi-
man tarvitsijoista.

Vaikka viime aikoina muuttoliike on kääntynyt suomelle positiiviseksi ja osaavan
työvoimankin maastamuutto vähentynyt, työhön perustuva maahanmuutto on edel-
leen vähäistä ja erityisesti ulkomaalaisten osaajien suhteellinen osuus Suomen työ-
voimasta on edelleen hyvin pieni verrattuna muihin EU maihin (Taulukko 5) Johta-
vassa asemassa työskenteleviä ulkomaalaisia on muissa EU maissa keskimäärin
jopa kymmenen kertaa enemmän kuin Suomessa. Myös osaajiksi luokiteltavia ulko-
maalaisia työntekijöitä on EU maissa viisinkertainen määrä verrattuna Suomeen.
Verrattuna muihin EU maihin osaavaa ulkomaalaista työvoimaa on siis Suomessa
suhteellisesti vieläkin niukemmin kuin ulkomaalaisia yleensä.

Ulkomaan edustustot (maahan tuleville) 10 367

Paikallispoliisi (maassa oleville)   4 519

Ulkomaalaisvirasto (maassa oleville)       243

Yhteensä 15 129

(Lähde: Työministeriö :http://www.mol.fi/tyolupa/til.html 15.1.2002)
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Taulukko 5. Ei-kansalaisten osuus valituissa ammattiryhmissä EU maissa 1998
(%) (Auriol & Sexton 2002)

Osaavan työvoiman virta Suomeen on vielä melko vaatimaton, mutta uusi ja kasva-
massa oleva ilmiö. EU:n ulkopuolelta tuleville työlupalausuntoja on useimmiten an-
nettu puutarha-alan ohella juuri ICT-alan osaajille. Toinen huomion arvoinen seikka
on Kaukoidästä tulevien osaajien määrä, joka on edelleen vaatimaton, mutta antaa
heikkoja signaaleja siitä, että Suomen työmarkkinat näkyvät myös tulevaisuudessa
osaajia tuottavassa Kaukoidässä.(taulukko 6). Mainituilla osaamisaloilla työlupa-
lausunnot ovat hyvin harvoin kielteisiä.

Taulukko 6. Työlupalausunnot maan ja työtehtävien mukaan. Suurimmat ryhmät
1.5.2001 - 31.12.2001

Lähinnä erikoistapauksissa lupia myöntävän Ulkomaalaisviraston vuosikertomuk-
sessa todetaan työlupa-asioiden sujuvamman käsittelyn tärkeys, jonka vuoksi työlu-
pa-asioita varten on perustettu erillinen työluparyhmä. (UVI 2000, 10 ja 20.) Ongel-
maksi nähdään lähinnä lupien toisinaan pitkäksi venähtäneet käsittelyajat ja erityi-
sesti muuta perhettä koskevien lupien päätöksenteon hitaus, ei siis kielteiset lausun-
not. Prosessin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi on viime aikoina sekä etsitty että
osin myös löydetty ratkaisuja, mitä voidaan pitää varovaisena avauksena kohti aktii-
vista maahanmuuttopolitiikkaa.

Suomen työvoimapulaennusteet ovat herättäneet keskustelua aktiivisesta maahan-
muuttopolitiikasta myös laajemmin. Aktiivisuudella tarkoitetaan maahanmuutto-
politiikan aloitteellisuutta, valikoivuutta sekä sen kohdentamista niin, että se vastaa

1 ISCO 1: Production and operation department managers. Other (including computing services)
department managers. General managers.
2 ISCO 2: Physical, mathematical and engineering science professionals. Life science and health
professionals. Teaching professionals. Other professionals. & ISCO 3: Physical and engineering
science associate professionals. Life science and health associate professionals.
Teaching associate professionals. Teaching associate professionals. Other associate professionals.

Ammttiala /Kotimaa Viro Venäjä Kiina Puola Intia USA Unkari muut Yh-
teensä

Puutarhatyöntekijät 681 1369 1 65 0 0 1 142 2259

Atk-päälliköt ja ohjelmoijat 37 89 81 23 165 52 91 274 812

Elektroniikka- ja tietotek-
niikkainsinöörit ja -teknikot

37 84 71 8 129 32 27 235 623

(Lähde: Työministeriö 2002), Työlupalausunto ei ole sama kuin työlupa. Tilastojen kerääminen aloitettiin 1.5.2001.
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UK EU

Johtajat1 5,0 10,1 7,7 2,7 1,5 0,4 4,7 0,9 1,1 44,7 2,5 1,4 2,3 4,2 4,3

Ammat-
tilaiset2

6,0 5,0 4,0 2,4 1,0 0,6 2,6 0,9 0,7 33,4 2,6 1,7 3,2 4,5 3,1
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työmarkkinoiden tarpeeseen. Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Suomessa on
lisääntynyt ja aktiivisen maahanmuuttopolitiikan sekä lisääntyvän kansainvälisen
rekrytoinnin myötä se tulee todennäköisesti kasvamaan edelleen. (UVI 2000, 6 ja
10; EVA 2001b, 40-47; Forsander 2000, 146 ja 191; Trux 2000b, 287.) Olennaista
on kuitenkin se, missä määrin ja millä toimialoilla muuttoliike on riittävän voimakas
täyttämään työmarkkinoilta poistuvien suurten ikäluokkien jättämän aukon ja ovat-
ko Suomen tarjoamat mahdollisuudet riittävän vetovoimaisia myös huippuosaajien
houkuttelemiseksi Suomeen.

Ulkomaisen työvoiman tarjoama ratkaisu työvoimavajeeseen ei ole yksinkertai-
nen. Suomen työmarkkinoiden mahdollisen vetovoimaisuuden puutteen ohella myös
asenteet, lainsäädäntö ja eturistiriidat voivat heikentää ulkomaisen työvoiman saa-
tavuutta Suomessa. Esimerkiksi suomalaisten ennakkoluulot rikollisuuden ja levot-
tomuuksien lisääntymisestä ja suomalaisen sosiaaliturvan hyväksikäytöstä elävät
edelleen, vaikka suhtautuminen ulkomaisen työvoiman käyttöön on parin viime vuo-
den kuluessa tullutkin myönteisemmäksi (EVA 2001a, 83-90; ks. myös Paananen
1999). Korvaavaan maahanmuuttoon liittyy myös hallinnollisia ongelmia. Maahan-
muuttopolitiikasta vallitsee tällä hetkellä erilaisia näkemyksiä eikä hallinnon sisällä
ole yksimielisyyttä siitä tulisiko maahanmuuttoa tarkastella kontrollin ja hallinnan
näkökulmasta vai työmarkkinatarpeiden näkökulmasta. (EVA 2001b, 40-41.) Sa-
malla jatkuvasti kiristyvät maahanmuuttolait Euroopan muissa maissa viittaavat
hankaluuksiin humanitäärisin ja taloudellisin perustein tehtävien maahanmuutto-
säädösten yhteensovittamisessa.

Kitkaa työvoiman palkkaamisen suhteen on myös työhallinnon ja yritysten välil-
lä. Kärjistäen työhallinnon mukaan tulee ensisijaisesti palkata suomalaisia alan työt-
tömiä, vaikka työnantajan näkökulmasta vapaata, tarjotuin ehdoin halukasta ja so-
veltuvaa työvoimaa kyseiseen tehtävään ei aina löytyisikään. Tällä menettelyllä työ-
hallinto pyrkii yhtäältä suojelemaan suomalaisia työttömiä ulkomaista työvoimaa
vastaan ja toisaalta estämään maahanmuuttajien kasautumisen vähäistä ammatti-
taitoa vaativille aloille. Työhallinnon näkökulma on työntekijän oikeuksien suojelu
yritystoiminnan tehokkuuden ja elinkeinoelämän taloudellisten etujen turvaamisen
sijaan. (Forsander 2000, 178-179.) Työluvan puoltamisen edellytyksenä on, että
avoinna olevaan tehtävään ei kohtuullisessa ajassa löydy sopivaa työvoimaa työ-
markkinoilta. Jos ei löydy, työvoimatoimistot (muiden edellytysten täyttyessä)
lähtökohtaisesti puoltavat työlupaa. Suomalaisten työttömien “pakkotuputtamisesta”
ei siis ole kyse. (ks. http://www.mol.fi/tyolupa).

Yritysten ja muiden osaajaorganisaatioiden tarve osaamiselle on kuitenkin ole-
massa ja yritysten sisäisten siirtojen eli ns. expatriaattien lähettäminen maasta toi-
seen on jopa vähentymässä. Talouskasvun hidastuminen korostaa kalliiden
expatriaatti-ohjelmien entistä tarkempaa tarvearviointia. Erityisesti lyhyet (3-12 kk)
expatriaatti-sopimukset ovat yleensä kalliita samoin kuin ulkopuolisten konsulttien
käyttäminen puuttuvan työvoima korvaamiseen. (McPherson 2001; Runzheimer
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2001; Stalker 2000.) Näin ollen todennäköisin kansainvälisen työvoiman muoto osaa-
jatarpeen tyydyttämiseksi on kansallisille työmarkkinoille saapuva, paikallisia työ-
sopimusehtoja noudattava maahanmuuttaja. Olosuhteet kansallisilla työmarkkinoil-
la muodostavat siis tärkeän osan kansallisesta vetovoimaisuudesta.

2.3 Niukkenevat inhimilliset resurssit kehityksen uhkana Suomessa?

Nopean talouskasvun myötä toimialakohtaiset työvoimakapeikot kärjistyivät ongel-
maksi myös Suomessa vuosituhannen vaihteessa. Varsinaiset rekrytointiongelmat
olivat seurausta, erityisesti ICT-alalla, toimialan ja maailman talouden voimakkaan
kasvun luomista ja osittain “kuplaksikin” osoittautuneista yrityksistä. Taloudelliset
kasvukaudet ja taantumat kuitenkin tulevat ja menevät, eikä inhimillisten voimava-
rojen niukkuus ole sidottu yksistään talouden muuttuviin suhdanteisiin. Talouskas-
vun hidastumisen myötä myös työvoiman kysyntä yleensä vähenee, mutta inhimil-
listen voimavarojen ja osaamisen merkitys yritysten, kaupunkiseutujen tai kansallis-
valtioiden kilpailukyvylle ei katoa. Huolimatta talouden megatrendeistä1  osaavan
työvoiman saatavuutta uhkaavat lähitulevaisuudessa seuraavat ilmiöt:

• Rakenteellinen työttömyys eli osa väestöstä jää työttömäksi samalla kun työpaik-
koja joillakin (osaamis)aloilla on avoinna.

• Eläköityminen eli Pohjois-Amerikan, Euroopan ja erityisesti Suomen väestö ikääntyy
ja työikäisten määrä suhteessa eläkeikäisiin pienenee voimakkaasti.

• Työmarkkinoiden kansainvälistyminen osaajien kysynnän kasvun, osaavan työ-
voiman liikkumista helpottavien ohjelmien ja säädösten sekä työvoiman lisäänty-
neen liikkuvuuden myötä.

Työvoimapulan torjunta on monitasoinen kysymys, jossa osaavan työvoiman hou-
kuttelu ja sitouttaminen - vetovoimaisuus - on yksi lähestymistapa muiden  joukos-
sa. Työvoiman puutteen torjumiseksi – ja tuotannon ennakoidun kasvun turvaami-
seksi – on valittavissa myös mm. seuraavat strategiset vaihtoehdot.

• Nettomuuttovoiton kasvattaminen joko ulkomailta tai muualta Suomesta.

• Työvoiman ulkopuolelle siirtymisen hidastaminen, erityisesti suurten ikäluokkien
osalta.

• Tuottavuuden nostaminen.

• Yritystoiminnan (laajennuksien) siirtäminen alueille, joilla on parempi työvoiman
tarjonta

• Työvoimapoliittiset toimenpiteet (uudelleenkoulutus, jne.)

1 Megatrendejä ovat esimerkiksi siirtymä teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan, talouden
globalisaatio sekä hierarkioiden purkautuminen verkostoiksi. (Naisbitt 1982 Kolehmaisen 2001, 25
mukaan).
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• Työvoimareservien käyttöönotto.

• Etätyön mahdollisuuksien hyödyntäminen.

(Talonen 2001.)

Karppi (2000) erottaa inhimillisistä voimavaroista laadullisen ja määrällisen aspek-
tin. 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.
(ks. Karppi 2000, 22-23.) Tämä tutkimus tarkastelee osaavaa työvoimaa eli innova-
tiivisuuteen ja osaamiseen perustuvan kilpailukyvyn avainhenkilöitä, jolloin työvoi-
man laadullinen ulottuvuus korostuu. Laadullinen niukkuus on kuitenkin selkeästi
osa työvoiman määrällistä niukkuutta erityisesti Suomessa, missä korkeasti koulu-
tettujen suhteellinen osuus on korkea ja osaamisvaatimukset kasvaneet kaikilla toi-
mialoilla. Eli kärjistäen: samalla kun työvoiman tarjonta Suomessa vähenee1 , työ-
voiman kysyntä sekä osaavan työvoima liikkuvuus globaaleilla työmarkkinoilla kas-
vaa.

2.3.1 Rakenteellinen työttömyys jälkiteollisen yhteiskunnan rakenteissa?

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. Yksityisellä sektorilla rekrytointiongelmia on kokenut
23 prosenttia työvoimaa hakeneista toimipaikoista ja kuntasektorilla 18 prosenttia.
Usein rekrytointiongelmat ovat viivästymisiä sopivan työvoiman löytymisessä. Ko-
konaan tai osittain vaille sopivaa työvoimaa jääneiden osuus on kasvanut vuoden
1994 viidestä prosentista vuoden 1999 seitsemään prosenttiin. Nopean talouskas-
vun aikana vuodesta 1999 vuoteen 2000 teollisen työn vaikeasti täytettävät paikat
kasvoivat lähes puolella. (Tuomaala 1998, 20; Tilastokeskus 2000, 49-50.) Saman-
aikaisesti 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 kohtaamatto-
muuden. Tämä on pitkälti koulutuspoliittinen kysymys, mutta toisaalta tyypillinen
ilmiö teollistuneissa yhteiskunnissa, joissa elinkeinoelämän säätelemä elämäntapa ei
tietoisen tai tiedostamattoman valinnan kautta sovellu kaikkien yksilöiden elämän-
tyyliin. Tuomaalan (1998) mukaan rekrytointiongelmista keskeisimmiksi nousivat
riittämätön ammatillinen peruskoulutus tai työkokemus. Seuraavaksi yleisimmät syyt
olivat työpaikkakohtaisen erityisosaamisen puute ja työnhakijoiden henkilökohtais-

1 IT-osaamisen saatavuudessa Suomi oli sijalla kymmenen 47 maan välisessä vertailussa (Vuorinen.
2002, 10).
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ten ominaisuuksien sopimattomuus. Työllistyminen riippuukin siis yhä enemmän
henkilökohtaisesta osaamisesta ja asiantuntemuksesta. (Tuomaala 1998, 21; Hel-
singin elinkeinopoliittinen ohjelma 1998.) Yksi vastaus osaamisvajeeseen on ulko-
maalaisen työvoiman parantunut saatavuus. Ulkomaalaisella työvoimalla ei ole to-
dettu olevan rakenteellista työttömyyttä ylläpitävää vaikutusta, vaan vaikutus on
taloutta tukeva ja työmarkkinoiden joustavuutta lisäävää (OECD 2000).

Opetushallituksen arvion mukaan 5–9 prosenttia peruskoulun päättävistä läpäi-
see oppivelvollisuuden ”armovitosilla”. Noin 20 prosentilla on erittäin heikot edelly-
tykset 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
jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Toisen asteen koulutuksen alkuvaiheessa
lopettavien määrä on kuitenkin kasvussa. Arvion mukaan ammatillisen koulutuksen
tai lukion aloittaa 94 prosenttia ikäluokasta ja suorittaa 82 prosenttia. Vuosittain siis
noin 12 000 nuorta ei saavuta toisen asteen tavoitevaatimusta. Ammattikorkeakoulun
keskeyttää noin 7 prosenttia eli 1700 opiskelijaa vuosittain. Kymmenen vuoden aika-
jänteellä pudokkaita koulutusputkesta olisi siis lähes 140 000. (Kivelä 2001.) Vaikka
rakenteellisen työttömyyden tulevaisuutta ei voida näin suoraviivaisesti laskea, luo
se kuitenkin käsityksen ilmiön jatkuvuuden todennäköisyydestä  ja osaajapulan tule-
vaisuuden näkymistä. Työttömyys ei siis itsestään selvästi häviä nykyisten työttömi-
en tullessa eläkeikään, vaikka työvoiman kysyntä kasvaisikin. Pahimmassa tapauk-
sessa rakenteellinen työttömyys on osa jälkiteollisen yhteiskunnan moniarvoista
perusrakennetta. (Raunio 2001a.)

2.3.2 Harmaantuva Suomi

Tulevaisuudessa osaavan työvoiman löytyminen vaikeutuu myös väestön ikära-
kenteen vanhenemisesta johtuen. Työikäisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan
vielä vuoteen 2009 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun suurten ikäluokkien
saavuttaessa eläkeiän.1  (Keinänen 2002, 4). Tilastokeskuksessa 1998 lasketun vä-
estöennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on neljännes väestöstä (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 ikä-
luokat tulevat viralliseen eläkeikään. Väestön huoltosuhde (alle 15 ja yli 65-vuotiai-
den 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 kuusi ja puoli prosenttia,

1 Ennusteessa määrittely perustuu ikäluokkien kokoon vuoden 2000 lopussa. Suuria ikäluokkia ovat
vuosina 1945-1957 syntyneet, joita on kussakin ikäluokassa (43 - 55 -vuotiaat) vähintään 76 000
henkeä.
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mutta nyt siis jo 15 prosenttia. Vanhusten huoltosuhde kohoaa Suomessa selkeästi
nopeammin kuin muissa Euroopan unionin maissa. (Romppanen 2000.) Työministe-
riön 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 työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävät henkilöt,
voidaan arvioida työvoimavajeen laajuutta. Pessimistisimmissä arvioissa työvoiman
ulkopuolelta tai työttömistä tulisi saada vuosittain noin 20 000 työntekijää, tosin luku
vaihtelee jonkin verran eri arvioissa. (Castrén 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 ky-
syntää tasapainottavina voimina. Talousneuvoston asettaman työryhmän vuonna
1998 tekemän arvion mukaan työvoiman tarjonta alkaa vähentyä noin viiden vuo-
den kuluessa, vaikka ikääntyvien työhön osallistuminen hiukan kohoaisikin. Jos kes-
kimääräinen eläkkeelle siirtymisikä kasvaa selvästi nykyisestä 59 vuodesta ja yhä
useampi jää eläkkeelle vasta lähempänä 65 vuoden virallista eläkeikää, työvoiman
tarjonnan kasvu voi jatkua vielä tämän vuosikymmenen1 . (Romppanen 2000, 29-
30.) Työvoiman tarve muodostuu eri aloille eri tavoin. Esimerkiksi työvoiman pois-
tuma on suurinta rakennustyön ammattiryhmissä, missä 70 prosenttia työvoimasta
siirtyy työelämän ulkopuolelle vuosina 2000 - 2015. Tämä aiheuttaa todennäköisesti
työvoimapulaa, vaikka alan työvoiman tarve nykyisestä ennusteiden mukaisesti
supistuisikin. Sen sijaan erityisosaamista vaativilla aloilla, kuten ICT-sektorin mo-
nissa ammateissa, työvoiman kysynnän oletetaan kasvavan, mikä aiheuttaa työvoi-
mapulaa, vaikka poistuma on toimialan työvoiman nuoremmasta ikärakenteesta joh-
tuen pienempi. (Työministeriö 2002b.)

Työvoiman tarjonnan supistuminen voi tuntua toimivalta keinolta vähentää työt-
tömien määrää ilman mittavia tukijärjestelyjä, mutta on kuitenkin olemassa vaara,
että työvoiman tarjonnan 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.)

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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Tulevaisuudessa yli 65-vuotiaiden osaamisen hyödyntäminen voi osoittautua yhdek-
si ratkaisuksi osaamistarpeen tyydyttämisessä, koska yli 65-vuotiaita korkeakoulu-
tettuja on suhteellisesti kahdeksan kertaa enemmän vuonna 2030 kuin nyt (Eskola
2001). Myös vanhusväestön osaamisen taso tulee siis todennäköisesti muuttumaan.
Periaatteessa ammattitaitoisen työvoiman niukkuutta voidaan siis osittain vähentää
työuraa pidentämällä, mutta todelliset keinot ovat yhä löytämättä. (Raunio 2001a.)

2.3.3 Kansainvälistyvät työmarkkinat globaalitalouden verkostona

Kolmas osaavan työvoima saatavuutta uhkaava tekijä ei lisää inhimillisten voima-
varojen niukkuutta, mutta laajentaa niukkenevien voimavarojen sijoittumisvaihtoeh-
toja nostamalla valintojen kentälle vaihtoehtoja myös kansainvälisiltä työmarkkinoil-
ta. Jo kaksi vuosikymmentä demografian asiantuntijat ovat ennustaneet pienten ikä-
luokkien vaikutuksia työvoiman saatavuuteen ja nopeasti muuttuvan tilanteen mer-
kitystä taloudelle 2000-luvun alkupuolella. Viime aikoihin saakka yritysmaailma ja
hallitukset ovat kuitenkin lähinnä ohittaneet nämä varoitukset. Lissabonin EU koko-
uksessa vuonna 2000 kysymys nostettiin kuitenkin esiin. Kokouksessa esitettyjen
lukujen perusteella pelkästään IT-alan ammattilaisia tarvittaisiin Eurooppaan 600
000 vastaamaan kysyntään ja jopa 1 700 000 vuoteen 2003 mennessä. (Larsen
2001, 57.) Luvut saattavat vaihdella paljonkin todellisesta tarpeesta ja nopean kas-
vun taituttua niitä on tarkistettu selkeästi alaspäin, mutta ne kertovat kehityksen
selkeän suunnan ja laajuuden koko Euroopan työvoiman tarjonnan ja kysynnän suh-
teen. Lisääntynyt kysyntä näkyy paitsi osaavan työvoiman kansainvälisessä rekry-
toinnissa myös sille luoduissa kansallisissa maahanmuutto- ja työlupasäädöksissä ja
ohjelmissa.

Väyliä osaavan työvoiman saatavuutta helpottamaan on rakennettu jo pitkään.
Konkreettisia ulkomaalaisten osaajien maahanmuuttoa tukevia laki- ja politiikka-
uudistuksia ja kansallisia ohjelmia on tehty erityisesti perinteisissä maahanmuutto-
maissa. Esimerkiksi . . .

• Yhdysvalloilla on ollut 1990-luvun alusta erityinen maahanmuutto-ohjelma IT-am-
mattilaisille (jonka puitteissa saapuneista 40 prosenttia on lähtöisin Intiasta). Yhte-
nä tavoitteena on ollut nopeuttaa maahanmuuttokäytäntöä ja laajentaa työnantaji-
en mahdollisuuksia palkata työvoimaa maan ulkopuolelta. Yhdysvalloissa on tehty
myös lakialoite, joka mahdollistaisi osaajien puolisoiden työskentelyn myös lyhyen
maassa oleskelun aikana.

• Australian maahanmuuttopolitiikassa on siirretty painopistettä sukulaisuuteen pe-
rustuvasta maahan muutosta kohti osaamiseen perustuvaa menettelyä. Esimerkiksi
pysyvään maahanmuuttoon tähtäävästä käytännöstä on siirrytty kohti väliaikaista
oleskelua tukevaa käytäntöä erityisesti osaavan työvoiman houkuttelemiseksi, koska
tällaisen maahanmuutto-ohjelman nähdään sopivan paremmin globaaliin kilpailuun
osaavasta työvoimasta.
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• Saksa käynnisti 2001 “Green card” ohjelman, jonka tavoitteena on helpottaa intia-
laisten IT-ammattilaisten palkkaamista saksalaisyrityksiin. Väliaikaisia työlupia eli
“Green cardeja” on varattu 20 000 osaajalle.

• Kiina käynnisti 2002-2005 kestävän “professional personnel building” -ohjelman,
jonka tavoitteena on houkutella pitkäaikaisia ja pysyviä asukkaita ulkomailta uuden
teknologian aloilta (IT, ilmailu, bioteknologia, ym.), joilla osaamiselle on kysyntää.
Hallitus tarjoaa ulkomaalaisille osaajille mm. korkean palkan, erityiset laboratorio-
olosuhteet ja välineet sekä mahdollisuuden toteuttaa ammatillista osaamistaan yk-
silöllisellä tavalla.

• Isossa-Britanniassa hallituksen toimesta on tehty aloitteita, joiden tavoitteena on
mm. uudistaa työlupakäytäntöjä prosessin yksinkertaistamiseksi työnantajille sekä
luomaan kriteerit, jotka paremmin vastaa globaaleja työmarkkinoita, lisätä olennaisia
kategorioita ICT-työntekijöiden osalta työvoimapulasta kärsivien alojen listaan sekä
tutkia mahdollisuuksia helpottaa ulkomaalaisten yritysten ja piensijoittajien toimi-
mista Iso-Britanniassa.

(Hugo 2002; Martin 2002; Rollason 2002; Werner 2002; China Daily 2002.)

Myös yritykset tuottavat monenlaisia palveluita, joilla ulkomaalaisten työntekijöiden
maahanmuuttoa pyritään helpottamaan. Perinteinen yrityksen maahan ja maasta
muuttajille tarkoitettu asettautumispalvelu (relocation services) sisältää lähinnä
tavaroiden siirron, perustiedot kohdemaantavoista ja asunnon järjestämisen. Laa-
jennettuina asettautumispalvelut voivat tarjota apua myös puolison työn etsimisessä
tai tarjota sitä yrityksen sisältä tai korvata puolison ansiomenetyksiä osin rahallises-
ti. (Atlas van Lines 2001.) Erilaiset sosiaaliset tapahtumat ja työ- ja paikallisyhtei-
söön sopeuttaminen on koettu entistä tärkeämmäksi monissa organisaatioissa ja
niiden merkitys vetovoimaisuutta kasvattavissa ohjelmissa tulee lähivuosina toden-
näköisesti lisääntymään. Asettautumispalveluiden organisoinnissa ei ole yhtä aino-
aa tapaa, mutta pääsääntöisesti niitä tuottavat yritysten henkilöstö- tai rekrytointi-
palvelut tai ulkoistettuna ostopalveluna erikoistuneet relocation-yritykset. Periaat-
teena on kuitenkin kaikin tavoin helpottaa työntekijän maahan saapumista ja alku-
vaiheen asettautumista. (Kotler, Aspelund, Haider & Rein 1999, 264.) Asettautu-
mispalvelut rakentavat siis hyvin käytännönläheisesti mahdollisimman toimivaa väylää,
joka helpottaa ulkomaalaisen työntekijän saapumista uudelle asuinseudulle.

Globalisaatio organisoitukin voimakkaasti monikansallisten yritysten kautta ja
kansainvälisen kilpailun lopputuloksena. Aikaisemmin kansallisvaltioiden ja niiden
välisten sopimusten kautta vauhdittunut globalisaatio on siirtynyt monikansallisten
yritysten kansainvälistyneiden liiketoimintojen harteille. (Hyvärinen 1999, 46.) Or-
ganisaation kytkennän voimakkuutta globaalitalouteen voidaan tulkita sen asemalla
“globalisaatiojatkumossa”:

• Kansainvälinen organisaatio on pääosin kotimainen ja sillä on jonkin verran kan-
sainvälistä liiketoimintaa. Yrityksen liiketoimintastrategia on keskitetty pääkontto-
riin, mutta sen kansainvälistä liiketoimintaa johdetaan usein emomaan organisaati-
osta riippumattomana hyödyntäen erillisiä voimavaroja ja teknologiaa.
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• Monikansallisella organisaatiolla on liiketoimintaa lukuisissa maissa. Jokaisen maan
operaatioita johdetaan tyypillisesti erillisinä kokonaisuuksina paikallisten työnteki-
jöiden toimesta. Pääkonttori koordinoi erilaisten itsenäisten liiketoiminta kokonai-
suuksien strategiaa, voimavaroja ja teknologiaa.

• Globaalilla organisaatiolla on toimintaa ympäri maailmaa ja niiden strategiat, voima-
varat ja teknologia ja päätösvalta on jaettu globaalisti kansallisista tai maan-
tieteellisistä rajoista välittämättä.

(Arthur Andersen 2002, 4.)

Yksilön kannalta liiketoiminnan kansainvälistyminen viittaa työnantajan toimintaan
ylikansallisesti ja kansainväliseen ja mahdollisesti myös monikulttuuriseen työyhtei-
söön. Yritysten kytkeytyminen globaalitalouteen ja henkilöstön kansainvälistyminen
näkyy selvästi taulukossa 7, jonka mukaan kyseisten suomalaisten suuryritysten
henkilöstöstä vuonna 2000 työskenteli ulkomailla 59 prosenttia, kun vuonna 1983
vastaava osuus oli vain 16 prosenttia. Yli puolet näiden suomalaisyritysten työnteki-
jöistä työskentelee siis ulkomailla ja on todennäköisesti pääosin muiden maiden kuin
Suomen kansalaisia. Taulukko osoittaa myös suomalaiset juuret omaavien yritysten
työllistävän vaikutuksen suuntautuvan jo nyt voimakkaasti ulkomaille. Yritykselle
valtiot eivät muodosta luonnollisia rajoja, vaan toimintaympäristön määrittelevät glo-
baalitalouden markkinat ja saatavilla oleva resurssit. Tämä koskee myös tarjolla
olevaa työvoimaa. Yritysten ylikansallinen organisoituminen tekee myös globaalista
rekrytoinnista ja yrityksen sisäisistä kansainvälisistä siirroista luonnollisen tavan
kohdentaa ja vahvistaa organisaation inhimillistä osaamista. Kokonaisuutena sa-
man toimialan yritykset luovat työmahdollisuuksien globaalin verkoston, jonka puit-
teissa kansainvälisesti sovellettavaa osaamista ja kulttuurista kompetenssia omaa-
valla työntekijällä on mahdollisuus osaamistaan soveltaa.

Yksittäisen osaajan näkökulmasta kansainvälisesti rekrytoivat osaamisintensiiviset
yritykset ja erityisesti niiden alueelliset keskittymät luovat sen globaalitalouden ver-
koston, jonka puitteissa he työmahdollisuuksiaan pohtivat. Tässä organisaatioiden
muodostamassa verkostossa osaajat liikkuvat valtioiden, kaupunkiseutujen tai aluei-
den ja yritysten luomien väylien kautta. Lisääntynyt vuorovaikutus ja sen myötä
kehittyneet yhteydet näiden alueiden välillä “kutistavat” etäisyyksiä globaalitalouden
verkoston sisällä sekä ajallisesti että kulttuurillisesti.
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Taulukko 7. Suomalaisten suuryritysten työntekijöiden määrät ja ulkomailla työs-
kentelevien osuudet vuosina 1983 ja 2000 ( Ali-Yrkkö, Joronen & Ylä-Anttila
2001, 75).

Fischerin ym. (1997) mukaan etäisyydellä on ollut suuri merkitys kansainvälisen
muuttoliikkeen suuntaajana, mutta valtioiden välille luodut väylät ja kulttuurista koh-
taamista helpottavat toimintatavat ja yhteisöt ovat murtaneet tätä ajatusta. Koloni-
alismin perintönä entiset isäntämaat vastaanottavat edelleen enemmän muuttajia
vanhoista alusmaistaan kuin ilman tätä historiallista sidettä olisi todennäköistä. En-
tisten alusmaiden asukkaihin sovelletut suotuisat maahanmuuttolait sekä perhesi-
teet vaikuttavat muuttovirran voimakkuuteen ja madaltavat muuton kynnystä sekä
taloudellisesti, sosiaalisesti että kulttuurillisesti. (Fischer, Martin & Straubhaar 1997,
53.) Globaalitalouden osaamisintensiivisen liiketoiminnan keskittyminen ja verkottu-
minen ovat muokkaamassa vastaavaa solmukohtien ja väylien verkostoa, jossa osaava
työvoima pääsääntöisesti liikkuu yritysten, alueiden ja kansallisvaltioiden muokkaa-
missa väylissä ja kansallisten kulttuurien pinnalle muodostuvassa globaalitalouden
kulttuurissa. Yksinkertaistaen kansallisvaltion ja/tai kaupunkiseudun asema globaa-
litalouden verkostossa määräytyy näiden solmukohtien määrällä ja kansainvälisyy-
den asteella ja osin myös ympäröivän paikalliskulttuurin ja toimintaympäristön edel-
lytyksillä houkutella, ottaa vastaan ja sopeuttaa verkostossa toimivia yksilöitä.

Globaalitalouden verkoston luoma todellisuus näkyy globaalitalouden osaajien
tavassa hahmottaa maailmaa ja muodostaa mielikuvia ympäröivästä todellisuudes-
ta. Kansainvälisesti liikkuvat osaajat eivät hahmota maailmaa vain kansallisvaltioina
ja kaupunkeina, vaan entistä enemmän myös oman toimialansa osaamiskeskittymien
ja työmarkkinoiden muodostamana globaalitalouden verkostona. Tällaista mieliku-
vaa muodostetaan usein tietoisesti työskenneltäessä kansainvälisessä toiminta-
ympäristössä ja erityisesti silloin, kun yksilö pohtii kansainvälistä muuttoa
omakohtaisena mahdollisuutena. Kaikki globaalitalouden osaajat ovat osa

Yritys 1983 2000

Työntekijöitä Ulkomailla (%) Työntekijöitä Ulkomailla (%)

Nokia 24 000 17,5 59 000 58,0

Stora-Enso 15 000 9,8 42 000 64,0

UPM-Kymmene 35 000 11,7 33 000 37,0

Metso 15 000 12,8 22 000 50,0

Kone 13 000 66,2 23 000 94,0

Metsäliitto 8 000 7,5 25 000 61,0

Fortum 7 000 21,0 15 000 37,0

Ahlström 12 000 14,4 9 000 78,0

Wärtsilä 22 000 9,5 11 000 69,0

Rautaruukki 8 000 1,6 13 000 39,0

Yhteensä 163 000 16,3 251 000 59,0
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globaalitalouden verkostoa, mutta vain osalla on kompetenssia, mahdollisuuksia, tar-
vetta tai halua hyödyntää kansainvälisiä työmahdollisuuksia uransa tai elämänlaatunsa
kohentamiseen.

Globaalitalouden verkoston tarjoamia mahdollisuuksia on käyttänyt hyväkseen myös
moni suomalainen. Valtioiden kilpailukykyä kansainvälisesti mittaavan IMD:n mu-
kaan Suomesta tapahtui selkeästi aivovientiä eli korkeasti koulutettujen nettomuut-
toa ulkomaille. IMD vertailee vuosittain 46 teollistuneen tai teollistumassa olevan
maan kilpailukykyä ja tässä vertailussa Suomi sijoittui “aivovuoto”-tilastossa vasta
sijalle 25 eli suurimmasta osasta mukana olleista maista aivovuotoa tapahtui vä-
hemmän kuin Suomesta. (Aro 1999, 59.)

Vuonna 1998 Suomesta ulkomaille muuttaneita oli 8811 ja heistä tutkinnon suo-
rittaneita 6246. 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 todennäköisesti kasvamaan päin. Korkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista maastamuuttajista on kasvanut vuosi-
na 1987 - 1996 runsaasta 10 prosentista yli 30 prosenttiin. Kasvu ei johdu suoma-
laisten entistä korkeammasta koulutustasosta, vaan muuttaneisuus on kasvanut eri-
tyisesti korkeasti koulutettujen ryhmässä. Alemman keskiasteen ja perusasteen tut-
kintojen suorittaneilla muuttoalttius on puolestaan lähes suoraviivaisesti laskenut.
(Korkiasaari 1998.)

Suomalaisista osaajista yhä useampi näkee globaalitalouden verkoston tarjoamat
kansainväliset työmahdollisuudet ainakin potentiaalisena vaihtoehtona, joiden
realisoitumiseen vaikuttavat sekä henkilökohtainen elämäntilanne että tarjolla ole-
vat mahdollisuudet. Blomin ym. tietotyöläisiä tarkastelevassa tutkimuksessa työs-
kentely ulkomailla oli kiinnostava mahdollisuus noin 30 prosentille tietotyöläisistä ja
noin 25 prosenttia heistä oli jo työskennellyt ulkomailla. (Blom, ym 2001, 88.) Lisäk-
si osaajilla on lähes aina tiedostettu mahdollisuus lähteä ulkomaille eli mielikuva
globaalitalouden verkostosta, vaikka vain osa tätä optiota käyttääkin. Tämä kertoo
kuitenkin kulttuurin ja ajattelutavan muutoksesta ja kansainvälisten työpaikkojen siir-
tymisestä osaksi osaajien luonnollisia työmarkkinoita. (Raunio 2001a.) Osaavan työ-
voiman saatavuutta vaikeuttaa siis määrällisen niukkenemisen ohella osaajia
houkuttelevien työmarkkinoiden laajentuminen kansallisista kansainvälisiksi. Kun
tarjonta pienenee ja kysyntä kasvaa, myös kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee,
mikä näkyy rekrytoinnin ja kansallisten ohjelmien tehostumisena. Kovenevassa kil-
pailussa seudun vetovoimaisuus tulee siis olemaan avainasemassa kansallisvaltioiden,
kaupunkiseutujen ja yritysten pyrkiessä täyttämään osaamis- ja/tai työvoimavajettaan
houkuttelemalla ja sitouttamalla alan parhaita osaajia seudun elinkeinoelämän pal-
velukseen.
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Kansainvälisen osaavan työvoiman sijoittumisen taustalla olevia motiiveja tarkas-
teltaessa on tarkoituksenmukaista määritellä myös kohderyhmän profiili. Monikult-
tuurisen mutta kuitenkin monilta osin yhtenäisen kohderyhmän kulttuurierot ovat
lähentymässä toisiaan, eikä “ulkomaalaisuus”1  tai kulttuuri selitä yksilön asenteita
ja sopeutumista kuin osittain. Kansainvälisessä toimintaympäristössä pelkkä sub-
stanssiosaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan on oltava kykyä toimia yhteistyössä eri
kulttuurien edustajien kanssa; kulttuurista kompetenssia (Trux 2000a). Sekä sub-
stanssiosaamista että kulttuurista kompetenssia omaava yksilö voidaan määritellä
globaalitalouden osaajaksi. Globaalitalouden osaajien profiilia kuvataan tässä
kahdesta näkökulmasta:

• Elämäntapaan ja elämänvaiheeseen liittyvinä ominaisuuksina. Elämäntapa ja elämän-
vaiheet vaikuttavat sekä yksilön muuttoalttiuteen että preferensseihin asuinpaikan
valinnassa. Elämäntapaan liittyvä maahanmuutto on tässä karkeasti jaettu kansain-
välisillä työmarkkinoilla käyttäytymisen mukaan kolmeen osaan: globaalitalouden
vaeltajiin, elämänlaatumuuttajiin ja sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttaviin.

• Globaalitalouden verkostossa liikkuville osaajille muodostuneen yhteisen ”globaali-
talouden kulttuurin” näkökulmasta. Yhteinen kulttuuri lähentää erilaisista kulttuu-
reista tulevien yksilöiden toimintatapoja, arvostuksia ja elämäntapoja.

Monikulttuurisen osaavan työvoiman arvostusten, muuttomotiivien ja tyytyväisyy-
den tarkastelun pohjaksi on tarkoituksenmukaista piirtää kuva ryhmän profiilista.
Elämäntapa, elämänvaiheet ja yhteinen globaalitalouden kulttuuri vaikuttavat kaikki
osaltaan osaajien liikkuvuuteen, preferensseihin ja sopeutumiseen. Olennaista on

1 Tosin monikulttuurisen ja kansainvälisesti toimivien ja liikkuvien osaajien kohdalla käsite “ulkomaa-
lainen” on terminä usein hankala ja toimii lähinnä vastaanottajamaan kansallisen identiteetin korosta-
jana
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nähdä kohderyhmän erityispiirteet ja ominaisuudet, joiden kautta juuri tämän kohde-
ryhmän dynamiikkaa valintojen kentällä voidaan paremmin ymmärtää.

3.1 Globaalitalouden osaaja

3.1.1 Osaaminen elämäntavan luojana

Globaalitalouden osaajia on pyritty määrittelemään monin eri tavoin. Määritelmissä
korostuvat usein saman suuntaiset pääpiirteet, mutta näkökulma elämäntapaan ja
rooliin osana yhteiskuntaa vaihtelee. Määritelmien pohjalta on mahdollista luoda
seuraava tiivistys:

• Poliittinen ja taloudellinen “uusi eliitti”, joka liikkuu osana kansainvälisiä virtoja,
korostaa kohderyhmän merkitystä talouden avaintoimijoina ja ehkä selkeimmin myös
uutena yhteiskuntaluokkana.

• “Boheemit porvarit”, jotka yhdistävät 1960-luvun boheemit ja vihreät arvot 1980-
luvun materialismiin ja urakeskeisyyteen. He korostavat paitsi uran ja työn myös
asumistyylin ja vapaa-aikaan liittyvien harrastusten eli varsinaisen elämäntyylin
merkitystä.

• “Hakkerit” korostavat työn sisällön merkitystä ja työn sisältö on myös harrastus ja
lähes elämäntapa sinänsä. Hakkerit haluavat tehdä sitä mihin suhtautuvat intohi-
moisesti ja toteuttaa luovuuttaan oman osaamisensa kautta. Raha on heille toisar-
voista ja kansainvälistyminen aidosti globaalia, koska ihmisissä ei kiinnosta heidän
alkuperänsä vaan osaamisensa.

• “Symboli-analyytikoiden” työ vaatii ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja
neuvottelutaitoja. Tulkinta korostaa kohderyhmän merkitystä yritysten ja alueiden
kilpailukyvyssä ja toisaalta osaamisen kautta avautuvia entistä laajempia työmark-
kinoita. Painotus on siis kohderyhmän merkityksessä talouden toimijoina ennem-
min kuin tietyissä elämäntavoissa tai arvoissa.

• “Globaalitalouden nomadit” -näkemys korostaa osaavan työvoiman liikkuvuutta
globaaleilla työmarkkinoilla kiinnostavasta tehtävästä toiseen.

(Castells 1996; Reich 1995; Brooks 2000; Castells & Himanen 2001; Trux 2000b.)

Edelliset määritelmät kuvaavat myös tämän tutkimuksen kohderyhmän arvoja ja
ominaispiirteitä. Osaamisen ja sen kehittämisen merkitys korostuu elämänsisältönä
ja/tai elämäntavan mahdollistajana. Myös kansainvälinen liikkuvuus ja siihen liittyen
sopeutuvaisuus uusiin olosuhteisiin sekä vahva usko yksilön omiin mahdollisuuksiin
ohjata omaa elämäänsä ovat ryhmän elämäntapaa ja arvoja kuvaavia piirteitä. Blom,
ym. (2001) löysivät vastaavia “globaalitalouden kulttuurin” piirteitä myös suomalai-
sista tietotyöläisistä1 . Ajatus yksilön vapaudesta näkyy individualismin ja konserva-

1 Yleisemmän ja vähemmän värittyneen määritelmän mukaan “tietotyöläinen” on tietotekniikkaa
suunnittelua ja ideointia edellyttävässä työssään käyttävä henkilö, jolla on vähintään ylemmän kes-
kiasteen ammattitutkinto. (Blom, Melin & Pyöriä 2001, 29).
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tismin korostamisena, joka kärjistyy usein amerikkalaishenkiseen uskoon, että jo-
kainen on oman onnensa seppä vapaana yhteiskunnan pakoista. Myös suomalaiset
tietotyöläiset pitävät muuta väestöä yleisemmin tuloeroja oikeutettuina, vastustavat
valtion puuttumista yksilöiden ja yritysten toimitaan ja kannattavat yksilön tinkimistä
omasta hyvinvoinnistaan kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. (Blom, Melin
& Pyöriä 2001, 205.)

Globaalitalouden osaajien kohdalla kansainvälisen muuton motiivit ovat osaltaan
muokkautuneet tämän arvomaailman mukaiseksi. Perinteisesti suurin osa kansain-
välisestä vapaaehtoisesta muutosta johtuu taloudellisista syistä tai sosiaalisista suh-
teista. Alueelliset tuloerot ohjaavat muuttoliikettä paremman tulotason tarjoaville
alueille ja sosiaaliset suhteet alueille, joille voimakkaan tai pitkään jatkuneen muut-
toliikkeen ansiosta on muodostunut huomattavia ulkomaalaisyhteisöjä. (Stalker 2000,
1.) Erityisesti sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys kansainvälisessä muutto-
liikkeessä. Läntisissä teollisuusmaissa maahanmuuttajayhteisöt syntyivät ja edel-
leen kasvavat ketjumuuton myötä. Ketjumuutolle on tyypillistä, että uudessa maas-
sa syntyy yhteisöjä, joiden jäsenet tuntevat toisensa jo kotimaastaan. Sopeutumisel-
le nämä yhteisöt ovat tärkeitä, sillä ne tukevat henkistä sopeutumista ja välittävät
tietoa ja kokemuksia uudesta kulttuurista. Ystävät, tuttavat tai sukulaiset kertovat
työmahdollisuuksista ja helpottavat saapumista muodostamalla valmiin sosiaalisen
tukiverkoston. (Forsander 2000, 161-162; Trux 2000b, 289-290). Myös eri kansalli-
suuksien välisten avo- tai avioliittojen kautta tai puolison työn vuoksi tapahtuva
muuttoliike voidaan nähdä sosiaalisten suhteiden vuoksi tapahtuvana muuttona.

Viime aikoina myös elämänlaatuun ja elämäntapaan liittyvät tekijät kuten kau-
punkien palvelut, kulttuurielämä ja asuinympäristön laatu on nostettu esiin kansain-
välisen muuton suuntautumiseen vaikuttavana tekijänä. Elinympäristön laadun on
nähty vaikuttavan lähinnä niiden muuttopäätöksiin, joilla on osaamisensa kautta
mahdollisuus valita työpaikkansa useammasta eri vaihtoehdosta. (Kotler, Asplund,
Rein & Haider 1999; Wilkman 2002). Osaavan työvoiman kansainvälisen muuton
yhteydessä on puhuttu myös ns. “aivovuodosta” (braindrain), joka jo vuosikym-
meniä on ohjannut koulutettua työvoimaa pois ensin kehitysmaista, mutta sittemmin
myös osasta kehittyneitä maita. (Glaser 1985; Iradale 2001). Aivovuoto viittaa osaa-
van työvoiman muuttoon paitsi parempien työ- ja uramahdollisuuksien myös talou-
dellisten tekijöiden ja elämänlaadun vuoksi. Käsite korostaa liikkeen yhdensuun-
taisuutta ja inhimillisen pääoman epätasaista sijoittumista. Ilmiön laajentuessa myös
kehittyneisiin maihin ja yksilöiden mobiliteetin lisääntyessä on puhuttu myös
“aivokierrätyksestä” (brain circulation). “Aivokierrätys” viittaa osaajien globaaliin
muuttovirtaan, jossa yksilö ei muuta jäädäkseen. Lähtökohtana on muutamasta kuu-
kaudesta muutamaan vuoteen kestävä sijoittuminen työ- ja uramahdollisuuksien vuoksi
toiseen maahan, josta siirtyminen tapahtuu todennäköisimmin kolmanteen maahan
kiinnostavamman työmahdollisuuden perässä. Kansainvälisillä työmarkkinoilla
surffaavat osaajat muodostavat muuttajaryhmän, joka voidaan kuvaavasti määritel-
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lä globaalitalouden vaeltajiksi. (Trux 2001; OECD 2002.) Globaalitalouden
verkostossa osaajien muutto onkin tyypillisesti aivokierrätystä, joka voidaan nähdä
osaavalle työvoimalle luonteenomaisena tapana liikkua kansainvälisesti.

“Useilla on ollut sellanen, että se Suomen komennus on ollut muutaman, kahden tai
kolmen, vuoden, millä haetaan meriittiä, että sitten voidaan mennä joko kotimaassa johkin
muualle parempaan paikkaan tai sitten yrityksen sisällä tai sitten jossakin kolmannessa
maassa. Sitten on niitä, jotka on ollu pitempään ja niillä on huoli että millanen on ura-
kehitys jatkossa, koska tyypillisesti ihmiset, jotka on valmiita vaihtaan asuinmaata työ-
paikan takia, on aika urakeskeisiä ihmisiä eli niillä on aika suuret odotukset siitä mitä ne
on hakemassa.”

esimies, Tampere

Globaalitalouden vaeltajuuden ja aivokierrätyksen mahdollistaa osaamisen globaali
soveltuvuus ja kansainvälistä liikkuvuutta tukeva globaalitalouden verkosto. Esimer-
kiksi ICT- ja bioteknologia-aloilla osaamista voidaan usein soveltaa ympäri maail-
man, mikä antaa yksilölle mahdollisuuden kilpailuttaa työnantajia kiinnostavimmista
ja haasteellisimmista työtehtävistä kansainvälisesti. Liikkuvuutta valintojen kentällä
lisää osaajien kansainvälistyminen ja työmarkkinoiden muuttunut dynamiikka, jossa
yhteen työnantajaan tai tehtävään ei sitouduta yhtä pitkäaikaisesti kuin aiemmin.
Ura koostuu monista ehkä muutaman vuoden kestävistä periodeista (Berg 2001).
Työmarkkinoiden lisääntynyt dynaamisuus viittaa kuitenkin myös riskiin jäädä työt-
tömäksi vanhentuneen osaamisen vuoksi, joten yksilöllä on jatkuva paine uudistaa
taitojaan ja ammatillista kompetenssiaan. Lisäkouluttautuminen parantaa usein ase-
maa työmarkkinoilla ja onkin merkkejä siitä, että ihmiset vapaaehtoisesti jättävät
työnsä parantaakseen statustaan työmarkkinoilla. Myös varsinainen urasuunnittelu
on lisääntynyt ja kouluttautumisen lisäksi työpaikkaa vaihdetaan tarkoitushakuisesti
oman aseman parantamiseksi työmarkkinoilla. (Schienstock & Hämäläinen 2001,
171-173.)

Työpaikan vaihtaminen on osa urakehitystä ja elämäntapaa. Monissa tutkimuk-
sissa pitkänmatkan muuttamisen onkin todettu edistävän urakehitystä, mihin sillä
usein myös tietoisesti tähdätään. Esimerkiksi suomalaisista tietotyöläisistä lähes 40
prosenttia olisi halukkaita vaihtamaan työpaikkaansa. (Smits 2001; Blom, Melin &
Pyöriä 2001, 88.) Työ ei ole enää sidottu tiettyyn yritykseen tai edes kansallisiin
työmarkkinoihin, vaan mahdollisuudet määrittyvät globaalisti kiinnostavien työ-
mahdollisuuksien kautta. Työskentely tietyssä yrityksessä ei ole kovinkaan tärkeää
globaalitalouden osaajalle, mutta yrityksen imagoon ja sen antamaan lisäarvoon ura-
kehityksessä voidaan hyvinkin kiinnittää huomiota. Työpaikan vaihtamisen logiikka
on siis vapautunut yritysuskollisuuden tai paikkasidonnaisuuden kahleista, mikä en-
tisestään voimistaa mobiilin ja osaavan työvoiman liikkuvuutta myös kansainvälisillä
työmarkkinoilla. Osaajien houkuttelu globaalitalouden verkostossa on siis jatkuva
prosessi, koska yksilön pysyvä sitoutuminen paikkaan on entistä epätoden-
näköisempää.



Mika Raunio

50

3.1.2 Globaalitalouden vaeltaja osaamistalouden tuotteena

Kansainvälisestä muutosta puhuttaessa on hyvä muistaa, että pääsääntöisesti ih-
misten lähtökohtana on paikallaan pysyminen. Vain noin kaksi prosenttia maailman
väestöstä ja työvoimasta muuttaa yli kansallisten rajojen. Kansalliset rajat ylittävää
muuttoa voidaan siis pitää poikkeustapauksena, jolle on oltava erityiset motiivinsa.
(Stalker 2000, 3; Fischer, Martin & Straubhaar 1997, 74.) Globaalitalouden osaajien
kohdalla kansainvälinen muutto on kuitenkin huomattavasti yleisempää. Kärjistäen
voidaan sanoa, että noin kolmasosa globaalitalouden osaajista on todennäköisiä kan-
sainvälisiä muuttajia, tosin halukkuus voi yksilön kohdalla vaihdella paljonkin eri elä-
män vaiheissa. Blomin, ym. (2001) tutkimuksessa suomalaisista tietotyöläisistä työs-
kentely ulkomailla on kiinnostava mahdollisuus noin 30 prosentille ja noin 25 pro-
senttia tietotyöläisistä on työskennellyt ulkomailla. Yhdysvaltalaisessa tutkimukses-
sa 39 prosenttia työntekijöistä torjui työnantajan tarjoaman mahdollisuuden työs-
kennellä ulkomailla. Useimmiten syynä olivat perhesiteet tai henkilökohtaiset syyt
eli elämänvaihe, mutta lähes 70 prosenttia kieltäytyneistä perusteli valintaansa yk-
sinkertaisesti haluttomuudellaan muuttaa. Konkreettiset tekijät kuten puolison työn-
saanti ja asuntolaina tai omistusasunto vähentävät myös usein halukkuutta lähteä.
(Atlas Van Lines 2001; Atlas Van Lines 2000; Blom, Melin & Pyöriä 2001, 88.)
Myös globaalitalouden osaajista osa muuttaa edelleen sosiaalisten suhteiden tai elä-
mänlaadun vuoksi ja vain osa voidaan nähdä varsinaisina globaalitalouden vaeltaji-
na. Globaalitalouden osaajat voidaankin yksinkertaistaen jakaa kolmeen ryhmään
heidän sitotumiusmotivaationsa tai muuttoalttiuden perusteella.

• Globaalitalouden vaeltajat harkitsevat muuttamista, jos jostakin nousee esiin kiin-
nostavampia työ- ja uramahdollisuuksia kuin nykyinen. Globaalitalouden vaeltajat
liikkuvat maasta toiseen vuoden tai muutaman pituisissa periodeissa. Tavoitteena
ei ole integroitua paikalliseen kulttuuriin vaan lähinnä sen globaalitalouden kulttuu-
riin.

• Elämänlaatumuuttajat harkitsevat muuttamista, jos oletetaan jonkin muun seudun
tarjoavan selkeästi korkeamman elämänlaadun tai paremmin haluttua elämäntapaa
vastaavan ympäristön kuin nykyinen asuinseutu. Elämänlaatumuuttajat etsivät py-
syvämpää asuinpaikkaa ja tavoitteena on integroitua paikalliseen kulttuuriin.

• Sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavien motiivi integroitua riippuu muuton
aiotusta pysyvyydestä eli viimekädessä henkilöstä tai yhteisöstä, joka on ollut
muuton pääasiallinen motiivi. Muuttamista harkitaan, jos tärkeänä pidetyt sosiaali-
set suhteet tai perhesiteet ovat nykyisen asuinseudun ulkopuolella tai muuttamas-
sa sinne.

Todennäköistä onkin, että liikkuvuus painottuu myös globaalitalouden osaajilla tiet-
tyihin elämänvaiheisiin. Rooli paikasta toiseen liikkuvana vaeltajana ja pysyvämpää
asuinpaikka preferoivana elämänlaatumuuttajana tai sosiaalisten suhteiden vuoksi
muuttavana vaihtelee yksilön perhesuhteiden ja elämäntilanteiden muuttuessa. Kaik-
kia globaalitalouden osaajia luonnehtii vaeltajuus ainakin jossakin määrin ja osalla se
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korostuu läpi elämän. Usein vaeltajuus liittyy kuitenkin elämänvaiheisiin, jolloin si-
doksia tiettyyn paikkaan on vain vähän. Globaalitalouden osaajien profiili vastaa
erityisesti ICT-alalla perinteisesti aktiivisesti muuttavan väestönosan profiilia. Myös
tämän tutkimuksen kyselyyn vastanneet ovat Suomeen muuttaessaan olleet pää-
sääntöisesti ominaisuuksiltaan erittäin mobiileja:

• Vastaajien ikäjakauma on melko tyypillinen tarkasteltaessa informaatioteknologian
osaajia. Suurin vastaajaryhmä on 26 - 30 -vuotiaat ja vain 22 prosenttia vastaajista
on yli 35-vuotiaita Muuttoalttiutta lisää henkilön nuoruus. Useissa tutkimuksissa
on todettu, että 20 - 29-vuotiaiden muuttoalttius on korkein. Nuoret aikuiset ovat
yleensä useassa “uravaiheessa” samanaikaisesti: opiskelu, perhe-, työ- ja asumis-
uran alku tai loppuvaiheessa, jotka kaikki tavallisesti johtavat muuttoon.

• Yli 90 prosentilla vastaajista on korkeakoulututkinto, joka lisää muuton todennäköi-
syyttä merkittävästi.

• Kotitalouden muodon mukaan vastaajat ovat jakautuneet melko tasaisesti yksin
asuviin (28 %), pariskuntiin (38 %) ja perheisiin (31 %), mutta 49 prosentissa per-
heistä ja pariskunnista puoliso on suomalainen. Perheistä siis suuri osa on muodos-
tunut vasta Suomessa tai muuttoon on liittynyt paluu puolison kotimaahan. Suo-
meen saapuessaan huomattavasti suurempi osa vastaajista on siis ollut “sinkkuja”
kuin vastaushetkellä. Tyypillisesti yksin asuvien muutto on todennäköisempää kuin
pariskuntien ja pariskuntien muutto on todennäköisempää kuin perheellisten.

• Yli puolet vastaajista on asunut ulkomailla aiemmin, mikä lisää muuttoalttiutta. Jos
on jo kertaalleen muuttanut, uudelleenmuuttoalttius on moninkertainen. Syynä on
todennäköisesti pettymys muutolle asetettuihin odotuksiin, yleinen vaihtelunhalu
tai alentuneet psykologiset kustannukset, kun paikkaan juurtuminen ei ole muodos-
tunut kovin vahvaksi. (ks liite 1.)

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

Muuttohalukkuuden riippuvuutta elämäntilanteesta ja sitouttavien tekijöiden merki-
tystä korostaa se, että jäämistä suunnittelevista yli 70 prosentilla on suomalainen
puoliso. Suomi ei ole todennäköinen pääteasema suurimmalle osalle maahan saapu-
vista ulkomaalaisista osaajista, mutta perheet ja pariskunnat harkitsevat useammin
Suomeen jäämistä kuin yksin asuvat, joiden elämäntilanne soveltuu paremmin glo-
baalitalouden vaeltajan muottiin. Vaikka muuttajat ovat useammin yksin asuvia kuin
perheellisiä, myös perheistä 23 prosenttia suunnittelee siirtymistä kolmanteen maa-
han (taulukko 8). Käytännössä suunnitelmat todennäköisesti toteutuvat harvemmin
kuin yksin asuvilla, mutta luku osoittaa vastaajien muuttohalukkuutta sitouttavista
tekijöistä huolimatta.



Mika Raunio

52

Taulukko 8. Vastaajien tulevaisuuden suunnitelmat kotitalouden muodon mukaan
(%)

Vaeltajuus tai elämänlaatumuuttajuus ei liity vain elämänvaiheisiin, vaikka niiden
välillä selkeä yhteys onkin. Olennaista on asenne, muuton väliaikaisuus ja päämotii-
vit. Yleensä asiantuntijatehtävissä toimivat globaalitalouden vaeltajat siirtyvät maasta
toiseen joko saman tai eri työnantajan palveluksessa. Heidän työaikansa yhdessä
maassa vaihtelee tyypillisesti kahdesta viiteen vuotta. (ks. Trux 2000b, 267.) Glo-
baalitalouden vaeltajia eivät ole vain projektista tai komennustehtävästä toiseen kier-
tävät expatriaatit ja projektityöntekijät, vaan myös paikallisilta työmarkkinoilta ja
vakinaisesta työsuhteesta toiseen liikkuvat kansainvälistyneet työntekijät. Suomeen
jäämistä suunnittelevista 93 prosentilla on vakituinen paikallinen työsopimus, mutta
myös kotiin palaamista suunnittelevilla (82 %) ja kolmanteen maahan siirtymistä
suunnittelevilla (75 %) on useimmiten vakituinen paikallinen työsopimus. Vaikka
painotukset ovat selviä ja luontaisiakin, globaalitalouden vaeltajia ei voida lokeroida
”komennustyöläisiksi” tms. Kyseessä on ennemminkin tapa liikkua osaajien kan-
sainvälisillä työmarkkinoilla.

Globaalitalouden vaeltajalla ei ole ensisijaisena tavoitteena integroitua paikalli-
seen kulttuuriin, vaan työnantajayrityksen liiketoimintakulttuuriin - tai laajemmin
globaalitalouden kulttuuriin - joka seudulla vallitsee. Tyypillisesti vain väliaikaisesti
muuttavien motivaatio sopeutumiseen on huomattavasti vähäisempi kuin seudulle
pysyvästi asettumista pohtivien kohdalla. Tällöin paikallisen kielen, kulttuurin ja toi-
mintatapojen omaksuminen ei tunnu tärkeältä, mikä puolestaan heikentää edelly-
tyksiä sopeutua ja sitoutua paikalliseen kulttuuriin ja yhteisöön. (Kim 1988, 101.)
Esimerkiksi kieli tai pääseminen sisään paikallisiin sosiaalisiin verkostoihin ei tällöin
ole oleellista. Työ globaalissa yrityksessä on tärkeää, mutta yrityksen sijainti melko
yhdentekevää.

“Maa ei merkitse minulle mitään (työpaikan valinnassa). Olen globaalikansalainen.”

ICT-osaaja, Kiina

Globaalitalouden vaeltajille kansainväliset työmarkkinat ovat perusta oman identi-
teettinsä perustuu globaalin maailman tarjoamille mahdollisuuksille. Vaeltajien iden-
titeetti voi koostua joukosta erilaisia ryhmäsidoksia (Trux 2000b, 267). Yhden voi-
makkaan sidoksen voi tarjota globaali yritys, joka tarjoaa kansallisvaltioiden muo-
dostamaa yhteiskuntaa paremman perustan valitulle elämäntavalle. Äärimmillään

Tulevaisuuden suunnitelmat Yksin asuva Pariskunta Perhe Yhteensä

Jään Suomeen pysyvästi 15 24 36 25
Palaan kotimaahani 16 21 25 21
Muutan kolmanteen maahan 35 29 23 26
En ole vielä päättänyt 34 26 23 28
Yhteensä 100 100 100 100
N 158 208 169 551
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tällaista suhtautumista kuvaa Törmälän (1998) tutkimuksessa haastateltu ulkomaa-
lainen informaatioteknologian osaaja, joka kiinnittää identiteettinsä yksittäiseen yri-
tykseen ennemmin kuin kansallisvaltioon tai kulttuuriin toteamalla: “Nokia on isän-
maani”. Vaikka osaaja ei näin selkeästi identiteettiään tiettyyn yritykseen liittäisi,
sisältäisi se todennäköisesti ainakin jossakin määrin heijastuksia globaalitalouden
kulttuuriin arvoista. Kansallinen identiteetti korvautuu tai täydentyy yhteiskunta-
luokkaan, ammattiasemaan ja osaamiseen liitetyllä identiteetillä, globaalitalouden
kulttuurilla.

Globaalitalouden vaeltajat1  voidaan nähdä myös globaalitalouden toimintaympäris-
tön, arvomaailman ja niiden työmarkkinoille luoman dynamiikan tuotteina. Globaali-
talouden vaeltajat ovat olennainen osa hyvin toimivaa ja kilpailukyvylle perustuvaa
globaalia taloutta. Vaeltajuus on kärjistäen globaalitalouden luoma ihanne ja dynaa-
misen ja kilpailukykyisen yksilön ominaisuus. Globaalitalouden nomadin nousemi-
nen yksilön ihanteeksi ja minäkuvaksi voi peittää alleen osan todellisuutta. Itsen
näkeminen mobiilina maailmankansalaisena voi vaikeuttaa kulttuuristen ristiriitojen
ja ongelmien myöntämistä, koska se ei sovi käsitykseen uuden talouden osaajasta,
jolle kansainvälinen toimintaympäristö on luonnollinen miljöö.

3.2 Globaalitalouden kulttuuri

3.2.1 Kulttuurien fuusio

Hautaniemen (2001) mukaan kulttuuri tarkoittaa yhteisön tai sosiaalisen ryhmän
omaksumaa elämäntapaa. Tähän liittyy tapa hahmottaa maailmaa ja kokea se
mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Kulttuuri kehittyy vuorovaikutustilanteissa ja glo-
balisaation myötä lisääntyneiden kulttuurien välisten vuorovaikutustilanteiden vuok-
si käytännöt ovat alkaneet sekoittua yhä nopeammin. Kulttuuriset vaikutteet ovat
aina välittyneet pääosin kansainvälisen kaupan kautta ja maailman kulttuurien piir-
teet muokkautuneet kauppasuhteiden vaikutuksesta. Globalisoiva kulttuuritrendi on
kiihtynyt 1970-luvulta lähtien, mutta poikkeaa aikaisemmasta vain kansallisvaltioi-
den ja markkinoiden rajojen hämärtymisen osalta. Pitkällä aikavälillä markkinatalo-
us globalisaation vauhdittamana yhdentää arvoja, kulutuskäyttäytymistä ja kulttuu-
reja. Esimerkiksi tuotteiden on sovelluttava kulutukseen kohderyhmien erilaisista
kulttuuritaustoista riippumatta. Kansainvälisessä työympäristössä vuorovaikutusti-
lanteita syntyy jatkuvasti myös henkilökohtaisella tasolla, joten kansainvälistyneiden
yritysten henkilöstö on mukana jatkuvassa kulttuurien fuusioitumisprosessissa. Kult-

1 “Vierailijat” ovat globaalitalouden vaeltajia muistuttava joukko. He muuttavat työn perässä ulko-
maille saadakseen kokemusta ja pääomaa, joita voi hyödyntää kotimaassa. Vierailijoidenkaan tarkoi-
tuksena ei ole jäädä, vaan työskentely ulkomailla on tilapäistä. Työkomennuksen päätyttyä palataan
kotimaahan, johon oma identiteetti on kiinnittynyt.
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tuurien “fuusioituminen” viittaa tapojen ja tottumusten ja käsitysten sekoittumiseen
ja uusien kulttuurielementtien muodostumiseen erillisten ja erilaisten traditioiden
kohtaamisessa. (Hautaniemi 2001, 13-14; Forsander 2002; Ylänkö 2002, 21.)

Kulttuuri on aina tuotettua ja ihmisten ymmärtäessä vanhojen tapojen toimimat-
tomuuden yhteiskunnan muuttuessa myös kulttuuri muuttuu. (Trompenaars &
Hampden-Turner 1998, 23.) Globaalitalouden osana toimivalle yksilölle fuusio-
kulttuurin omaksuminen on osa luontaista kehitystä siirryttäessä paikallisesta ja kan-
sallisesta kansainväliseen toimintaympäristöön. Aikanaan kansallisvaltiot ovat tuot-
taneet vahvoja mekanismeja yhteisen kansallisen kulttuurin luomiseksi ja yksilöiden
integroimiseksi valtioon. Yhteinen valtakieli, massamedia, koulutusjärjestelmä, po-
liittinen järjestelmä, markkinat tietylle osaamiselle, tavaroille ja palveluille, jne. luo-
vat kaikki yhteistä kulttuuria ja perustaa yhtenäiselle kansakunnalle. (Hofstede 1991,
12.) Globaalisti toimivassa maailmassa samat elementit luovat yhteistä kulttuuria
kansainvälisellä tasolla. Erityisesti ICT-alalla valtakieli on englanti ja alaan liittyvä
osaaminen on useimmiten globaalia. Tuotteet, palvelut ja media ovat kansainvälis-
tyneet monilta osin jo kauan sitten samoin kuin osaajia tuottavan korkeakoulutuksen
pääpiirteet ja erityisesti alakohtainen koulutuksen sisältö. Kansainvälisessä työym-
päristössä toimivat yksilöt voivat omaksua myös “globaalin kilpailukykypolitiikan”,
jonka puitteissa kansainvälinen yritys yleensä toimii. Kansainvälistyneet organisaa-
tiot luovat fuusiokulttuuria yksilötasolla sitä voimakkaammin mitä suurempi on nii-
den kansainvälistymisen aste ja mitä monikulttuurisempi työyhteisö. Työyhteisöjen
monikulttuurisuus ja muut kansainväliset kontaktit vaativat sopeutumista ja usein
myös yhteisen business- tai yrityskulttuurien omaksumista toiminnan lähtökohdaksi.

Kärjistäen voitaneen siis puhua globaalitalouden kulttuurista, joka on
rakentumassa normeineen ja arvoineen paitsi median, yksilöiden lisääntyneen liik-
kuvuuden ja toisiaan lähentyvien kulutustottumusten myös erityisesti globaali-ta-
loudessa toimivien yksilöiden kansainvälisen vuorovaikutuksen myötä. Globaali-
talouden kulttuurilla viitataan tässä globaalitalouden konkreettisessa toiminta-
ympäristössä - kansainvälisissä ja ennen kaikkea monikulttuurisissa organisaatiois-
sa - työskentelevien yksilöiden yhteiseen kulttuuriin. He saavat vaikutteita sekä
yhteisen globaalitalouden että monien kansallisten kulttuurien arvoista ja toiminta-
tavoista päivittäisessä työympäristössään. Globaalitalouden kulttuuri on siis
yleisemmän globaalin kulttuurin, joka viittaa  kulttuurien  ”pohjoisamerikka-
laistumiseen”, kulutustottumusten ja arvojen lähentymiseen, astetta yhtenäisempi
”alakulttuuri” (ks. Stalker 2000, 117).

Globaalitalouden kulttuurissa toimiville yksilöille on muodostunut yhteisiä toimin-
tatapoja ja kulttuurista kompetenssia yleisemmän globaalin kulttuurin omaksumisen
lisäksi. Kansainvälisessä toimintaympäristössä oman kansallisen kulttuurin suhteut-
taminen uusiin toimintatapoihin ja erilaisuuden hyväksyminen on toiminnan edelly-
tys, mikä arkipäiväistää kulttuurisia eroja samalla kun luo kompetenssia toimia osa-
na kansainvälistä ja monikulttuurista yhteisöä (ks. Trux 2000c).
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Kuva 4. Kulttuurin malli (Trompenaars & Hampden-Turner1998, 22.)

Yksinkertaistaen kulttuurien kohtaamista voidaan tarkastella kolmella tasolla.

• Ensimmäisenä vieraasta kulttuurista saapuva kohtaa eksplisiittisen tai näkyvän kult-
tuurin; kulttuurin pinnan. Pinta muodostuu ulkoisesti havaittavasta todellisuu-
desta: kielestä, ruuasta, rakennuksista, asumistavoista, monumenteista, muodista,
taiteesta, jne. Ennakkoluulot syntyvät yleensä tällä eksplisiittisellä tasolla ja kerto-
vat enemmän tarkkailijan omasta kulttuuritaustasta kuin tarkkailtavasta todellisuu-
desta.

• Toisella tasolla pinnan alla vaikuttavat normit ja arvot. Normit kertovat ryhmän
yhteisestä tulkinnasta mikä on oikein ja mikä väärin. Normit muodostavat perustan
virallisille laille ja säädöksille sekä epäviralliselle sosiaaliselle kontrollille. Arvot
määrittelevät hyvän ja pahan ja ovat tiukasti kytketty ryhmän jaettuihin ihanteisiin.
Normit luovat tunteen miten pitäisi käyttäytyä ja arvot tunteen miten haluaisin käyt-
täytyä. Ahkera työskentely voi olla arvo, mutta ryhmän normina voi olla “älä työs-
kentele kovemmin kuin muut, jotta muut eivät joudu huonoon valoon.” Kun japani-
lainen kumartaa tervehtiäkseen, se on arvo. Kun hän kumartaa, koska muutkin teke-
vät niin, se on normi.

• Kulttuurin ydin muodostuu kulttuurille ominaisista olemassa olon perusoletuksista.
Perusoletukset ovat muodostuneet historiallisesti ihmisten kehittäessä erilaisia ta-
poja selviytyä. Toistuvasta ongelmasta tai uhkasta selviytymisestä on tullut rutiini,
jota ei enää tietoisella tasolla tarvitse ajatella. Kulttuurin syvin olemus on siis tapa
ratkaista ongelmia.

(Trompenaars & Hampden-Turner 1998, 21-23.)

Myös yrityksillä ja organisaatioilla on omat kulttuurinsa samoin kuin tietyillä liiketoi-
minnan aloilla. Ne ovat usein sisältäneet lähinnä toimintatapoja ja käytäntöjä, mutta
kehittyessään kuitenkin entistä enemmän myös arvoja. (Hofstede 1991, 193.)
Castelss’n ja Himasen (2001) mukaan esimerkiksi Nokian yrityskulttuurissa arvois-
ta asiakastyytyväisyys, yksilön kunnioittaminen, aikaansaaminen ja jatkuva oppimi-
nen nousevat esiin. Käytännössä arvot ilmenevät tiettynä asenteena, joita koroste-
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taan työhönotossa, työnopetuksessa ja ylennyksissä. Arvot luovat pysyvää perus-
taa identiteetille nopean muutoksen ja sisäisen kasvun keskellä. (emt. 2001, 40.)
Yrityskulttuurit pyrkivät vahvistamaan yrityksen toiminta- ja kilpailukykyä muuttu-
vassa toimintaympäristössä. Globaalisti toimivilla yrityksillä yksi olennainen tavoite
on paitsi yksilöiden sopeuttaminen yrityksen liiketoimintastrategiaa tukevaan kult-
tuuriin myös erilaisten kansallisten kulttuurien kohtaamisessa syntyvien ongelmati-
lanteiden vähentäminen. Näin yrityskulttuurit ovat osaltaan luomassa globaalitalou-
den arvoja ja normeja ja myös yhteisiä perusoletuksia ja ongelmanratkaisutapoja.

Globaalitalouden osaamisintensiivinen liiketoiminta on aina upotettu kansallisiin
kulttuureihin ja toimii niiden sisällä, ohessa ja limittäin. Kansallisten kulttuurien koh-
taamisen “puskurina” toimii siis yhtäältä yrityksen oma toimintakulttuuri ja toisaalta
kansainvälisessä ympäristössä toimivien ja työskentelevien osaajien omaksumat
globaalikulttuurin piirteet. Globaalitalouden kulttuuri ei korvaa paikalliskulttuureja,
mutta rakentuu globaalitalouden väylien ja solmukohtien kautta niiden päälle ja hel-
pottaa osaltaan kulttuurisiin eroihin sopeutumista. Kulttuurien fuusioituminen ei tar-
koita niiden välisten erojen totaalista poistumista, vaan näkemysten ja toimintatapo-
jen lähentymistä joiltakin osin. Globaalitalouden kulttuuri levittäytyy siis osaajille
potentiaalisia työ- ja asumismahdollisuuksia tarjoavien kaupunkiseutujen muodosta-
man verkoston sisällä globaalisti toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden kautta.
Yhteisen kulttuurin avulla voidaan selittää myös kulttuurishokin muuttunutta roolia
globaalitalouden osaajien kansainvälisessä muutossa. Erityisesti primaarisopeutumis-
ympäristö eli työyhteisö on usein ”globaalitalouden kulttuurin kyllästämä”, vaikka
paikalliskulttuurin vaikutus näkyy aina enemmän tai vähemmän voimakkaana. Tä-
män verkoston sisällä kansalliset rajat ylittävä siirtyminen kaupunkiseudulta toiselle
voi olla itse asiassa pienempi kulttuurishokki kuin siirryttäessä Pohjois-Savon
syrjäkyliltä Helsingin urbaaniin kaupunki- ja työympäristöön (ks. Forsander 2002,
109).

3.2.2 Kansallisuus ja etnisyys globaalitalouden kulttuurissa

Globaalitalouden kulttuurissa kansallisuuksien ja etnisten ryhmien väliset erot peri-
aatteessa arkipäiväistyvät osaksi yksilöiden välisiä muita kulttuurieroja. Erot säily-
vät ja ovat merkityksellisiä myös tässä ympäristössä, mutta niiden merkitys arkipäi-
väistyy jatkuvien vuorovaikutustilanteiden vuoksi. Yksilö on usein monen eri yhtei-
sön tai ryhmän jäsen, joiden kanssa hän jakaa tietoisuutensa ja kommunikoi: moni
“tieto” ja sen merkitysrakenteet jaetaan vain joidenkin ihmisten välillä. (Hautaniemi
2001, 27.). Koska yksilöt kuuluvat useampaan ihmisryhmään samanaikaisesti, heil-
lä on myös useampia tulkintoja kulttuurien eri tasoista, joihin he kokevat kuuluvansa:

• Kansallinen taso asuinmaan mukaan tai asuinmaiden, jos yksilö on asunut useam-
massa maassa.

• Alueellinen, etninen, uskonnollinen ja/tai kielellinen taso, koska useimmat maat koos-
tuvat näiden mukaan jakautuneista ihmisryhmistä.
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• Sukupuoli

• Sukupolvi

• Yhteiskuntaluokka, joka liittyy yksilön opiskelu mahdollisuuksiin ja ammatilliseen
asemaan, jne.

• Sosialisoituminen työnantaja organisaatiossa osaksi työyhteisöä.

Olennaista on erilaisten yksilön elämää ohjaavien kulttuurien moninaisuus ja niiden
väliset mahdolliset ristiriidat. Mahdollisten ristiriitatilanteiden vuoksi yhden kulttuu-
rin, esimerkiksi kansallisen, perusteella tehtävät oletukset yksilön käyttäytymisestä
ovat erittäin vaikeita. (Hofstede 1997, 10-13.) Kansallinen kulttuuri on siis vain yksi
ja vieläpä melko uusi osa yksilön identiteettiä, jonka merkitystä kansainvälistyminen
on nopeasti vähentämässä. Gooderhamin ja Nordhaugin (2002) mukaan esimerkik-
si sukupuoli voi olla jopa suurempi erottava tekijä kuin kansallinen kulttuuri. Työssä
esiin tulevissa erityispiirteissä italialaisilla naisilla on enemmän yhteistä ruotsalaisten
naisten kuin italialaisten miesten kanssa. Yhteiseurooppalaiset arvot ovat vähentä-
neet kansallisten erojen merkitystä globalisaation ja talouden kansainvälistymisen
myötä. (Gooderham & Nordhaug 2002.) Esimerkiksi eri sukupuolta tai sukupolvea
edustavien yksilöiden väliset jatkuvat kohtaamiset ovat arkipäiväistäneet niiden vä-
liset erot, vaikka eivät niitä ole poistaneetkaan. Eri sukupuolen tai -polven edustaji-
en tapoja ei ehkä aina ymmärretä, mutta ne hyväksytään, niihin pyritään sopeutu-
maan ja mahdollisia ongelmia ratkaisemaan. Kansallisten ja etnisten erojen tilanne
ei ole siis poikkeuksellinen ja sopeutuminen voi arkipäiväistyä vaikka erilaisuutta ei
täysin ymmärretäkään.

Ehkä kansallisuutta syvemmällä yksilön identiteetissä on etnisyys. Kulttuuri ja etni-
syys viittaavat käsitteinä eri ilmiöihin. Etnisyydessä on kyse ihmisten tunteesta
kuulua tiettyyn ryhmään, kulttuuri taas voidaan ymmärtää sosiaalisen ryhmän elä-
mäntapana. Ihminen jakaa elämäntapansa yhdessä tai useammassa ryhmässä.
Monietninen toimintaympäristö muodostuu erilaisuuden kohtaamispisteistä, joissa
toisaalta erottaudutaan, mutta toisaalta tuotetaan uutta yhteistä tapaa orientoitua
uuteen tilanteeseen. Etninen ryhmä voidaan pelkistetysti määritellä samaistumi-
seksi, ajattelemalla ja käyttäytymällä muiden samaan ryhmään kuuluvien tavoin.
Ryhmään sekä identifioidutaan että poiketaan muista. Etnisyyttä onkin tarkasteltu
niillä rajoilla, joissa identifioituminen tapahtuu omasta tai muiden taholta. Voidaan
puhua objektiivisesta etnisyydestä, joka viittaa ulkopuolisten tapaan yhdistää yksilö
tiettyyn ryhmään yhteisten piirteiden kautta (yhteinen alkuperä, ihonväri, kieli, us-
konto, ym.). Subjektiivinen etnisyys korostaa kokemusta ja johonkin kuulumisen
tunnetta. Kuuluminen johonkin ryhmään on tunnepitoinen asia. Subjektiivinen kiin-
tyminen tiettyihin arvoihin ja tapoihin ei ole “luonnollinen” asioiden tila, vaan pitkän
historiallisen prosessin tulos. Etnisyyden luonnetta voidaan pitää tilannesidonnaise-
na. (Hautaniemi 2001, 15-18 ja 22.) Subjektiivinen etnisyys siis muuttuu historiallis-



Mika Raunio

58

ten prosessien ja ympäristön mukana. Vaikka objektiivinen etnisyys säilyy, subjektii-
vinen etnisyys voi osittain identifioitua kohti globaalitalouden osaajaa.

Toimiminen osana globaalitaloutta kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympä-
ristössä muokkaa siis yksilöiden identiteettiä ja luo yhteistä kulttuuria. Kulttuuriset
piirteet ja identiteetti voivat muodostua osin samansuuntaisiksi hyvinkin erityyppi-
sistä kulttuureista lähtöisin olevien ja etnisen identiteetin omaavien yksilöiden välillä.
Hautaniemen (2001) mukaan etnisyys on vain yksi lukuisista identiteeteistä
(seksuaali- sukupuoli, ikä- tai ammatti), joita yksilö ilmaisee vuorotellen, päällekkäin
ja limittäin. Kokonaisuutena identiteetti on alati muuttuva prosessi, joka sisältää monta
tapaa olla suhteessa itseen ja muihin. Etnisestä ryhmästä saatetaan pyrkiä pois, jos
yksilö ei tunne kuuluvutta ryhmään. Yksilö saattaa liittyä uuteen ryhmään, joka
lupaa esimerkiksi ympäristön arvostamaa taloudellista ja sosiaalista nousua. Etninen
ryhmä voi menettää jäseniään taloudellisesti määritellylle ryhmälle, jos se on ympä-
röivän yhteiskunnan arvojen mukaista (emt. 2001, 22.) Usein etnisyys ja kansalli-
nen kulttuuri säilyttävät merkityksensä yksilön identiteetissä, mutta kokonaisuuteen
liittyy myös globaalitalouden kulttuurin mukaisia elämäntavan piirteitä. Globaalita-
louden verkostoissa liikkuvat osaajat muodostavat siis oman sosiaalisen ryhmänsä,
jolla on oma kulttuurinsa. Jos paikalliskulttuuri on etnosentrinen ja vastustaa ulko-
puolisia vaikutteita, yksilötason globaalitalouden kulttuuri ei pääse kehittymään ja
seudun kytkeytyminen globaalitalouden verkostoon vaikeutuu.
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4

Kaupunkiseudut globaalilla valintojen kentällä

4.1.1 Vetovoimaisuuden elementit

Kaupunkiseudun vetovoimaisuutta voidaan arvioida sen asemalla kohderyhmän
valintojen kentällä. Huolimatta muuttoon tai muuttamattomuuteen johtavista mo-
tiiveista ja preferensseistä globaalitalouden osaajat - niin vaeltajat, elämänlaatu-
muuttajat kuin sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavat - ovat jatkuvasti globaalilla
valintojen kentällä, jolla he arvioivat eri kaupunkiseutujen vetovoimaisuutta. Glo-
baalitalouden verkoston kansainvälisillä työmarkkinoilla liikkuvien osaajien valinto-
jen kenttä muodostuu niistä mahdollisuuksista, jotka heidän tietoonsa tulevat ja joita
he pitävät potentiaalisina työskentely- ja asuinseutuna. Yksilön näkökulma on osaa-
van työvoiman kohdalla perusteltua, koska kyseessä on yleensä henkilökohtaisiin
motiiveihin ja preferensseihin perustuva vapaaehtoinen valinta. Vetovoimaisuus
valintojen kentällä muodostuu yksilön näkökulmasta:

• Mielikuvista eli kiinnostavista mahdollisuuksista, joita virtuaaliset, sosiaaliset ja
kokemukseen perustuvat tiedon kanavat nostavat esiin. Vain ne mahdollisuudet,
joista yksilölle muodostuu motiiveja ja preferenssejä vastaavia mielikuvia, nouse-
vat valintojen kentälle.

• Motiiveista jotka perustuvat preferensseihin. Motiivit lähteä tai jäädä muodostuvat
tyytymättömyydestä sen hetkiseen tilanteeseen tai ulkopäin tulevista kiinnostavis-
ta mahdollisuuksista. Motiiveihin vaikuttavat tekijät voidaan karkeasti jakaa

Ø motivaattoreihin, jotka korkealaatuisina vetävät puoleensa ja aktivoivat
arvottamis-prosessin

Ø demotivaattoreihin, jotka eivät korkealaatuisinakaan välttämättä vedä puoleen-
sa, mutta heikkolaatuisina motivoivat lähtemään tai estävät seudun valituksi tu-
lemisen.
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• Saavutettavuudesta eli miten potentiaaliset mahdollisuudet voidaan saavuttaa lii-
kenneyhteyksien kannalta ja miten institutionaalisesti eli maahanmuutto- ja/tai
työlupaprosessien kannalta.

• Kokemuksista eli nykyisen (tai uuden) asuinpaikan vetovoimaisuus; miten hyvin
yksilö olosuhteisiin sopeutuu ja sitoutuu. Sitoutuminen edellyttää että motiiveja
lähteä ei muodostu tai jos muodostuu, preferenssien mukainen ympäristö houkutte-
lee valitsemaan paikalleen jäämisen lähtemisen sijaan.

(Kotleria 1988, 194; Cartwrightia 2002 soveltaen.)

Tälle kentälle ovat pyrkineet aktiivisesti paitsi yritykset myös monet kaupunkiseu-
dut ja kansallisvaltiot. Vetovoimaisuus voidaan jakaa elementteihin ja elementtien
yksittäisiin tekijöihin. Elementeillä on erilaisia rooleja vetovoimaisuuden muodostu-
misessa.

Kuva 5. Kaupunkiseudun vetovoimaisuuden elementit yksilön näkökulmasta (Lin-
namaata 1999 ja Sotarautaa & Mustikkamäkeä 2001 soveltaen.)

• Luova ongelmanratkaisuympäristö (LORY) tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa ja
kehittää itseään haasteellisten työtehtävien kautta osana menestyvää huippuosaajien
ja organisaatioiden muodostamaa kokonaisuutta. Se avaa yksilölle uusia tulevai-
suuden mahdollisuuksia ja viittaa osaajien halukkuuteen työskennellä mahdollisim-
man kiinnostavissa ja innovatiivisissa toimintaympäristöissä, joiden ominaisuuksia
ovat mm. korkealaatuinen ja monikulttuurisuutta ymmärtävä johtamis- ja työkulttuuri.
Luovan ongelmanratkaisuympäristön muodostavat menestyvät ja hyvämaineiset
osaamisintensiiviset yritykset ja näitä tukevat tutkimus-, kehittämis- tai koulutus-
organisaatiot jne. eli paikallisten työmarkkinoiden laajuus ja erityisesti niiden laatu
sekä muut mahdollisuudet kehittää ja hyödyntää osaamistaan virallisten ja epäviral-
listen foorumeiden, verkostojen, instituutioiden ja/tai organisaatioiden kautta. (Rau-
nio 2002.) Luova ongelmanratkaisuympäristö on vetovoimaisuuden ytimessä, kos-
ka se muodostaa motiivin muuttaa seudulle, vaikka motiivia lähteä sen hetkiseltä
asuinseudulta ei olisikaan.
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• Työ- ja uramahdollisuudet muodostuvat yksinkertaistaen niistä työpaikoista, jotka
tarjoavat kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä ja/tai tulevaisuuden uramahdollisuuk-
sia ulkomaalaiselle työntekijälle. Edellytyksenä on työnantajan halu ja kyky palkata
ulkomaalaista työvoimaa ja pääsääntöisesti myös jossakin määrin monikulttuurinen
tai kansainvälistynyt työkulttuuri, jossa esimerkiksi työkielenä on englanti. Ulko-
maalaisen osaajan näkökulmasta työ- ja uramahdollisuudet ovat siis huomattavasti
kotimaiselle työvoimalle avoimia paikallisia työmarkkinoita rajoitetummat.

• Taloudellinen ympäristö muodostuu palkkatasosta, verotuksesta, asumis- ja elin-
kustannuksista, jne., tekijöistä, joista taloudellinen hyvinvointi muodostuu.

• Sosiaaliset suhteet viittaavat henkilökohtaisiin tai ammatillisiin suhteisiin seudulla
asuviin ihmisiin ja yhteisöihin. Esimerkiksi omat juuret tai puolison työ seudulla
voivat luoda tilanteen, jossa muuttamista seudulle tai sitoutumista seutuun pohdi-
taan ensisijaisesti sosiaalisten suhteiden vuoksi. Globaalisti liikkuvan työvoiman
näkökulmasta erityisesti seudun kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta, ihmisten
avoimuutta ja kykyä hyväksyä erilaisuutta sekä valmiita sosiaalisia verkostoja seu-
dulla on syytä korostaa.

• Asuin- ja elinympäristön laatu muodostuu rakennetun (asumisvaihtoehdot, asuin-
ympäristöt, jne.) ja luonnonympäristön (kasvillisuus, ilmasto, jne.) muodostamasta
kokonaisuudesta.

• Toiminnallisen ympäristön (julkiset ja yksityiset palvelut,) osalta yleisimpien perus-
ja ylellisyyspalveluiden lisäksi on tarkoituksenmukaista nostaa esiin palveluiden
saatavuus englanninkielellä, mikä vaikuttaa ratkaisevasti toiminnallisen ympäristön
toiminnallisuuteen.

• Paikalliskulttuuri muodostuu ihmisten vuorovaikutustavoista, kielestä, arvoista,
normeista ja omaksutusta elämäntavasta yleensä. Kokonaisuutena kulttuuri muo-
dostuu yhteiskunnan virallisesta ja epävirallisesta toimintakulttuurista ja yhteiskunta-
muodosta sekä niitä ylläpitävistä instituutioista.

• Mielikuva ja brandi ovat tapoja tulkita ja nostaa esiin seudun ominaisuuksia sen
fyysisten rajojen ulkopuolella. Mielikuva viittaa yksilön tulkintaan seudusta ja brandi
siihen erityiseen mielikuvaan, jonka perusteella seudulla nähdään olevan jotakin
olennaista lisäarvoa verrattuna muihin seutuihin.

• Saavutettavuus riippuu yksilön ja tarjolla olevan mahdollisuuden välisen väylän
toimivuudesta. Käytännössä saavutettavuus muodostuu paitsi liikenneyhteyksistä
myös institutionaalisesta saavutettavuudesta eli työ- ja oleskelulupaprosessien toi-
mivuudesta. Myös työpaikkaa tarjoavien yrityksen tai organisaatioiden toimenpi-
teet maahanmuuttoprosessin helpottamiseksi ja ulkomaalaisen työntekijän vastaanot-
tamiseksi vaikuttavat saavutettavuuteen. Samoin mahdollisuuksista informoivat tie-
don kanavat voidaan nähdä osana seudun saavutettavuutta.

Valintojen kentällä osaajalla on kaksi perusvaihtoehtoa; jäädä paikoilleen tai lähteä.
Vetovoimainen kaupunkiseutu siis tuottaa houkuttelevia mielikuvia seudun ulko-
puolella ja sitouttavia kokemuksia seudun sisäpuolella. Mielikuvien ohella voidaan
puhua myös brandista, joka liittää mielikuvaan lupauksen laadusta ja tunnettuudesta
kohderyhmän keskuudessa. Mielikuvat muodostuvat kaikesta mahdollisesta infor-
maatiosta, jota seudusta välittyy, mutta brandi rakentuu kohderyhmän kannalta tär-
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keimpien vetovoimatekijöiden ympärille ja korostaa erityistä lisäarvoa valintojen
kentällä oleviin muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Vain ne osaajien preferenssejä
vastaavat ominaisuudet, joista heille muodostuu mielikuva, vaikuttavat kaupunki-
seudun vetovoimaisuutta lisäävästi. Vetovoimaisuuden toteutumiseen vaikuttaa myös
kohteen saavutettavuus. Saavutettavuus, mielikuva ja brandi eivät ole varsinaisia
vetovoimaisuuden elementtejä, vaan nostavat niitä esiin globaalilla valintojen ken-
tällä ja mahdollistavat vetovoimaisuuden toteutumisen muuttoliikkeenä. Yhdeksän
edellä mainittua elementtiä jäsentävät yksittäisiä tekijöitä, joista kaupunkiseudun
vetovoimaisuus kokonaisuutena muodostuu.

4.1.2 Vetovoimaisuuden ”voimat” kilpailuetuna

Valintojen kenttä muodostuu aina sekä kokemuksellisesta ympäristöstä eli sen
hetkisestä asuinseudusta että mielikuvaympäristöstä eli esiin nousevista mahdolli-
suuksista sekä näiden mahdollisuuksien saavutettavuudesta. Ollakseen vetovoi-
maisempi kuin muut kaupunkiseudut on tarjottava jotakin enemmän tai parempaa
kuin muut vaihtoehdot eli on oltava kilpailuetu. Inhimillisten voimavarojen houkut-
telussa kilpailuedun perusta syntyy osaajien preferenssien ja niitä vastaavien kau-
punkiseudun ominaisuuksien kohtaamisesta (Kuva 6). Tästä kohtaamisesta syntyy
kuitenkin vasta kaupunkiseudulle ominainen vahvuus, joka on astetta väljemmin
määriteltävissä kuin varsinainen kilpailuetu. Ollakseen kilpailuetu vahvuuden on ero-
tettava kaupunkiseutu selkeästi muista kilpakumppaneista ja toisaalta tavoitellun
kohderyhmän on myös tiedostettava tämä ero. Lisäksi kilpailueduksi muodostuvalla
vahvuudella on oltava suuri merkitys osaajien asuinseudun valinnassa. Osaa-
jat pitävät monia tekijöitä asuinseutunsa valinnan kannalta tärkeinä tekijöinä, mutta
näiden tekijöiden roolit valintojen kentällä liikettä synnyttävinä motivaattoreina ja
demotivaattoreina vaihtelevat merkittävästi (ks. Cartwright 2002).
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Kuva 6. Kilpailuedun muodostuminen valintojen kentällä.

Osa tärkeistä tekijöistä on motivaattoreita, jotka houkuttelevat tai “vetävät” seudul-
le, mutta osalla erittäin tärkeänä pidetyistä tekijöistä on lähinnä demotivaattorin rooli
eli korkealaatuisinakaan ne eivät seudulle houkuttele, mutta heikkolaatuisina estä-
vät valituksi tulemisen tai työntävät seudulta pois. Demotivaattorin rooli voi johtua
paitsi tekijän luonteesta, myös sen vaikeasta arvioitavuudesta ilman omakohtaista
kokemusta ja oletuksesta, että erot eri alueiden välillä ovat laadullisesti melko pie-
niä. Osaajien kansainvälisessä muutossa houkuttelevia motivaattoreita ovat kärjis-
täen kiinnostavat työ- ja uramahdollisuudet, taloudelliset tekijät ja sosiaaliset suhteet
ja demotivaattoreita muut elämänlaatuun ja saavutettavuuteen liittyvät tekijät. Esi-
merkiksi korkealaatuinen asuinympäristö sinänsä ei yleensä kansainväliseen muut-
toon aktivoi, mutta voi heikkolaatuisena estää seudulle muuttamisen tai motivoida
sieltä lähtemään. Myös elämänlaatuun liittyvät tekijät voivat kuitenkin toimia moti-
vaattoreina – vetävinä voimina – jos niiden laatu erityisen korkea, ne ovat ainutlaa-
tuisia tai harvinaisia ja/tai merkitys kohderyhmälle on suuri. Yksinkertaistaen moti-
vaattorit ovat siis osaajan “tarvehierarkiassa” perusta, joita ilman elämänlaatuteki-
jöiden vetovoimaisuus ei aktivoidu. Motivaattorit siis varsinaisesti vetävät seudulle
ja demotivaattorit ratkaisevat kahden tai useamman mahdollisuuden välillä tehtävän
valinnan.

”Vapaaehtoisen” muuton taustalla voi siis olla demotivaattori - selkeä motiivi -
työntävä tekijä ja sen synnyttämä halu päästä pois kansallisena koetun ilmiön vaiku-
tuksesta, jota ei ole mahdollista välttää maan sisällä tapahtuvalla muutolla. Jos mo-
tiivi liittyy tyytymättömyyteen sen hetkiseen tilanteeseen, muuton ensisijaisena ta-
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voitteena on päästä pois asuinseudulta ja kohdeseudun valinta on toissijaista. Tämä
dynamiikka selittää muutolle usein ilmoitetut ristiriitaiset syyt. Muuton ensisijainen
motiivi voi olla asuinmaan syrjiväksi koettu ilmapiiri, mutta uuden asuinseudun valin-
nan ratkaiseva tekijä voi olla kiinnostava työpaikka tai miellyttävä asuinympäristö.
Muuton motiivit voivat syntyä paitsi sen hetkisen asuinseudun tai elämäntilanteen
aiheuttamista työntävistä tekijöistä myös alueen ulkopuolelta tulevista vetävistä te-
kijöistä. Erityisesti työntävien tekijöiden tapauksessa uuden asuinpaikan valinnan
motiivi ei useinkaan ole sama kuin muuton eli lähtemisen ensisijainen motiivi.
Myös alueen ulkopuolelta muuttoon motivoiva tekijä ei välttämättä ole asuinseudun
valinnan ensisijainen motiivi, jos saman motiivin tuottavia vaihtoehtoisia kohde-
seutuja on samanaikaisesti tarjolla useampia.

Osaavan työvoiman houkuttelussa kilpailukyky voidaan siis nähdä vetovoimaisuu-
tena ja kilpailuetu kykynä sitouttaa tai houkutella inhimillisiä voimavaroja muita sa-
moja resursseja tavoittelevia toimijoita tehokkaammin. Vetovoimaisuus sisältää sekä
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. Vetäviin tekijöihin voidaan lukea paitsi varsinai-
set motivaattorit, myös ne tekijät, joiden perusteella seutu valintatilanteessa vali-
taan useampien vaihtoehtojen joukosta.

• 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 voimakkaampaa
ja liittyy enemmän sosiaalisiin suhteisiin ja tunneperäiseen kiintymiseen kotiseu-
tuun. Juurtumisen äärimmäisenä muotona voidaan pitää paluumuuttoa, joka perus-
tuu paluuseen tuttujen sosiaalisten verkostojen ja maisemien pariin.

• Irrottaa tai työntää seudulta pois. Irrottaminen syntyy tilanteessa, jossa esimerkik-
si seudun palvelut ovat vain välttävästi hoidettuja. Jos mahdollisuus vaihtaa asuin-
seutua nousee esiin, nämä tekijät eivät millään tapaa sido yksilöä, vaan ovat osal-
taan “irrottaneet” hänet seudusta. Työntö on astetta voimakkaampaa ja syntyy
seudun negatiivisista tekijöistä, jotka selvästi lisäävät yksilön lähtöhalukkuutta ja
aiheuttavat aktiivisia toimenpiteitä hakeutua seudulta pois.

Sitouttavat ja juurruttavat ja erityisesti vetävät tekijät luovat seudulle varsinaista
kilpailuetua. Estävät ja työntävät sekä jossakin määrin myös irrottavat tekijät tuot-
tavat puolestaan kilpailuhaittaa. Kilpailuetu auttaa kasvattamaan seudun inhimil-
lisiä voimavaroja houkuttelemalla uusia tulokkaita ja/tai ratkaisemalla valinnan seu-
dun hyväksi valintatilanteessa tai ainakin säilyttämään vallitsevan tilanteen sitoutta-
malla ja juurruttamalla osaajat seutuun. Kilpailuhaitta heikentää seudun inhimillisiä
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voimavaroja työntämällä osaavaa työvoimaa seudulta pois ja vähentämällä inhimil-
listen voimavarojen kasvun mahdollisuuksia estämällä uusia osaajia muuttamasta
seudulla. (Raunio 2001a.) (kuva 7.)

Kuva 7. Kaupunkiseudun vetovoimaisuuden voimat sekä kokemukselliset ominai-
suudet ja mielikuvaympäristön profiilit, imagot ja brandit valintojen kentällä.

Asettamalla “voimat” nelikenttään voidaan tarkastella kaupunkiseudun näkymistä
kohderyhmän valintojen kentällä suhteessa muihin valintojen kentällä samanaikai-
sesti näkyviin kaupunkiseutuihin. Kaupunkiseutujen ominaisuudet saavat erilaisia
merkityksiä aina valintojen kentällä olevista vaihtoehdoista ja niiden tarjoamien
mahdollisuuksien tiedostamisesta riippuen. Tällöin ei voida yksiselitteisesti päätellä,
että tietyt ominaisuudet ratkaisevat valinnan seudun hyväksi, vaan merkitykset syn-
tyvät aina tilanteen mukaan. (kuva 7.) Kansainvälisesti tarkasteltaessa ominaisuu-
det ovat usein myös kansallisia, ei vain yksittäisiin kaupunkiseutuihin liittyviä omi-
naisuuksia. Toinen kansainvälisessä vetovoimaisuudessa olennainen prosessi on
sopeutuminen, joka on pitkäaikaisen sitoutumisen ja juurtumisen ja usein myös ai-
nakin jossakin määrin myös onnistuneen lyhyt aikaisen oleskelun edellytys.

4.1.3 Sopeutuminen sitoutumisen taustalla

Sitouttaminen ja sopeuttaminen ovat myös työnantajayrityksen näkökulmasta usein
suotavia, koska työntekijän sopeuttaminen työnantajan toimintatapoihin vie aikansa
ja hän on usein “tuottava” vasta vuoden tai puolentoista vuoden työskentelyn jäl-
keen. Törmälän mukaan pitkään kestänyt kulttuurinen sopeutumattomuus vaikuttaa
kielteisesti työntekijän ammatilliseen itsearvostukseen ja sitä kautta työmotivaati-
oon (Törmälä 1998, 3). Sopeutumattomuus saattaa johtaa työssä epäonnistumiseen
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ja/tai kulttuurista eristäytymiseen ja aiheuttaa paitsi kustannuksia ulkomaista työ-
voimaa rekrytoiville yrityksille myös voimakasta stressiä vieraaseen kulttuuriin saa-
puneelle. Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin on positiivisessa yhteydessä työsuo-
ritukseen, mutta negatiivisessa ennenaikaiseen työsopimuksen päättymiseen. (Cali-
guiri ym. 2001, 358).

Suomeen saapuneet ulkomaalaiset osaajat kohtaavat laadullisia, määrällisiä ja
kulttuurillisia eroja joihin heidän on pyrittävä sopeutumaan. Sopeutuminen on yleen-
sä edellytys sitoutumiselle. Useimpien määrällisten tai laadullisten erojen kohdalla
riittää erilaisuuden hyväksyminen ja niiden tiedostaminen niin, että ne eivät aiheuta
ongelmia arkipäivän toiminnassa. Laadullisia tai määrällisiä tekijöitä syvällisempien
kulttuuristen erojen kohdalla hyväksyminen ei pitkällä tähtäimellä riitä, vaan niihin
on kyettävä sopeutumaan. Jos sopeutuminen ei onnistu, seurauksena voi olla ongel-
mia, jotka johtavat lopulta maasta muuttamiseen tai henkilökohtaisiin ongelmiin työssä
ja elämässä.  Yksinkertaistaen yksilön sopeutumisprosessia voidaan kuvata U-
käyrällä, jossa on neljä vaihetta:

• Kuherrusvaiheessa (honeymoon) uusi kulttuuri on ”jännittävä” ja ”uusi”. Yksilön
usko omiin kykyihinsä toimia uudessa kulttuurissa on vahva ja hän toimii vieraassa
kulttuurissa kuten omassaan, käyttäen omalle kulttuurilleen tyypillisiä kommuni-
kaation tapoja ja –strategioita.

• Kulttuurishokin vaiheessa alkavat vaikeudet. Yksilö huomaa etteivät oman kult-
tuurin tavat toimi uudessa kulttuurissa, vaan tuottavat enemmänkin ongelmia.
Kulttuurishokista saattaa aiheutua esimerkiksi kulttuurista väsymystä sekä mene-
tyksen ja epävarmuuden tunnetta.

• Huumorivaiheessa uusista asioista tulee pikemminkin huvittavia kuin ärsyttäviä.

• Viimeisessä vaiheessa yksilö sopeutuu ja uusi kulttuuri alkaa tuntua kotoisalta.
Lisäksi yksilö oppii erottamaan isäntäkulttuurin alakulttuurit ja yksilöt. Sopeutumi-
nen ei kuitenkaan tarkoita omasta kulttuurista luopumista, vaan sitä että yksilö on
oppinut löytämään tavat, joiden avulla hän pystyy toimimaan uudessa kulttuurissa.

(Åberg 1960, 177 Törmälän 1998, 34 mukaan; Törmälä 1998, 36-37; Bass & Thigarajan
1972 Sappisen 1992b, 3 mukaan.)

Käyrän alussa eli kuherrusvaiheessa sopeutumisen aste on korkea, mutta laskee
ajan kuluessa saavuttaen U:n pohjan eli kulttuurishokkivaiheen. Kulttuurishokin jäl-
keen alkaa ”toipuminen”. Käyrä kääntyy nousuun samalla, kun sopeutuminen uu-
teen kulttuuriin kasvaa. Lopputuloksena on sopeutuminen uuteen kulttuuriin. (Sap-
pinen 1992b, 2.) Kulttuurishokki ei välttämättä ole aina negatiivinen kokemus, vaan
se voidaan nähdä myös oppimis- ja kasvuprosessina, jota voidaan tukea ja hyödyn-
tää yksilön kulttuurisen kompetenssin kehittämiseksi (Kim 1988). Sekä yksilön,
työnantajaorganisaation että yhteiskunnan edun mukaista onkin, että tavoitteena ei
ole vain yksilön sopeuttaminen työ- ja paikalliskulttuuriin. Kulttuurinen kompetenssi
on taitoa toimia kansainvälissä ja monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä ja
(työ)yhteisössä, mikä on globaalisti toimivalle osaajalle ja yritykselle entistä arvok-
kaampi voimavara.
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U-käyrä hypoteesi ei kuitenkaan huomioi riittävästi sopeutumisen yksilö- ja ympä-
ristösidonnaisia aspekteja. Sitä voidaankin täydentää evaluaatioteorialla, jossa yksi-
lön reagoiminen uuden kulttuurin aiheuttamaan stressiin tapahtuu dekulturaation ja
akkulturaation vuorotteluna. Dekulturaatiossa yksilö kohtaa vaatimuksen luopua oman
kulttuurin tavoista. Akkulturaatiossa yksilö puolestaan oppii hyväksymään uuden
kulttuurin tapoja. (Tuomi-Nikula 1989, 249 Törmälän 1998, 39-40 mukaan.) Aalto-
käyrä hypoteesi on U-käyrä hypoteesia kokonaisvaltaisempi malli, jolla on kuvattu
ekspatrioottien sopeutumista uuteen työympäristöön ja valtakulttuuriin (kuva 8.)

Kuva 8. Aaltokäyrän logiikka (Sappinen 1992b1 )

Sopeutumisen vaiheet eivät välttämättä seuraa toisiaan määrätyssä järjestyksessä
ja sopeutumisen aallonpohjia (vrt. kulttuurishokkeja) saattaa olla enemmän kuin yksi
(Sappinen 1992a). Uuden ympäristön eri elementteihin sopeudutaan kuitenkin eri-
tahtisesti ja eritavoin. Sopeutumis- ja hyväksymisprosessin seurauksena muodostu-
va suhde oman kulttuurin ja uuden kulttuurin välillä voidaan yksinkertaistaa Berryn
(1987) mukaan joko . . .
• integraatioksi, jossa maahanmuuttajalla on toimiva suhde sekä omaan etniseen

ryhmäänsä että uuteen valtakulttuuriin,
• assimilaatioksi eli sulautumiseksi valtakulttuuriin,
• separaatioksi eli eristäytymiseksi, jolloin maahanmuuttajat elää oman yhteisön-

sä keskuudessa, mutta valtakulttuurista erillään tai
• marginalisaatioksi eli syrjäytymiseksi, jolloin yksilö elää erillään sekä omasta

yhteisöstään että valtayhteisöstä.

(Berry 1987, 28 Forsanderin 1994, 44 mukaan)

1 Laatikoissa olevat käyrät ovat kuvitteellisia. Käyrien erilaisuuden tarkoitus on havainnollistaa sitä
kuinka eri elämänalueilla sopeutuminen voi olla eritahtista.
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Kuva 9. Suhtautuminen omaan ja uuteen kulttuuriin (Berry 1987 Forsanderin
1994, 43mukaan.)

Ulkomailta Suomeen saapuneet osaajat eivät välttämättä täysin pyri integroitumaan
suomalaiseen kulttuuriin, vaan enemminkin osaksi suomen kansainvälistynyttä kult-
tuuria – globaalitalouden kulttuuria - ja välitöntä työympäristöään. Mahdollisuus pois
lähtemiseen on lähes poikkeuksetta olemassa ja vaikuttaa sopeutumismotivaation
syvyyteen. Suhtautuminen omaan ja uuteen kulttuuriin voivat vaihdella elämän eri
osa-alueiden sekä viiteryhmien välillä. Esimerkiksi työyhteisöön voidaan integroitua
mutta muusta sosiaalisesta elämästä eristäytyä tai integroitua työelämään yleensä
mutta assimiloitua ympäröivään yhteiskuntaan. Todellisuus on yksilön näkökulmas-
ta aina malleja monisyisempää. Olennaista on kuitenkin ymmärtää sopeutumisen ja
hyväksymisen välinen ero ja toisaalta sopeutumisen moniulotteinen prosessi. Lopul-
ta ei voida sanoa mikä uuden ja vanhan kulttuurin välinen suhde milläkin elämänalu-
eella on toivottava ja mikä ei, vaan tulkinta on yksilökohtaista. Toisaalta jos tilanne
on selvästi ongelmallinen, on mahdollista tunnistaa esimerkiksi marginalisaation ai-
heuttamat ongelmat tai syvällisen assimilaation aiheuttama mahdollinen monikult-
tuurisen kompetenssin menetys. Tulkinta ei siis tarjoa “oikeita” tai “vääriä” vasta-
uksia, vaan välineitä ratkaista ongelmia ja kehittää yksilön kulttuurista kompetens-
sia ja sopeutumisedellytyksiä elämän eri osa-alueilla.

4.1.4 Sitouttavasta kokemuksesta vetovoimaiseksi mielikuvaksi

Vetovoimainen kaupunkiseutu siis tuottaa sitouttavia kokemuksia seudun sisäpuo-
lella ja houkuttelevia mielikuvia seudun ulkopuolella. Globaalitalouden verkostossa
- tietoyhteiskunnalle luonteenomaisessa mielikuvatodellisuudessa - vahvat ja selke-
ät mielikuvat toimivat tienviittoina, jotka viestittävät paikan olemassaolosta ja sen
tarjoamista mahdollisuuksista myös sen fyysisten rajojen ulkopuolella. Pääsy vaih-
toehdoksi valintojen kentälle edellyttää kaupunkiseudusta muodostuvaa vetovoimaista
mielikuvaa, joka potentiaalisesti tarjoaa jotakin enemmän kuin nykyinen asuinseutu.
Nelikentässä sitouttavista ja juurruttavista tekijöistä voidaan pyrkiä tekemään myös
seudulle houkuttelevia, vetäviä voimia, nostamalla niitä kokemuksellisesta ympäris-
töstä mielikuvaympäristöön, osaksi kaupunkiseudun imagoa, profiilia ja/tai brandia.
(kuva 7) (Raunio 200b1.) Imago, profiili ja brandi voidaan nähdä mielikuvien eri
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“tasoja” kuvaavina käsitteinä, joiden kautta muokataan seudusta muodostuvan mie-
likuvan vetovoimaisuuden eri osa-alueita. Pelkkä näkyvyys globaalilla valintojen ken-
tällä ei riitä, vaan mielikuvien on muodostuttava riittävän vetovoimaisiksi ja tavoitet-
tava oikea kohderyhmä riittävän laajasti. Vetovoimaisuutta luovien ominaisuuksien
merkitystä voidaan siis arvioida sillä, miten houkuttelevia ja miten laajasti ne mieli-
kuvia kohderyhmälle synnyttävät. Mielikuvan houkuttelevuus riippuu myös sen sy-
vyydestä eli onko sen perusteella mielekästä tehdä päätöstä todellisessa valintati-
lanteessa. Mielikuvan syvyys voidaan jakaa eri tasoille tietämättömyydestä koke-
mukseen seuraavasti:

• Tietämättömyys. Kohdetta ei tunneta.

• Tietoisuusvaiheessa kohde tunnetaan yleensä vain nimeltä.

• Profiili  viitta seudun ominaisuuksien tuntemiseen. Tuntemisvaiheessa mielikuvaan
liittyy muita elementtejä ulkoisesta olemuksesta, kulttuurista, sijainnista, taloudes-
ta, jne. Mielikuva muodostuu sitä pysyvämmäksi, mitä enemmän informaatiota eri
elementeistä välittyy. Profiili on seudun tarjoamista konkreettisista mahdollisuuk-
sista muodostunut selkeä ja informatiivinen viesti. Profiili ei välttämättä erota
kaupunkiseutua mitenkään muista vastaavia mahdollisuuksia tarjoavista kaupunki-
seuduista, vaan nostaa esiin sen tärkeimmät ominaisuudet. (ks. Åberg 1996.)

• Imago kuvastaa asenteiden syntymisen tasoa. Asenteiden luomisessa puhtaaseen
mielikuvaan liitetään asenteet ja siitä muodostuu pysyvä mielikuva. Asenteet ovat
negatiivisia, positiivisia tai neutraaleja arvolatauksia. Olennaista on välttää negatii-
visia ja korostaa positiivisia assosiaatioita kohderyhmän arvostamissa seikoissa.
Imago on seudun erityinen piirre, joka voi muodostua joko sen historiasta, nykyi-
sestä 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.)

• Brandi viittaa preferenssien luomiseen. Preferenssien luomisvaiheessa on olen-
naista, että kohderyhmä mieltää kohteen paremmaksi niissä asioissa, joiden perus-
teella päätös tehdään. Erilaistuminen kilpailijoihin verrattuna on tehtävä kohde-
ryhmälle tärkeillä elämänalueilla. Preferenssien muodostumisen myötä pysyvä mie-
likuva vahvistuu. Brandi erilaistaa ja tuottaa lisäarvoa kaupunkiseudun verrattuna
kilpakumppaneihin vahvistaen sen asemaa kohderyhmän valintojen kentällä. Lisä-
arvo ei aina ole käsin kosketeltavaa, mutta silti todellista1. (ks. de Chernatony &
McDonald 1998.)

• Kokemus kertoo miten hyvin luodut odotukset vastaavat todellisuutta. Kokemuk-
sen myötä mielikuvasta muodostuu “sisäinen totuus”. Luodun mielikuvan on vas-
tattava todellisuutta, koska kokemus vaikuttaa paitsi päätökseen jäädä tai palata
alueelle myös sisäiseen totuuteen ja sen muodostumiseen joko negatiiviseksi tai
positiiviseksi.

(Rope & Metheria 2001, 68-69 ja 112-115 ja Karvosta 2000 soveltaen)

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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Vetovoimaisuuden näkökulmasta kiinnostava profiili luo tuntemistason mielikuvia ja
mahdollisesti avaa ovet valintojen kentälle. Asenne on jokseenkin pysyvä, opittu
taipumus käyttäytyä tietyllä tavalla. Asenne ei itsessään aiheuta käyttäytymistä,
mutta toimii käyttäytymisen suodattimena. Asenne liittää mielikuvaan positiivisia tai
negatiivisia aineksia. (Rope & Mether 1987, 32-35; Kotler 1988, 189; Lahtinen,
Isoviita & Hytönen 1996, 57.) Asenteita ei siis muodostu ilman tuntemisen tasoa eli
kohteen jonkinlaista profiloitumista yksilön mielessä. Jotta kohde mahdollisesti vali-
taan muiden mahdollisuuksien joukosta, olisi tavoitettava preferenssien muodosta-
misen taso. Positiivisen preferenssitason mielikuvan muodostuminen on mahdollista
vain jos asenne kaupunkiseutua kohtaan ei ole negatiivinen eli imago on positiivi-
nen tai neutraali. Preferenssien realisoitumiseen vaaditaan vielä päätös, jonka taus-
talla ovat motiivit. Usein tunne- ja järkiperäiset motiivit vaikuttavat päätöksenteossa
samanaikaisesti. Tunneperäisessä muutossa voi olla myös paljon rationaalisia teki-
jöitä mukana ja päinvastoin. Olennaista on, että muuttopäätös ei koskaan ole täysin
rationaalinen valinta, vaan olemassa olevista vaihtoehdoista muodostuneiden mieli-
kuvien vertaamista yksilön motiiveihin muuttaa tai jäädä. Jo tiedon vajavaisuus te-
kee päätöksenteosta pitkälti oletuksiin ja tunteisiin perustuvaa. (ks. Fischer, Martin
& Straubhaar 1997, 68.)

Kaupunkiseudulle ei automaattisesti hakeuduta, vaikka osaajalla on positiivinen
asenne kaupunkiseutua kohtaan ja oikeaa tietoa sen tarjoamista kiinnostavista mah-
dollisuuksista tai brandista. Mielikuvien luomisella on mahdollista parantaa kaupunki-
seudun asemaa valintojen kentällä, mutta päätös sijoittumisesta on aina yksilön.
Valintojen kenttään myönteisesti suhtautuvat osaajat ovat kuitenkin tärkeä potenti-
aalinen voimavara; myönteinen asenne ja mielikuvat voivat realisoitua myöhemmin
sijoittumiseksi kaupunkiseudulle. (ks. Kotler 1988, 189).

Mielikuvia vahvistavaa kaupunkiseudun markkinointia ei tule nähdä vain markki-
nointiviestintänä, vaan konkreettisesti osana kaupunkiseudun kehittämisprosessia.
Julkisyhteisön markkinointi ei ole myynnin volyymin loputonta kasvattamista, vaan
kysynnän hallintaa. Markkinoinnin keskeisenä tarkoituksena on hallinnan avulla
vaikuttaa kysynnän tasoon, ajankohtaan ja laatuun. (ks. Kotler 1999, 13.) Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että ei ole mielekästä houkutella seudulle mahdollisimman
paljon asukkaita, yrityksiä, investointeja, jne., vaan on kiinnitettävä huomiota laa-
tuun. Miten kasvu vaikuttaa seudun asukkaiden hyvinvointiin, yritysten menestymi-
sen mahdollisuuksiin, kaupunkirakenteeseen, pitkän tähtäimen kehitysstrategioiden
toteutumiseen, jne. Markkinointi on väline hallitun kasvun ja kehityksen edistämi-
seksi.

Ropen ja Metherin (2001) mukaan tavoitteellisesta mielikuvan luomisesta on usein
puhuttu imagon rakentamisena. Imagon rakentaminen on mielikuvan rakentamista
yksilölle niin, että hän haluaisi valita tämän vaihtoehdon muiden sijasta. Brandi liit-
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tää ajatukseen yleisen tunnettuuden eli ei vain yksilö, vaan kohderyhmä laajasti
arvostaa juuri tätä tuotetta ylitse muiden. Brandi lähestyy maine-käsitettä. Siihen
liittyvät sekä laaja tunnettuus että arvostettu laatu kohderyhmän silmissä. Brandityö
on pitkän aikavälin määrätietoista työtä, jossa kaikilla toimenpiteillä pyritään luo-
maan sellainen mielikuvallinen sisältö, että siihen liittyvät yleisesti tietyt ominaisuu-
det, joiden kautta vetovoimaisuus rakentuu. Brandin rakentaminen on tietoista ja
tavoitteiltaan ja sisällöltään etukäteen määriteltyä toimintaa, jolla pyritään profiilillisesti
houkuttelevaan ja vetovoimaiseen lopputulokseen. Brandimarkkinointi ei ole syno-
nyymi mielikuvamarkkinoinnille, koska kaikki ulospäin näkyvät toimenpiteet vaikut-
tavat syntyneisiin mielikuviin. Brandin rakentaminen on mielikuvamarkkinoinnin
ydinprosessi, jonka avulla tavoitellaan parempaa asemaa markkinoilla. (Rope &
Mether 2001, 170-171.) Tavoitteena on preferenssitason mielikuvan luominen mah-
dollisimman kattavasti valitun kohderyhmän mieliin. Suomeen saapuneille osaajille
on muodostunut preferenssitason mielikuva joistakin ominaisuuksista ja brandityön
avulla tätä mielikuvaa olisi mahdollista kohdentaa kohderyhmään laajemmin.
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Mielikuvien merkitystä, imagon rakentamista ja kaupunkiseudun markkinointia on
viime vuosina korostettu myös Suomessa tärkeänä osana kaupunkiseutujen globaa-
lia kilpailukykyä. Yksi markkinoinnin avainkohderyhmistä on ollut osaava työvoima,
jonka saatavuus on uhannut muodostua pullonkaulaksi seudun osaamisintensiivisten
toimialojen kehitykselle. (Kotler, Aspelund, Haider & Rein 1998; Kostiainen 2001.)
Kaupunkiseudun markkinoinnin ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi on tunnistetta-
va se prosessi, jossa osaajat vetovoimaisia mielikuvia kaupunkiseudusta muodosta-
vat. Olennaista on eri kohderyhmien määrittely ja niille ominaisten mielikuvanmuo-
dostamisprosessien ja vetovoimatekijöiden tunnistaminen. Tässä luvussa näitä ky-
symyksiä tarkastellaan globaalitalouden osaajien näkökulmasta. Esiin nostetaan nii-
tä mielikuvia, preferenssejä ja motiiveja, jotka osaajia Suomeen vetävät, ohjaavat
tai estävät heitä Suomea valitsemasta. Myös mielikuvia välittäviä tiedonkanavia,
päätöksentekoprosessia sekä maahanmuuttotapahtumaa kuvataan, jotta koko pro-
sessin dynamiikka on mahdollista tunnistaa. Tässä tutkimuksessa nousi esiin glo-
baalitalouden osaajien eli lähinnä ICT-alan ulkomaalaisten osaajien kohdalla seu-
raavat mielikuvanmuodostus- ja valintaprosessin dynamiikkaan olennaisesti vaikut-
tavat piirteet ja ilmiöt:

• Suomen tunnettuus on edelleen melko vähäistä, mutta imago sinänsä ei ole negatii-
vinen. Heikko tunnettuus kuitenkin jossakin määrin vähentää todennäköisyyttä
valita Suomi.

• Seudun imago tai profiili (yleinen mielikuva) ei kuitenkaan ole ensisijainen päätök-
seen vaikuttava tekijä, koska osaajat muuttavat työpaikasta toiseen, ei seudulta
toiseen. Mielikuva työympäristöstä on ensisijainen arvioinnin kohde.

• Seudun osaamisympäristöä korostava mielikuva voi tukea seudun yritysten uskot-
tavuutta, jos niillä ei ole toimialallaan vielä laajaa tunnettuutta.
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• Työskentely ulkomailla on usein osa urakehitystä ja lähtökohtaisesti väliaikainen
vaihe. “Aivokierrätys” ja vaeltajuus ovat ilmiöitä, joiden vuoksi oleskelu maassa
nähdään pääsääntöisesti väliaikaiseksi, joten sopeutumisen tavoitteena ei välttä-
mättä ole integroitua yhteiskuntaan, vaan toimia ensisijaisesti osana globaa-
litalouden kulttuuria edustavaa yritysympäristöä.

• Internet ja sosiaaliset verkostot välittävät tehokkaasti tietoa työ- ja uramahdollisuuk-
sista, mikä pääsääntöisesti herättää osaajien kiinnostuksen Suomea kohtaan.

• Tärkeimmät muuton motiivit ovat työ- ja uramahdollisuudet tai sosiaaliset suhteet,
joita elämälaatuun liittyvät preferenssit jossakin määrin ohjaavat.

• Vetovoimaisuuden todentumiseen muuttopäätöksesi vaikuttaa myös prosessin toi-
mivuus. Työ- ja oleskelulupien viivästyminen tai ongelmat puolison luvissa saatta-
vat estää kiinnostavankin vaihtoehdon valituksi tulemisen.

Kuva 10. Vetovoimaisen mielikuvan lähtökohdat ja mahdollisuudet.

Osaajien muuttoalttiuteen vaikuttaa elämäntapa tai elämäntilanne sekä sen hetki-
sen asuinseudun ominaisuudet. Muuttoaltis ja uusia uramahdollisuuksia etsivä glo-
baalitalouden vaeltaja voi lähteä, vaikka olisi sen hetkiseen asuinseutuunsa pääosin
tyytyväinen. Vetovoimaisuus onkin nähtävä virtana, mitä korostavat vaeltajuus ja
“aivokierrätys” eli osaajat eivät useinkaan tule jäädäkseen.1  Jo aikaisemmin esitel-
lyt globaalitalouden osaajien kolme ryhmää tarjoavat käyttökelpoisen jaottelun myös
vetovoimaisten mielikuvien ja muuttopäätöksen tarkasteluun (kuva 10). Globaalita-
louden vaeltajille vetovoimaiset mielikuvat muodostuvat lähinnä kiinnostavista työ-
mahdollisuuksista, joita välittävät pääasiassa internet ja sosiaaliset verkostot. Näi-
den kahden “median” kautta on siis mielekästä pyrkiä vahvistamaan niitä mieliku-
via, jotka osaajia seudulle houkuttelevat. Tämä vahvistaa myös sosiaalisten suhtei-
den tai elämänlaadun vuoksi muuttavien todennäköisyyttä valita Suomi, koska hyvä
työpaikka on heillekin lähes poikkeuksetta muuton edellytys. Elämänlaatumuuttajil-
le taloudelliset tekijät tai tietty elämäntapa ovat ensisijaisia tavoitteita, mutta ryhmä

1 Tämän tutkimuksen vastaajista 25 prosenttia aikoi jäädä Suomeen pysyvästi ja heistä yli 70 prosen-
tilla oli suomalainen puoliso
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on pienehkö. Lisäksi Suomen ilmastollinen, sosiaalinen ja taloudellinen ympäristö ei
todennäköisesti houkuttele ainakaan suuria määriä osaavia elämänlaatumuuttajia,
joilla on mahdollisuus valita elämänlaatunsa globaalilta kentältä. Vetovoimaisten
mielikuvien muodostamisen kannalta avainasemassa ovat siis globaalitalouden vael-
tajat.

5.1 Mielikuvana arktinen valtio; brandina globaali yritys?

5.1.1 “Somewhere next to Sweden?”

Ilman mielikuvaa kaupunkiseutu ei ole olemassa globaalissa informationaalisessa
todellisuudessa (Lash ja Urry. 1994). Mielikuvien merkitystä maailmankuvan ra-
kentajina korostavat seuraavat tulkinnat markkinointiorientoituneesta mediayhteis-
kunnasta, joka teknologian avulla luo uusia globaaleja ja paikallisia todellisuuksia:

• Markkinointiyhteiskunnassa mainostamisen käytännöt ovat tunkeutuneet syvälle
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. Nopeasti
teknologisoituvassa yhteiskunnassa mielikuva määrittelee usein paikan kiinnosta-
vuuden. (ks. Castells 1996.)

Yhteen kokoavana ja ehkä vakiintuneimpana käsitteenä voidaan pitää tietoyhteis-
kuntaa. Yksinkertaistaen yhteiskuntatulkinnat toteavat mielikuvatodellisuuden ole-
van olemassaolon muoto, joka vaikuttaa yrityksen, kaupunkiseudun tai kansallisval-
tion menestyksen mahdollisuuksiin, pyrittiin sitä hallitsemaan tai ei. Myös globaali-
talouden osaajilla oli yleensä jonkinlainen, vaikkakin usein ohut ja melko stereotypi-
nen mielikuva Suomesta.

Äikäksen (2001) mukaan teknologiateollisuudessa työskentelevät ihmiset ovat
kiinteämmässä yhteydessä itse teollisuuden alaan tai yritykseen kuin seutuun jolla
työskentelevät tai asuvat. Näin ollen voidaan puhua myös “virtojen imagoista”, jol-
loin imagot nähdään teollisuussektoreiden kautta itseään toteuttavina prosesseina.
Teknologisesti muodikkaat elinkeinot ovat nousseet imagonteon lähtökohdaksi ja
mielikuvien muodostajaksi. (Äikäs 2001, 188.) Ulkomaalaisia osaajia Suomeen hou-
kutelleet mielikuvat syntyivät useimmiten juuri näin; “teollisuussektoreiden kautta
itseään toteuttavina prosesseina” tai arkisemmin seudulta esiin nousevina työ- ja
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uramahdollisuuksina. Vetovoimainen mielikuva muodostui nimenomaan yrityksestä
ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ja sijainti tietyllä kaupunkiseudulla oli
vetovoimaisen mielikuvan syntymisessä toisarvoista. Tämä voidaan tulkita kaupunki-
seutujen heikoksi vetovoimaksi tai yksilön orientoitumiseksi globaalitalouden
verkostoissa liikkuvaksi vaeltajaksi, jolle maantieteellinen sijainti tai asuinpaikka ei
ole primääriarvo asuinseudun valinnassa. Toisaalta Suomi on vasta viime vuosina
liittynyt osaavan työvoiman globaalitalouden verkostoon, joten voidaan olettaa, että
mielikuvien muodostumisprosessi on vasta käynnistynyt ja tilanne muuttuu lähivuo-
sina.

Ennen tietoa tarjolla olevasta mahdollisuudesta mielikuvan taso Suomesta vaih-
teli pääsääntöisesti tietämättömyydestä, tietoisuuteen ja tuntemisen tasoon. Kärjis-
täen Euroopan ulkopuolella taso on lähellä tietämättömyyden ja tietoisuuden rajaa ja
Euroopassa tietoisuuden ja tuntemisen molemmin puolin. Mielikuva Suomen
kaupunkiseuduista on sekä Euroopassa että sen ulkopuolella lähempänä tietämättö-
myyden ja tietoisuuden rajaa. Lähinnä Helsinki ylittää satunnaisesti tuntemisen ta-
son. Jos tietämättömyyden taso on ylitetty, yleinen mielikuva Suomesta kiteytyy
edelleen kylmään ja harvaan asuttuun pohjoiseen maahan, jossa asuu hiljainen kan-
sa. Tämä mielikuva suomalaisesta yhteiskunnasta ei ole vetovoimainen. Jossakin
määrin - pääosin eurooppalaiset - olivat tietoisia myös Suomen yleisestä tietoyhteis-
kuntakehityksestä eli lähinnä matkapuhelinten ja internetin yleisyydestä ja näihin
liittyvästä liiketoiminnasta ja yksittäisistä yrityksistä. Vuonna 1996 tehdyssä selvi-
tyksessä eurooppalaisille nuorille tulikin Suomesta mieleen Joulupukin, Lapin, met-
sien ja saunan lisäksi juuri tietoliikenne (Kotler, Asplund, Rein & Haider 1999, 256).

Olemassa oleva mielikuva Suomesta “tietoyhteiskuntana” saattoi joissakin tapa-
uksissa vaikuttaa päätökseen hakea työpaikka myös Suomesta, mutta vain yksi
haastateltavista kertoi hakeutuneensa nimen omaan Suomeen sen yhteiskunnan ja
kehittyneen ICT-toimialan vuoksi. Mielikuva oli usein ohut, lähinnä epämääräinen
profiili, mutta toisaalta selkeää negatiivista imagoa ei noussut esiin. Osittain tällaista
muodostavat mielikuvat puhumattomasta ja viinan menevästä kansasta, joka asuu
pimeässä ja kylmässä maassa, mutta se ymmärretään ennemminkin kansanluon-
teen historiallisena kärjistyksenä kuin todellisuuden kuvauksena. Globaalitalouden
verkosto on kuitenkin myös tässä suhteessa osittain irrallaan kansallisista kulttuu-
reista. Esimerkiksi niille ulkomaalaisille, jotka olivat työskennelleet suomalaisten
kanssa ulkomailla muodostui usein mielikuva suomalaisista eloisina ja sosiaalisesti
aktiivisina ihmisinä. Todellisuus Suomessa oli kuitenkin usein toisenlainen, koska
ulkomaille lähtevät suomalaiset todennäköisesti edustavat ulospäin suuntautuneempaa
osaa väestöstä ja omaksuvat osittain paikallisen vuorovaikutustavan. Suomessa
ympäröivä kulttuuri ohjaa sosiaalista aktiivisuutta ja keskustelukulttuuria taas kohti
vähemmän aktiivista mallia. Joka tapauksessa globaalitalouden kulttuurissa toimiva
osaaja ei välttämättä oleta joutuvansa tekemisiin syvimmän kansanluonteen kanssa,
vaan hänen toimintaympäristönsä on enemmän tai vähemmän globaalitalouden kult-
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tuurin luonnehtima, joten valintatilanteessa  mielikuviin kansallisista stereotypioista
ei kiinnitetä erityisen paljon huomiota. Todennäköisesti henkilökohtaiset kokemuk-
set, työskentely suomalaisten kanssa tai muu kansainvälinen työkokemus, vaikutta-
vat suhtautumistapoihin enemmän kuin yleiset kulttuureihin liitetyt asenteet (ks.
Maunula 1999, 15).

Vaikka yleinen mielikuva Suomesta ei osaajia maahan juuri houkuttele, muutamat
vastaajista olivat tulleet nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan tai elämäntavan
vuoksi. Elämäntapamuuttajat korostavat suomalaista elämäntapaa kiireettömänä,
vähemmän kilpailuhenkisenä, ja maanläheisenä sekä yhteiskuntaa perheorientoitu-
neena, turvallisena ja hyvin organisoituna. Usein he olivat “paluumuuttajia” eli olivat
asuneet jo aiemmin Suomessa. Niinpä kyse ei ole varsinaisista mielikuvista vaan
sen viimeisestä tasosta eli kokemuksesta. Tällöin ei voida puhua niinkään houkutte-
levista mielikuvista kuin sitouttavasta kokemuksesta. Sitouttamisessa on onnistuttu
erittäin hyvin, jos kerran maassa asunut ja pois muuttanut ulkomaalainen osaaja
tulee takaisin “paluumuuttajana”. Tämä ryhmä etsii muutollaan kokonaisvaltaista
parannusta elämänlaatuunsa ja tavoitteena on usein pitkäaikainen tai jopa pysyvä
sitoutuminen uuteen asuinseutuun.

Kärjistäen vain ne, joilla on joko omakohtaista kokemusta suomalaisesta yhteis-
kunnasta tai suomalaisesta yhteiskunnasta informoiva laaja sosiaalinen verkosto
muuttavat maahan suomalaisen elämäntavan tai -laadun vuoksi. Elämäntapaan liit-
tyvien vetovoimaisuuden elementtien muodostuminen uskottavaksi mielikuvaksi, vaatii
enemmän ja syvällisempää informaatiota kuin mielikuvat työmahdollisuuksista. Täl-
laisia mielikuvia ei harvojen sosiaalisten suhteiden tai virtuaalisten tiedon kanavien
kautta juuri muodostu, vaan niiden muodostuminen vaatii pitkäaikaisesti ja monipuo-
lisesti informaatiota välittävän omakohtaisen kokemuksen ja/tai sosiaalisen yhtei-
sön tai verkoston. Pitkäaikaisen ja monipuolisen vuorovaikutuksen mahdollistava
sosiaalinen yhteisö tai verkosto on yksinkertaistaen joko suomalainen työyhteisö
ulkomailla tai suomen lähialueilla maan kulttuurista ja elinolosuhteista tietoinen ih-
misryhmä. Edellinen viittaa lähinnä suomalaisiin yrityksiin ulkomailla ja jälkimmäi-
nen esimerkiksi Venäjään tai Baltian maihin, joissa perinteisesti on oltu vuorovaiku-
tussuhteessa Suomen kulttuurin ja suomalaisten kanssa.

Mielikuvaa taloudellisesti korkean hyvinvoinnin tason tarjoavasta valtiosta ei juu-
ri syntynyt, vaikka osa vastaajista taloudellisten syiden vuoksi olikin maahan muut-
tanut. Vain korkean palkan perässä muuttamista voidaan tuskin pitää vetovoimaisen
mielikuvan aiheuttamana. Taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi muuttaneista onkin syytä
erottaa omaksi ryhmäkseen erityissopimuksilla tulevat tai komennustyöläiset, jolloin
palkkataso ja muut taloudelliset etuudet ovat huomattavasti paikallisella sopimuk-
sella työskenteleviä paremmat. Tällaisissa tapauksissa työnantaja voi esimerkiksi
kustantaa lasten lukukausimaksut kansainvälisessä koulussa tms. Komennustyöläisiä
tai expatriaatteja oli tämän tutkimuksen vastaajista vain 9 prosenttia. Komennus-
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työläisten käyttö on kuitenkin kallista ja melko vähäistä eikä suoraan liity Suomen
vetovoimaisuuteen työ- ja asuinpaikkana.

Olennaista vetovoimaisuuden kannalta onkin Suomen työmarkkinoille paikalli-
sella työsopimuksella tulevat. Jälkimmäiset eivät yleensä muuta vain taloudellisen
hyvinvoinnin, vaan myös esimerkiksi Suomen lähialueilta myös turvallisuuden ja toi-
saalta kotimaan ja sosiaalisten verkostojen läheisyyden vuoksi. He muuttavat osin
taloudellisesti paremman elintason ja turvallisemman elinympäristön perässä, mutta
valitsevat Suomen ollakseen lähellä kotimaataan ja sosiaalista verkostoaan. Myös
suomalainen yhteiskunta ja elämäntapa voivat luoda vetovoimaisia mielikuvia, mut-
ta maan pienen koon, vasta viime vuosina käynnistyneen kansainvälistymisen ja
vähäisen maahanmuuttajavirran vuoksi nämä ominaisuudet eivät juuri maailmalle
välity.

5.1.2 “Sweet spot” ja mielikuvien rakentaminen globaalitalouden
verkostossa

Suomesta muodostuva yleinen mielikuva (imago ja profiili) ei siis sinänsä osaajia
Suomeen juurikaan houkuttele, vaan vetovoimaiset mielikuvat muodostuvat pääasi-
assa globaalitalouden verkostossa työmahdollisuuksiin liittyvien ilmiöiden ympärille.
Kun tieto mielenkiintoisesta työmahdollisuudesta on saatu, yleisen mielikuvan mer-
kitys vähenee, koska tietoa on yleensä saatavilla internetistä, ystäviltä tai potentiaa-
lisesta työnantajayrityksestä. Esimerkiksi hankkimalla tietoa verotuksesta, asumis-
kustannuksista, asunnon saatavuudesta, kouluista, päiväkodeista, harrastusmahdol-
lisuuksista, puolison työmahdollisuuksista, jne, on mahdollista muodostaa melko tarkka
mielikuva niistä tekijöistä, joita pitää muuton kannalta oleellisina. Muutto tapahtuu
siis ensisijaisesti työpaikasta toiseen, ei maasta toiseen. Työpaikka on hankittu en-
nen maahan muuttamista eli ei muuteta kiinnostavia työmahdollisuuksia tarjoavalle
seudulle ja etsitä työtä, vaan kiinnostava työpaikka sattumalta sijaitsee seudulla.
Tämä dynamiikka korostuu Suomen tapauksessa, koska yleiset mielikuvat eivät ole
erityisen vetovoimaisia ja etenkin niiden kohdalla, joiden muutto ei perustu sosiaali-
siin suhteisiin tai aikaisempaan kokemukseen Suomesta. Suomeen saapuneita vael-
tajia houkuttelevat kärjistäen kolme eri tavoin painottuvaa mielikuvaa:

• “Uraohjukset” näkevät työmahdollisuuden arvokkaana etappina urakehityksessään,
ns. “looks good on my CV”-ilmiö. Tällöin esimerkiksi työskentely yrityksen pää-
konttorissa tai tietyssä tuotekehitysyksikössä voi olla tärkeämpää kuin työn sisältö
sinänsä.

• “Huippuosaajat” kiinnostuvat työn sisällöstä ja sen tarjoamista haasteista ja mah-
dollisuudesta kehittää omaa osaamistaan ammatillisia verkostojaan.

• “Seikkailijat” näkevät kiinnostavan työmahdollisuuden ja ennen kaikkea eksootti-
sen ja jännittävän tilaisuuden kokea jotakin erilaista. Selkeä mielikuva Suomesta ei
ole oleellinen, vaan juuri mielikuvan eksoottisuus on kiinnostavaa.
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Mielikuvat ovat tässä tapauksessa siis “rakennettu” työnantajan ja osaajan välises-
sä tiedonvaihdossa, joten yleisestä mielikuvasta suomen työmarkkinoista ei ole kyse.
Mielikuva keskittyy yhteen kaupunkiseudun “tuotteeseen” ja muut tekijät lähinnä
tukevat sen vetovoimaisuutta. Houkutteleva mielikuva osuu kohderyhmän ”herk-
kään kohtaan” (sweet spot), joka on yksilön elämässä ja minäkuvassa keskeinen
osa-alue (Aaker & Joachimsthaler 2001, 293). Kyse ei ole vain työn sisällöstä,
vaan myös sen tarjoamista tulevaisuuden mahdollisuuksista, työkulttuurista ja am-
matillisesti arvokkaasta kokemuksesta. Kun vetovoimaista mielikuvaa ei ole levin-
nyt laajalle kohderyhmän keskuuteen, olennaista on ”herkän kohdan” löytäminen ja
kiinnostuksen herättäminen, jonka jälkeen osaaja voi arvioida kohdeseudun tarjo-
amia mahdollisuuksia tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella. Kun kiinnostus on
herännyt, muista tekijöistä tiedon saanti onnistuu melko helposti ja sen tarve riippuu
yksilön elämäntilanteesta ja muuton oletetusta kestosta. Vaeltajuus ja ”aivokierrä-
tys” ovat ilmiöitä, jotka vähentävät syvällisen mielikuvan syntymisen tarvetta yh-
teiskunnan muista olosuhteista, koska lähteminen on aina mahdollista ja jopa toden-
näköistä jonkin ajan kuluttua. Pääsääntöisesti globaalitalouden vaeltaja ei etsi työtä
erityisesti Suomesta tai tietyltä kaupunkiseudulta, vaan kiinnostava työpaikka sattu-
malta sijaitsee siellä.

Työmarkkinoiden ja tarjolla olevan osaamisympäristön kautta muodostuva mieliku-
va kiteytyy usein enemmänkin tiettyyn yritykseen tai organisaatioon ja sen ominai-
suuksiin työnantajana kuin kansallisvaltioon tai kaupunkiseutuun sinänsä, mitä ku-
vaa myös edellä esitetty ICT-osaajen tulkinta vetovoimaisista mielikuvista. Vastaa-
jat olivat usein vakuuttuneita globaalin brandin omaavan yrityksen edellytyksistä
tarjota sekä kiinnostava ja haastava työ että riittävät mahdollisuudet tulevaisuudelle,
vaikka Suomesta ja ympäröivistä olosuhteista oli tietoa vain vähän. Jos osaaja tun-
nistaa yrityksen tai organisaatioin osaksi globaalitalouden verkostoa, syntyy mieli-
kuva siirtymisestä globaalitalouden kulttuurin sisällä eli suuria yllätyksiä ei ole luvas-
sa. Vaikka paikallisia eroja työympäristöissä todennäköisesti on, osaajalla on “koke-
musta” globaalitalouden kulttuurista eli hän tietää minne on menossa ja ”tuote” on
entuudestaan tuttu. Yrityksen uskottava brandi toimialalla ja työnantajana – ei siis
vain markkinoilla olevana tuotemerkkinä – luo uskottavuutta myös ympäröivän alu-
een edellytyksille tarjota riittävän korkea elämänlaatu. Osalla vastaajista oli koke-
musta myös työskentelystä suomalaisessa yrityksessä tai suomalaisessa työyhtei-
sössä, jolloin heille oli mahdollisesti muodostunut positiivinen mielikuva myös suo-
malaisesta työkulttuurista.

Jos yrityksen tai työantajaorganisaation brandi tai tunnettuus ei riitä, sitä voi tu-
kea pääasiassa seudun muu osaamisympäristö. Esimerkiksi Turun bioteknologia-
keskittymästä kertovat internetsivustot vahvistivat joidenkin vastaajien luottamusta
seudun osaamiseen ja mahdollisuuksiin ja helpottivat päätöstä valita sinänsä kiin-
nostava työpaikka muuten ehkä melko tuntemattomasta paikasta. Turun seudun
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bioteknologian osaamisen uskottavuus oli joidenkin haastateltavien kohdalla todettu
henkilökohtaisesti jo opiskeluaikana, mutta paluu työskentelemään Suomeen myö-
hemmin ei ollut itsestään selvä ratkaisu, koska seudun ja sen toimijoiden asemasta
osana globaalitalouden verkostoa bioteknologian alalla ei oltu varmoja. Houkuttele-
vien mielikuvien luomisessa toimialan sisäinen tunnettuus ja maine tai brandi ovat
siis olennainen osa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta.

Globaalitalouden verkoston avaintoimijoita ovatkin kansainvälistyneet yritykset
ja organisaatiot ja niissä työskentelevät yksilöt, jotka herättävät osaajien kiinnostuk-
sen. Ympäröivä yhteiskunta voi tätä kiinnostusta tukea tai heikentää. Usein mieli-
kuva Suomesta olikin ennen ensimmäistä kontaktia hyvin ohut ja kiinnostuksen
herättyä mielikuvaa täydennettiin. Tällöin seudun muut tekijät toimivat lähinnä pää-
töstä estävinä tai sen mahdollistavina, riippuen yksilön preferensseistä ja sijoittumi-
sen oletetusta kestosta. Usein pelkkä yrityksen sijainti seudulla riittää, koska kiin-
nostavan työmahdollisuuden tarjoavan yrityksen ja sen osaavan henkilökunnan ei
oleteta sijaitsevan seudulla, jossa elämänlaatu on heikko. Toisaalta myös usko omiin
kykyihin sopeutua yllättäviinkin tilanteisiin vähensi tarvetta syvällisen mielikuvan
muodostumiseen yhteiskunnan muista ominaisuuksista. “Seikkailijoiden” kohdalla
epämääräinen tai eksoottinen mielikuva työpaikkaa ympäröivästä yhteiskunnasta
oli jopa ennemmin kilpailuetu kuin haitta. Kiinnostavan työmahdollisuuden
ilmaannuttua, juuri Suomen tuntemattomuus ja sen tuoma mystisyys voi osaltaan
houkutella ”seikkailijoita”:

“Ensimmäisen kerran tulin Suomeen koska se oli jotain erilaista. Minulla oli mahdolli-
suus työskennellä myös Isossa-Britanniassa, mutta en huonoista kokemuksista johtuen
halunnut. Ennen Suomeen muuttamista olin kerran aikaisemmin käynyt Oulussa päivän
työmatkalla, enkä tiennyt maasta yhtään mitään.”

ICT-osaaja, Etelä-Afrikka

Yritysten brandien vaikutus osaajien sijoittumisessa Suomeen osoittaa kuitenkin myös
kaupunkiseudun tai alueen brandin luomisen mahdolliseksi. Yritysten ja mahdolli-
sesti myös muiden osaamisintensiivisten organisaatioiden brandit heijastuvat ympä-
röivälle seudulle luoden uskottavuutta osaamisympäristönä. Brandin tuottama lisä-
arvo - maine, uskottavuus ja laaja tietoisuus kohderyhmän keskuudessa - muodos-
tuu selkeästi tiedostetuista ominaisuuksista, joita pidetään muita parempana tai ylei-
semmästä käsityksestä seudun tarjoamista ainutlaatuisista mahdollisuuksista. Glo-
baalisti liikkuvien osaajien näkökulmasta tällaista asemaa lähestyvät kansallisvalti-
oista esimerkiksi korkean tulotason, monikulttuurisen yhteiskunnan ja kehittyneen
osaamisympäristön tarjoavat Yhdysvallat ja Iso-Britannia sekä aluetasolla Silicon
Valley tai Dallas.

Haastateltujen osaajien kohdalla Yhdysvallat nousi halutuimmaksi kohdemaaksi,
vaikka usein amerikkalaista elämäntyylistä sinänsä ei pidetty. Myöskään syyskuun
11. terrori-isku ei vähentänyt maan mielenkiintoisuutta. Työ- ja uramahdollisuudet
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nähdään erittäin hyvinä muihin maihin verrattuna ja Yhdysvalloilla voidaan sanoa
olevan “maailman suurimman ja edistyneimmän talouden” brandi, jonka osaajat erit-
täin laajasti tiedostavat ja joka vastaa heidän ensisijaisia preferensseissään. Silicon
Valley on tämän brandin alueellinen vastine tai alabrandi, joka osaltaan korostaa
osaamisympäristöstä muodostuvan mielikuvan merkitystä. Silicon Valleyn tarjoa-
maa asuin- ja elinympäristöä pidetään yleensä heikkolaatuisena ja erittäin kalliina,
mutta se ei estä jatkuvan osaajavirran suuntautumista alueelle.

5.2 Tiedon kanavat mielikuvien luojina

Mielikuvan ohuus tai jopa puuttuminen ja näin ollen näkymättömyys ulkomaalaisten
osaajien todellisuudessa piti usein paikkansa suomalaisten kaupunkiseutujen koh-
dalla, kunnes sosiaaliset verkostot tai yritysten rekrytointi kertoivat niillä esiintyvistä
mahdollisuuksista. Tosin 24 prosentilla vastaajista oli aikaisempaa kokemusta Suo-
mesta, joten näkyvyys globaalitalouden verkostossa on todennäköisesti kasvamas-
sa. Mielikuvien syvyys ja levinneisyys riippuu voimakkaasti tiedon kanavista, joiden
kautta informaatio kohderyhmälle välittyy. Tämän tutkimuksen osaajat saivat tietoa
Suomen tarjoamista mahdollisuuksista pääasiassa yritysten globaalin rekrytoinnin ja
sosiaalisten verkostojensa kautta:

• Yritysten rekrytointisivustoilta internetistä mahdollisuuksista sai tiedon 34 prosenttia
vastaajista.

• Suomessa asuvat ystävät tai sukulaiset ovat välittäneet tietoa mahdollisuuksista
monille maahan muuttaneille osaajille. Jopa 29 prosenttia vastanneista oli kuullut
mahdollisuuksista tällaisen “puskaradion” välityksellä.

• Globaalisti liikkuvat suomalaiset ja Suomessa tai suomalaisten kanssa työskennel-
leet osaajat tekevät Suomen työ- ja valtakulttuuria tutuksi kansallisten rajojen ulko-
puolella. Ystävät ja/tai sukulaiset kotimaassa ovatkin toimineet tietolähteenä 15
prosentille vastaajista.

• Kansainvälisesti toimivat yritykset linkittävät suomalaiset työmarkkinat vahvasti
osaksi kansainvälisiä työmarkkinoita. Työmahdollisuuksista Suomessa kuullaan
usein suoraan työnantajayritykseltä kotimaassa tai kolmannessa maassa. Työnan-
tajaltaan on tietoa saanut 26 prosenttia vastaajista.

• Rekrytointiyritykset tai -henkilökunta on välittänyt tietoa kymmenelle prosentille
vastaajista, mikä todennäköisesti ainakin osittain pitää sisällään myös työnantaja-
yrityksen tuottamat informaatiopaketit ennen maahan saapumista. Kapean
osaamisalan eksperttejä tai yksittäisiä huippu-osaajia houkuttelevat edelleen “head
hunterit”, mutta välittävät tietoa tarkasti rajatulle ja pienehkölle kohderyhmälle.

• 24 prosentilla oli aikaisempaa kokemusta Suomesta.

• Myös kansainvälisissä ammattilehdissä julkaistut työpaikkailmoitukset ja rekrytointi-
kampanjat tai messut luovat jossakin määrin sitä valintojen kenttää, jolla osaajat
pohtivat sijoittumistaan.
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Osaajien huomion kiinnittäneet tiedon kanavat välittivätt siis pääasiassa tarjolla ole-
vista työ- ja uramahdollisuuksista virtuaalisten ja sosiaalisten kanavien kautta. Ai-
kaisempaa kokemusta omaavien suuri osuus kertoo konkreettisen kytkennän mer-
kityksestä globaalitalouden verkostoon. Erityisesti maassa asuneet ovat paitsi po-
tentiaalisia paluumuuttajia, asuminen, opiskelu tai työskentely seudulla on usein pe-
rusta myös pysyvien henkilökohtaisten verkostojen muodostumiselle (ks. Trux 2002,
206).

5.2.1 Internetrekrytointi

Virtuaaliset kanavat välittävät tietoa laajalle kohderyhmälle, mutta mielikuva ei vält-
tämättä muodostu kovin syvälliseksi. Voidaankin puhua virtuaalisen kulttuurin yh-
teiskunnasta, missä todellisuudesta muodostetut mielikuvat rakentavat oman todel-
lisuutensa muodostaen jatkuvasti merkitystään kasvattavan maailmankuvan yhä
useampien ihmisten mieliin (ks. Niiniluoto 1989). Suomen kohdalla virtuaalisista tie-
don kanavista selkeästi tärkein mielikuvien välittäjä oli internetissä tapahtuva rekry-
tointi. Internet voidaan nähdä globaalitalouden verkoston osaamis- ja työmarkki-
noilla navigoivien osaajien “karttana”, jonka kautta mahdollisuuksia etsitään ja väli-
tetään (yritysten globaali rekrytointi internetin kautta, sähköpostit “head huntereil-
ta”, ym.). Kansallisvaltioista ja kaupunkiseuduista informaatiota etsitään lähinnä
silloin, kun sijoittuminen tai muu vuorovaikutus alueen kanssa on todennäköistä.
Osaajien yleisin motiivi saapua Suomeen, kiinnostavat ja haastavat työ- ja uramah-
dollisuudet, ei kerro vain motiivin suuresta merkityksestä, vaan myös työ- ja ura-
mahdollisuuksista informaatiota välittävien tiedon kanavien näkyvyydestä globaali-
talouden verkostossa. Yritysten rekrytointitoiminta virtuaalisissa tiedonkanavissa
on viime aikoina kasvanut voimakkaasti nostaen osaajien tietoisuuteen kaupunki-
seutuja, joilla työpaikkoja on tarjolla.

Deeprosen (2002) mukaan 88 prosenttia Fortune-lehden listaamasta 500 glo-
baalista yrityksestä käytti internetiä rekrytointikanavana. Vuonna 1998 prosentti-
osuus oli vain 29 ja vuonna 2000 79 prosenttia. Myös perinteisesti “head-huntereiden”
tai henkilökohtaisten suhteiden kautta rekrytoidut kokeneet johtajat (senior executive)
etsivät työmahdollisuuksia entistä enemmän internetin kautta. Vuonna 2001 yhden
osaavaa työvoimaa välittävän internet portaalin hakemistossa oli yli 100 000 tämän
tasoista hakemusta. Internet myös nopeuttaa rekrytointia ja vähentää prosessista
aiheutuvia kustannuksia. (Deeprose 2002, 26-27; Iredale 2001, 16.) Erityisesti in-
formaatioteknologian yrityksissä globaali internetin kautta tapahtuva rekrytointi on
yleinen ja jatkuvasti yleistyvä menetelmä. Myös monilla suurilla suomalaisyrityksillä
on hakemuskaavakkeet sekä avoimet työpaikat esillä internetissä. (Trux 2000b, 287-
288.) Avoimilla hakemuksilla toimiva internetrekrytointi voi synnyttää tuhansien
kandidaattien hakemiston, josta yritys etsii kulloinkin avautuvaan työpaikkaan sopi-
vinta ehdokasta.
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Internet ja sähköposti ovat aktiivinen kanava, missä työ- ja uramahdollisuuksia
etsitään ja tarjotaan. Globaali internet-rekrytointi muodostaa konkreettisen kanavan
yritysten ja paikallisten työmarkkinoiden vetovoimaisuuden maantieteelliselle laa-
jentamiselle. Kyselyyn vastanneille internetin rekrytointisivut ovat olleet useimmi-
ten tietolähde Suomessa tarjolla olevista mahdollisuuksista (34 %). Useimmiten si-
vut tarjoavat tietoa työn sisällöstä ja työnantajayrityksestä, mistä kokemusta
globaalitalouden kulttuurista omaava osaaja voi muodostaa melko selkeän mieliku-
van paikan kiinnostavuudesta. Preferenssitasoista eli päätöksen tekemiseen riittä-
vää mielikuvaa ei kuitenkaan yleensä muodosteta ennen lisäinformaation hankki-
mista. Käytännössä tämä tarkoittaa usein paitsi virtuaalista informaatioita myös
henkilökohtaista vierailua yrityksessä ja/tai sen edustajien - lähinnä tulevan esimie-
hen - tapaamista.

Ensimmäinen konkreettinen kontakti suomalaiseen yhteiskuntaan on yleensä yri-
tyksen vastaus viralliseen tai epäviralliseen työhakemukseen. Prosessi käynnistyy
kun työpaikasta kiinnostunut kandidaatti esimerkiksi lähettää sähköisen työ-
hakemuksen internetin kautta tai kuulee mahdollisuuksista sosiaalisen verkostonsa
kautta. Rekrytoinnissa on yrityksen resursseista ja toimintatavoista riippuen mah-
dollista, että potentiaalinen työntekijä haastatellaan Suomessa. Ennen Suomeen saa-
pumista haastateltavalle toimitetaan kuitenkin pääsääntöisesti paljonkin erilaista in-
formaatiota suomesta ja suomen olosuhteista.

“Otan yhteyttä sähköpostitse jo ennen kun tulee Suomeen ja ohjeistan rautalangasta
lupaprosessissa, että marssi paikalliseen suurlähetystöön ja että koska työt alkaa jne.
Kysymyksiä tulee sitten mulle, esimiehelle tai kenelle vaan ja niitä tulee aina sulkapallon
pelaamisesta asti, mutta eniten tietenkin asumisesta.”

relocation konsultti, Oulu

Periaatteessa yksilö on siis usein tietoinen maan tavoista, verotuksesta, ilmastosta,
jne. jo ennen maahan saapumista tai ainakin hänellä on mahdollisuus tutustua tähän
informaatioon suhteellisen helposti. Joskus informaatio jää kuitenkin lukematta tai
aina sitä ei siis edes toimiteta eli tiedon olemassa olo ei tarkoita että maahan saapu-
va yksilö olisi voinut, ehtinyt tai nähnyt tarkoituksenmukaiseksi tutustua tarjolla ole-
vaan tietoon.

“Meillä on tosiaan nää infopaketit olemassa, mutta silti tulee näitä, että en mää tiennyt,
että nää on näin, että kukaan ei kertonut. Esimerkiksi verotus on asia joka yritetään
tarkasti esittää ja laskee mikä se on, mutta sitä ei silti aina haluta uskoo.”

HR-osaston edustaja, Helsinki

Jos potentiaalinen työntekijä ja esimies tapaavat henkilökohtaisesti Suomessa, rek-
rytoitava saa ensi kosketuksen sekä työ- että asuinympäristöön. Yleensä tässä vai-
heessa rekrytoitavilla on jo niin paljon tietoa tulevasta työ- ja asuinympäristöstä ja/
tai valmius sopeutua on korkealla, että tarjolla olevaa työpaikkaa ei näistä syistä
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torjuta. Joskus myös tämä on kuitenkin mahdollista ja on myös tapauksia, joissa
“työnhakijat” lähtevät vain ilmaiselle haastattelumatkalle, vaikka aikomusta ottaa
työtä vastaan ei todellisuudessa ole tai aikomus on hyvin heikko. Tämän vuoksi ja
resurssien säästämiseksi haastatteluja on toisinaan pyritty järjestämään jo rekrytoi-
tavan asuin- tai kotimaassa,. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ja voi haluta
tehdä haastattelun henkilökohtaisesti ja käyttää mahdollisesti tiettyä soveltuvuus-
testin tekijää, jne. Olennainen syy haastattelun tekemiselle Suomessa on kuitenkin
juuri todenmukaisen mielikuvan luominen työpaikasta ja paikallisesta asuinympäris-
töstä ja olosuhteista. Rekrytointitilanteessa haastattelut ja keskustelut liittyvät luon-
nollisesti paljon työhön, työympäristöön ja työn sisältöön, mutta parhaimmillaan vä-
litetään tietoa myös yhteiskunnan muista osa-alueista kuten kulttuurista, elinympä-
ristöstä, verotuksesta, kielestä jne.

“Me käytetään haastatteluun hirveesti aikaa, voidaan käyttää kolmekin päivää. Se käy
haastattelut ja sit täällä “grillaa” vielä kolme tai viis ihmistä. Sitten joku lähtee kaupungil-
le viemään ja näyttään paikkoja ja imuroi sitä dataa toimiston ja virallisen haastattelun
ulkopuolelta.”

esimies, Helsinki

Tällaisissa tapauksissa virtuaalinen kanava on siis vain osaajan mielenkiinnon he-
rättäjä ja varsinainen mielikuva luodaan työnantajan kanssa käydyissä keskusteluis-
sa ja mahdollisen Suomen vierailun aikana. Vetovoimainen mielikuva muodostuu
siis hyvin konkreettisesti niistä ominaisuuksista, joita työnantaja ja kaupunkiseutu
voivat tarjota.

Vaikka “vanhan” median (tv, radio, lehdistö, elokuvat, jne.) kanavat tarjoavat mah-
dollisuuden muodostaa monipuolisenkin mielikuvan kansallisvaltiosta tai kaupunki-
seudusta, niiden merkitys ei juuri noussut esiin ulkomaalaisten osaajien kohdalla.
Kansallisesti media luo mielikuvia sekä konkreettisesti työmahdollisuuksia, yrityksiä
ja osaamiskeskittymiä esiin nostamalla sekä yleisemmin eri kaupunkiseutujen tai
valtioiden kehittyneisyydestä ja ominaisuuksista kertomalla. Tyypillistä on keskus-
telu maailman kilpailukykyisimmästä maasta, tai vetovoimaisimmasta kaupunkiseu-
dusta, teknologiayritysten kotimaasta tai merkittävästä teknologiakeskittymästä.
Myös monet muunlaiset uutiset vaikkapa rikollisuudesta, poliittisista selkkauksista,
konflikteista, asuntojen hinnoista, tai lääkäripalvelujen tasosta vaikuttavat valtiosta
tai kaupunkiseudusta muodostuviin tulkintoihin mielikuvatodellisuudessa. Myös elo-
kuvat, ym. fiktiiviset viestit luovat mielikuvia eri paikoista (Stalker 2000,117).

Muutamat kaupunkiseudut ovat onnistuneet käyttämään mediaa oman menestys-
tarinansa välittämiseen ja rakentamiseen. Esimerkiksi Oulu on ollut paljon esillä
kansainvälisissä ammattilehdissä, Helsingin seutu on menestynyt hyvin kansainväli-
sissä vetovoimaisuusvertailuissa ja koko Suomi erilaisissa kilpailukykyvertailuissa.
Käytännössä ulkomaalaiset osaajat olivat tutustuneet edellä mainittuihin saavutuk-
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siin kuitenkin lähinnä siinä vaiheessa, kun Suomi oli noussut potentiaaliseksi asuin-
paikaksi ja tietoa päätöksen vahvistamiseksi kerättiin. Ehkä vielä useammin he kuu-
levat näistä saavutuksista vasta paikan päällä Suomessa, missä ne ovat enemmän
esillä kuin kansainvälisillä kentillä. Media välittääkin tietoa pääasiassa jo maassa tai
seudulla asuville ulkomaalaisille eikä tutkimuksessa noussut esiin median rooli kiin-
nostavien mielikuvien luojana Suomen ulkopuolella. Pienen valtion kuten Suomen
esillä olo kansainvälisessä mediassa on hyvin rajoitettua ja vaikka kansainvälisessä
mediassa voi välittyä mielikuvia “mikahäkkisistä”, ne nostavat maan lähinnä tietoi-
suuden tasolle.

5.2.2 Sosiaaliset verkostot

Osaajien globaalin verkoston tiedon kanavana ja “karttana” voi toimia internet, mutta
varsinainen verkosto muodostuu kuitenkin organisaatioista ja ennen kaikkea yksi-
löistä. Ylikansallisen vaikkakin löyhästi yhteenkietoutuneen ”yhteisön” sisällä  mie-
likuvia ei synny vain virtuaalitodellisuuden tuotteena, vaan erityisesti henkilökohtai-
sessa vuorovaikutuksessa olevien  ihmisten välisissä kommunikaatiotilanteissa. So-
siaaliset suhteet voidaan jakaa “lähiverkkoon” ja “puskaradioon”, jotka välittävät
monipuolista informaatiota sekä työ- ja uramahdollisuuksista että kansallisvaltioiden
tai alueiden tarjoamasta elämänlaadusta, tosin hieman eri painotuksin.

• “Lähiverkko” on läheisten ystävien ja sukulaisten muodostama sosiaalinen verkos-
to, jonka kautta välitetään paljon hyvinkin henkilökohtaista ja omaa elämää kosket-
tavaa tietoa. Lähiverkossa painottuu kansallisvaltioiden muodostaman maailman eli
työelämän ulkopuolisen informaation välittyminen. Kohderyhmä tavoitetaan melko
suppeasti, mutta informaatiota mielikuvien luomiseksi välitetään melko syvällisesti.

• “Puskaradiot” muodostuvat suomalaisista yrityksistä ja työntekijöistä ulkomailla,
Suomessa asuvista ja erityisesti osaamisintensiivisellä toimialalla työskentelevät
ulkomaalaisista, Suomessa asuneista ja kotimaahansa palanneista tai kolmanteen
maahan siirtyneistä ulkomaalaisista työntekijöistä, jne. Puskaradiot painottavat työ-
ympäristöstä kertovaa informaatiota. Kohderyhmä tavoitetaan laajemmin kuin
lähiverkoissa, mutta informaatio ei riitä yhtä syvällisten mielikuvien muodostami-
seen.

Åbergin ja Siukonsaaren tekemät tutkimukset osoittivat, että lähiverkkojen laajuus
vaihtelee melkoisesti, mutta yhden henkilön lähiverkon keskimääräinen koko on noin
25 henkeä. Suuren yrityksen lähiverkko voi kokonaisuutena muodostua todella laa-
jaksi ja esimerkiksi Kajaani-yhtiö ja Outokumpu (Harjavalta) muodostivat kymme-
nientuhansien ihmisten laajuiset lähiverkot. Kajaani-yhtiön lähiverkko oli noin 45
000 henkilön laajuinen, josta kertovan lähiverkon osuus oli noin 12 prosenttia. Kym-
menen päivän kuluessa oli yhtiön asioista kerrottu noin 15 000 ihmiselle. Outokum-
mun lähiverkko oli noin 36 000 henkilöä ja kertovan lähiverkon osuus oli noin 11
prosenttia. Kymmenen päivän kuluessa yhtiön asioista oli kerrottu noin 10 000 hen-
kilölle. Lähiverkko on hyvin tärkeä, koska siinä tutut ja toisiinsa luottavat henkilöt
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viestivät toisilleen. Lähiverkko on uskottavuutensa vuoksi erittäin tehokas viestintä-
kanava. (Åberg 1989, 217-219.) Ylikansalliset yritykset luovat siis todennäköisesti
hyvinkin laajoja kansainvälisiä lähiverkkoja globaalitalouden verkoston sisällä.

Kuva 11. Kenen kanssa jaat ongelmasi? (N=553)

Ulkomaalaisten osaajien kertova lähiverkko on todennäköisesti melko aktiivinen ja
viestejä kotimaassa oleville sukulaisille tai ystäville lähetetään jatkuvasti. Ongelmat
jaetaan usein kotimaahan jääneiden sukulaisten tai ystävien kanssa tai Suomessa
olevien ulkomaalaisten kollegoiden tai ystävien kanssa, joten erityisesti ongelmat ja
vaikeudet välittyvät tehokkaasti lähiverkon kautta (kuva 11). Yritykset, oppilaitok-
set ja muut osaajaorganisaatiot muodostavat sitä laajempia lähiverkkoja ja “puska-
radioita”, mitä enemmän niissä toimii ihmisiä. Viestit seudusta ja erityisesti sen tar-
joamista työ- ja uramahdollisuuksista tietyllä toimialalla leviävät siis sitä nopeammin
ja laajemmalle mitä enemmän tämän toimialan työntekijöitä/opiskelijoita seudulla on
ja mitä enemmän heitä on maan ulkopuolelta saapunut. Tämä korostaa kaupunki-
seudun sisällä tapahtuvan todellisen kehityksen ja viestinnän merkitystä, koska näi-
den verkostojen kautta kaupunkiseudun olennaiset viestit välittyvät seudun ulko-
puolelle ja todennäköisesti kohdentuvat melko tarkoin oikeaan kohderyhmään. Osaa-
jaorganisaatiot markkinoivat seutua uskottavasti ja tehokkaasti henkilöstönsä kaut-
ta. Osaaminen vetää osaamista puoleensa konkreettisesti yksilöiden muodostamien
verkostojen välityksellä.
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Esimerkki 1. Sosiaaliset verkostot elinkeinoelämän vahvistajina

Etnisiä sosiaalisia verkostoja on hyödynnetty Silicon Valleyssa sekä roolimallien esiin
nostamiseen että tukiverkkojen muodostamiseen uusille yrittäjille. Pääasiassa kiinalai-
set ja intialaiset osaajat ovat luoneet sosiaalisia verkostoja Silicon Valleyn ja kotimaan-
sa välille synnyttäen vilkkaan investointien ja ihmisten virran, joka hyödyttää molempi-
en alueiden kehitystä ja taloutta. Olemassa olevien sosiaalisten suhteiden ympärille on
perustettu yhdistyksiä, joilla on selkeästi alueiden välistä taloudellista vuorovaikutus-
ta tukevat tavoitteet. Usein henkilökohtaiset suhteet kotimaansa muihin osaajiin ja
organisaatioihin luovat paitsi kulttuurista osaamista ja kyvyn toimia tässä ympäristös-
sä myös yritysyhteyksien muodostamien kannalta oleellisen luottamuksen. Usein kyse
on toiminnan tai tuotannon ulkoistamisesta kotimaan suurimpiin teknologiakeskitty-
miin Taiwanissa (Hsinchu) ja Intiassa (Bangalore). Taiwanin ja Intian hallitukset ovat
tukemassa monien tällaisten sosiaalisten suhteiden ympärille koottujen yhdistysten
toimintaa osana oman seutunsa kehittämistoimintaa ja erityisesti osaavan työvoiman
houkuttelemiseksi takaisin kotimaahansa. (Saxenian 1999, 59-60.)

Sosiaalisilla suhteilla on perinteisesti ollut merkittävä rooli myös osaavan työvoiman
rekrytoinnissa (Deeprose 2002). Myös tämän tutkimuksen ulkomaalaisista osa oli
saapunut Suomeen “ketjumuuton” kautta. Ketjumuutto on tapahtunut lähinnä ystä-
vien, entisten opiskelutovereiden, kollegoiden, esimiesten, tms. välittämän informaa-
tion kautta. Kiinnostavan työympäristön ja miellyttävän asuinseudun löytänyt osaa-
ja kertoo mahdollisuuksista muille potentiaalisille muuttajille, joilla tietää olevan seu-
dulla tai työnantajayrityksessä tarvittavaa osaamista. Tällöin ketjumuutto on en-
nemminkin ammatillista kuin sukulaissuhteisiin perustuvaa. Henkilösuhteiden mer-
kitys ei siis ole kadonnut sähköisen viestinnän ja median täyttämässä uudessa talo-
udessakaan. Vaikka sosiaaliset kontaktit voivat välittää myös monenlaista muutakin
tietoa kuin työ- ja uramahdollisuuksia koskevaa, usein välitetään informaatiota juuri
työmahdollisuuksista. Kansainvälistyneiden yritysten ja osaajien rooli tiedon kana-
vina on siis merkittävä, kun kiinnostavia mielikuvia muodostavaa informaatiota Suo-
mesta ulkomaille välitetään.

Henkilökohtaiset kokemukset muodostavat mielikuvan ylimmän tason, “sisäisen
totuuden”, joka luo monipuolisen ja syvällisen mielikuvan sekä kansallisvaltiosta tai
kaupunkiseudusta paikkana asua ja työskennellä että globaalitaloudesta työ- ja
toimintaympäristönä. Kohderyhmä on suppea, mutta mielikuvat syvällisiä. Koke-
mukset paikoista syntyvät hyvin erityyppisistä tilanteista aina lyhyestä vierailusta
pitkäaikaiseen asumiseen seudulla.

• Pitkäaikainen opiskelu tai työskentely jollakin seudulla luo usein vahvan kokemuk-
seen perustuvan mielikuvan seudusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Näin
ollen konkreettiset opiskelu- ja työmahdollisuudet ovat osaltaan muokkaamassa
valintojen kentän muodostumista jo lähtökohtaisesti eli ne seudut, joille ihmiset
useimmiten päätyvät työskentelemään tai opiskelemaan muodostuvat myös
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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.

Kokemuksen kautta syntyneet mielikuvat ovat usein vahvoja ja korostavat todellis-
ten ominaisuuksien merkitystä kaupunkiseudun vetovoimaisuudessa ja asemassa
valintojen kentällä. Pitkäaikainen oleskelu seudulla muodostaa syvällisiä ja moni-
puolisia mielikuvia. Tällöin yhteiskunnan kulttuuri ja sen syvällisemmät arvot ja nor-
mit ja “elämäntapa” tulevat tutuiksi.

“Olin opiskellut ja työskennellyt Oulussa aikaisemmin. Muutimme kuitenkin Australiaan
työn perässä ja saadaksemme maan kansalaisuuden. Saimmekin kansalaisuuden, mutta
erityisesti perheeni halusi takaisin Ouluun, koska pitivät elämää täällä paljon miellyttä-
vämpänä kuin Australiassa. Sain itsekin täältä kiinnostavamman työpaikan, joten pää-
timme lähteä, vaikka olemme siis nyt Australian kansalaisia.”

ICT-osaaja, Kiina

Kaupunkiseudun volyymiltään suuret opiskelija-, vierailija- tai työntekijävirrat luo-
vat siis selkeän edun kokemukseen perustuvien mielikuvien synnyttämisessä. Ly-
hytaikaisemmat vierailut luovat mielikuvia yhteiskunnan pintakerroksista, palvelui-
den toimivuudesta, ympäristöstä, arkkitehtuurista, ihmisten näkyvimmistä ominai-
suuksista, jne. Tällaiset vuorovaikutustilanteet yhdistettynä sosiaaliseen verkostoon,
joka myös välittää informaatiota seudun arvoista, tavoista ja mahdollisuuksista, voi-
vat toistuessaan luoda hyvinkin syvällisen kuvan yhteiskunnasta. Toisaalta yksittäi-
set lyhyet vierailut eivät välttämättä synnytä paljoa tietoisuutta syvempiä mieliku-
via.

Osaajia globaalilta kentältä rekrytoivat ja heitä ulkomailla työllistävät yritykset
näyttelevät siis merkittävää ja aktiivista roolia koko kaupunkiseudun nostamisessa
osaavan työvoiman tietoisuuteen kansallisten rajojen ulkopuolella. Suomeen muut-
taneiden ulkomaalaisten osaajien kasvanutta määrää viime vuosina selittääkin to-
dennäköisemmin yritystoiminnan ja sen myötä ammatillisten sosiaalisten verkostojen
kansainvälistyminen ja globalisoitunut rekrytointi kuin Suomen tai sen kaupunki-
seutujen kasvanut vetovoimaisuus sinänsä. Työ- ja uramahdollisuuksien vuoksi saa-
puneiden suuri osuus selittyy siis paitsi motiivin yleisyydellä myös mahdollisuuksista
informoivien tiedon kanavien laajuudesta.
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5.3 Muuttopäätöksen motiivit ja asuinseudun valinnan preferenssit

5.3.1 Utopia ja arki osaajien asuinseudun valinnassa

Mielikuva on ensimmäinen askel kohti toteutunutta vetovoimaisuutta. Toteuttami-
seen tarvitaan päätös, jonka taustalla on usein myös muita tekijöitä kuin vetovoimai-
nen mielikuva. “Vapaaehtoisen” muuton taustalla on usein irrottavia tai työntäviä
tekijöitä, jotka motivoivat hakeutumaan seudulta pois. Myös Suomeen saapuneiden
osaajien kohdalla monien motiivi muutolle oli edelliseen asuinseudun työntävät tai
irrottavat tekijät. Tekijöitä jotka olivat motivoineet vastaajia lähtemään olivat mm.

• Etelä-Afrikassa apartheidin jälkeinen yhteiskunta, joka voidaan kokea ahdistavana
ja epäoikeudenmukaisena valkoiselle väestölle, koska joudutaan ”maksamaan isien
synneistä”. Tällöin motiivi lähteä syntyy yhteiskunnan luomasta ilmapiiristä ja sen
aiheuttamasta elämänlaatua heikentävästä vaikutuksesta.

• Unkarissa Romaniasta kotoisin olevat siirtolaiset voivat tuntea asemansa syrjityksi
ja romanialaisiin asennoitumisen perinteisesti negatiiviseksi.

• Australiaan siirtolaisina muuttaneet aasialaiset voivat kokea ilmapiirin erityisesti
aasialaisille siirtolaisille negatiiviseksi.

• Venäjällä maan taloudellinen ja poliittinen tilanne voidaan kokea niin epävakaana,
että huolimatta hyvästä työpaikasta katsotaan turvallisemmaksi muuttaa ulkomaille.
Tulevaisuuden suunnittelu ja rakentaminen koetaan paremmin mahdolliseksi ulko-
mailla, koska kotimaassa ei tiedetä mitä huominen tuo tullessaan.

• Henkisesti raskas avioeroprosessi voi olla motiivi halulle aloittaa uusi elämä uudes-
sa paikassa.

• Saksassa heti sodan jälkeen syntyneet saattavat kokea hyvin vähän ”isänmaalli-
suutta”, koska koulussa kerrottiin häviäjä osapuolen rikoksista sodan aikana.
Kiinnittyminen ”rikolliseen” kotimaahan ei tunnu mielekkäältä.

• Uuteen maahan muuttanut osaaja voi kokea paikallisen työilmapiirin ongelmallisek-
si ja haluaa työskentelemään toiseen maahan.

• Singaporen kaupunkivaltio voi tuntua liian pieneltä ja homogeeniseltä yhteisöltä
kansainvälisessä yrityksessä toimivalle osaajalle.

• Viron työmarkkinat eivät välttämättä tarjoa riittäviä ”ponnahduslautoja” ja os-
aamisympäristöä sekä korkealaatuista asuinympäristöä kansainvälisesti orientoi-
tuneelle osaajalle.

Lähtöön johtaneet työntävät tekijät liittyivät siis usein paikalliseen ilmapiiriin, talou-
delliseen ja yhteiskunnalliseen epävakauteen tai työ- ja uramahdollisuuksien heik-
koon laatuun tai tarjontaan. Toisaalta työntävät tekijät voivat liittyvä myös ongelmiin
henkilökohtaisessa sosiaalisessa elämässä, jolloin pitkä välimatka ja ympäristön
muutos koetaan osaksi ongelman ratkaisua. Työntäviä tekijöitä voi olla saman aikai-
sesti myös useampia. Negatiivisiksi koettuja tekijöitä syntyy usein kotimaan ulko-
puolella sopeutumisprosessin aikana ja muuttaminen on helpompaa kuin ensimmäistä
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kertaa kotimaasta muutettaessa. Uudessa maassa asuvan osaajan todennäköisyys
lähteä työntävien tekijöiden vaikutuksesta on siis suuri, jos vahvoja sitouttavia teki-
jöitä ei ole.

Osaavan työvoiman muutossa motiivi lähteä tulee kuitenkin usein ulkoapäin, kun
kiinnostavia työmahdollisuuksia tarjoutuu osaajalle, joka on sen hetkisiin olo-
suhteisiinsa pääosin tyytyväinen. Motiivi muutolle voi siis syntyä työntävistä tai
irrottavista tekijöistä (demotivaattoreista), jolloin asuinseudusta irrottavat tai työntä-
vät tekijät ovat lähdön ensisijainen motiivi tai vetävistä tekijöistä (motivaattoreista),
jolloin seudun ulkopuolelta esiin nousevat houkuttelevat tekijät ovat ensisijainen motiivi
lähteä.

Lahtisen ym. (1996) mukaan motiivi on vaikutin, jonka pohjalta käyttäydymme
tietyllä tavalla. Motiivit eivät yleensä vaikuta päätökseen yksittäisinä, vaan motiive-
ja 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.) Päämotiivi lähdölle voi muodostua siis työntävistä tai vetävistä teki-
jöistä. Päämotiivi yleensä myös rajaa vaihtoehdot ja preferensseihin ominaisuuksia
peilaava motiivikimppu kokonaisuutena ratkaisee valinnan potentiaalisten vaihtoeh-
tojen väliltä. Muodostuipa lähdön päämotiivi sitten työntävistä tai vetävistä tekijöis-
tä, valintatilanteessa vaeltajat, sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavat ja elämän-
laatumuuttajat tarkastelevat potentiaalisia asuinseutuja eri näkökulmista ja muodos-
tavat valintojen kenttänsä vaihtoehdot eri päämotiivien kautta. Yksinkertaistaen
valintojen kentät muodostuvat muuton päämotiivien mukaisesti:

• Globaalitalouden vaeltajille valintojen kenttä hahmottuu kansainvälisesti tarjolla
olevien työ- ja uramahdollisuuksien ja osaamiskeskittymien globaalitalouden
verkostona. Tiedon kanavina toimivat pääasiassa yritysten rekrytointi tai työ-
mahdollisuuksista kertovat sosiaaliset suhteet.

• Elämänlaatumuuttajat muodostavat valintojen kenttänsä kansallisvaltioiden ja
paikalliskulttuurien tarjoamien elämäntapojen ja laadun kautta alueiden tai
kaupunkiseutujen verkostona. Tiedon kanavina toimivat lähinnä lähiverkot tai
omakohtainen aikaisempi kokemus.

• Sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavat luovat valintojen kenttänsä tärkeiden so-
siaalisten suhteidensa pohjalta muodostuvan sosiaalisen verkoston kautta. Ensi-
sijaisina tiedon kanavina toimivat lähiverkot.

Kun motiivi muutolle on muodostunut, eikä ratkaisua voida tehdä päämotiivin perus-
teella, potentiaalisia vaihtoehtoja arvotetaan preferenssilistan mukaisesti. Uuden
asuinseudun valinta on siis osin muuton motiiveiden ja valintojen kentän muodostu-
misesta irrallinen prosessi. Vaihtoehtoja eri ryhmät arvottavat melko samankaltais-
ten preferenssien kautta, vaikka muuton ensisijainen motiivi vaihtelisikin. Muutto-
päätös voi siis sisältää työntävistä voimista ja/tai houkuttelevista voimista muodos-
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tuvia motiiveja ja vasta näiden motiivien muodostumisen jälkeen tehdään valinta eri
vaihtoehtojen väliltä. Tämä selittää usein esiintyvät ristiriitaiset muuton syyt; motiivi
lähteä on eri kuin uuden asuinseudun valinnan motiivit.

Globaalitalouden osaajien kansainvälisen muuton ensisijaiset syyt tai päämotiivit
- tekijät joiden perusteella potentiaaliset vaihtoehdot alustavasti määritellään - ovat
siis yksinkertaistaen: työ- ja uramahdollisuudet, sosiaaliset suhteet ja joissakin tapa-
uksissa myös elämänlaatutekijät. Nämä tekijät vastaavat edellisessä kappaleessa
esitettyjä vetovoimaisia mielikuvia, joiden vuoksi Suomeen hakeudutaan (taulukko
9).

Taulukko 9. Syy miksi muuttanut Suomeen tärkeimmästä (1.) kahdeksanneksi
(8.) tärkeimpään (%) (n=555)1

Taulukko 9 kuvaa syitä, miksi Suomi on valintojen kentältä valittu ja valinnan motii-
vien voidaan nähdä mukailevan eri ryhmien muuttopäätökseen johtavien motiivien
jakautumista. Useimmiten valinnan ovat ratkaisseet globaalitalouden vaeltajiin viit-
taavat  kiinnostavat työ- ja uramahdollisuudet tai eksoottiset kokemukset (72,5 %).
Kiinnostavat ja haastavat työtehtävät viittaavat työn sisältöön, kun taas uramahdol-
lisuudet enemmänkin tietyn työtehtävän tai työnantajan kautta saatavaan ammatil-
liseen arvostukseen ja sen kautta lisääntyviin uramahdollisuuksiin. Jälkimmäiseen
liittyy “ looks good on my CV”- ilmiö eli työtehtävä on osa uran luomisprosessia.
Toiseksi useimmin valinnan ratkaisi sosiaalisiin suhteisiin viittaavat perhesyyt ja ys-
tävät ja sosiaalinen verkosto (44,9 %) ja kolmantena elämänlaatumuuttajiin viittaa-
vat taloudelliset syyt, suomalainen työkulttuuri ja korkea elintaso (31,4 %). Talou-

% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Yhteensä.

Kiinnostava ja haastava työ 33,5 21,8 16,8 7,2 6,3 4,9 2,5 7,0 100 %

Perhesyyt (puolison työ, jne) 31,7 6,5 3,2 3,8 2,9 3,8 4,9 43,2 100 %

Uramahdollisuudet 22,0 21,6 15,9 12,3 9,5 7,7 5,2 5,8 100 %

Eksoottinen kokemus (uteliai-
suus, jne.)

17,0 13,9 13,9 11,7 12,1 8,8 10,0 12,7 100 %

Taloudelliset syyt 12,4 7,4 10,8 12,6 11,9 8,6 13,5 22,7 100 %

Ystävät ja sosiaalinen verkosto 11,2 6,7 4,9 9,9 7,0 16,2 20,7 23,4 100 %

Korkea elintaso (turvallinen ja
puhdas ympäristö, jne.)

10,5 12,3 16,6 18,2 18,2 13,5 5,0 5,8 100 %

Suomalainen työkulttuuri 9,4 5,8 10,3 10,8 12,4 17,5 15,9 18,0 100 %

1 Kysymyksessä oli mahdollista valita useampia tärkeimpiä, toiseksi tärkeimpiä jne. vaihtoehtoja,
joten yhteen laskettu prosentti voi olla yli sata. Esimerkiksi “tärkeimpiä” syitä on prosenttiyksikköi-
nä yli 140, mikä osaltaan kertoo vaikeudesta valita selkeästi tärkein syy.
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dellisten syiden kohdalla on syytä ottaa huomioon Suomeen erityissopimuksilla ja
paremmilla taloudellisilla houkuttimilla tulleiden osuus. Tällaisilla sopimuksilla työs-
kenteli kohderyhmästä alle 10 prosenttia, mutta useampi oli tullut maahan erityisso-
pimuksella, joka sopimuksen jatkuessa oli muutettu paikalliseksi ja eritysedut pää-
sääntöisesti poistettu. Taloudellisilla tekijöillä siis houkutellaan osaajia mutta, mutta
yleensä se ei ole varsinainen vetävä tekijä. Taloudellisesti heikko elämänlaatu on
kuitenkin selkeästi estävä tekijä, jota yksilö- tai tehtäväkohtaisesti joudutaan mah-
dollisesti kompensoimaan. Taulukko osoittaa yhtäältä myös eri ryhmien päällekkäi-
syyden eli tärkeimpiä valinnan kriteereitä oli usein enemmän kuin yksi ja toisaalta
vain harvoin vetävänä tekijänä toimivien elämänlaatutekijöiden merkityksen valin-
tatilanteessa.

Valintaprosessi on aina erilainen eri vaihtoehdoista riippuen. Valintojen kentällä
on aina ainakin kaksi vaihtoehtoa eli sen hetkinen asuinseutu ja potentiaalinen uusi
asuinseutu. Kilpailuetu syntyy aina suhteessa muihin valintojen kentällä oleviin mah-
dollisuuksiin, joten vetovoimaisuuden eri elementit painottuvat eri tavoin riippuen
valintojen kentästä, jolla osaaja eri tekijöitä arvottaa. Esimerkiksi vaaralliseksi koe-
tun suurkaupungin ja suomalaisen kasvukeskuksen välillä valinnan voi ratkaista suo-
malaisen kaupunkiseudun turvallisuus ja miellyttävämpi asuinympäristö. Se ei osaa-
jaa seudulle vedä, mutta toisen vaihtoehdon kohdalla vaarallisuus toimii estävänä
tekijänä. Vastaajien preferenssit vaihtelevatkin jossakin määrin myös eri maanosis-
ta tulevien välillä. Esimerkiksi palkan tai uramahdollisuuksien arvostamisen kohdal-
la erot ovat kohtuullisen pienet, mutta ne voidaan tulkita osittain erilaisten valintojen
kenttien näkökulmasta johtuviksi. Yleistäen Yhdysvalloista tai Pohjois-Euroopasta
ei välttämättä ole mielekästä muuttaa Suomeen uramahdollisuuksien tai palkan vuoksi,
mutta Kaukoidästä hyvinkin. (taulukko 10).

Taulukko 10. Joidenkin asuinseudun valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeys vas-
taajien kotimaan mukaan (%)

Erittäin tärkeä tai melko
tärkeä (erittäin tärkeiden
osuus sulkeissa)

Pohjois-
Eurooppa
(N=201)

Keski- ja
Itä-

Eurooppa
(N=99)

Intia ja
Kaukoitä
(N=64)

Kiina
(N=38)

Yhdysvallat,
Australia  ja

Kanada
(N=61)

Kaikki
(N=529)

Palkka ja muuta talou-
delliset etuudet

80 %

(25 %)

97 %

(49 %)

92 %

(48 %)

97 %

(55 %)

89 %

(46 %)

89 %

(41 %)

Hyvät uramahdollisuudet 82 %

(30 %)

83 %

(39 %)

97 %

(75 %)

100 %

(76 %)

88 %

(57 %)

88 %

(47 %)

Vilkas yöelämä 45 %

(11 %)

24 %

(5%)

21 %

(5 %)

19 %

(3 %)

36 %

(8 %)

34 %

(9 %)

Julkisten virastojen ja
viranomaisten ei-
rasistinen imago

88 %

(62 %)

92 %

(72 %)

100 %

(81 %)

100 %

(78 %)

82 %

(52 %)

90 %

(67 %)
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Vaikka preferenssit yleisellä tasolla (taulukko 10) ovat melko lähellä toisiaan, varsi-
naisessa valintatilanteessa erot korostuvat selkeämmin. Tärkein syy tulla Suomeen
vaihteli kulttuuritaustan mukaan seuraavasti:

• Taloudelliset syyt olivat tärkein tekijä 22 prosentille keski- ja itäeurooppalaisista,
mutta vain 5 prosentille yhdysvaltalaisista, kanadalaisista tai australialaisista vas-
taajista. Taloudellinen hyvinvointi ja työmarkkinat Suomessa eivät siis näyttele yhtä
suurta roolia vetovoimaisuudessa Pohjois-Amerikasta tai Pohjois-Euroopasta kat-
sottuna kuin Keski- tai Itä-Euroopasta lähdettäessä, missä taloudellisen hyvinvoin-
nin taso on edellisiä matalampi.

• Uramahdollisuuksia piti tärkeimpänä Suomeen tulon kriteerinä 44 prosenttia Inti-
asta tai Kaukoidästä tulevista vastaajista, 29 prosenttia kiinalaisista vastaajista ja,
mutta vain 14 prosenttia Pohjois-Euroopasta ja 8 prosenttia Pohjois-Amerikasta tai
Australiasta tulevista vastaajista. Pohjois-Euroopan tai -Amerikan työmarkkinoilta
ei ole suurta tarvetta etsiä uramahdollisuuksia muualta, kun taas Intian ja Kauko-
idän ICT-alan työmarkkinat ovat vasta kehittymässä ja osaavaa työvoimaa runsaas-
ti tarjolla.

• Eksoottista kokemusta pitivät tärkeimpänä syynä Suomeen muuttamiselle Intiasta
ja Kaukoidästä kotoisin olevista vastaajista 28 prosenttia, mutta kaikista yhteensä
17 prosenttia. Tuntemattomuus ja erilaisuus houkuttelee “seikkailijoita”, jos sen
hetkisen asuinmaan työntävät tekijät motivoivat lähtemään.

Preferenssit siis ohjaavat muuttoa päämotiivien puitteissa aina valintojen kentästä
riippuen. Jos jotkin erittäin tärkeinä pidetyistä tekijöistä tiedetään heikoiksi, niiden
pitäisi periaatteessa estää seudulle muuttamisen. Päämotiivien vuoksi tärkeänäkin
pidetyistä preferensseistä voidaan kuitenkin joustaa tiettyyn rajaan saakka. Lisäksi
aikaisemmin muuttaneilla kokemus on usein osoittanut, että olosuhteita on mahdo-
tonta arvioida kovinkaan tarkasti asumatta alueella, joten preferenssit konkretisoi-
tuvat päämotiiveita laajemmin vasta seutuun sitoutumisessa. Muuttopäätöstä tehtä-
essä ne lähinnä ohjaavat valintaa vaihtoehtojen välillä. Vaikka periaatteessa tär-
keänäkin pidetty ominaisuus tiedetään heikkolaatuiseksi, se hyväksytään, jos pää-
motiivin mukainen tekijä eli lähinnä työ tai sosiaalinen suhde vaatii seudulle muutta-
mista. Esimerkiksi Suomen taloudellisen hyvinvoinnin taso tiedetään yleensä en-
nakkoon ja se on yli 80 prosentille vastaajista tärkeä tai erittäin tärkeä tekijä, mutta
silti he valitsevat Suomen. Samoin puolison mahdollisuus työskennellä on erittäin
tärkeä tai tärkeä tekijä yli 80 prosentille vastaajista, mutta 33 haastatellusta puoli-
sosta vain yksi oli koulutustaan vastaavassa työssä ja 26 ei yrityksistä huolimatta
onnistunut saamaan ensimmäistäkään työpaikkaa. Kansainvälisesti vastaava esi-
merkki on Silicon Valley, joka houkuttelee osaajia jatkuvasti, vaikka asuin- ja elin-
ympäristön laatu tiedetään melko heikoksi. Kuitenkin tämänkin tutkimuksen vas-
taajista yli 90 prosenttia piti asuinympäristön merkitystä tärkeänä tai erittäin tärkeä-
nä asuinseudun valinnassa. (kuva 12.)

Preferenssit eivät siis suoraan kerro miksi asuinseutu on valittu tai edes valin-
nassa käytettäviä tärkeimpiä kriteereitä. Hofsteden (1991) mukaan ihmisten väit-
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teet heidän arvoistaan on tärkeää jakaa toivottuihin (desireable) ja haluttuihin
(desired). Eli miten ihmiset maailman toivoisivat olevan ja mitä he haluavat itsel-
leen. Toivottu viittaa ihmisiin yleensä ja siitä voidaan puhua oikean ja väärän, sa-
maa/erimieltä käsitteillä. Abstraktoissa kaikki ovat hyvyyden puolella pahaa vas-
taan ja vastaukset heijastavat käsitystä hyvästä ja pahasta. Haluttu taas fokusoituu
käsitteisiin “sinä” tai “minä” ja siihen mitä me pidämme tärkeänä ja haluamme
itsellemme mukaan luettuna vähemmän hyveelliset halut. Se mitä yksilö itselleen
haluaa on lähempänä todellista käytöstä kuin toivottujen arvojen antama käsitys.
Haluttuja arvoja ei myöskään tule pitää välttämättä todellista käyttäytymistä
vastaavina, kun yksilö joutuu todellisessa tilanteessa valitsemaan. (Hofstede 1991,
9.) Preferenssilista viittaakin lähinnä toivottuun todellisuuteen, “uuden talouden
Shangri Lahan”, jossa voidaan asua kansainvälisessä, miellyttävässä ja turvallises-
sa ympäristössä samalla kun työskennellään kiinnostavassa ja haastavassa työssä
loistavat uramahdollisuudet ja hyvän tulotason tarjoavassa työympäristössä. Todel-
lisia halun kohteita ovat kärjistäen sosiaaliset suhteet ja työ- ja uramahdollisuudet,
joiden tieltä toivotut ihanteet saavat usein käytännössä väistyä.

Preferenssit viittaavat siis toivottuun ihanneympäristöön, mutta eivät kerro paljo-
akaan niistä todellisista syistä, miksi jokin paikka kansainväliseen muuttoon houkut-
telee. Ennemminkin preferensseistä voidaan päätellä, miksi seudulta pyritään aktii-
visesti pois tai sinne ei haluta muuttaa laisinkaan. Kärjistäen siis: Lukuisat osaajien
arvostaman ympäristön tekijät kuten kansainväliset koulut, englanninkieliset
päivähoitomahdollisuudet, puolison opiskelu- ja työmahdollisuudet, byrokratian toi-
mivuus ja viranomaisten ulkomaalaisystävällisyys, miellyttävä asuinympäristö, jne.
eivät siis sinänsä osaajia seudulle houkuttele, mutta voivat heikkolaatuisina olla estäviä
tekijöitä ja korkealaatuisina valinnan mahdollistavia tekijöitä, jos sosiaaliset suhteet
tai työ osaajia seudulle muutoin houkuttelisivat (kuva12). Eri tekijöiden rooli
houkuttelevina “motivaattoreina” tai seudulta pois työntävinä tai sinne saapumista
estävinä “demotivaattoreina” on siis tunnistettava.

Suomen kohdalla estäviä tekijöitä ei kohderyhmän kautta ollut mahdollista suo-
raan selvittää, koska he olivat Suomen valinneet. Esiin nousivat kuitenkin maan
yleinen tuntemattomuus, joka vähentää mielenkiintoa ja uskottavuutta sekä talou-
delliset tekijät eli matalahko palkkataso ja korkea verotus verrattuna moniin muihin
maihin.

“Kyllä joo, että edelleen törmätään tällasiin ihan käytännön asioihin kun Suomen palkka-
taso, verotus ja ilmasto, niin siinä on varmaan kolme juttua. Ja sit, jos on perhe niin
mietityttää kaikki nää koulut, että onko kansainvälinen koulu ja saako lapset sinne. Joka
tapauksessa joutuu miettiin että, joo, tosi kiva homma, mutta palkkaa te maksattekin
vaan näin vähä verrattuna siihen mitä sais vaikka Englannissa tai Jenkeissä, että tää on
. . . . haaste.”

esimies, Helsinki
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Luonnollisesti lukuisat muutkin tekijät kuten suomenkieli, ilmasto, kaupunkien pie-
nuus, jne. voivat toimia estävinä tekijöinä joillekin yksilöille, mutta yleisesti ottaen
niiden merkitys ei noussut selkeästi esiin.

5.3.2 Monikulttuurisen yhteisön yhtenäiset preferenssit

Preferenssit eivät juurikaan vaihtele eri ryhmien välillä, vaan osaajien arvostukset
ovat melko homogeenisiä. Vaikka tärkeimmät Suomeen tulon syyt erosivat toisis-
taan, preferenssit asuinseudun valinnalle yleensä olivat hyvin saman suuntaiset. Näin
on esimerkiksi Suomen työ- ja uramahdollisuuksien vuoksi valinneiden kohdalla ver-
rattuna niihin, joille työ- ja uramahdollisuudet olivat vähiten merkittävä syy valita
Suomi. Edellisistä 99 prosenttia piti työ- ja uramahdollisuuksia erittäin tai melko
tärkeinä tekijöinä asuinseutua valittaessa yleensä ja jälkimmäisistä 95 prosenttia.
Samoin niistä, joille tärkein syy tulla Suomeen oli perhesyyt, 96 prosenttia pitää työ-
ja uramahdollisuuksia erittäin tai melko tärkeänä syynä asuinpaikan valinnassa.
Houkuttelussa ja muuttopäätöksen tekemisessä kyse ei siis niinkään ole kohderyh-
mien erilaisista preferensseistä kuin heidän ensisijaisesta motiivistaan ja tärkeimpi-
en preferenssien mukaisten tekijöiden tyydyttävästä tasosta kohdeseudulla.

Preferenssilista kertoo osaajien vaativuudesta kohderyhmänä, mutta toisaalta
käytäntö on osoittanut heidät myös joustaviksi yksittäisten tekijöiden suhteen. Erit-
täin tai melko tärkeitä tekijöitä oli yli 90 prosentille vastaajista (kuva 12):

• Viranomaisten ja julkisten virastojen ei-rasistinen asenne

• Alueen turvallisuus

• Keskusteleva työkulttuuri

• Haastava ja kiinnostava työ

• Hyvin organisoidut julkiset palvelut

• Puhdas ja saasteeton asuinympäristö

• Avoin ja helposti lähestyttävä paikalliskulttuuri

• Korkealaatuisten asuntojen saatavuus

ja yli 80 prosentille vielä:

• Puolison mahdollisuus työskennellä/opiskella

• Kansainvälinen ilmapiiri

• Hyvät uramahdollisuudet

• Taloudellinen hyvinvointi

• Mahdollisuus selvitä englanninkielellä työn ulkopuolella

• Palkka ja muut taloudelliset houkuttimet

• Monipuoliset virkistys ja harrastusmahdollisuudet
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Yksilön elämänkaari on prosessi, jonka aikana erilaiset roolit ja elämänvaiheet vuo-
rottelevat. Eri elämänvaiheissa toimintaa ohjaavat roolit (äiti, työntekijä, ystävä, jne.)
painottuvat eri tavoin ja painotus määrää osin myös valitun elämäntavan, johon pre-
ferenssien järjestystä ja merkitystä sopeutetaan. (Roos 1985, 28; Castells 1997, 7;
Rope & Mether 2001.) Samoin kuin yksilöiden muuttoalttius myös yksilön prefe-
renssit vaihtelevat jossakin määrin elämänvaiheen mukaan. Paikan markkinoinnis-
sa käytetyt elämänvaiheisiin ja -tapoihin liittyvät kohderyhmän määrittelyt ovat kui-
tenkin melko itsestään selviä. Esimerkiksi nuori urbaania ympäristöä arvostava
ammattilainen on määritelty tietynlaisen elämäntyylin omaavaksi jupiksi (yup), jon-
ka preferenssejä ja muuttoalttiutta elämänvaiheet muokkaavat. “Dinkyt” (double
income, no kids) ovat juppien perheversio, joista tulee “dewksejä” (double ear-
ners with kids), kun he saavat lapsia. Lasten muutettua pois kotoa heistä tulee
“woofseja” (well-off older folks) eli vanhempia taloudellisesti hyvin toimeen tule-
via henkilöitä. (Kotler, Asplund, Rein & Haider 1999, 268.) Kullakin elämänvai-
heella on melko itsestään selvät vaikutuksensa yksilön muuttohalukkuuteen ja pre-
ferensseihin asuinympäristönsä suhteen. Osaajien preferenssit asuinseudun valin-
nassa vaihtelevat melko vähän ja hyvinkin käytännön läheisesti eri ryhmien välillä,
mikä osaltaan osoittaa kohderyhmän arvopohjan yhdenmukaisuutta.
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Kansainvälinen ilmapiiri (asenteet ulkomaalaisia kohtaan, jne.) (N=548)

Puhdas ja saasteeton asuinympäristö (N=543)

Hyvät uramahdollisuudet (N=549)

Taloudellinen hyvinvointi (tulotaso suhteessa veroihin ja elinkustannuksiin) (N=542)

Avoin ja helposti lähestyttävä paikalliskulttuuri (N=542)

Mahdollisuus selvitä englanninkielellä (työn ulkopuolella) (N=547)
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Korkealaatuisten asuntojen saatavuus (N=543)
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erittäin tärkeä melko tärkeä vähän tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa

Kuva 12. Miten tärkeänä pidät seuraavia tekijöitä valitessasi asuinseutuasi kansainvälisesti? (%) (alle 3 prosentin vastausosuuksia ei
ole numeroitu)
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 Preferenssit ovat pääosin saman suuntaiset riippumatta:

• Kotitalouden muodosta:

• Yksin asuvat arvostivat jonkin verran enemmän uramahdollisuuksia ja melko
selvästi enemmän vilkasta yöelämää kuin perheelliset.

• Perheelliset puolestaan arvostivat jonkin verran enemmän puhdasta ja saastee-
tonta asuinympäristöä.

• Pariskunnat ilman lapsia korostivat puolison työ- ja opiskelumahdollisuuksia
enemmän kuin  perheelliset

• Iästä:

• Uramahdollisuuksia piti erittäin tärkeänä alle 25 -vuotiaista 53 prosenttia ja yli 35
-vuotiaista 29 prosenttia.

• Vilkasta yöelämää piti erittäin tai melko tärkeänä alle 25-vuotiaista 51 prosenttia ja
yli 35-vuotiaista vain 14 prosenttia

• Kulttuuritaustasta: (taulukko 10.)

• Hyvät uramahdollisuudet ovat hieman useammin tärkeä asuinseudun valinta-
kriteeri Kiinasta, Intiasta tai Kaukoidästä, Afrikasta tai Lähi-idästä tai EU:n etelä-
osista kuin Yhdysvalloista tai Kanadasta, Euroopasta tuleville vastaajille.

• Palkka ja muut taloudelliset houkuttimet ovat useammin erittäin tai melko tärkeä
asuinseudun valintakriteeri muualta kuin Yhdysvalloista tai Kanadasta tai Poh-
jois-Euroopasta kotoisin oleville vastaajille.

• Valtion ja muiden julkisten virastojen ja virkamiesten ei-rasistista imagoa piti
useammin erittäin tai melko tärkeänä asuinseudun valinnan kriteerinä Intiasta,
Kaukoidästä ja Kiinasta kotoisin olevat vastaajat, kuin Pohjois- Euroopasta, Yh-
dysvalloista tai Kanadasta kotoisin olevat vastaajat.

• Intiasta ja Kaukoidästä tai Kiinasta kotoisin olevista vastaajista vain noin 20
prosenttia piti vilkasta yöelämää erittäin tai melko tärkeänä asuinseudun valinta
kriteerinä, kun kaikista vastanneista sitä piti erittäin tai melko tärkeänä 34 pro-
senttia

• Sukupuolten välillä ei ollut mainittavia eroja.

Asuinpaikan valintaan liittyvien preferenssien suhteen kohderyhmä on siis melko
homogeeninen. Uusien roolien ja elämänvaiheiden myötä preferenssilista lähinnä
kasvaa ja preferenssit saavat mahdollisesti osin uuden järjestyksen. Perheellinen
ottaa usein huomioon myös esimerkiksi puolison uramahdollisuudet ja lasten koulu-
tusmahdollisuudet ja näille muutosta aiheutuvat psykologiset kustannukset, jne.
Yksittäisenä tekijänä voidaan nostaa esiin usein korostettu vilkas kaupunki- ja yö-
elämä sekä kulttuuripalvelut. ICT-alan osaajien kohdalla ne eivät vaikuta olevan
ainakaan Suomeen saapuneille osaajille kovinkaan tärkeä vetovoimaisuuden ele-
mentti. Yhtäältä tätä selittää toimiala, sillä juuri tietotekniikan tai yleensä teknisen
alan osaajat on todettu ryhmäksi, joka ei koe vilkasta yöelämää tai korkeakulttuuria
kovinkaan tärkeänä asuinseudun valinnan kriteerinä (Wikman 2002; Ilmonen 2000).
Preferenssejä ja niiden luomaa käsitystä “unelmakaupungista” ei siis pidä sekoittaa
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niihin todellisiin syihin, jotka osaavaa työvoimaa globaalisti liikuttavat. Useimmat
asuinseudun valinnassa tärkeiksikin arvostetut tekijät ovat ennemminkin muuttoa
estäviä tai seudusta irrottavia tai työntäviä kuin varsinaisesti houkuttelevia voimia.
Viimeksi mainittuja ovat kärjistäen hyvät työ- ja uramahdollisuudet sekä sosiaaliset
suhteet. Niiden olemassaolo aktivoi muuten passiiviset elämänlaatutekijät osaaja-
virtojen suuntaamisessa.

5.4 Saavutettavuus eli Suomen “pieni” ja “suuri” ulkomaalaispolitiikka

Mielikuvien ja motiivien myötä syntynyt muuttopäätös vaatii toteutuakseen vielä
varsinaisen muuttoprosessin. Myös Suomi, suomalaiset kaupunkiseudut ja yritykset
ovat rakentamassa globaalitalouden edellyttämiä väyliä osaajille maahanmuuttopro-
sessin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Prosessin kehittämisessä voidaan erot-
taa viralliset toimintaperiaatteet, säädökset ja asetukset niiden käytännön tulkinnas-
ta. Paananen (1999) puhuu “pienestä” ulkomaalaispolitiikasta, joka riippuu ulko-
maalaisia palkkaavien yritysten kyvystä rekrytoida ja ylläpitää monikulttuurista työ-
voimaa ja viranomaisten käytännöistä ulkomaalaisen työvoiman kohdalla. Pieni ul-
komaalaispolitiikka toteutuu pitkälti yksilöiden välisissä kohtaamisissa rekrytointiti-
lanteissa, työpaikoilla ja virastoissa sekä asenteessa ulkomaalaista työvoimaa ja sen
palkkaamista kohtaan yleensä. “Suuri” ulkomaalaispolitiikka on se virallinen laki- ja
säädöskokoelma, jota tulkiten ja puitteissa pieni ulkomaalaispolitiikka toimii. (emt.
1999.) Virallinen tai suuri ulkomaalaispolitiikka luo viitekehyksen missä toimia, mut-
ta sen käytännön toimivuuden määrittelevät ne “portinvartijat”, jotka viitekehyksen
sallimissa rajoissa säädöksiä ja virallisia näkemyksiä tulkitsevat.

5.4.1 Maahanmuuttoprosessi

Ulkomaalaisen työvoiman rekrytointia helpottavia prosesseja on kansallisella tasol-
la pohdittu Suomessa enemmänkin strategisella tasolla kuin viety käytännön toi-
menpiteisiin saakka. Valtion tiede- ja teknologianeuvoston mukaan hyvin koulutetun
työvoiman ja tarvittavan osaamisen saatavuus sekä henkisen pääoman kumuloitu-
minen ovatkin alueita, joissa yritykset tarvitsevat julkisen sektorin toimia tuekseen.
(Valtion tiede ja teknologianeuvosto 2000, 3.) Suomessa työministeriö on tehnyt
mm. seuraavia linjauksia:

• Kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi valmistellaan strategia, jonka tavoit-
teena on työmarkkinoiden toimivuuden turvaaminen pidemmällä aikavälillä. Strate-
gia perustuu tehtyihin selvityksiin Euroopan väestö- ja tuotantorakenteen kehityk-
sestä, työvoiman tarpeesta, EU:n sisäisestä ja ulkoisesta liikkuvuudesta ja laajentu-
misen vaikutuksista. Strategia valmistuu vuoden 2002 alussa.

• Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja kansainvälisen liikkuvuuden lisäämi-
seksi kehitetään työlupakäytäntöjä ja lainsäädäntöä tavoitteena nopea ja jousta-
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vasti toimiva järjestelmä. Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen yhteydessä valmis-
tellaan työlupiin ja niiden sekä työehtojen valvontaan liittyvät uudet säännökset.
Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksesta valmistuvat ehdotukset kesällä 2001, mutta
uusi lainsäädäntö tullee voimaan vasta vuonna 2002.

(Työministeriö 2002.)

Suuntaa ovat viitoittaneet keskustelut aktiivisesta maahanmuuttopolitiikasta ja ulko-
maalaislain kokonaisuudistuksesta. Soraisen (2002) mukaan Suomessa työlupakäy-
tännölle on ollut luonteenomaista, että työvoiman tarve ja osaamisen taso arvioi-
daan työnantajien toimesta, joten julkisen sektorin ei ole nähty tarpeelliseksi kehit-
tää erityisiä ohjelmia prosessin tehostamiseksi (fast tracks). Nyt kuitenkin myös
selkeitä maahanmuutto- ja työlupaprosessin parannuksia pyritään kirjaamaan lakiin
ja sisällyttämään viranomaiskäytäntöihin. Vuonna 2000 työministeriö uudisti ohjeis-
tusta työvoimatoimistoille ja otti käyttöön uutta informaatioteknologiaa, tavoitteena
on entistä läpinäkyvämpi ja nopeampi prosessi. (emt. 2002.) Vuonna 2002 käynnis-
sä olevassa prosessissa työlupajärjestelmää ajanmukaistetaan edelleen uuden ulko-
maalaislain uudistuksen yhteydessä niin, että se palvelisi paremmin työmarkkinoi-
den tarpeita ja toimisi tehokkaammin työvoimapolitiikan välineenä. Ulkomaalaisla-
kityöryhmän mietinnössä esitetään mm. seuraavia uudistuksia:

• Luvan myöntämisen perusteet kirjataan täsmällisesti lakiin

• Luvan myöntäjän kokonaisharkinta poistuisi ja lupa olisi myönnettävä, jos työ-
markkinoilla ei olisi saatavilla soveltuvaa työvoimaa kohtuullisessa ajassa eikä lu-
van myöntäminen uhkaisi yleistä järjestystä tai turvallisuutta

• Lupavelvollisuudesta vapautuksen oleellinen laajentaminen

• Ennakkotietojärjestelmän käyttöönotto

• Mahdollisuus hakea ensimmäistä työlupaa Suomessa

• Viranomaisen velvollisuus antaa asianosaiselle tieto käsittelyajasta

• Työnantajan mahdollisuus hakea lupaa työntekijänpuolesta

• Käsittelyaikojen lyhentäminen paperimuotoisista hakemuksista, lausunnoista,
luvista ja tiedonvaihdosta luopumalla

• Mahdollisuus myöntää lupa kahdeksi vuodeksi kerrallaan

• Valitusoikeuden laajentaminen koskemaan myös työvoimatoimiston ratkaisuja ja
ensimmäisiä lupia

(Sorainen 2001, 22.)

Tavoitteena on siis suuren ulkomaalaispolitiikan osalta vastata niihin kysymyksiin,
joihin ulkomaalaista työvoimaa rekrytoivat yritykset useimmiten törmäävät. Työ- ja
oleskelulupien saaminen ei tosin osaavan työvoiman tai etenkään ICT-alan osaajien
kohdalla ole tuottanut mainittavia ongelmia. Vuoden 2001 loppupuoliskolla1  hake-
muksia tietojenkäsittelyn toimialalla oli 614, joista kielteisiä päätöksiä oli vain kuusi.
Sen sijaan joissakin tapauksissa ongelmaksi muodostuu prosessin pituus.

1 1.5.-31.12.2001 (uudet ja jatkoluvat)
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Työministeriön (2002) mukaan käsittelyaika vaihtelee paljon riippuen siitä, miten
laajoja selvityksiä hakemukseen liittyy. Lisäselvityksiä voi tapauskohtaisesti liittyä
sekä työlupalausunnon hakemiseen työvoimatoimistosta että oleskeluluvan hakemi-
seen Suomen ulkomaan edustustosta. Käsittelyaika riippuu myös työn luonteesta ja
kestoajasta. Yleensä edustustot pyytävät oleskelu- ja työlupahakemuksesta
ulkomaalaisviraston lausunnon, mutta esimerkiksi kausityöntekijöiden osalta lausuntoa
ei yleensä pyydetä. Lyhimmillään oleskelu- ja työluvan voi saada muutamassa vii-
kossa ja pisimmillään muutamassa kuukaudessa. Prosessi on yleensä pidempi
haettaessa lausuntoa suurista ja ruuhkaisista työvoimatoimistoista. Luvan myöntä-
misen perusteita ei tällä hetkellä löydy juurikaan laista vaan kunkin viranomaisen
omista soveltamisohjeista. Forsanderin (2002) mukaan työvoimatoimistojen
käytäntöjä onkin kritisoitu, niiden kirjavuudesta. Osa toimistoista on jättänyt luvan
myöntämättä vetoamalla hakijan riittämättömään osaamiseen. Ongelmana yrityk-
sen näkökulmasta on tällöin, että työvoimatoimisto arvioi yrityksen puolesta millai-
nen osaaminen yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuu. (Sorainen 2001; Työministeriö
2002; Forsander 2002, 102.)

Käytännössä työnantaja järjestää työlupa-asiat työvoimaviranomaisten kanssa
ja EU/ETA alueen ulkopuolelta maahan muuttava anoo oleskelu- ja työlupia asuin-
maansa Suomen edustustosta. EU/ETA-maan kansalaisella on oikeus oleskella ja
tehdä työtä Suomessa ilman oleskelulupaa, jos työ kestää enintään kolme kuukaut-
ta. Jos palvelussuhde on pitempi, työntekijän on hankittava oleskelulupa. Työlupaa
EU/ETA-maiden kansalaiset eivät tarvitse. Oleskeluluvan myöntää asuinpaikka-
kunnan poliisi. (UVI 2002.) Yksilön näkökulmasta prosessi ei ole erityisen moni-
mutkainen vaikka se paperityötä vaatiikin, mutta usein yritysten edustajat auttavat
työntekijää prosessissa. Perheiden ja pariskuntien kohdalla ongelmana on kuitenkin
lupien eritahtisuus työhön saapuvan ja puolison/perheen välillä. Puolisot ja muut
perheen jäsenet joutuvat usein odottamaan oleskeluluvan myöntämistä huomatta-
vasti kauemmin kuin työhön saapuva henkilö. Erityisesti jos pariskunta ei ole naimi-
sissa, prosessi on usein hankala. Monen kuukauden odotettavissa oleva ero per-
heestä saattaa vaikuttaa ratkaisevasti työhän saapuvan halukkuuteen lähteä koti-
maastaan.

Maassa jo olevien kohdalla sekä ensimmäistä että uutta oleskelu- ja työlupaa
haetaan oleskelupaikkakunnan kihlakunnan poliisilaitoksesta. Poliisi pyytää tarvitta-
essa työvoimatoimistolta lausunnon työluvan työmarkkinaedellytyksistä. Poliisi myös
selvittää ulkomaalaisen maassa oleskelun edellytykset. Oleskelu- ja työluvan myön-
tämisestä päättää joko poliisi tai ulkomaalaisvirasto (Työministeriö 2002). Suuren
ulkomaalaispolitiikan ongelmia ollaan siis ratkomassa, mutta kehittämistoimenpiteiden
tulisi ulottua myös pieneen ulkomaalaispolitiikkaan.

Poliisin resurssointi ja palkkaus ovat ollut jo pitkään kansallisen keskustelun aihe,
joten todennäköisesti resurssien vähäisyys näkyy myös tässä. Esimerkiksi
rekrytoinnista vastaavien henkilöiden mukaan varsinaista ruuhkaa on Helsingin
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poliisissa, jonne hakemuksia ei välttämättä kannata lähettää. Sen sijaan Espoossa
ruuhkat ovat olleet vähäisempiä, minne hakemuksia pääkaupunkiseudulla on mah-
dollista ohjata. Suomeen työhön tulevat ulkomaalaiset eivät aina koe poliisiasemia
kovinkaan lämminhenkisinä paikkoina tai niiden asenneilmastoa ulkomaalaismyön-
teisenä. Yksittäisiä tapauksia nousi esiin poliisilaitoksilla saadusta huonosta kohte-
lusta, jonka monissa tapauksissa oletettiin johtuvan muista ulkomaalaisasiakkaista.
Käytännössä tämä ilmenee lähinnä haluttomuutena palvella tai asiattomina
kommentteina asiakkaalle. Poliisi joutuu tekemisiin lähinnä ongelmaisten
ulkomaalaistapausten kanssa, jolloin myös osaajat saavat osakseen saman asen-
teen.

“Kun menen poliisiasemalle, heillä on hyvin negatiivinen asenne ulkomaalaisia kohtaan
ja ymmärrän kyllä miksi. He joutuvat työskentelemään lähinnä pakolaisten ja muiden
ongelmia aiheuttavien ulkomaalaisten kanssa ja suhtautuvat samalla tavalla kaikkiin
ulkomaalaisiin. Tuntuu hyvin loukkaavalta kun kohdellaan kuin toisen luokan kansalais-
ta”

ICT-osaaja, Etelä-Afrikka

“Syrjintää ja rasismia jopa julkisissa virastoissa kuten poliisissa ja Ulkomaalaisvirastossa.”

ICT-osaaja, Liberia

Vuonna 1997 tehdyssä tutkimuksessa maahanmuuttajista 23 prosenttia ilmoittikin
saaneensa poliisiviranomaisilta huonoa kohtelua ulkomaalaistaustastansa johtuen ja
27 prosenttia ei luottanut poliisiin laisinkaan tai luotti siihen vain hyvin vähän. (Lieb-
kind & Jasinskaja-Lahti 1997, 99.) Osaajien kohdalla ei luottamuksen puuttuminen
kuitenkaan noussut esiin. Joissakin tapauksissa myös poliisi on yhteistyössä yritys-
ten kanssa kehittänyt palveluvalmiuttaan uuden asiakasryhmän osalta.

“Poliisilla on yhteyshenkilö ja just tuli kysymys ajokortista, miten se muunnetaan ja tän
voi laittaa suoraan tälle yhteyshenkilölle. Tää on tosi hyvää palvelua, että meidän ei tarvi
itte ruveta arvailemaan, kun meillä on yhteysnumero suoraan sinne.”

relocation konsultti, Helsinki

Vuonna 2000 Ulkomaalaisvirasto (UVI) teki 444 työlupapäätöstä (myönteisiä 243)
ja on siis melko marginaalinen toimija tällä kentällä. Ulkomaalaisvirasto myöntää
työluvat lähinnä poikkeustapauksissa eli tilanteissa, joissa maassa muulla kuin työn-
teon perustella oleskeleva ulkomaalainen hakee työntekoon perustuvaa oleskelulu-
paa (ja työlupaa). Tästä huolimatta UVI nousi melko usein esiin rekrytoinnista vas-
taavien henkilöiden haastatteluissa ja ongelmaksi koettiin käsittelyaikojen pituus ja
jossakin määrin myös asennoituminen asioiden hoitoon. Pääsyyksi joskus pitkillekin
käsittelyajoille nähtiin tosin, kuten poliisinkin kohdalla, resurssien puute ja toisaalta
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myös byrokratian määrä. Tehostamiseen mahdollisuuksia kuitenkin oletettiin olevan
ja resurssien lisääminen nähtiin mielekkäänä vaihtoehtona.

Resurssien puute todetaan myös UVI:n toimintaa arvioivassa raportissa. Riittä-
vien resurssien puute on leimannut koko viraston toimintahistoriaa, eikä tilanne ole
juuri parantunut työmäärään viime aikoina lisääntyessä. Esimerkiksi lisääntyneet
asiantuntijatehtävät ulkomaalais- ja maahanmuuttokysymyksissä ovat osaltaan vie-
neet resursseja pois päätösten käsittelystä (Uusikylä, Laine & Valovirta 2001, 53.)
Tosin heikkoja signaaleja nousi esiin myös yritysten rekrytoinnista vastaavilta johta-
jilta, joiden mukaan asenteet UVI:ssa eivät ole aina kovinkaan positiivisia ulkomaa-
laisia kohtaan. Toisaalta tämä tulkinta voi juontaa myös liian suureksi kasvaneesta
työmäärästä ei vain henkilöstön tai joidenkin henkilöiden negatiivisista asenteista.
Liebkindin ja Jasinskaja-Lahden (1997) tutkimukseen vastanneista maahanmuuttajista
40 prosenttia ulkomaalaisista ei luottanut virastoon lainkaan tai luotti siihen vain
hyvin vähän (emt. 1997, 99).

Kehittämisen kohteita löytyy siis sekä suuren että pienen ulkomaalaispolitiikan
toteuttamisessa yhtäältä resurssointina ja toisaalta asenneilmapiirin muokkaamisena.
Jälkimmäistä on pyritty parantamaan esimerkiksi nimeämällä virastoista yhteys-
henkilöitä, jotka ovat paitsi tietoisia ulkomaalaisasioista ja kielitaitoisia, myös asen-
teiltaan suvaitsevaisia. Tällaisia käytäntöjä ovat luoneet lähinnä rekrytoinnista vas-
taavat tai henkilöstöosastojen edustajat henkilökohtaisia verkostoja kehittämällä eri
viranomaistahojen kanssa.

Suomea ei tämänkään tutkimuksen mukaan nähdä erityisen kansainvälisenä ja
helposti avautuvana yhteiskuntana (kuva 19). Ulkomaalaisiin positiivisesti suhtautu-
vat julkiset virastot tarjoavat kuitenkin konkreettisen mahdollisuuden parantaa Suo-
men vetovoimaisuutta juuri tältä osin. Ne tarjoavat usein ensimmäisen ja tärkeän
kosketuspinnan suomalaiseen yhteiskuntaan. Pääsääntöisesti osaajat kokevat julki-
set virastot tasa-arvoista palvelua tarjoavina paikkoina, mutta myös kritiikkiä esitet-
tiin ja kohtuullisen usein kohtelun on oletettu olevan huonoa juuri asiakkaan etnisestä
alkuperästä johtuen. Toisaalta myös kielitaidottomuus toimistoissa koetaan
negatiivisena samoin kuin epäloogisilta vaikuttavat perustelut päätöksille. Kaksi vii-
meistä tekijää liittyvät todennäköisesti ainakin jossakin määrin toisiinsa ja virastojen
toimintatapojen ja usein myös monitahoisten käytäntöjen tuntemattomuus saattavat
aiheuttaa tunteen epätasa-arvoisesta kohtelusta.

Tämä ei kohdistu vain mainittuihin maahanmuuttoviranomaisiin, vaan myös mui-
hin julkisiin virastoihin, joista erityisesti KELA nousi esiin. Myös KELA:n kohdalla
oli toimintatapoja onnistuttu kehittämään yhteistyössä ulkomaalaisia rekrytoivien
yritysten kanssa selkeyttämällä käytäntöjä ja/tai nimeämällä ulkomaalaisten kysy-
myksiin perehtynyt henkilö. Osaava ulkomaalainen työvoima ja heidän työnantaja-
yrityksensä luovat siis painetta kehittää suomalaisten virastojen suvaitsevaisuutta ja
palveluvalmiuksia ja parhaassa tapauksessa selkeyttävät myös käytäntöjä ulkomaa-
laiskysymyksissä eli parantavat pientä ulkomaalaispolitiikkaa.
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Viranomaisten ja byrokratian merkitys kärjistyy helposti yli todellisen merkityksen-
sä ulkomaalaisten keskusteluissa ja “kaupunkitarinoissa”, mutta toisaalta useimmi-
ten erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi syyksi asuinseudun kansainvälisessä valinnassa
nostettiin juuri “valtion ja kunnallisen sektorin viranomaisten ei-rasistinen suhtau-
tuminen ulkomaalaisiin” (Kuva 12). Vaikka hyvä ja avoimesti suhtautuva järjestel-
mä ei osaajia maahan varsinaisesti vedä, se voi huonosti toimiessaan ja negatiivisen
mielikuvan luodessaan toimia tehokkaasti estävänä tekijänä. Esimerkiksi Saksan
Green Card -ohjelman tavoitteena oli hankkia maahan 20 000 informaatioteknologi-
an ammattialaista Intiasta, mutta hakemuksia saatiin vain muutama tuhat ja yhtenä
syynä pidettiin maan rasistista mainetta (Forsander 2001). Vaikka monien virasto-
jen palvelua on parannettu ja vastaajat ovat palveluun pääsääntöisesti tyytyväisiä,
on ilmiöön kuitenkin syytä tarttua sen merkittävyyden vuoksi.

Julkiset virastot ovat selkeästi joutuneet uudelle kentälle, kun maahanmuuttajien
profiilissa on tapahtunut muutos. Pakolaisten ja siirtolaisten ohella Suomeen on tul-
lut osaavien työntekijöiden vielä melko heikko mutta tulevaisuudessa todennäköi-
sesti voimistuva virta. Näiden henkilöiden kysymykset poikkeavat osin muiden
ulkomaalaisryhmien kysymyksistä ja todennäköisesti myös asenteelliset erot vai-
kuttavat virastojen toimintaan suhtautumiseen. Osaavaa työvoimaa on usein aina-
kin jossakin määrin aktiivisesti maahan houkuteltu ja heillä on ollut myös muita vaih-
toehtoja tarjolla. Näin ollen asennoituminen kohdemaata kohtaan on ehkä astetta
arvioivampi kuin muilla ulkomaalaisryhmillä ja toisaalta heillä on useimmiten myös
mahdollisuus lähteä, joten sopeutuminen on vapaaehtoista.

Erityisesti maahanmuuttajille tarkoitettujen palveluiden kohdalla ongelmia saat-
taa aiheuttaa myös työn arvostus organisaation sisällä. Kokonaisvaltaisesti maa-
hanmuuttajatyötä kohtaan tunnettu arvostus ei välttämättä aina ole kovinkaan kor-
kealla tasolla erityisesti konservatiivisemmissa organisaatioissa. Tietyn toimialan si-
säisen osa-alueen arvostus vaikuttaa vääjäämättömästi sille suunnattuihin taloudel-
lisiin ja inhimillisiin voimavaroihin. Jos asioita hoitamassa ei ole riittävästi osaavaa ja
motivoitunutta työvoimaa ja/tai jos organisaatioin sisällä maahanmuuttajiin liittyvä
työ nähdään ensimmäisenä leikkauskohteena kun resursseja supistetaan, ei osaa-
minen ja arvostus pääse kehittymään. Jos maahanmuuttajiin liittyvä työ nähdään
yleensä vähemmän tärkeänä kuin muut tehtävät organisaatiossa, vaikeuttaa se
maahanmuuttajiin liittyvän työn sisällöllistä ja laadullista kehittämistä.

5.4.2 Yritykset saavutettavuuden kehittäjinä

Pieni ulkomaalaispolitiikka ei toteudu vain julkisten virastojen kautta, vaan myös
ulkomaalaista palkkaavien yritysten rekrytoinnilla ja esimiehillä on tärkeä roolinsa.
Ulkomaalaisen palkkaamisen kynnys on helposti korkea työnantajalla tai esimiehel-
lä, joka ei aiemmin ole työskennellyt ulkomaalaisten kanssa tai jolla on huonoja
kokemuksia ulkomaalaisesta työvoimasta. Tähän tutkimukseen haastatelluista esi-
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miehistä kaikilla oli kokemusta sekä ulkomaalaisista työntekijöistä että omakohtais-
ta kokemusta ulkomailla työskentelystä. Heille ulkomaalaisuus ei ollut olennainen
kysymys, vaan osaaminen ja henkilön muut edellytykset toimia osana työyhteisöä.

“Minä näen puhtaasti ykkösasiana, minun ihmiset, niin se on teknistä kompetenssia,
jota haetaan. Tietysti ammattitaitoon liittyy monta muutakin asiaa kuin pelkkä tekniikka,
tällaisessa työssä. Ykkösasia on kuitenkin se, että olemme tekemässä jotain tuotetta,
joka pitäsi saada myytyä. Jos osaamista ei ole Suomessa, niin totta kai sitä pitää ottaa
muualta. Sit tietysti kun puhutaan osaamisesta, niin pitää sopeutua tietyssä mielessä
yrityskulttuuriin eli tapaan tehdä töitä.”

esimies, Tampere

Lisäksi ICT-alalla kansainvälinen työympäristö vaikuttaa ulkomaalaisen palkkaa-
mista helpottavasti. Tästä näkökulmasta kansainvälisesti toimivat yritykset luovat
kanavia, joiden portinvartijoina toimivat rekrytointipäätöksistä vastaavat johtajat ja
esimiehet. Mitä globaalimpi yritys ja mitä kansainvälistyneempää johtajistoa ja esi-
miehistöä yrityksessä on, sitä todennäköisemmin se toteuttaa vetovoimaisuutta kas-
vattavaa “pientä” ulkomaalaispolitiikkaa.

Yritysten aktiivisten houkuttelu- ja rekrytointitoimien jälkeen yksilön näkökul-
masta voikin vaikuttaa yllättävältä, jos maahan saapumista joudutaan lupien vuoksi
odottamaan pitkään tai yleinen asennoituminen viranomaisten taholta on negatiivis-
ta. Usein globaalisti työmahdollisuuksia etsivällä osaajalla on montakin työhakemusta
samanaikaisesti vireillä tai työhönottohaastattelut jo sovittuina muidenkin yritysten
kanssa. Jos lupaprosessi kestää kuukausia on hyvin mahdollista, että hakija valitsee
houkuttelevan tarjouksen toisaalta tai keskustelee sen hetkisen työnantajansa kans-
sa päästen parempaan sopimukseen. Usein parhaimmat työntekijät eivät ole va-
paana työmarkkinoilla etsimässä työtä vaan aktiivisesti mukana työelämässä, mutta
valmiita ottamaan vastaan myös potentiaalisesti kiinnostavia ehdotuksia uusista
mahdollisuuksista (ks. Cartwright 2002; Hämäläinen & Schienstock 2001). Myös
yritysten halukkuutta palkata ulkomaalaista osaamista vähentää prosessin pitkä kesto.
Työvoimaa tarvitaan usein melko nopeasti ja toisaalta rekrytointiin panostettu aika
ja vaiva valuu hukkaan, jos potentiaalinen työntekijä saa pitkäksi venyneen odotte-
lun aikana paremman tarjouksen muualta. Tämä vähentää todennäköisyyttä saada
tarvittavaa ja todennäköisesti juuri kyseiseen tehtävään parasta mahdollista osaa-
mista Suomeen.

“On usein kilpailua. Jos joku on hyvä, niin se on hyvä monen mielestä ja me ollaan yks,
joka havittelee sitä. Sä soitat sille ja sanot, että hait paikkaa, sit se sanoo, että mulla on
ollu jo pari haastattelua ja et ei kiinnosta tai jos prosessi on pitkä, se sanoo, et mulla on
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jo muu paikka. Jos on perhettä, niin voidaan ehkä sanoo, että tuu ens kuun alussa, perhe
sitten kolmen kuukauden päästä. Mitä pidempi prosessi, sitä todennäköisempää on, että
se valuu muualle, mutta jos saadaan pidettyä se lämpimänä ja näkeen että tää prosessi
edistyy, niin se on ok.”

esimies, Espoo

Maahanmuuttopolitiikassa on mahdollista pohtia myös osaavan työvoiman kansain-
väliselle muuttoliikkeelle luonteenomaista piirrettä eli muuttamisen väliaikaisuutta.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa on maahanmuuttopolitiikkaa ja erityi-
sesti sen käytäntöjä pyritty muokkaamaan tähän suuntaan (Hugo 2002, 317). Jo
tällä hetkellä kausiluonteisen työn vuoksi maahan muuttaminen on lupakäytäntöjen
kannalta nopeampaa kuin pitempi aikaiseen oleskeluun perustuva, mikä tarjoaa
mahdollisesti yhden vaihtoehdon osaavan työvoiman lupien nopeuttamiselle.

Saavutettavuutta pyritään parantamaan myös tarjoamalla asettautumispalveluita,
jotka helpottavat ulkomailta saapuvan maahanmuuttoprosessia ja sopeutumista.
Varsinaisia asettautumispalveluyrityksiä on Suomeen syntynyt 1990-luvun puolivä-
listä lähtien. Nämä yritykset tarjoavat palvelua yrityksille, jotka palkkaavat ulko-
maalaisia Suomeen ja tarjoavat esimerkiksi:

• Ennen saapumista annettavan tietopaketin, joka vastaa myös yksilöllisesti esitet-
tyihin kysymyksiin

• “Look-see” -palvelun, jossa vasta maahan muuttamista pohtiville tarjotaan yleis-
katsaus elämästä ja työnteosta Suomessa.

• Kodin etsintä, joka sisältää myös sähkö-, vesi- ja jätehuollonsopimukset ja apua
vuokrasopimuksen laadinnassa.

• Rekisteröitymisen eri viranomaisten kanssa.

• Koulujen ja päivähoidon mahdollisuuksien kartoittaminen, yksityiskohtaiset tiedot
ja vierailut parhaimmiksi katsotuissa kohteissa.

• Orientaatio tarjoaa henkilökohtaisen tutustumisen sijoittautumiskonsultin opastuk-
sella paikalliseen ympäristöön (kaupassakäynti, ym.) ja harrastus- ja kulttuuri-
tarjontaan. Myös sosiaalisten suhteiden solmimisessa autetaan.

• 24h-auttavapuhelin, joka vastaa kaikkiin eteen tuleviin kysymyksiin.

(Finland relocation services 2001.)

Käytännössä asettautumispalveluihin käytetään muutamia tunteja viikossa ensim-
mäisen tai ensimmäisten viikkojen aikana, jonka jälkeen apua voi tiedustella uusiin
esiin nouseviin ongelmiin. Asettautumispalvelut ovat olleet Suomessa viime vuosina
nopeasti kasvava toimiala. Jos työntekijä päätetään palkata, hänelle useimmiten
tarjotaan jonkinlaiset asettautumispalvelut. Palvelu voidaan tarjota ulkopuolisen yri-
tyksen tuottamana, henkilöstöosaston kautta tai yksikön sisäisenä järjestelynä. Yri-
tysten tarjoamaa asettautumispalvelua (relocation) voidaan pitää erityispalveluna,
jonka sisältö vaihtelee palvelun tuottajasta ja toteuttajasta riippuen paljonkin. Par-
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haimmillaan asettautumispalvelut kattavat periaatteessa kaikki käytännön toimen-
piteen maahan saapuvalle työntekijälle. Hyvin toimiessaan sijoittautumispalvelu hel-
pottaa huomattavasti maahan asettumisen ensivaihetta.

Laajennettua asettautumispalvelua markkinoidaan erityispalveluna potentiaali-
sille työntekijöille, joten myös odotukset sitä kohtaan ovat suuret. Tällöin kaiken
oletetaan tapahtuvan erittäin täsmällisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Näin ollen
heikon palvelutuloksen aiheuttava resurssipula, kiire tai henkilökunnan epäkorrekti
käytös aiheuttaa asiakkaassa helposti voimakaan reaktion koko palvelun tuottajaa
kohtaan. Jos siis tällaista palvelua tarjotaan, sillä olisi oltava riittävästi voimavaroja
toimiakseen pääsääntöisesti moitteettomasti ja yksilö tarpeet huomioon ottaen. Tä-
män tutkimuksen vastaajista suurin osa ei suhteellisen uutta, laajennettua palvelu-
kokonaisuutta ollut käyttänyt, mutta kyseistä palvelua käyttäneiden mielipiteet oli-
vat pääsääntöisesti hyvin positiivisia. Ilman vastaavaa palvelupakettia maahan saa-
puneet olivat saamaansa palveluun ja kohteluun useammin selkeästi pettyneitä, jo-
ten ensivaiheeseen panostaminen kannattaa ja on yksilön näkökulmasta mieleen-
painuva kokemus, joko negatiivinen tai positiivinen. Aina vastaanotto ei kuitenkaan
ole hyvin organisoitu ja tällä voi olla hyvinkin negatiivinen vaikutus maahan saapu-
van yksilön mielikuvaan yrityksestä ja sen panostamisesta työntekijöihinsä.

“Kun ensimmäisen kerran saavuin tänne henkilöstöosasto oli suurin ongelma, koska
asenne oli, että tulet tänne kahdeksi vuodeksi tekemään rahaa, et todella työskentele-
mään kovaa, koska olet amerikkalainen. Asenne oli todella umpimielistä ja joillakin ystä-
vistäni on jopa huonompia kokemuksia. Erästä perhettä kehotettiin jopa etsimään asun-
toa sanomalehden kautta, vaikka he eivät puhuneet lainkaan Suomea. Joitakin perheitä
on lähtenyt takaisin ja osasyynä oli henkilöstöosastolta saatu kohtelu”

ICT-osaaja, Yhdysvallat

“Työnantaja haki minut lentokentältä ja vei minut asunnolleni ja näytti missä työskente-
len. He olisivat voineet olla avuliaampia näissä sosiaalisissa asioissa ja olisin tarvinnut
jonkun joka puhuisi suomea. Monissa asioissa sillä on todella suuri merkitys kun olet
ulkomaalainen, etenkin täällä kaukana pohjoisessa. Ihmiset eivät ole kovin kiinnostunei-
ta auttamaan sinua.”

ICT-osaaja, Etelä-Afrikka

Vähäistä apua tai negatiivisia asenteita heti saapuessaan kokeneet vastaajat muis-
tivat kokemukset pitkänkin ajan takaa, mikä korostaa asettautumispalveluiden laa-
dun merkitystä. Erityisesti asenne ja palveluhalukkuus ovat tärkeitä, koska paitsi
työnantajan asennoituminen työntekijöitään kohtaan myös ensivaikutelma suoma-
laisista ihmisinä saadaan tämän kokemuksen kautta. Hyvän ja ystävällisen palvelun
saaneet olivat vastavuoroisesti erittäin tyytyväisiä ja perustivat osittain mielikuvan-
sa suomalaisista ystävällisinä ja auttavaisina ihmisinä juuri tälle kokemukselle. Olen-
naista on siis asenne huolimatta siitä kuka sopeuttamisen ensivaiheesta vastaa; ul-
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kopuolinen yritys, henkilöstöosasto vai yksikön esimies tai “buddyksi” valittu kolle-
ga. Kyseessä on paitsi osoitus yksilön merkityksestä työnantajalle, myös väline so-
peuttaa hänet mahdollisimman nopeasti työtehtäviinsä vähentämällä yksityiselämän
järjestämisen aiheuttamia paineita ja niihin käytettävää omaa aikaa. Lisäksi kohde-
kaupungista ja sen tarjoamista ulkomaalaisyhteisöistä riippuen huono kohtelu heti
alkuvaiheessa voi pahimmillaan ennemminkin edistää eristäytymistä (ulkomaalaisyh-
teisöön) tai syrjäytymistä (yhteisöjen ulkopuolelle) kuin integroitumista työyhteisöön.
Asettautumispalvelut helpottavat siis ainakin joidenkin maahan saapuvien ensim-
mäistä orientoitumista uuteen asuinpaikkaan. Niiden kohdalla, joille tällainen palvelu
ei ole tarjolla, julkisten virastojen tarjoama palvelu luo ensivaikutelman ja mielikuvan
suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen asenteista.

Paananen (1999) korostaa “pienen” ulkomaalaispolitiikan merkitystä yksilöiden
saapumisessa Suomen työmarkkinoille. Käytännössä työvoimaa palkkaavien ja tästä
näkökulmasta “portinvartijan” asemassa olevien yritysten ja organisaatioiden edus-
tajat ovat avainroolissa vetovoimaisuuden luomisessa. (ks. Paananen 1999, 127.)
Heidän asenteensa, kompetenssinsa palvella ja toisaalta halukkuus palkata ulko-
maalaista työvoimaa ratkaisee myös sen, miten suuri ulkomaalaispolitiikka eli val-
tiovallan luomat säädökset ja lait vaikuttavat maan vetovoimaisuuteen kansainväli-
sillä työmarkkinoilla. Henkilökohtaisissa kohtaamisissa luodaan osaltaan mieliku-
vaa, joka ulkomailla Suomesta syntyy. Kärjistäen voidaan sanoa, että julkisen sek-
torin ja työnantajien viralliset “ulkomaalaispolitiikat” tulkitaan pitkälti niiden “pie-
nen” ulkomaalaispolitiikan edustajien käytöksestä ja asenteista. Prosessin kehittä-
miseksi parannuksia on tarkoituksenmukaista toteuttaa siis molemmilla tasoilla.
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6

Sopeutuminen ja sitoutuminen suomalaiseen työ-
ja elinympäristöön

6.1 Osaajien sopeuttaminen ja osaamisen sitouttaminen

Vetovoimaisuuden olennaisin vaihe on sopeutuminen ja sitoutuminen uuteen työ- ja
elinympäristöön. Kuten aiemmin todettiin, myös ulospäin näkyvät mielikuvat muo-
dostuvat hyvin vahvasti seudun todellisista olosuhteista kertovien tiedon kanavien
kautta. Suurin mahdollisuus lisätä kaupunkiseudun vetovoimaisuutta on parantaa
tarjolla olevia todellisia mahdollisuuksia ja olosuhteita ja tiedottaa niistä kohderyh-
mälle seudun sisällä. Näin mielikuvat leviävät myös globaalitalouden verkostoon
joko sosiaalisten verkostojen välityksellä tai osaajien vaihtaessa asuinpaikkaa ja
heidän viedessä positiiviset kokemuksensa mukanaan.

Sopeutuminen ja sitoutuminen voidaan nähdä vuorovaikutteisina prosesseina, joilla
on molemmilla oma roolinsa seudun osaamispääoman vahvistamisessa. Sopeutumi-
nen on uuden kulttuurin toimintatapojen oppimista ja niiden hyväksymistä. Sopeutu-
minen ainakin jossakin määrin on myös edellytys sitoutumiselle. Sitoutuminen ei
kuitenkaan synny vain sopeutumisesta, vaan siihen vaikuttavat myös monet ympä-
ristön laadulliset tekijät (taloudellinen hyvinvointi, asuinympäristö, sosiaalinen ilma-
piiri, jne.). Vaikka yksilö sopeutuu ympäristöönsä, hän ei välttämättä halua siihen
sitoutua. Todennäköisesti suurin osa Suomessa työskentelevistä ulkomaalaisista oli
sopeutunut oman kotimaansa kulttuuriin, mutta ovat silti päättäneet olla sitoutumatta
siihen fyysisesti.
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Kuva 13. Osaajien ja osaamisen sopeutuminen ja sitoutuminen1

Tässä Sappisen (1992) sopeutumisen käyriä on sovellettu yksinkertaistettuna veto-
voimaisuuden elementteihin. Elementit on jaettu kolmeen osaan (kuva13):

• Työympäristön kokonaisuuteen eli työ- ja uramahdollisuuksiin ja luovaan ongelman-
ratkaisuympäristöön

• Yhteiskunnan ominaisuuksia kuvaavaan kokonaisuuteen, joka sisältää hyvinvoin-
tivaltion taloudellisen, toiminnallisen ja asuinympäristön elementit

• Sosiaaliseen ympäristöön, joka sisältä sosiaaliset suhteet ja paikalliskulttuurin

Sopeutumisen käyriä on useita, koska sopeutuminen tapahtuu usein eritahtisesti eri
elämänalueilla. Yksinkertaistan sopeutuminen on tasapainon etsimistä yksilön omi-
en tapojen, odotusten ja kulttuuristen erojen välillä. (Sappinen 1992b, 5-7 ja 11-13;
Törmälä 1998, 29 ja 35; Caligiuri ym. 2001, 360- 366.) Suomalaisen kulttuurin eri-
tyispiirteet, jotka vaikeuttivat eri kulttuureista tulevien sopeutumisprosessia olivat
tiivistäen suomalaisen keskustelukulttuurin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vähäi-
syys sekä itsenäisyyden ja omatoimisuuden korostaminen. Nämä piirteet nousivat
esiin sopeutumista hidastavina ilmiöinä niin työympäristössä,  yhteiskunnassa yleen-
sä kuin  sosiaalisessa ympäristössäkin. Ilmiöt olivat heikoimpia globaalitalouden
kulttuurin “puskuroimassa” työympäristössä ja kärjistyivät paikallisessa sosiaalises-
sa ympäristössä. Periaatteessa samat ilmiöt olivat kaikista eri kulttuureista tulevien
yksilöiden sopeutumisprosessia vaikeuttavia tekijöitä ja vaikeusaste vain jossakin

1 Käyrät eivät kuvaa toteutunutta sopeutumista, vaan korostavat eri elämäalueilla tapahtuvien sopeu-
tumisprosessien eritahtisuutta.
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määrin vaihteli eri kulttuurien välillä. Toisaalta kyky sopeutua on hyvin yksilöllistä,
joten kulttuuriset stereotypiat eivät välttämättä ole kovin käyttökelpoisia monikult-
tuurisessa toimintaympäristössä toimimaan oppineiden globaalitalouden osaajien
kohdalla.

Kulttuurisiin eroihin sopeutuminen on yksinkertaistaen yksilön ja uuden ympäris-
tön välinen kommunikointi- ja oppimisprosessi. Työympäristö tarjoaa luonnollisesti
paremmat ja yksilökohtaisemmat välineet tämän oppimis- tai sopeuttamisprosessin
tehostamiselle kuin yksityiselämässä korostuvat sosiaalinen ympäristö ja yhteiskun-
ta. Myös työympäristössä sopeuttaminen vaatii kuitenkin esimiehiltä ja johdolta en-
nen kaikkea omien kulttuuristen tapojensa tunnistamista ja niiden vaikutuksen ym-
märtämistä alaisten näkökulmasta. Kimin (1998) mukaan sopeutumisprosessia tul-
kitsee adaptaatioteoria yksilön ja ympäristön välisen kommunikaation kautta.
Adaptaatioteorian kolmea lähtökohtaa voidaan soveltaa seuraavasti:

• yksilön sopeutumisedellytysten määrittely - globaalitalouden osaajat ovat pää-
sääntöisesti korkeasti koulutettuja ja sopeutumiskykyisiä jo työn luonteen vuoksi.
Sopeutumisvalmiudet kohdistuvat todennäköisesti enemmän yritys- tai globaali-
talouden kulttuuriin kuin paikalliskulttuuriin. Sopeutumismotivaation kohdistuminen
vain globaalitalouden kulttuuriin heikentää edellytyksiä sopeutua ja erityisesti si-
toutua paikalliskulttuuriin. Lähtökohtaisesti lyhytaikainen oleskelu ei yleensä syn-
nytä voimakasta sopeutumismotivaatiota paikalliskulttuuria kohtaan. Jos oleskelun
oletetaan kestävän pitkään, sopeutumismotivaatio kohdistuu todennäköisemmin
myös paikalliskulttuuriin.

• sopeutumisympäristön ja sen vastaanottovalmiuksien määrittely - paikalliskult-
tuurin pinnalla globaalitalouden kulttuuri on usein samantyyppinen ja yrityskulttuuri
tarjoaa monilta osin samankaltaisen toimintakulttuuriin ja fyysisen ympäristön eri
maissa. Esimerkiksi yksilön vapautta ja itsenäisyyttä korostavaa johtamis- ja toiminta-
tapaa käytetään kansainvälisesti erilaisissa osaamisorganisaatioissa Lisäksi moni-
kulttuurinen johtaminen ja muut sopeutumista edistävät toimintatavat tehostavat
yksilön ja uuden työympäristön välistä kommunikaatiota. Usein yritysten työkielenä
on esim. englanti. Työympäristön vastaanottovalmiuksia on siis usein muokattu
kulttuuristen törmäysten vähentämiseksi. Paikalliskulttuurin erityispiirteet esiinty-
vät kuitenkin myös työelämässä.

• sopeutumisympäristön ja yksilön välisen kommunikaation määrittely - kaksi en-
simmäistä kohtaa vaikuttavat henkilön mahdollisuuksiin ja kykyyn kommunikoida
menestyksellisesti isäntäkulttuurin kanssa, mikä tässä voidaan nähdä sopeutumi-
sen tavoitteena. Ongelmia syntyykin lähinnä tulokkaan ja paikalliskulttuurin väli-
sessä kommunikaatiossa painottuipa hänen sopeutumismotivaationsa työympäris-
töön tai paikalliskulttuuriin. Myös työympäristössä paikalliskulttuurin erityispiir-
teet ovat todennäköisiä sopeutumisvaikeuksien aiheuttajia.

(Kimiä 1988 soveltaen.)

Globaalitalouden kulttuuri mahdollistaa sopeutumisen pinnallisuuden eli asuinseutu
nähdään vain väliaikaisena pysäkkinä globaalitalouden verkoston sisällä, eikä integ-
roitumista paikalliskulttuuriin pidetä tarkoituksenmukaisena. Tämä koskee yleensä-
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kin tulkintaa sopeutumisesta osaavan työvoiman kohdalla, koska heille jääminen
Suomeen on vaihtoehto muiden joukossa. Jos sopeutumisprosessi on liian hankala
tai työympäristön, sosiaalisen ympäristön ja/tai yhteiskunnan laadulliset ominaisuu-
det eivät houkuttele sitoutumaan, sopeutumismotivaatio voi jäädä syntymättä. So-
peutuminen lisää todennäköisyyttä sitoutua mutta ei takaa sitä. Sitoutumiseen vai-
kuttavat myös monet seudun vähemmän kulttuurisidonnaiset laadulliset tekijät. Heik-
kolaatuisina osaajille tärkeät ympäristön laadulliset tekijät heikentävät sitoutumista
ja irrottavat tai jopa työntävät yksilöä pois seudulta (ks. kuva 12).

Kilpailukyvyn näkökulmasta sopeutuminen ja sitoutuminen eivät ole vain yksilön
hyvinvointiin vaikuttavia ilmiöitä, vaan myös osaamisen alueelle tuottaman
kontribuution määritteleviä prosesseja. Osaavan työvoiman kohdalla korostuu laatu
eli ei vain osaamiseen olemassaolo vaan myös kyky hyödyntää sitä. Sitoutuminen
varmistaa osaamisen olemassaolon seudulla ja sopeutuminen toimintatapojen
oppimisena osaamisen hyödyntämisen mahdollisimman tehokkaasti työyhteisössä.

“Aivokierrätys” ja vaeltajuus ovat kuitenkin ilmiöitä, jotka korostavat fyysisen
sitoutumisen merkityksen vähentymistä globaalitalouden verkostossa. Osaamista ei
välttämättä olekaan aina tarkoituksenmukaista tai mahdollista sitouttaa kaupunki-
seutuun fyysisesti. Osaavan työvoiman ja erityisesti huippuosaajien elämäntapaa ja
työmarkkinoiden dynamiikkaa luonnehtii globaaliliikkuvuus, mikä on tarkoituksen-
mukaista ottaa huomioon myös seudun osaamisresurssien kehittämisessä. Monet
osaajista lähtevät huolimatta sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja työym-
päristöön. Tällöin sopeutumisen merkitys oppimisprosessina on suuri, koska sen
aikana on opittu uuden kulttuurin toimintatavat ja usein luotu myös henkilökohtainen
sosiaalinen verkosto.

Sopeuttamalla Suomessa työskentelevät osaajat mahdollisimman hyvin suoma-
laiseen työympäristöön, yhteiskuntaan ja sosiaalisiin verkostoihin tarjoutuu mahdol-
lisuus luoda globaali osaajien verkosto, jonka osaamisresurssit ovat seudun toimi-
joiden hyödynnettävissä mahdollisesti myös Suomesta lähdön jälkeen. Voidaan pu-
hua jopa globaalista sosiaalisesta pääomasta, jossa toimijat tuntevat toisensa,
luottavat toisiinsa ja tietävät toisten tarjoamat resurssit ja kyvykkyydet. Tällaisen
globaalin osaajaverkoston luominen on haastava, mutta niukkenevien osaamisresurs-
sien ja kasvavan osaamistarpeen tilanteessa tarkoituksenmukainen tapa sitouttaa
osaamista, ei vain osaajia. Käytännössä näin toimivat jo monet organisaatioiden
sisäiset työyhteisöt. Samaa tehtävää työstävä yksikkö tai projektiorganisaatio on
hajotettu tiimeihin tai yksilöihin, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa.

“Mulla on projektiorganisaatio, joka toimii viidessä eri maassa ja minä sitten koordinoin
ja kierrän näissä paikoissa ihan fyysisesti ja sähköisesti ollaan tietenkin yhteydessä
melkein päivittäin.”

esimies, Tampere
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Vastaavaa toimintatapaa on pyritty soveltamaan myös kansallisen ja aluetason osaa-
mispääoman vahvistamisessa. Uudella seudulla asuvat osaajat ovat sitoutuneen
kotimaahansa usein sosiaalisten tai organisatoristen verkostojen kautta. Esimerkik-
si Etelä-Afrikan osaajien maastamuuton seurauksena maan hallitus on pyrkinyt luo-
maan osaajaverkostoa, jonka avulla toisessa maassa työskentelevien osaajien am-
mattitaito ja verkostot tukisivat myös kotimaan kehityspotentiaalia. Meyerin (2002)
mukaan Etelä-Afrikka on luonut SANSA-verkoston (The South-African Network
of Skills Abroad), jossa on yli 2000 jäsentä 65 maassa. Jäsenet täydentävät koti-
maansa osaamiskapeikkoja paitsi oman osaamisensa myös uudessa asuinmaassaan
luomiensa paikallisten osaajaverkostojen kautta. Vastaavien verkostojen mahdolli-
suuksia tutkitaan myös Ranskassa. (Meyer 2002, 218; ks. myös esimerkki 1, Silicon
Valleyn yhteisöt)

Sitoutumisen ei siis välttämättä tarvitse olla fyysistä osaamisen hyödyntämisek-
si. Verkostojen ei myöskään tarvitse rajoittua oman maan kansalaisiin, vaan voi-
daan pyrkiä luomaan myös monikulttuurisia verkostoja tietyn ilmiön tai osaamisalueen
ympärille. Tällöin ulkomaalaisten sopeutuminen suomalaisiin toimintatapoihin ja kult-
tuurin on voimavara, joka lisää verkoston ja yhteistyön mahdollisuuksia. Jos osaaja
on oppinut paikallisen toimintatavan, hän todennäköisesti on myös halukas toimi-
maan sen edustajien kanssa yhteistyössä myöhemminkin. Lisäksi sopeutuneet osaa-
jat todennäköisesti välittävät tehokkaasti positiivisia mielikuvia globaalitalouden ver-
kostoon, vaikka seudulta olisivat lähteneetkin. Näitä mahdollisuuksia lisäisi organi-
soitu “osaajaverkosto” , jolla on selkeä tavoite ja identiteetti globaalina yhteisönä.
Sopeuttamista ja sitouttamista ei siis tulisi nähdä vain prosessina, jossa osaajat omak-
suvat suomalaisia toimintatapoja tai asuvat suomalaisella kaupunkiseudulla. Se voi-
daan nähdä myös kaupunkiseudun ja sen toimijoiden mahdollisuutena kiinnittyä
globaalitalouden osaajien muodostamaan verkostoon ja jopa mahdollisuutena hyö-
dyntää globaalia sosiaalista pääomaa seudun innovatiivisen ympäristön vahvistami-
seksi ja kansainvälistämiseksi.

6.2 Sopeutuminen ja sitoutuminen työympäristöön

Kärjistäen työympäristö on laadullisesti vahvuus, mutta määrällisesti heikkous suo-
malaisille kaupunkiseuduille. Sosiaalisen vuorovaikutuksen vähäisyydestä huolimat-
ta suomalainen työilmapiiri koettiin miellyttäväksi ja vähemmän kilpailevaksi kuin
monissa muissa maissa. Työelämässä lähtökohtana ei ole toisia ”kampittava” indi-
vidualistinen etujen ajaminen. Näkemys sopii Hofsteden (1991) tulkintaan Suomes-
ta feminiinisen kulttuurin maana. Feminiinisessä kulttuurissa (Alankomaat, Ruotsi,
Tanska, jne.) työn eetos on “työskentele elääksesi”, kun taas maskuliinisen kulttuu-
rin (USA, Japani, Italia, jne.) maissa se on “elä työskennelläksesi”. Maskuliinisessa
kulttuurissa johtaja etsii työlle ystävän, ei ystävälle työtä. Maskuliinisen kulttuurin
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tavoitteena onkin suoritusyhteiskunta, kun taas feminiinisen kulttuurin tavoitteena
on hyvinvointiyhteiskunta. (Hofstede 1991, 94-97.) Monet haastatelluista korosti-
vatkin suomalaisen työelämän perhemyönteisyyttä pitkinä lomina, jotka on mahdol-
lista pitää sovittuna aikana, työpäivinä jotka päättyvät pääsääntöisesti kello viisi,
sekä mahdollisuutena jäädä kotiin sairaan lapsen kanssa, jne. Moniin muihin kult-
tuureihin verrattuna työelämä joustaa melko paljon yksilön ja hänen perheensä hy-
väksi.

“Työajat ovat hieman paremmat täällä, periaatteessa kahdeksasta viiteen. Se että kun
saat lapsen täällä, voit jättää työsi vuodeksi ja sitten palata samaan työhön, on mielestä-
ni mahtavaa. Sen käytännön haluaisin ehdottomasti viedä myös Yhdysvaltoihin. Sa-
moin leikkipuistot ovat hieno osa yhteiskuntaa, koska se tarjoaa äideille mahdollisuuden
tavata muita ihmisiä, kun he ovat pienten lasten kanssa kotona. Mielestäni nuo paikat
ovat hienoja”

puoliso, Yhdysvallat

“Positiivinen yllätys oli, että perhettä pidetään hyvin tärkeänä, ei vain työtä.”

ICT-osaaja, Australia

“Mukava työympäristö, lyhyemmät työpäivät kuin monissa muissa maissa. Työkulttuuri,
arvot jne., minulle todella täydellinen paikka työskennellä.”

ICT-osaaja, Sveitsi

Työtehtäviensä laatuun ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin vastaajat olivat yksit-
täisiä tapauksia lukuun ottamatta tyytyväisiä. Mielenkiintoinen ja haastava työ on
usein työorientoituneille osaajille erittäin vahva sopeutumista ja sitoutumista edistä-
vä tekijä. Monilla muilla elämän osa-alueilla hitaammin tai vaikeammin edistyvät
sopeutumisprosessit voidaan hyväksyä ainakin tiettyyn pisteeseen saakka kiinnos-
tavan ja mielekkään työn vuoksi. Toisaalta jos työtehtävät eivät vastaa odotuksia tai
ovat muulla tavoin epätyydyttäviä, se vaikuttaa erittäin paljon osaajan halukkuuteen
jäädä maahan. Tapauksia, joissa vastaajat olisivat olleet selkeästi tyytymättömiä
työtehtäviensä sisältöön, ei tässä tutkimuksessa juuri noussut esiin. Ongelmallisem-
paa on sen sijaan työ- ja uramahdollisuuksien kohtalainen niukkuus usein Suomea
puhumattomille osaajille ja erityisesti heidän puolisoilleen (kuva 14).
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Kuva 14. Tyytyväisyys työympäristön ominaisuuksiin Suomessa.

Laadullisena vahvuutena voidaan pitää myös työkulttuurille ominaista vähäistä hie-
rarkiaa, mikä tekee työtovereiden ja esimiesten lähestymisen helpoksi. Suomalaisil-
le ominainen melko vähäeleinen keskustelukulttuuri kuitenkin jossakin määrin vä-
hentää matalan hierarkian tuottamaa hyötyä, koska kommunikaatio rajoittuu hel-
posti vain työtehtävien kannalta välttämättömän informaation välitykseen (kuva 14).
Yritystasolla monikulttuurisen johtamisen ja kulttuurisen kompetenssin ja kommuni-
kaatiotaitojen kehittäminen tarjoavat mahdollisuuden lisätä paitsi yrityksen ja kau-
punkiseudun myös koko Suomen vetovoimaisuutta osaajien globaaleilla työmarkki-
noilla.

 Tässä kappaleessa työympäristöä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kahdesta
näkökulmasta:

• Laadullisena eli kommunikaatio- ja vuorovaikutusprosessien näkökulmasta ja nii-
den merkityksestä sekä osaajan sopeuttamisessa työyhteisöön että osaamisen hyö-
dyntämisessä osana liiketoimintaa ja innovatiivista prosessia

• Määrällisenä eli työ- ja uramahdollisuuksien tarjontana suomalaisilla kaupunki-
seuduilla ja etenemismahdollisuuksina yritysten sisällä

Sopeutumista vaativat erityisesti suomalainen kommunikaatiokulttuuri ja henkilöi-
den välinen vuorovaikutustapa. Keskustelukulttuurin puuttuminen liittyy sekä liike-
toimintaprosesseihin eli yksilön kykyyn osallistua ja hyödyntää osaamistaan osana
organisaatiota ja tiimejä sekä hänen henkilökohtaiseen integroitumiseensa työyhtei-
söön. Oppimalla työyhteisön vuorovaikutustapoja yksilöllä on myös paremmat edel-
lytykset hyödyntää osaamistaan osana kokonaisuutta. Tämä ei luonnollisesti koske
vain ulkomaalaista, mutta ilmiö korostuu erilaisten kulttuurillisten kommunikaatio- ja
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vuorovaikutustapojen noustessa esiin monikulttuurisessa työyhteisössä. Ilmiön nä-
kyvyys avaa mahdollisuuksia koko yhteisön kommunikaatio- ja vuorovaikutustapo-
jen kehittämiselle käyttämällä kulttuurien välisiä kärjistyksiä kehittämisprosessin läh-
tökohtana.

Heikko kommunikaatio ja vuorovaikutus estänee mahdollisesti myös sitoutumis-
ta työyhteisöön ja sitä kautta edellytyksiä muodostaa luottamukseen ja läheiseen
vuorovaikutukseen perustuvaa sosiaalista pääomaa. Kommunikaatio ei siis vaikuta
vain yksilöiden viihtyisyyteen ja työtehoon, vaan myös heidän edellytyksiinsä osal-
listua ja antaa panoksensa liiketoiminnan ja kilpailukyvyn avainprosesseihin.

6.2.1 Luovan ongelmanratkaisuympäristön kommunikaatio

Luova ongelmanratkaisuympäristö voidaan nähdä osana työympäristöä, joka tar-
joaa osaajalle mahdollisuuden toteuttaa ja kehittää itseään haasteellisten työtehtävi-
en kautta. Se avaa uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja viittaa osaajien halukkuu-
teen työskennellä mahdollisimman kiinnostavissa ja innovatiivisissa toimintaympä-
ristöissä, joiden ominaisuuksia ovat muun muassa korkealaatuinen ja monikulttuuri-
suutta ymmärtävä johtamis- ja työkulttuuri. Se sisältää myös mahdollisuudet kehit-
tää ja hyödyntää osaamistaan virallisten ja epävirallisten foorumeiden, verkostojen,
instituutioiden ja/tai organisaatioiden kautta. (Raunio 2002.) Luovan ongelmanrat-
kaisuympäristön näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ovat siis työympäristön kult-
tuurinen kompetenssi sekä suomalaisen innovaatioympäristön kyky sopeutua ja toi-
mia osana globaalitalouden kulttuuria ja sen monikulttuurista osaajayhteisöä.

6.2.1.1 SOSIAALINEN PÄÄOMA INNOVAATIOPROSESSISSA

Sopeutumisella yksilön ja ympäristön välisenä kommunikaatioprosessina on tärkeä
rooli myös luovan ongelmanratkaisuympäristön ytimen eli innovatiivisen prosessin
näkökulmasta. Kautosen ym. (2002) mukaan alue- ja paikallistasolla yhtenä keskei-
senä innovaatiotoiminnan lähtökohtana on sosiaalinen pääoma eli toimijoiden väli-
nen tuntemus, luottamus ja keskinäinen vuorovaikutus sekä paikallisissa toimijoissa
ja innovaatioverkostoissa oleva hiljainen tieto, jota on vaikeaa siirtää alueiden vä-
lillä. Samalla alueella sijaitsevien ihmisten väliset muodolliset ja epämuodolliset ver-
kostot ja muut instituutiot ovat usein kehittyneet pitkän ajan kuluessa tapahtuneen
vuorovaikutuksen seurauksena, synnyttäen ja ylläpitäen sosiaalista pääomaa, joka
liittyy oleellisesti paikallisiin innovaatioprosesseihin. Sosiaaliseen pääomaan liittyvä
tieto ei ole liikuteltavissa, koska se koskee useita tai suurta joukkoa toimijoita. Se on
kehittyneistä erityisolosuhteista ja rutiineista johtuen erittäin polkuriippuvaista ja si-
ten erimerkiksi organisointitapojen ja -periaatteiden siirtäminen on vaikeaa. (Kauto-
nen, Kolehmainen & Koski 2002, 11 ja 198.)

Sosiaalinen pääoma nähdään tärkeänä tekijänä taloudellisen tehokkuuden lisää-
misessä ja innovaatioiden syntymisessä. Sosiaalinen pääoma muodostuu yksilöiden
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välisessä kanssakäymisessä ja kommunikaatiossa, jotka tarkentavat sen kaikki kol-
me ulottuvuutta: rakenteellisen, relationaalisen ja kognitiivisen. Ennestään tunte-
mattomien välinen kanssakäyminen johtaa sosiaalisten verkostojen muodostumi-
seen, mutta vasta jatkuva kanssakäyminen johtaa akkumuloituvaan relationaaliseen
ja kognitiiviseen sosiaaliseen pääomaan. Ilman jatkuvaa kanssakäymistä sosiaali-
nen pääoma alkaa heikentyä (Bourdieu 1986, 250 Schienstockin ja Hämäläisen
2001, 145 mukaan). Osaamiseen ja sitä hyödyntävään innovatiivisuuteen perustuva
kilpailukyky rakentuu siis pohjimmiltaan yksilöiden ja heidän välisten sosiaalisten
suhteiden varaan.

Innovaatioympäristö luo puitteet, missä yksilöt tietoa ja osaamista luovat ja siirtä-
vät. Innovaatioympäristö on siis tarkoituksenmukaista nähdä paitsi alueellisen ke-
hittämisen lähtökohtana ja yritysten innovaatiotoimintaa vahvistavana tekijänä myös
yksittäisen osaajan toimintaympäristönä. Se tarjoaa mahdollisuuksia muodostaa so-
siaalista pääomaa sekä foorumeita luovalle ongelmanratkaisulle. Ulkomaalaisen
osaavan työvoiman näkökulmasta innovatiiviseen ympäristöön liittyy myös sen kyky
hyväksyä ja hyödyntää monikulttuurisen yhteisön ominaisuuksia. Erityisesti
kulttuurillisesti erilaisten ongelmanratkaisutapojen ja sosiaalisen pääoman yhteen
saattaminen on innovaatioympäristön kannalta haastava mutta merkittävä mahdol-
lisuus. Yksilöiden mukana hiljaista tietoa on mahdollista siirtää kaukaakin osaksi
innovaatioympäristöä, mutta se vaatii toimijoiden avointa suhtautumista uusiin
tulokkaisiin ja kykyä integroida yksilöt osaksi paikallista innovaatioprosessia ja sosi-
aalista pääomaa. Monikulttuurisen innovaatioprosessin toteutuminen vaatii paitsi
kykyä hyväksyä erilaiset ajattelutavat myös kykyä ymmärtää ja hyödyntää omien ja
uusien ajattelutapojen välisiä eroja. Monikulttuuristen johtamistaitojen, työyhteisöjen
ilmapiirin, yrityskulttuurin ja työyhteisön sisäisten suhteiden kehittämisellä voidaan
pyrkiä kohti monikulttuurista tai ennemminkin globaalia sosiaalista pääomaa.

Vaikka suomalaisen toimintaympäristön homogeenisyys on nähty yhtenä
innovatiivisuuden menestystekijänä, voi näkemystä olla syytä tarkentaa kansainvä-
listyvässä ja monikulttuurisessa yhteisössä. Homogeeninen yhteisö voi olla kilpailu-
kykyinen, mutta kulttuurien kohtaamisten lisääntyessä globaalissa kilpailutilantees-
sa monimuotoisuuden johtaminen (diversity management) ja sen hyödyntäminen
ovat todennäköisesti entistä tärkeämpiä kilpailutekijöitä. Monikulttuurisen työyhtei-
sön innovatiivisuus saattaa osin jäädä hyödyntämättä, jos sosiaalisen pääoman teki-
jät törmäävät heikkoon kulttuuriseen kompetenssiin yksilöiden välisessä kanssa-
käymisessä. Käytännössä tämä viittaa vuorovaikutuksen ja ihmisten välisten suh-
teiden vähäisyyteen kansallisten ja muiden kulttuurillisten erojen vuoksi.

Monikulttuurinen työympäristö ja työvoiman vaihtuvuus muodostavat mahdolli-
suuksia luovalle ongelmanratkaisulle ja uusille näkökulmille, mutta kulttuurisen ja
sosiaalisen kompetenssin puuttuessa potentiaalisen uhan sosiaalisen pääoman muo-
dostumiselle. Yhteisön monikulttuurisuuden ja yksilöiden perusarvojen ja toiminta-
tapojen välisten erojen kasvaessa yksilöiden välisten suhteiden muodostumisen ja
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kommunikaation vaikeus nousee esiin mahdollisena sosiaalisen pääoman rakentu-
mista - ja näin ollen myös innovaatioprosessia - heikentävänä ilmiönä.

Kulttuurin ydin voidaan kuitenkin nähdä tapana ratkaista ongelmia (Trompenaars
& Hampden-Turner 1998). Tämän näkemyksen mukaan erilaisten kulttuurien koh-
taaminen ongelmanratkaisua tavoittelevassa yhteisössä voidaan nähdä merkittävä-
nä voimavarana ja innovatiivista prosessia rikastuttavana ilmiönä. Monikulttuurisen
yhteisön rikastamien ongelmanratkaisunäkemysten yhteensovittaminen paikalliseen
sosiaaliseen pääomaan on olennainen kysymys innovaatioympäristön toimivuuden
kannalta. Suomalaisen kulttuurin ominaispiirteiden voimakas esiintyminen yhdistet-
tynä kulttuurisen kompetenssin heikkoon tasoon monikulttuurisessa innovaatio-
ympäristössä saattaa siis heikentää potentiaalia muodostaa globaalia sosiaalista
pääomaa ja edellytyksiä hyödyntää inhimillisten resurssien innovatiivisuuskapasiteettia
täysipainoisesti.

6.2.1.2 OSAAMISORGANISAATION JOHTAMIS- JA TOIMINTATAPA SUOMALAISESSA KONTEKSTISSA

Osaamisintensiivisissä organisaatioissa on usein omaksuttu yksilölähtöinen johta-
mis- ja toimintatapa, jonka tavoitteena on saada työntekijöiden luovuus, osaaminen
ja lahjakkuudet parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä. Esimerkiksi IBM, Te-
xas Instruments, Nokia, Microsoft, ym. korostavat yksilön arvostamista (respect
for the individual) yritysten toimintakulttuurissa. Yksilöt valtuutetaan (empower)
tuomaan omat näkemyksenä, ideansa ja toimintatapansa osaksi yritystä ja esimies-
ten roolina on luoda alaisiinsa hyvät suhteet ja tukea heidän edellytyksiään hyödyn-
tää osaamistaan autonomisessa prosessissa. Tällaisessa toimintatavassa valtaa de-
legoidaan komentoketjussa alaspäin ja yksilöiden merkitystä yrityksen menestymi-
sessä korostetaan,  mikä edellyttää työntekijöiltä yhtäältä vapautta mutta toisaalta
myös itsenäisyyttä tehtäviensä hoitamisessa. (Brown 1999, 118-124; Castells &
Himanen 2000.) Menestyksekkäälle “valtuuttavalle” toimintatavalle ovat ominaisia
seuraavat piirteet:

• Yksilöt saavat tehdä virheitä, koska vain uskaltamalla kokeilla voi oppia ja olla inno-
vatiivinen

• Esimiehellä on henkilökohtainen suhde alaiseen ja hän on helposti lähestyttävä

• Esimies ei tiedä kaikkea, vaan hän voi oppia alaisiltaan

• Työtehtävissään yksilöllä on suuri vapaus toteuttamisessa, mutta selkeästi
määriteltyjen rajojen puitteissa

• Yksilöt tuntevat olevansa osa kokonaisuutta ja strategiaa, joissa heillä on tärkeä
roolinsa

• Yksilö on mukana häntä koskevassa päätöksentekoprosessissa

• Yksilöt tekevät työtä, mistä he nauttivat ja mitä he haluavat tehdä

(Brown 1999, 118-124.)
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Nämä piirteet korostuivat lähtökohtana myös tässä haastateltujen osaajien työym-
päristössä. Suomalaisen kulttuurin vaikutus kuitenkin näkyi selvästi monissa kohdin,
mikä mahdollisesti heikentää tavoitteiden toteutumista toimintatavassa. Usein oman
kulttuurin tavoille ollaan sokeita, mutta toisesta kulttuurista tulleille edellä esitettyä
toimintatapaa heikentävät ilmiöt olivat usein hyvin selkeitä. Syynä “valtuuttavan” ja
yksilölähtöisen toimintatavan pullonkauloille oli kärjistäen suomalainen kommuni-
kaatio ja vuorovaikutuskulttuuri sekä näkemys itsenäisestä työskentelystä.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tarkastella eri kulttuurien vuorovaikutus-
tapoja laajasti, mutta yksinkertaisten kulttuurit voidaan jakaa korkean ja matalan
kontekstin kulttuureihin (Hofstede 1991; Törmälä 1998). Korkean kontekstin kult-
tuurissa verbaalinen viesti vaatii enemmän tulkintaa, koska kommunikaatio sisältää
paljon nonverbaalia eli äänetöntä viestintää. Matalan kontekstin kulttuurissa, johon
Suomikin pääasiassa lukeutuu, asiat ilmaistaan verbaalisessa viestissä eli viestin
sisältö ilmaistaan kokonaisuudessaan ääneen. Kun verbaaliseen viestiin sisältyy
kuitenkin paljon nonverbaalista viestintää väärinkäsityksen mahdollisuus kasvaa.
Suomalaisilla voi olla vaikeuksia esimerkiksi Aasian maista tulevien ulkomaalaisten
ymmärtämisessä, koska Aasian maat kuuluvat tyypillisesti korkean kontekstin kult-
tuureihin (Törmälä 1998, 30-31; Ali-Yrkkö ym. 2000, 102-103). Vahvasti hierarkkinen
organisaation tukee korkean kommunikoinnin kontekstia ja epäsuoraa ilmaisua. Kun
valtaerot ovat selkeitä ja auktoriteetin kunnioitus suurta, epäsuora tapa ilmaista omia
toiveita ja mielipiteitä on suoraa ilmaisua helpompaa. Korkean kontekstin kulttuu-
reista tulevien osaajien kanssa keskusteltaessa esimiesten ja kollegoiden on tärkeää
paitsi kuunnella, myös seurata keskustelukumppanin ilmeitä, eleitä ja äänenpainoja;
lukea ”rivien välistä”. (ks. Ali-Yrkkö ym. 2000.)

Suomalaisessa vuorovaikutuskulttuurissa on kuitenkin sekä itämaisia (hiljaisuu-
den sieto, eleetön ilmaisu) että länsimaisia (suoraan ja lyhyesti sanominen) piirteitä.
Suomalaiselle vuorovaikutukselle erityinen piirre on, että “puhutaan vain, kun on
asiaa”. Matalan kontekstin kulttuurille tyypillinen ”small talk” on suomalaisille mel-
ko vierasta, mikä luo helposti etäisen ja vaikeasti lähestyttävän vaikutelman. Vaiku-
telmaa vahvistaa hiljaisuuden sieto eli Suomessa ei ole epäkohteliasta olla hiljaa
seurassa. (Törmälä 1998, 50; Trux 2000b, 299; Hämäläinen 2001, 40.) Työympäris-
tö ei ole ympäröivästä kulttuurista erillään, vaan suomalainen kulttuuri heijastuu
myös työpaikalle. Keskeinen syy sopeutumisen epäonnistumiselle onkin
paikalliskulttuurin roolin unohtaminen työympäristössä. Pelkkä työtehtäviin ja orga-
nisaation toimintakulttuuriin perehdyttäminen auttaa primääriin ympäristöön sopeu-
tumisessa, mutta unohtaa kulttuurisen tiedon ja uuteen kulttuurin tutustumisen mer-
kityksen sopeutumisessa. (McEnery & DesHarnais 1990 Sappisen 1992a, 5 mu-
kaan.) Erityisesti suomalaista keskustelukulttuuria ja sitä heijastelevaa sosiaalista
vuorovaikutustapaa ja itsenäisen työskentelyn arvostusta onkin tarkoituksenmukaista
tähdentää paitsi muista kulttuureista tuleville pyrkiä ymmärtämään myös organisaa-
tion toimintatapoihin vaikuttavana ilmiönä.
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6.2.1.3 VUOROVAIKUTUS JA YKSILÖN ROOLI ORGANISAATIOSSA

Ensimmäiseksi ulkomaalaisen työntekijän on sopeuduttava johtamistapaan ja suo-
malaiseen valtakäsitykseen. Valtakäsitys suomalaisessa organisaatiossa korostaa
ihmisten tasa-arvoisuutta asemasta riippumatta. Erityisesti yhteisöllisissä, mutta myös
monissa muissa kulttuureissa, esimiehen rooli säilyy myös työpaikan ulkopuolella.
Suomessa esimiehen rooli on kuitenkin yleensä vain yksi kaikista sosiaalisen elä-
män rooleista (Trombenaars 1993, 74 Törmälän 1998, 23 mukaan). Ei-hierarkkinen
matala organisaatio on kansainvälisestikin tyypillinen organisoitumistapa osaamisin-
tensiivisissä organisaatioissa, mutta suomalaisessa työkulttuurissa hierarkkisuuden
vähäisyys korostuu. Samantyyppiset rakenteet luovat toiminnan puitteet, mutta vasta
ihmisten tapa toimia näissä puitteissa muodostaa yksilön kokeman prosessin. Näin
ollen samantyyppiset organisaatiomallit eivät vielä kerro todellisista toimintatavois-
ta.

Hierarkkisuuden puuttuminen ja helposti lähestyttävät esimiehet nähdään hyvin
positiivisena ja työympäristöä parantavana ilmiönä, mikä luo hyvät lähtökohdat myös
avoimelle vuorovaikutukselle.

“Suhteet johtajien ja alaisten välillä ovat täysin erilaiset täällä kuin Englannissa. Paljon
epävirallisempaa ja organisaatio on litteä, se on litteä myös Englannissa, mutta siellä on
“me ja ne” mentaliteetti työntekijöiden ja johtajien välillä. Jos joku ylennetään, hänen
suhteensa entisiin työkavereihin muuttuu, täällä se ei ole niin. Täällä pomoni voi va-
paasti humaltua seurassani, Englannissa sellaiselle olisi jonkinlainen luontainen vastus-
tus olemassa.”

ICT-osaaja, Iso-Britannia

Esimiehen ja alaisen epämuodollinen suhde voi kuitenkin aiheuttaa ulkomaalaisissa
työntekijöissä epäselvyyttä oman toimenkuvan tai roolin suhteen. Monet kaipaavat
esimiehiltänsä enemmän ja tarkempaa ohjausta työtehtäviin. (ks. Törmälä 1998,
51-59.) Nurmen kärjistetyn näkemyksen mukaan suomalainen on onnellinen työs-
sään, kun hänen esimiehensä ja vastuunsa on määritelty sopivan tavoitteenasette-
lun kautta ja hänet on jätetty omaan rauhaansa työskentelemään. Suomalaisen itse-
kuri on korkea eikä hän halua tulla komennetuksi, vaan hän pitää itsenäisyydestä,
jota ympäröi selkeä ja tunnistettava rakenne. (Nurmi 1989 Hämäläisen 2001, 40
mukaan; Nurmi 1986, 13 & 1990, 101-102 Lindbergin 1992, 10-11 mukaan). Toi-
senlaiseen kulttuuriin tottunut voi kokea hyvin itsenäisen tehtävän hankalaksi to-
teuttaa, koska selkeitä määräyksiä ei ole.

“Sinut jätetään aika paljon omillesi aloittaessasi minkä tahansa työn tai tehtävän eli
paljonkaan ohjausta ei ole tarjolla ja sinun odotetaan löytävän omat tapasi hoitaa tehtä-
vä ja ratkaista ongelmat. Tämä on aivan vastakohta sille, mihin olen tottunut aiemmin. “

ICT-osaaja, Saksa
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Esimiesten rooli onkin usein selkeästi vähemmän valvova ja yksilölle annetaan suu-
remmat vapaudet toteuttaa tehtävänsä kuin voimakkaammin hierarkkisissa työkult-
tuureissa. Tehtävänannon jälkeen oletetaan, että työntekijä tietää mitä tehdä ja jos
työntekijällä on ongelmia, hänen oletetaan itse kertovan niistä esimiehelleen. Suo-
malaisessa työkulttuurissa korostetaan oma-aloitteisuutta; on itse esitettävä toivo-
muksensa ja kerrottava mitä haluaa. (Törmälä 1998, 49-51; Trux 2000b, 280-300;
Hämäläinen 2001, 75 ja 81.) Jos tällaisessa tilanteessa epäviralliset keskustelut ovat
harvassa ja yksilön tulee selvitä itsenäisesti laajasta ja väljästi määritellystä tehtä-
västään, ongelmia voivat aiheuttaa:

• oman työn näkeminen osana kokonaisuutta

• selkeiden tavoitteiden puute itse tehtävässä

• vaikka omatoiminen kysyminen olisi omaksuttu, kahdesta edellisestä kohdasta joh-
tuen ei tiedetä mitä kysyä, koska ei tarkkaan tiedetä mitä pitäisi tehdä

• mahdollisuus, että toisesta kulttuurista tuleva ei ole omaksunut omatoimista
“kysymiskulttuuria” kuten esimies olettaa

Ongelma syntyy suomalaisen työkulttuurin vieraudesta eli esimies ja/tai työyhteisö
ei ole kyennyt välittämään tietoa toimintakulttuurista riittävän ymmärrettävästi. Esi-
miesten on joko kyettävä entistä tarkemmin tulkitsemaan alaistensa tilannetta ja/tai
perehdytettävä alainen vallitsevaan toimintatapaan. Suomalaisessa työympäristös-
sä jokainen yksilö on periaatteessa tasavertaisessa asemassa toisiin nähden mitä
tulee omien ajatusten ja ideoiden esille tuomiseen. Työskentelyn itsenäisyyttä yli
kollegojen kanssa käytävien keskustelujen korostava johtamistapa voi kuitenkin
vaikuttaa autoritääriseltä. Keskustelujen vähäisyys voi luoda vaikutelman, että työn-
tekijöiden toiveita ja mielipiteitä ei kuunnella tai oteta huomioon organisaation ylem-
millä tasoilla. (Hämäläinen 2001, 39; 84-85; Ali-Yrkkö ym. 2000, 103-105.) Myös
“valvonnan” ja aktiivisen kritiikin puute voidaan tulkita esimiehen vähäiseksi kiin-
nostukseksi ja arvostuksesi työntekijän työtä kohtaan. “Arvottomaksi” tai kokonai-
suudesta irralliseksi koettu työtehtävä ei motivoi myöskään työntekijää panosta-
maan suoritukseensa parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos toimintatapoja siis tulkitaan ilman kokonaisuuden ymmärtämistä, on todennä-
köistä että väärinkäsityksiä syntyy. Esimerkiksi globaaleissa ICT-yrityksissä suosit-
tu yksilöllisyyden korostaminen voidaan tulkita eri kulttuureissa hyvin eri tavoin,
jolloin yrityskulttuurin esittely ilman sidosta paikalliskulttuurin ei vielä kerro miten
yrityskulttuuria tulisi tässä nimenomaisessa paikassa tulkita. Yksilöllisyys Suomes-
sa korostaa usein juuri omatoimisuutta ja itsenäisyyttä, kun se monissa kulttuureissa
liittyy enemmän muista erottumiseen ja keskinäiseen kilpailuun, mutta silti
läheisemmässä vuorovaikutussuhteessa muiden kanssa Oman tehtävän hahmotta-
minen osana kokonaisuutta ja työyhteisön toimintatavan ymmärtäminen saattavat
muuttaa negatiiviseksi tulkitun toimintatavan positiiviseksi ilmiöksi. Valvonnan puu-
te ja itsenäinen työskentelytapa on ennemminkin luottamusta yksilön osaamiseen ja
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itsenäisyyden kunnioittamista kuin välinpitämättömyyttä, mutta tämän tunnistamiseksi
kulttuurien erilaiset vuorovaikutustavat on ymmärrettävä. Kun toimintatapa ym-
märretään ja ohjausta saadaan riittävästi, vapautta ja omatoimisuutta arvostetaan.
Perehdyttämisen kautta myös hierarkkisista kulttuureista tulevat osaajat yleensä
omaksuvat suomalaisen toimintatavan kohtuullisen nopeasti ja arvostavat työn va-
pautta ja helposti lähestyttäviä esimiehiä.

“Ilmapiiri on mielestäni rento ja esimiehiä on helppo lähestyä verrattuna Saksaan, missä
he ovat melko etäisiä. Pidän tällaisesta systeemistä; sinulla on vapaus ilmaista mielipi-
teesi, kun taas Saksassa et pääse edes esimiehen puheille niinkään helposti. Täällä
epävirallinen systeemi on hyvä.”

ICT-osaaja, Brasilia

Vaikka mielipiteitä, toiveita ja näkemyksiä pyritään saamaan esiin esimerkiksi sään-
nöllisissä esimiehen ja alaisen välisissä kehittämiskeskusteluissa, epävirallisen ja jat-
kuvan keskustelun vähäisyys voi aiheuttaa ongelmia. Pahimmassa tapauksessa
ongelmat syntyvät esimiesten heikosta kyvystä kommunikoida yleensä - tai erityi-
sesti toisesta kulttuurista tulevien kanssa - riittävän ymmärrettävästi. Työyhteisössä
tai yksikössä, jossa ei aiemmin ole juurikaan työskennellyt ulkomaalaisia, kommuni-
kaatio-ongelmat saattavat kärjistyä sekä kielen että kulttuuristen erojen vuoksi ja
aiheuttaa hankaluuksia myös toimintatapojen ymmärtämisessä.

“Kun ensimmäisen kerran tulin tänne, kommunikaation puute aiheutti suuria hankaluuk-
sia. Heidän kykynsä kommunikoida oli surkeaa. Sekä haluttomuus että melko usein myös
englanti aiheutti ongelmia, minkä vuoksi oli vaikeaa ymmärtää miten päätöksiä tehdään.”

ICT-osaaja, Kanada

Kommunikaatiokyvykkyys ja kulttuurinen kompetenssi eli kyky sopeuttaa kaksi eri-
laista lähestymistapaa yhteen ovat siis edellytyksiä tiimin tai yksikön esimiehelle,
jonka tavoitteena on hyödyntää monikulttuurisen ryhmän potentiaalia. Tällöin myös
ryhmän jäsenet tuntevat tehtävänsä ja roolinsa osana kokonaisuutta todennäköises-
ti huomattavasti mielekkäämmäksi. Huolimatta suomalaisen työympäristön vähäi-
sestä sosiaalisuudesta suomalainen johtamiskulttuuri on kansainvälisesti arvostet-
tua. Suomalaisyrityksen palveluksessa jonkin aikaa olleet ulkomaalaiset ovat yleen-
sä tyytyväisiä vuorovaikutuksen suoruuteen, matalaan hierarkiaan sekä konsultoi-
vaan johtamistapaan. (Ali-Yrkkö ym. 2000, 105; Trux 2000c, 324.) Suomessa työs-
kentelevät ulkomaalaiset kaipaavat suomalaisilta esimiehiltään kuitenkin taitoa joh-
taa yhteistyötä, ratkaista konflikteja ja luoda avointa vuorovaikutusta työyhteisössä.
Itsenäisyyttä korostava suomalainen johtamismalli saattaa joidenkin ulkomaalaisten
työntekijöiden kohdalla olla jopa sopeutumista hidastava seikka, jos suomalaisessa
työkulttuurissa tyypillinen tehtäväjohtaminen, jossa tehtävät ovat ensisijaisia ja yksi-
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löt toissijaisia, korostuu. Sosiaalisuutta korostavista kulttuureista tuleville tehtävään
keskittyminen ja vähäinen sosiaalisuus työpaikalla ovat sopeutumisen kannalta vaa-
tivia ilmiöitä. (Hämäläinen 2001, 41, 80-81 ja 85; Törmälä 1998, 58-60; Ali-Yrkkö
ym. 2000, 104.) Suomalaisten tehokkuutta onkin arvioitu lisäävän sosiaalisen kans-
sakäymisen minimoiminen työpaikalla. Aika käytetään työntekoon ja työasioista
keskusteluun. Esimerkiksi toisen työhuoneeseen menemisen ilman työhön liittyvää
asiaa ei useinkaan koeta kuuluvan työpaikan kulttuuriin, vaikka esimiehet henkilöinä
koetaankin helposti lähestyttäviksi.

Kommunikaation kohtaamattomuus saattaa aiheuttaa ongelmallisia tilanteita myös
kollegojen välillä. Esimerkiksi tiimityössä suomalaiseen keskustelukulttuuriin liittyvä
“asiasta” puhuminen vähentää todennäköisyyttä, että suomalaiset osaajat esittäisi-
vät “puolivalmiita” ajatuksia tai ideoita. Tällöin ryhmässä, jossa on vain yksittäisiä
tai harvoja muista kulttuureista tulleita, myös he saattavat pyrkiä omaksumaan kult-
tuurin, jossa ideatasolla olevia ajatuksia ei helposti nosteta esiin. Samalla englannin
kielen käyttö voi rajoittaa suomalaisten jo ennestään rajoitetumpaa itsensä ilmaisua.
Keskustelu rajoittuu pahimmillaan vain lähes valmiiden ajatusten esittelyyn, eikä
kriittistä ja monesta eri näkökulmasta asiaa tarkastelevaa vuorovaikutustilannetta
pääse syntymään. Aktiivisemman keskustelukulttuurin maista tulevat yksilöt saat-
tavat myös jättää hyvätkin, mutta vasta alustavalla tasolla olevat ajatuksensa esittä-
mättä, jos valtakulttuuri tai työyhteisön kulttuuri ei tue niiden esittämistä ja osoita
halukkuutta tukea ja pohtia yllättäviä ja mahdollisesti yleisestä näkemyksestä poik-
keavia mahdollisuuksia. Tämä viittaa tiimin olemukseen löyhänä itsenäisten yksilöi-
den ryhmänä, joilla on omat projektinsa, kun taas monissa muissa kulttuureissa tiimi
ymmärretään huomattavasti kiinteämmäksi yksiköksi. Erityisesti kollektiivisen kult-
tuurin maista tuleville suomalainen näkemys tiimityöskentelystä voi olla yllätys. Tii-
mi ei olekaan tiukka ja yksilöitä sitova, vaan löyhä itsenäisten yksilöiden yhteistyö-
foorumi, jonka koossa pitävä voima on yhteinen päämäärä (Hämäläinen 2001, 36-
37).

Innovatiivisuuden kannalta olisi olennaista, että ilmapiirin avoimuus ei rajoitu hel-
posti lähestyttäviin esimiehiin ja kollegoihin vain konkreettisten ja valmiiksi pohdittujen
kysymysten kohdalla. Joissakin tapauksissa tiimin keskustelukulttuurin koettiin muut-
tuneen avoimemmaksi ulkomaalaisten osuuden lisäännyttyä ryhmässä. Tällöin myös
suomalaiset ryhtyivät ilmaisemaan ajatuksiaan vapaammin. Uuden keskustelu-
kulttuurin syntyminen voidaan nähdä sosiaalisena innovaatioina, joka avaa tiimille
uusia mahdollisuuksia. Avoin ja kiinnostunut suhtautuminen myös ideatason ajatuk-
siin teknisten, sosiaalisten tai organisatoristen innovaatioiden esittämisessä tukee
monipuolisen ongelmanratkaisutilanteen syntymistä. Onkin todennäköistä, että moni-
kulttuurisen yhteisön innovatiivisuus ei näy vain uusien ongelmanratkaisutapojen
muodossa, vaan myös sosiaalisina innovaatioina, esimerkiksi uudenlaisen keskustelu-
kulttuurin syntymisenä työyhteisön jäsenten välillä. Olennaista innovatiivisuuden
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kannalta on yhteisön kyky ottaa vastaan, nostaa keskusteluun ja viedä eteenpäin
erilaisia ja yllättäviäkin ehdotuksia.

6.2.1.4 KAHVITAUKOSYNDROOMASTA SMALL TALKIIN

Keskustelukulttuuri ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tavat näkyvät myös laajemmin
työyhteisössä vaikuttavana tekijänä, eivät vain tiimityössä tai johtajuudessa. Työasi-
oiden ulkopuolisten keskustelujen merkitys sosiaalisten verkostojen rakentajina on
olennainen tekijä ja niiden kautta on mahdollista paitsi oppia tulkitsemaan toisten
vuorovaikutustapoja, arvoja ja ajatusmaailmaa myös tuntea olevansa osa yhteisöä.
Tätä prosessia heikentävät usein käytännössä esimerkiksi  . . .

• sähköpostin laajamittainen käyttö kommunikaatiokanavana henkilökohtaisen vuo-
rovaikutuksen sijaan koetaan joskus tapana välttää henkilökohtaista kontaktia. Epä-
virallisten sähköpostien kirjoittaminen suomeksi postituslistoille ja lyhyen englan-
ninkielisen tiivistelmän liittäminen viestiin on yhtäältä positiivista, mutta toisaalta
osoittaa ulkomaalaiselle, että hän ei ole täysipainoisesti mukana käynnissä olevas-
sa keskustelussa. Hänellä on rooli sivustakatsojana, jolle tiedotetaan asian pääkoh-
dat. Usein hyvällä englanninkielellä laaditut sähköpostit korostavat myös ihmisten
haluttomuutta henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen, koska syy vähäiseen vuoro-
vaikutukseen ei ole sähköpostien perusteella ole kielitaidottomuus.

• ns. “kahvitaukosyndrooma” voi hankaloittaa sopeutumista työyhteisöön. Jo val-
miiksi usein melko vähäisenä koetun keskustelukulttuurin ja “small talkin” käänty-
minen suomenkielelle kahvitauoilla, aiheuttaa suomea osaamattomalle tai kieltä vain
heikosti ymmärtävälle ulkopuolisen olon. Pitkään jatkuessa tilanne voidaan kokea
hyvinkin kiusallisena ja jopa ahdistavana Hän ei ole tasa-arvoinen osa epävirallista
sosiaalista yhteisöä, mikä hidastaa sopeutumista työyhteisöön. Tämänkin ongel-
man useimmat näkevät realistisesti eli suomenkielisyys ymmärretään ja toisaalta
korostetaan, että myös itsellä olisi mahdollisuus opetella suomea, jos aika ja moti-
vaatio riittäisivät. Useimmilla on kokemuksia myös muista kulttuureista ja verrattu-
na moniin muihin ei-englanninkielisiin maihin, englantia käytetään kuitenkin Suo-
messa melko paljon myös epävirallisissa keskusteluissa.

Monissa tutkimuksissa ulkomaalaiset työntekijät nostavat esille vuorovaikutuksen
vähäisyyden suomalaisessa työympäristössä. (Törmälä 1998, 49-51; Hämäläinen
2001, 81.) Myös tässä tutkimuksessa nousi esiin sama ilmiö, mutta usein työyksik-
kö- ja yksilökohtaiset erot ovat suuria. Jossakin määrin tilanne vaihtelee myös alu-
eittain Kärjistäen pääkaupunkiseudulla ilmiö on ehkä vähemmän näkyvä kuin pie-
nemmillä paikkakunnilla, koska ulkomaalaisia on enemmän ja vuorovaikutuskulttuu-
ri tämän myötä muokkaantunut. Toisaalta myös suomalaiset ovat erilaisia ja stereo-
typioiden korostaminen ei välttämättä ole mielekästä. Haastatteluissa nousi esiin
komijako, joka on karkea mutta käyttökelpoinen kuvattaessa suomalaisten kommu-
nikaatiotapoja.

• Osa suomalaisista on avoimia ja heidän kanssaan on helppo kommunikoida. He
aloittavat keskustelun aktiivisesti myös itse ilman toisen osapuolen aloitetta.
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• Osa käyttäytyy kuin peili; jos heille puhuu ja on ystävällinen he käyttäytyvät sa-
moin sinua kohtaan. He eivät kuitenkaan välttämättä tule koputtamaan ovelle ja
aloita keskustelua vaan odottavat aloitetta.

• Osa on sulkeutuneita ja käyttäytyy kuin keskustelun avaaminen olisi häirintää.

Suurin osa suomalaisista lukeutuu todennäköisesti keskimmäiseen ryhmään. Olen-
naista on liian voimakkaiden stereotypioiden luomisen välttäminen myös suomalai-
sista. Kyse ei olekaan suomalaisten muuttamisesta “puheliaammiksi”, vaan eri kult-
tuurien välisten vuorovaikutustapojen erilaisuuden ymmärtämisestä. Kyky tulkita
sekä omaa että vierasta tapaa kommunikoida on sekä suomalaisille että ulkomaa-
laisille osapuolille voimavara monikulttuurisessa työympäristössä. .

6.2.1.5 SILLANRAKENTAJIA

Poikkeuksetta ulkomaalaisia palkanneet esimiehet korostivat osaamisen merkitystä
eli jos tiettyä osaamista ei löydy Suomesta, se täytyy etsiä ulkomailta. Jos näkemys
rajoittuu osaamiseen, edellä kuvatun kommunikaatiokatkoksen syntyminen on to-
dennäköistä. Tosin tämän ongelman ulkomaalaisia palkanneet johtajat ovat usein
tunnistaneet. Ja toisaalta kulttuurisia eroja ja stereotypioita nähdään myös suurten
organisaatioiden eri yksiköiden välillä tai eri puolelta Suomea saapuvien osaajien
välillä, joten kommunikaation vaikeus ei liity yksin eri kansallisuuksien välisiin suh-
teisiin. Perinteisesti esimerkiksi markkinoinnin ja T&K-toiminnassa työskentelevi-
en kommunikaatio aiheuttaa erilaisia ongelmatilanteita.

“Kyllähän kun ihmiset tuntee henkilötasolla niin kyllähän ne stereotypiat joko vahvis-
tuu, et se on just sellanen tai sitten ne katoavat. Että on sen henkilön nimi ja se on
sellanen eikä oo enää mitään stereotypiaa. Ja onhan meillä yrityksen sisälläkin
stereotypioita, että minkälaisia on ne ihmiset, jotka toimii tässä yksikössä ja ne jotka
toisessa . . ja sitten vielä markkinoinnissa erikseen.”

esimies, Tampere

Parhaimmillaan monikulttuurisuutta ja henkilöjohtamista korostavat esimiehet näki-
vät selkeitä etuja monipuolisessa henkilörakenteessa sinänsä. Esimies, jonka näke-
mys monikulttuurisuudesta sisälsi myös muut kulttuurit kuin etnisesti toisistaan erot-
tuvat eri maiden kansalaiset, myös panosti ihmisten sopeuttamiseen ja sitouttami-
seen henkilökohtaisella tasolla. Henkilöjohtamiseen ja monikulttuuriseen johtami-
seen panostava johtaja saattaa nähdä esimerkiksi ulkoa ostetut asettautumispalve-
lut liian persoonattomina ja yksilöä väheksyvinä. Myös suomenkielen osaamiseen
panostetaan usein tällaisessa yksikössä, vaikka työkielenä onkin englanti. Tällaises-
sa työyhteisössä sopeuttaminen työhön ja yhteiskuntaan tapahtuu työtovereiden ja
esimiehen tuella “tutor”- tai “buddyjärjestelmän” avulla, jossa henkilöiden väliset
todelliset suhteet korvaavat persoonattomat ostopalvelut. Henkilöjohtamiseen pa-
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nostamalla on mahdollista luoda monikulttuurisuutta tukeva ilmapiiri, joka ei rajoitu
vain eri etnisten ryhmien ja kansallisuuksien erityispiirteiden huomioimiseen, vaan
henkilöstön näkemiseen ihmisinä ja yksilöinä myös heidän muiden ominaispiirteidensä
kautta. Tällaisessa ilmapiirissä kansallisen kulttuurin ja etnisyyden muodostamat
erot arkipäiväistyvät käytännössä ja integroituminen työyhteisöön on vahvaa.

Luottamuksen ja epävirallisten keskustelujen kautta esimiehellä on mahdollista
luoda työntekijään suhde, joka mahdollistaa toimivan kommunikaation heidän välillään.
Kommunikaatio ei viittaa vain keskusteluihin, vaan laajemmin esimiehen kykyyn ja
haluun havainnoida ja tulkita työntekijöiden toimintaa ja mielialoja, jotta ongelmat
saadaan selvitettyä ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi. Työpaikan ulkopuolisten
yhteisten aktiviteettien avulla on mahdollista opetella tuntemaan toisensa syvälli-
semmin ja tämän myötä ymmärtää heidän käyttäytymisensä motiiveja entistä pa-
remmin. Vapaamuotoisen yhdessäolon, erilaisten urheilukisojen ja illallisten eli ns.
“elämysvalmennuksen” kautta on

• mahdollista murtaa kulttuurien välisiä selkeitäkin muureja

• lisätä avoimuutta

• vähentää turhaa auktoriteetin pelkoa

• kasvattaa rohkeutta ja vastuuottokykyä

• oppia kriittisen palautteen antamista ensin epävirallisissa yhteyksissä ja myöhem-
min myös virallisesti

• yhdessäolo auttaa ymmärtämään toisen ruumiinkieltä ja lukemaan rivien välistä en-
tistä paremmin eli kehittää kokonaisvaltaista kommunikaatiokykyä

(Maunula 1999, 87.)

Myös luottamuksen ja yhteishengen rakentaminen ovat osa sitä prosessia, joka aut-
taa työntekijöiden integroimisessa työyhteisöön. Myös tässäkin työpaikan ulkopuo-
lisilla aktiviteeteilla on tärkeä roolinsa. Olennaista on kuitenkin suomalaisten ja esi-
miesten osallistuminen eli tapahtumat eivät saa olla ”ajantappoa” ulkomaalaisille,
mikä ennemminkin korostaa heidän erillisyyttään valtaväestöstä kuin integroi työ-
yhteisöön. Päämääränä ei ole vain sosiaalisten suhteiden ja kommunikaation kehit-
täminen, vaan tämän kautta myös työtehon ja motivaation parantaminen.

“Sit on hirveen tärkeetä, että suomalaiset menee niihin tapahtumiin mukaan. Tyypillises-
ti se on esimies ja on tosi tärkeetä, että esimies menee, korkeintaan jos pentu on kipee voi
jäädä pois. Esimiesten on oltava paikalla kun järjestetään jotain. Se maksaa ittensä takasi
hyvänä henkenä ja työpanoksena kun viittii järjestää tämmösiä ihan spontaaneja tai sit
järjestettyjä. Etenkin kun he tulee yleensä paljon sosiaalisemmista yhteisöistä , että ei
suomalaista ”talvikäyttäytymistä” heti, vaikka kyllä he tulee sitten hieman alas tältä
omalta tasoltaan.”

esimies, Helsinki
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Yrityksen rakenteet ja toimintatavat luovat puitteet ”suurelle ulkomaalaispolitiikal-
le” organisaation sisällä. Varsinainen prosessin laatu, ”pieni ulkomaalaispolitiikka”,
muodostuu kuitenkin esimiesten ja työyhteisön kulttuurisesta kompetenssista ja si-
toutumisesta prosessiin. Jälkimmäisessä samankin yrityksen sisällä saattaa olla suuria
eroja yksiköiden välillä.

Suomalaisten yritysten kansainvälistyessä ja työyhteisöjen monikulttuuristuessa
ilmiö on tullut entistä näkyvämmäksi ja ajankohtaisemmaksi. Ongelmia sopeutumi-
sessa ja sitoutumisessa näyttää aiheuttavan pääasiassa kyvyttömyys kommunikoi-
da tehokkaasti. Tämä ei ole vain ulkomaalaisten ongelma, vaan laajemmin työyhtei-
söä, sen uusia ja vanhojakin jäseniä koskeva ilmiö. Työyhteisöjä ja tiimityötä on
usein tarkasteltu siinä vaikuttavien yksilöiden erilaisten roolien kautta. Työyhteisöön
uusia ajatustapoja ja yksilöitä sopeuttavien henkilöiden (culturing) rooli korostuukin
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. (Ramirez &Wallin 1998.) Sopeuttaminen
ja toimintatapojen näkyväksi tekeminen ei olekaan vain esimiesten tehtävä. Esi-
miesten on mahdotonta ja epätarkoituksenmukaista oman substanssiosaamisensa
lisäksi oppia kaikkien kulttuurien erityispiirteitä. Näin ollen yrityskulttuurin rooli
sopeuttajana on tärkeä. Yrityskulttuurin ja siinä korostuvien paikalliskulttuurin eri-
tyispiirteitä pystyvät uusille työntekijöille parhaiten välittämään jo yrityksessä työs-
kentelevät henkilöt, erityisesti muut ulkomaalaiset ja mahdollisesti saman kansalai-
suuden tai kulttuuritaustan omaavat yksilöt. (ks. Törmälä 1998, 22; Sappinen 1992,
10; Kettunen 1997, 185).

Tarvitaan sillanrakentajia, jotka luovat uutta toimintatapaa työyhteisöön ja
sopeuttavat yksilöitä vuorovaikutuskulttuuriin tarpeen mukaan. Truxin (2000) mu-
kaan kulttuurisilla sillanrakentajilla on kaksois- tai kolmoiskulttuuritausta.Useamman
kulttuurin syvä tuntemus antaa kyvyn nähdä asioita monesta perspektiivistä yhtäai-
kaa. Näitä moniosaajia kuvaa moniulotteinen ongelmanratkaisukyky, joustava ajat-
telu ja moniammatillisuus sekä erityisesti sosiaaliset taidot. (Trux 2000b, 306.) Sillan-
rakentaja - tai kulttuurinen mediaattori - voi olla primääri mediaattori, joka pystyy
välittämään tietoa kahden kulttuurin välillä osaten molempien kulttuurien kielet ja
arvot sekä tavat. Sekundäärinen mediaattori käyttää kolmatta kieltä ja kulttuuria
välittääkseen tietoa kahden kulttuurin välillä. Hän tuntee toisen kulttuurin kielen ja
mahdollisesti myös tavat sekä arvot, mutta välittää tietoa kulttuurien välillä kolman-
nen kielen avulla. Myös organisaatiolla voi olla mediaattorin rooli. Tällöin puhutaan
institutionaalisesta mediaattorista. Kulttuurisen mediaattorin merkitys on
vuorovaikutustavoiltaan erilaisten kulttuurien ”tulkkina” toiminen ja sitä kautta esi-
merkiksi oikeiden toimintatapojen löytäminen kansainvälisen yrityksen eri kohde-
maissa. (Karppinen-Takada 1992, 1-4.) Sillanrakentajina käytetään usein ulkomaa-
laisia, mutta suomalaiseen keskustelukulttuuriin ja työyhteisöön sisään pääsemisek-
si myös valtaväestön edustajilla on tässä roolinsa. Potentiaalista sillanrakentajan
roolia edustavat esimerkiksi:
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• “Tutorit”, jotka opastavat lähinnä työhön ja työelämään liittyvissä kysymyksissä.

• “Buddyt”, jotka opastavat myös työajan ulkopuolella arkipäivän asioihin liittyvissä
toimenpiteissä ja sosiaaliseen verkostoon sisään pääsemisessä.

• Esimies, joka avustaa pääasiassa työtehtävien sopeuttamisessa.

• Työyhteisö, jonka valmius sopeutua uusiin tulokkaisiin yhteisönä vaikuttaa merkit-
tävästi mahdollisuuksiin sopeutua työympäristöön.

• Henkilöstöosasto ja asettautumispalveluiden tuottajat, jotka tarjoavat neuvoja mo-
niin käytännön ongelmiin, mutta joissakin tapauksissa palvelun laajuudesta riippu-
en pyrkivät toimimaan myös sosiaalisten verkostojen muodostajina, jne.

Tällä hetkellä sillanrakentajien tehtävää hoitavat usein ulkomailla väliaikaisesti työs-
kennelleet esimiehet tai kollegat, joiden kulttuurinen kompetenssi ja aikaresurssit
voivat kuitenkin olla melko rajoitettuja. Globaalitalouden kulttuuri helpottaa yhteis-
toimintaa kokonaisuutena, mutta  kulttuurisen kompetenssin omaavien sillanraken-
tajien roolin sovittaminen työyhteisön arkeen voi pitkällä tähtäimellä muodostua kil-
pailueduksi globalisoituvassa toimintaympäristössä. Kulttuuristen mediaattorien saa-
minen yritykseen helpottaa sekä yrityksen toimimista ulkomailla että ulkomaisen
työvoiman saamista yrityksen kotimaahan. Kun yrityksessä tunnetaan eri kulttuu-
reja ja niiden vuorovaikutus- ja toimintatapoja, on myös ulkomaalaisten työntekijöi-
den helpompi tulla töihin yritykseen. Kulttuurinen kompetenssi ja kommunikaatio-
kyvykkyys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä voi olla jopa vetovoimatekijä ulko-
maisesta työvoimasta kilpailtaessa.
Tavoitteena ei ole vain ulkomaalaisten sopeuttaminen, vaan koko työyhteisön kes-
kustelukulttuurin kehittäminen osana prosessia. Uudet kulttuurit, yrityksen toiminta-
tavat ja paikalliskulttuuri luovat lähtökohdat prosessille. Perustana voi toimia yhtei-
nen globaalitalouden kulttuuri, joka osaltaan on jo luonut monia yhteisiä piirteitä
monikulttuurisen työyhteisön sisälle. Olennaista on tunnistaa eri kulttuurien kohtaa-
misista aiheutuvat ongelmat ja sopeuttaa myös paikalliskulttuurin erityispiirteet tar-
koituksenmukaisella tavalla osaksi toiminnallista fuusiokulttuuria.

Suomalaisilla on oma kommunikaatiokulttuurinsa tapoineen ja strategioineen ja
eri kulttuureista Suomeen tulevat kokevat sen eri tavoin. Törmälä esimerkiksi arvi-
oi, että amerikkalaisten mielestä suomalaiset vaikuttavat todennäköisesti vähäpu-
heisilta, kun taas japanilaiset saattavat pitää suomalaisia liiankin elehtivinä ja
spontaaneina. (Törmälä 1998, 32.) Eri kulttuurien - erityisesti oman - kommunikaatio-
tapojen tuntemisesta on apua monikulttuurisessa työyhteisössä toimittaessa ja
kommunikoitaessa. (ks. Ali-Yrkkö ym. 2000) Omien toimintatapojen tunteminen on
koka tapauksessa avain, koska yksilöiden välillä kulttuuriset stereotypiat pitävät
paikkansa hyvin vaihdellen ja rajoitetusti. Stereotypiat eivät yleensä ole erityisen
hedelmällinen lähtökohta, vaan on katsottava syvemmälle stereotypioiden taakse ja
tarkasteltava tarjolla olevien monipuolisten resurssien tarjoamia mahdollisuuksia
kehittää keskustelukulttuuria ja mahdollisuutta luoda sosiaalista pääomaa myös
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monikulttuurisessa yhteisössä. Eri tyyppisten ihmisten luonteenpiirteitä voidaan hyö-
dyntää prosessissa ja työyhteisön kulttuurin muokkaamisessa. Esimiehen tulisi siis
tunnistaa työntekijöiden erilaiset lähtökohdat ja hyödyntää tätä tietoa yksikön johta-
misessa. Kommunikointikykyisiä yksilöitä voi hyödyntää “kulttuurisen mediaattorin”
tehtävässä ja peili-ihmisiä pyrkiä aktivoimaan potentiaalinsa sosiaalisen ilmapiirin
kehittämiseksi. Sulkeutuneita voi pyrkiä herättämään, mutta luonnollisesti yksilölle
on annettava myös oikeus vetäytyä

Kärjistäen sillanrakentajien tehtävänä on kehittää yhteisön kommunikaatiokulttuuria
kokonaisuutena ja erityisesti integroida uudet tulokkaat työyhteisöön ja työn ulko-
puoliseen yhteisöön, jos jälkimmäinen on yksilön kohdalla tarkoituksenmukaista.
Esimerkiksi globaalitalouden vaeltaja ei välttämättä koe tarpeelliseksi heti integroitua
paikalliseen yhteisöön, jolloin tämä prosessi on mielekästä käynnistää vasta kun
yksilö sen tarpeelliseksi kokee. Yksilön syrjäytyminen kaikista sosiaalisista
verkostoista on pahin mahdollinen tilanne ja toisaalta myös eristäytymistä vain omaan
etniseen ryhmään tai ulkomaalaisiin on tarkoituksenmukaista ainakin jossakin mää-
rin pyrkiä välttämään. Osaamisen sitouttamisen kannalta sosiaaliset verkostot suo-
malaisiin osaajiin auttavat muodostamaan globaaleja osaajaverkostoja, jotka ovat
potentiaalinen resurssi alueelle myös ulkomaalaisten muutettua maasta pois. Toi-
saalta ulkomaalaiset muodostavat usein luonnollisia yhteisöjä yhteisten kokemusten
ja taustojen vuoksi, mutta tämän ei tulisi estää toimivaa vuorovaikutusta valtaväestön
kanssa. Tavoitteena on siis kulttuurisen kompetenssin ja kommunikaatiokyvykkyyden
kehittäminen sekä yksilö että työyhteisötasolla sosiaalisen pääoman ja innovaatio-
prosessin vahvistamiseksi.

6.2.2 Työ- ja uramahdollisuudet

Työtehtävien laatuun ja yleiseen työilmapiirin ollaan siis tyytyväisiä, mutta etene-
mis- ja uramahdollisuuksiin ei nähdä yhtä positiivisina. Erityisesti ulkomaalaisten
puolisoiden työmahdollisuudet nähdään heikkoina. Etenemis- ja uramahdollisuuksia
rajoittavat paitsi Suomen kohtuullisen pienet työmarkkinat myös yritysten tottumat-
tomuus palkata ulkomaalaisia. Etenemismahdollisuudet liittyvät lähinnä yrityksen
sisällä tarjolla oleviin mahdollisuuksiin, kun taas uramahdollisuudet voidaan nähdä
laajemmin koko alueen työmarkkinoiden näkökulmasta tarjolla olevina kiinnostavi-
na ja haastavina mahdollisuuksina.

Mahdollisuutensa edetä uralla yrityksen sisällä ulkomaalaiset työntekijät näkivät
melko usein hieman heikompina suomalaisiin kollegoihinsa verrattuna. Joissakin ta-
pauksissa vastaajat pitivät jopa itsestään selvänä, että ulkomaalaisen ja suomalai-
sen vaihtoehdon väliltä ylennettäväksi valitaan lähes poikkeuksetta suomalainen.
Syynä tähän pidettiin yleensä olemassa olevia sosiaalisia verkostoja, joissa toisillensa
ennestään tutut henkilöt valitsevat toisiaan alaisikseen. ”Finn-boy –painotus” näh-
tiin joissakin johtaja/esimies valinnoissa selkeänä, mutta teknisten projektien johta-
misen kohdalla ilmiö ei juurikaan noussut esiin.
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“Luulen, että sillä on merkitystä oletko suomalainen vai et, kun ylennyspäätöksiä teh-
dään. Se on paljon helpompaa suomalaiselle. Olen uudestaan ja uudestaan nähnyt,
miten suomalainen ylennetään ulkomaalaisen sijaan; se johtuu verkostoista, kenet tun-
net, kuka sinut on palkannut ja ehkäpä kouluttanutkin. Jos katson johtajalinjaa ylöspäin
pääjohtajaan asti, en näe yhtään ulkomaalaista. Tekniset ryhmät ovat avoimempia ulko-
maalaisille, mutta johtorengas (management circle) on suljetumpi.”

ICT-osaaja, Kanada

Jos yrityksen ylin johto on täysin suomalainen, sen koettiin vahvistavan ajatusta,
että yrityksen kulttuuriin kuuluu suomalaisuuden arvostaminen johtajavalintoja tai
ylennyspäätöksiä tehtäessä. Tämä tukee näkemystä sopeuttamisen ja sitouttami-
sen tärkeydestä. Ilman aitoja sosiaalisia verkostoja ja yrityksen toimintatapojen to-
dellista ymmärtämistä osana paikalliskulttuuria myös etenemismahdollisuudet to-
dennäköisesti heikkenevät ainakin tiettyjen esimiestehtävien osalta.

Monet ulkomaalaisista olivat kuitenkin myös edenneet urallaan ja näkivät
etenemismahdollisuutensa yrityksen sisällä hyvinä. Tosin osassa näitäkin tapauksia
oletettiin, että eteneminen olisi ollut astetta nopeampaa jos olisi ollut suomalainen.
Vastaajat kuitenkin totesivat myös sen, että ilmiö on todennäköisesti melko luonnol-
linen ja todellinen myös monissa muissa maissa ja kulttuureissa. Mahdollisesti Suo-
men perinteisesti monokulttuurinen yhteiskunta kuitenkin jarruttaa ulkomaalaisten
etenemistä ja heidän osaamisensa tunnustamista enemmän kuin maissa, joissa eri-
laisuuteen on totuttu. Lisäksi suomalaiselle kulttuurille tyypillinen tasa-arvoisuus ja
luotettavuus ja niiden korostaminen yhteiskunnan olennaisina piirteinä kärjistävät
ristiriitaista tilannetta, jossa yksilön kulttuurisen tai etnisen taustan oletetaan kuiten-
kin vaikuttavan hänen mahdollisuuksiinsa edetä organisaatiossa.

Kokonaisuutena uramahdollisuudet erityisesti johtotehtäviin nähtiin kuitenkin
parempina suomalaisille kuin ulkomaalaisille kandidaateille. Tutkimus ei voi toden-
taa onko tilanne todella tämä, mutta olennaista on tulkinnan yleisyys, mikä aiheuttaa
todennäköisesti ainakin jossakin määrin negatiivisia tuntemuksia työnantajaa ja Suo-
messa työskentelyn mielekkyyttä kohtaan. Organisaation näkeminen epätasa-ar-
voisena isäntäkulttuurin ja muiden kulttuurien edustajien välillä voi heikentää työn-
tekijän sidettä ja luottamusta työnantajaa kohtaan ja heikentää sen uskottavuutta
todella kansainvälistyneenä yrityksenä. Tällöin yksilön on ehkä vaikeampi integroitua
kiinteäksi osaksi työyhteisöä ja näkemys omista valtayhteisön edustajia heikommista
mahdollisuuksista osaltaan syrjäyttää ulkomaalaiset omaksi yhteisökseen ja toimii
yhteisöstä irrottavana demotivaattorina. Useimmiten oma kehitysprosessi nähtiin
kuitenkin realistisesti eikä nopeita urahyppyjä edes odotettu. Ulkomaalaisuus ja puut-
tuvat sosiaaliset verkostot nähtiin usein kuitenkin vain osana – tai joskus ei lainkaan
- etenemismahdollisuuksia vähentävää kokonaisuutta. Muita olivat sekä matala
organisaatiorakenne ja haastateltavien spesifi osaaminen eli mahdollisia paikkoja ei
ollut usein monia tarjolla.
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Uramahdollisuuksiin laajemmin asuinseudullaan (kuva 14) tai Suomessa (kuva
15) yleensä monet vastaajista suhtautuivat astetta negatiivisemmin kuin mahdolli-
suuksiin edetä uralla työnantajayrityksen sisällä. Kuvan 15 perusteella voidaan pää-
tellä, että Suomen menestys monissa kansainvälisissä kilpailukykyä mittaavissa tut-
kimuksissa ei välttämättä heijastu kilpailukykyisyyden yhdelle osa-alueelle;
vetovoimaisuuteen osaajien globaaleilla työmarkkinoilla. Jopa 27 prosenttia vastaa-
jista oli pääosin tai täysin eri mieltä väitteen: “Suomi tarjoaa globaalisti kilpailukykyi-
set työmarkkinat ja hyvät uramahdollisuudet” kanssa. Niistä, joiden mielestä “Hy-
vät uramahdollisuudet” ovat erittäin tärkeä tekijä asuinseudun valinnassa jopa 34
prosenttia oli täysin tai pääosin eri mieltä väitteen kanssa ja niistä, joille “Hyvät
uramahdollisuudet” ovat olleet tärkein tekijä tulla Suomeen 35 prosenttia on täysin
tai pääosin eri mieltä.1 . Pääsääntöisesti urakehitys on kansainvälisen muuton yksi
tavoite ja osa globaalitalouden osaajien työelämässä vallitsevaa dynamiikkaa, mikä
korostaa ilmiön merkitystä ja lisää todennäköisyyttä lähteä etenkin niiden kohdalla,
jotka urakehitystä erityisesti arvostavat.

Kuva 15. “Suomi tarjoaa kansainvälisesti kilpailukykyiset työmarkkinat ja hyvät
uramahdollisuudet” (N=553).

Uuden työpaikan etsimistä Suomesta ei yleensä pidetty yhtä todennäköisenä kuin
ulkomaille siirtymistä työpaikkaa vaihdettaessa. Suomen työmarkkinat eivät siis yleen-
sä ole edes se kenttä, jolta Suomessa asuvat ulkomaalaiset osaajat työtä etsivät.
Poikkeuksena ovat yleensä ne, joiden suomalaisen puolison työ on sidottu Suomeen.
Toisaalta Suomen työmarkkinat eivät tarjoa Suomea taitamattomalle osaajalle lo-
puttomasti mahdollisuuksia. Kieliongelman ohella valinnan vaihtoehtoja koettiin ra-
joittavan ainakin jossakin määrin suomalaisten yritysten oletettu kyky sopeuttaa ul-
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1 Nykyiseen työpaikkaansa nämäkin vastaajat ovat kuitenkin tyytyväisiä.
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komaalainen Suomea taitamaton osaaja osaksi työyhteisöä. Tosin tätä mahdolli-
suutta harva oli edes vakavasti harkinnut, koska todennäköisempää olisi vaihtaa
maata, jos työpaikan vaihdos tulisi ajankohtaiseksi eikä henkilökohtaisia siteitä maa-
han ole.

6.2.2.1 PUOLISOIDEN TYÖLLISTYMINEN

Yhä useammin ulkomaille työhön lähtevä osaaja on perheellinen ja perheen molem-
mat puolisot ovat mukana työelämässä. Ulkomaille työhön lähtöä harkittaessa kes-
keiseksi kysymykseksi nousevatkin usein mukana matkustavan puolison työllisty-
mismahdollisuudet. Puolison työnsaantivaikeuksista voi muodostua koko perheen
ulkomaille lähtemistä jarruttava tekijä. Erityisesti uraa kotimaassaan luoneen puoli-
son kotiin jääminen uudessa asuinpaikassa voi aiheuttaa stressiä puolisoiden välille
ja sitä kautta johtaa sopeutumisen epäonnistumiseen myös työssäkäyvän puolison
osalta tai ainakin heikentää hänen työmenestystään. (Harvey 1998, 309-310 ja 321;
Caliguiri, Hyland & Joshi 1998.) Siinä missä globaalitalouden osaajat toivotetaan
tervetulleeksi suomalaiseen työelämään, heidän vähemmän globaaleilla toimialoilla
työskentelevät puolisonsa kohtaavat toisenlaisen todellisuuden. Tähän tutkimukseen
haastatelluista 33 puolisosta vain yksi oli täysin tyytyväinen nykyiseen työtilantee-
seensa ja vakituiseen työpaikkaansa. Neljä muuta oli työssä, mutta väliaikaisesti
eivätkä kovin tyytyväisiä työhönsä. Puolisoista 26 ei ollut koskaan työskennellyt
Suomessa, huolimatta yrityksistä etsiä työtä. Kaikki työttömät puolisot olivat var-
moja, että työttömyyden jatkuessa perheet lähtevät maasta huolimatta puolison va-
kituisesta työpaikasta. .Suomen heikot työ- ja uramahdollisuudet osaajien puolisoille
olivat selkeä pullonkaula etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Työn saanti ei ole puolisolle välttämätöntä heti, mutta pitemmällä aikavälillä
toimettomuus johtaa todennäköisesti muuttoon, koska työssä olevan ja globaalisti
sovellettavaa osaamista omaavan puolison on pääsääntöisesti mahdollista löytää
työtä myös monesta muusta maasta. Monet puolisoista olivat kuitenkin tyytyväisiä
tilanteeseen, jossa voivat olla pienten lasten kanssa kotona, jos maahan muutosta on
vain vähän aikaa ja sopeutumisprosessi voimakkaasti käynnissä sekä lapsilla että
perheellä.

“Ajattelin työskennellä täällä, mutta edellytys olisi sujuva suomen kieli, mikä tosin on
aivan ymmärrettävää, joten opettelen nyt suomea. Toisaalta on aivan ok viettää enem-
män aikaa perheen kanssa nyt, kun lapsetkin totuttelevat suomenkieliseen kouluun.”

Lääketieteen tohtori, puoliso, Yhdysvallat

Tilanne koetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta väliaikaiseksi. Työelämään halutaan
päästä, kun lapset ovat sopeutuneet ja/tai vanhempien mielestä riittävän vanhoja
päivähoitoon. Pitkään maassa pysymistä suunnittelevien näkökulmasta puolison työl-
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listyminen on edellytys maahan jäämiselle. Jos maahan jäädään työttömyydestä
huolimatta, se heikentää huomattavasti taloudellisen hyvinvoinnin tasoa ja hanka-
loittaa puolison integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sosiaalisiin verkostoi-
hin. Myös Törmälän (1998) tutkimuksessa perheellisten ulkomaalaisten osaajien
keskeinen ongelma oli puolisoiden työttömyys. Jatkuessaan tilanne johti myös vai-
keuksiin saada ystäviä ja sitä kautta oppia suomenkieltä. Sosiaalisten verkostot ja
suomenkielen taito todennäköisesti lisäisivät työn saantimahdollisuuksia, joten tilan-
ne ruokkii itse itseään. (Törmälä 1998, 67-70.)

Ongelmia työn saannissa aiheuttaakin useimmiten kielitaito, mutta myös työnan-
tajien suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin. Moni työtä etsinyt puoliso oli
kohdannut ennakkoluuloja ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan. Heillä oli kokemuk-
sia suoranaisesta syrjinnästä eli työpaikkaa ei haluttu antaa ulkomaalaiselle tai työ-
sopimusehtoja tarjottiin selkeästi huonompina kuin suomalaisille. Yleensä suomalai-
set hakijat ovat etusijalla sekä työvoimatoimiston että työnantajien näkökulmasta.
Myös ulkomaalaisten tutkintojen ja työkokemuksen arvostus ei useinkaan ole kovin
korkealla Suomessa. Työnsaantivaikeuksien syynä voivat olla myös hankaluudet
työluvan saamisessa. Puolisoiden osaaminen ei ehkä kohdistu toimialalle, jolla on
työvoiman tarvetta tai työvoimatoimistot eivät tulkitse heidän osaamistaan tai kou-
lutustaan ammattiin sopivaksi. Tilanne on siis hyvin erilainen kuin valmiiseen työ-
paikkaan saapuvilla osaajilla ja näkemys työllistymismahdollisuuksista onkin puoli-
soilla huomattavasti negatiivisempi.

Ongelmana eivät yleensä ole vain ulkomaalaiselle vaikeat työmarkkinat. Jos per-
heessä on pieniä lapsia, näille voi olla vaikeaa löytää hoitopaikkaa vanhemman ol-
lessa työttömänä, vaikka tarkoituksena olisikin käyttää aikaa suomenkielen opiske-
luun ja työpaikan etsintään. Ilman sukulaisia ja ystäviä Suomessa asuvan kotiäidin
näkökulmasta tilanne voi näyttää mahdottomalta. Lapset on saatava päivähoitoon,
jotta voisi opiskella kieltä ja etsiä työtä päästäkseen mukaan työelämään. Saadak-
seen lapset hoitoon olisi kuitenkin jo oltava työelämässä mukana. Tästä selvittyään
puoliso voi siirtyä työnetsintään työmarkkinoille, jotka suhtautuvat ennakkoluuloisesti
ulkomaalaisiin työntekijöihin. Sopeutuminen työttömyyteen on vaikeampaa hyväk-
syä, mitä pitempään maassa oleskelu kestää, mitä koulutetumpi henkilö on ja mitä
enemmän hän työn saantiin panostaa.

Puolisoiden työ on siis erittäin tärkeä tekijä paitsi perheen (taloudellisen) hyvin-
voinnin myös osaajien sitoutumisen ja puolison sopeutumisen kannalta. Asettautumis-
palveluiden sisältöä onkin joidenkin kansainvälisten yritysten kohdalla laajennettu
tukemaan myös puolison työllistymistä:

• Kerrotaan kohdemaan työmahdollisuuksista jo etukäteen ja konkreettisesti osoitta-
malla mahdollisia työpaikkoja

• Tarjotaan työtä joko yrityksen sisältä tai mahdollisilta alihankkijoilta tai yhteistyö-
kumppaneilta alueella
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• Jos puolison ammattitaito ei sovellu suoraan yrityksen työtehtäviin, luodaan tarkoi-
tuksenmukainen tehtävä, jonka hän voi toteuttaa (markkinatutkimus, haastattelu-
tutkimus alueen avainhenkilöille yritykselle tärkeistä asioista, jne.)

• Korvataan tulon menetyksiä suoraan taloudellisesti

• Tuetaan puolison opiskelumahdollisuuksia toimimalla yhteistyössä paikallisten
koulutusorganisaatioiden kanssa

(Atlas Van Lines 2000; Harvey 1998).

Käytännössä palvelut ovat usein koskeneet lähinnä komennustyöläisiä yritysten si-
säisissä siirroissa, ei niinkään paikallisella sopimuksella maahan tulevia. Kalliiden
erityispalveluiden laajamittainen käyttö kaikkien ulkomailta palkattavien kohdalla ei
olekaan todennäköistä, mutta erilaisia sovelluksia esimerkiksi listan vaihtoehdoista
on tarkoituksenmukaista harkita. Ilmiöön on kiinnitetty  huomiota myös kansallisella
tasolla esimerkiksi Yhdysvalloissa. Siellä on tehty lakialoite, joka mahdollistaisi vain
muutamaksi kuukaudeksi maahan saapuvan osaajan puolison työskentelyn maassa.
Ulkomaalaisten puolisoiden työllistymisvaikeudet ja osaajien näkemys suomalaisis-
ta työmarkkinoista kasvattavat todennäköisyyttä, että vaihtaessaan työpaikkaa ul-
komaalainen pariskunta tai perhe vaihtaa myös maata.

6.3 Hyvinvointiyhteiskunta kilpailuetuna ja haittana

6.3.1 Taloudellinen ympäristö irrottaa

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat korkeasti koulutettujen kohtuullisen alhai-
sen palkkatason, korkean tuloveron, muiden verojen ja työeläkemaksukäytännön
merkityksen Suomen vetovoimaisuutta heikentävänä kokonaisuutena osaavalle ul-
komaalaiselle työvoimalle. Kyse ei ole vain tarkoista palkkasummista ja veroasteis-
ta, vaan myös siitä mielikuvasta ja tarinasta, joka ulkomaalaisten osaajien keskuu-
dessa on vallalla. Täysin tyytyväisiä palkkaansa oli vain 6 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista ja veroastettaan piti siedettävänä 3 prosenttia (kuva 16).

Suomalaisten pienet palkkaerot ja verotuskäytäntö heijastavat feminiinisen kult-
tuurin ja hyvinvointivaltion arvopohjaa. Kaikille pyritään takaamaan peruselintaso
tulonjaon kautta, kun taas suorituskeskeisessä maskuliinisessa yhteiskunnassa (USA,
UK) köyhyys nähdään pitkälti seuraukseksi yksilön omista valinnoista, eikä yhteis-
kunnan tulisi kustantaa heidän valitsemaansa elämäntapaa. (Hofstede 1991, 97.)
Verotuksen korkean tason ja matalien tulojen kokeminen negatiivisena ilmiönä ei
siis ole vain talouteen liittyvä ilmiö, vaan myös erilaiseen arvopohjaan perustuvan
maailmankatsomuksen aiheuttama moraalinen ristiriita, jolle olisi löydettävä uusia
ratkaisuja muuttuvassa toimintaympäristössä.
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Kuva 16. Tyytyväisyys taloudellisen ympäristön tekijöihin

Vaikka palkka ja veroaste ovat yleensä selkeästi tiedossa jo ennen maahan muutta-
mista, niiden merkitys tulee esiin usein työhön ja maahan sopeutumisen jälkeenkin.
Toisaalta moni on tullut maahan paremmalla sopimuksella, mutta sopimusta uusitta-
essa taloudelliset etuudet lasketaan paikalliselle tasolle, mikä usein aiheuttaa ongel-
mia. Tulotasoa myös verrataan usein korkeiden tulotasojen maihin kuten Isoon-
Britanniaan tai Yhdysvaltoihin, jolloin erot kasvavat hyvinkin suuriksi. Taulukossa
11 on vertailtu joitakin tulojen ja verotuksen kärjistettyjä suhteita kolmessa Euroo-
pan maassa. Vertailuja on hankala tehdä ja niihin on syytä suhtautua varauksella ja
karkeina todellisuuden yksinkertaistuksina. Taulukko 11 on vain suuntaa antava,
mutta kuvaa myös sitä todellisuutta, jota monet haastateltavat taloudellisen hyvin-
vointinsa tasosta Suomessa kuvasivat. Suomesta onkin kärjistäen puhuttu “tutki-
mus- ja kehittämistyön halpatyömaana”, mikä on seurausta pienistä tuloeroista eri
koulutustasojen välillä (Castells & Himanen 2001).

“Kun hain toista työtä, suomalaiset yritykset eivät kyenneet maksamaan “markkina-
hintaa”. Tämä ei koske vain minun alaani; katso esimerkiksi sairaanhoitajien palkkoja -  ei
ihme että he lähtevät ulkomaille töihin. Jos Suomi ei kykene pitämään itse kouluttamiaan
sairaanhoitajiaan, miten se sitten voi houkutella ulkomaalaisia Suomeen?”

ICT-osaaja, Iso-Britannia

“Kun muutimme Suomeen, mieheni palkka leikkaantui puolella, mutta halusimme kuiten-
kin tulla.”

Bioteknologia-osaaja, Yhdysvallat

23,3

25,9

28,3

21,6

27,1

39,2

29,7

23,6

19,9

11,9

23,0

29,3

16,9

14,8

13,0

22,5

8,2

12,8

6,0

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Taloudellinen hyvinvointini on nyt
korkeampi kuin ennen muuttoa

Suomeen (N=549)

Suomessa eläke-etuuteni toimivat
hyvin (N=548)

Palkka ja muut taloudelliset
kannustinpalkkiot ovat riittävät

(N=552)

Nykyinen veroasteeni on siedettävä
(N=550)

täysin samaa mieltä pääosin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä pääosin eri mieltä täysin eri mieltä



135

Sopeutuminen ja sitoutuminen suomalaiseen työ- ja elinympäristöön

Taulukosta 11 käy ilmi myös ulkomaalaiselle perheelle tyypillinen, mutta suomalai-
sille epätyypillinen tilanne eli vain toinen puolisoista käy työssä. Tämän tutkimuksen
haastatelluista puolisoista vain yksi oli koulutustaan vastaavassa työssä, joten suo-
malaisittain epätyypillinen tilanne pitää paikkansa näiden perheiden kohdalla. Vaik-
ka monien kohdalla tulotaso ei näin dramaattisesti ollut Suomeen muuton johdosta
laskenut, usein taloudellisen hyvinvoinnin tasosta tai ainakin nettotuloista joudutaan
tinkimään, kun valintana on Suomi. Suomeen muuton seurauksena taloudellisen
hyvinvoinnin taso oli noussut selkeästi vain alle 13 prosentilla vastaajista. Toisaalta
tämä viittaa myös työ- ja uramahdollisuuksien suureen arvostukseen yli taloudellis-
ten tekijöiden globaalitalouden osaajien valinnoissa, mutta voidaan nähdä myös kil-
pailuhaittana sekä osaajien houkuttelussa että sitouttamisessa.

Taulukko 11. Tulojen ja verotuksen kärjistetty vertailu Suomessa, Saksassa ja Iso-
Britanniassa (TEK 2002; TT 2002, 3; Juusela 2001, 37.)

Verotuksen on tiedetty jo pitkään olevan yksi pullonkaula suomalaiselle kilpailuky-
vylle yritysten ja vähemmissä määrin myös kansainvälisen työvoiman näkökulmas-
ta. (ks. Schienstock & Hämäläinen 2001, 43). Suomen työnantajat ovatkin jo pit-
kään olleet huolissaan suomalaisen tuloverotuksen kilpailukykyisyydestä. Verotuk-
seen on tartuttu esimerkiksi Saksassa, missä useammalle vuodelle ajoittuva verouu-
distus sisältää veronkevennyspaketin ansiotuloille. Myös Hollannissa tuli vuoden
2001 alusta voimaan tuloverotuksen kokonaisuudistus, johon liittyi rajaveroasteiden
alentaminen. Samoin Belgia on ilmoittanut alentavansa ylimmän marginaalivero-
prosenttinsa 50 prosenttiin vuonna 2003. Suomi on jäämässä Tanskan ohella aino-
aksi maaksi Euroopassa, jossa 50 prosentin raja ylittyy 33 000 euron vuosituloilla.
(TT 2002, 4.) Tuloverotus on myös Suomessa viime vuosina hieman laskenut, mutta
ulkomaalaisten kohdalla uudistuksia on ollut vain vähän.

Näkökulma verotukseen on erilainen maassa vain toistaiseksi asuvalla verrattu-
na pysyvästi asuvaan. Esimerkiksi joidenkin maiden porrastettu verotus ulkomaa-
laisille nähdään usein oikeudenmukaisena käytäntönä. Tällöin veroprosentti kasvaa
vuosittain ja saavuttaa paikallisen tason esimerkiksi kuudentena maassaolo vuonna.
Porrastettu verotus nähdään perusteltuna, koska vain muutaman vuoden Suomessa
työskentelevä ei koe hyötyvänsä ennen työelämää ilmaisesta koulutuksesta tai työ-

Suomi Saksa (2000) Iso-Britannia (2001)

Diplomi-insinöörin vuosipalkka 2000*
(e)

37 000 50 000 53 000

Keskijohdon ja vaativan asiantuntija-
tehtävän vuosiansiot 2000 (USD)

41 000 82 000 65 000

Keskituloisen yksinäisen tuloveroaste
1999

35 % 43 % 25 %

Keskituloisen perheen tuloveroaste
1999**

47 % 31 % 29 %

*30 - 35-vuotiaana,   **2 lasta, toinen vanhemmista kotona palkkatulo 440 000 mk
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elämän jälkeisistä eläke-etuuksista tai muista vanhuspalveluista. Korkea verotus ei
välttämättä näy myöskään korkeana laatuna kohderyhmän käyttämissä julkisissa
palveluissa ja toisaalta yksinasuvat tai lapsettomat pariskunnat käyttävät palveluja
hyvin vähän. Porrastus vähentäisi “ilman vastinetta” maksetun veron määrää lyhy-
en oleskelun aikana ja riittävän pitkän maassa asumisen jälkeen yhteiskunnan tuot-
tamien etuuksien realisoituminen yksilön elämässä “oikeuttaisi” verotuksen nouse-
misen paikalliselle tasolle. Toisaalta kyse ei ole vain tuloverotuksesta, vaan verotuk-
sesta laajemmin.

“Verot olisivat ok, jos olisin syntynyt täällä, opiskellut ja jäisin eläkkeelle. Miksi pitää
maksaa, kun vain työskentelen täällä, en ole taakkana yhteiskunnalle? Maksan 47 pro-
senttia tuloveroa, 20 prosenttia kaikesta mitä ostan, 75 prosenttia bensasta . . . veroasteeni
on 75 prosenttia kaiken kaikkiaan, se ei voi olla oikein, miksi maksan tämän valtiolle?”

ICT-osaaja, Etelä-Afrikka

Taloudellisen hyvinvoinnin merkitys tulee ajankohtaiseksi erityisesti tietyissä elä-
mänvaiheissa ja tällöin verotusta, palkkatasoa ja mahdollisuutta parantaa taloudel-
lista elintasoa jossakin muualla, pohditaan toden teolla. Myös siirtyminen taloudelli-
sesti entistä heikompaan tilanteeseen on vaikea askel, vaikka osaajat eivät taloudel-
lista menestystä ensisijaisesti tavoittelekaan.

“Luulen että palkka on suurin syy lähteä. Italiassa palkka on suunnilleen sama, mutta
verot pienemmät ja perheelläni on asunto siellä, joten asuminen olisi halvempaa.”

ICT-osaaja, Italia

“Toivon, että mieheni saisi korkeampaa palkkaa ja voisimme hankkia suuremman asun-
non. Tämä ei haittaisi jos olisimme nuorempia, mutta olemme 35-vuotiaita ja perheellisiä
ja molemmilla on korkea koulutustaso. Yhdysvalloissa meillä oli saavutettuna selvästi
korkeampi elintaso ja on vaikeaa ottaa taka-askeleita.”

puoliso, Yhdysvallat

Vaikka Suomen verot ovat korkeat ja palkat T&K-tehtävissä melko alhaiset, kyse
ei ole vain siitä, vaan myös yleisestä näkemyksestä Suomesta “verottajavaltiona”,
joka kustantaa myös “vapaa-matkustajat” työtätekevien verovaroilla. Monissa kult-
tuureissa työn arvostukseen liittyy mahdollisuus vaurastua ja turvata tulevaisuuten-
sa ja perheensä hyvinvointi ahkerasti työskentelemällä. Suomessa tätä mahdolli-
suutta ei käytännössä ole ja koska palkkataso ja verotus tarkoittaa kahden ihmisen
“pakollista” työskentelyä perheellisille, myös elämäntapa on valmiiksi muokattu osin
julkisesta sektorista riippuvaiseksi perheen ulkopuolisine lastenhoitoineen. Osaltaan
kyse onkin hyvinvointiyhteiskunnan periaatteesta kustantaa julkisia palveluita, joita
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muualla kustannetaan yksityisten rahastojen tai vakuutusten kautta. Toisenlaisesta
kulttuurista saapuvalle herää kysymys, miksi maksetaan julkiselle sektorille, joka
tarjoaa terveydenhoitopalvelut, lasten hoidon ja eläkkeet, kun voisi maksaa yksityi-
selle sektorille siinä määrin kuin tarpeelliseksi näkee tai jopa säästää paremmista
nettotuloista vanhuuden varalle.

Vaikka monet vastaajista näkevät tulonjaon positiiviset vaikutukset yhteiskunnan
tasa-arvoisuuden, ennakoitavamman toimintaympäristön ja turvallisuuden perusta-
na, myös erilaisia verotus- ja työeläkemaksukäytäntöjä on tarkoituksenmukaista pohtia
osana kansainvälistä vetovoimaisuutta (ks. Hjerppe, Kari & Lönnqvist 2001). Ta-
loudelliset tekijät kokonaisuutena ovat kansallisena vetovoimatekijänä ennemmin
heikkous kuin vahvuus ja usein niillä on pitkäaikaista sitoutumista heikentävä vaiku-
tus.

6.3.2 Terveydenhoitopalvelut ja koulut

Suomea ja sen kaupunkiseutuja “markkinoidaan” ulkomaalaisille osaajille usein hy-
vinvointivaltiona, joka tarjoaa korkealaatuisia julkisia palveluja kaikille kansalaisille
tasapuolisesti. Hyvinvointivaltion palvelut ovat usein perustelu myös korkealle ve-
rotukselle. Näin ollen palvelujen laadun tulisi vastata odotuksia, jotka ovat “markki-
noinnista” ja hyvinvointivaltion maineesta johtuen usein melko korkeat. Tämä näkyi
myös tämän tutkimuksen aineistossa, jossa suomalaiset julkiset palvelut arvostettiin
yleensä hyvin korkealle. Toisaalta ne, jotka käytännössä palveluita olivat käyttä-
neet, nostivat esiin myös monia ongelmakohtia tai vajavaisuuksia sekä palveluiden
laadun että niiden saatavuuden osalta. Eniten keskustelua aiheuttavat (maahan-
muuttoon liittyvien prosessien ohella) terveydenhuolto ja lasten koulut. Kaikki ilmiöt
eivät liity suoraan vastaajien ulkomaalaisuuteen ja siitä nouseviin ongelmiin, vaan
myös yleisemmin palvelutasoon suomalaisissa julkisissa organisaatioissa. Jos hy-
vinvointivaltiota ja sen palveluja käytetään perusteluna korkealle verotukselle ja
ominaisuutena kansainvälisen vetovoimaisuuden lisäämisessä, on syytä tarkastella
kriittisesti tuotettuja palveluita ja toisaalta niiden kohdentumista osaavaan työvoi-
maan eli taloudellisesti kohtuullisen hyvin toimeentulevaan väestönosaan.
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Kuva 17. Tyytyväisyys toiminnallisen ympäristön tekijöihin

6.3.2.1 TERVEYDENHOITOPALVELUT HYVINVOINTIVALTIOSSA

Terveydenhoitopalveluiden koetaan pääsääntöisesti olevan laadukkaita ja tervey-
denhuolto järjestelmän kohtuullisen toimiva. Jo ennen terveydenhuollon piiriin pää-
semistä järjestelmä aiheutti monille ongelmia. Erityisesti puolisoilla, mutta myös var-
sinaisesti työhön tulleilla ulkomaalaisilla oli ongelmana terveydenhuoltoon oikeutta-
van KELA-kortin saaminen. Maassa oleskelun pituudesta ja oleskeluluvan statuk-
sesta riippuvat käytännöt vaikuttivat epäselviltä ja anomuksia jouduttiin tekemään
usein uudelleen ja prosessi saattoi olla hidas. Erityisesti englanninkielentaidottomuus
toimistoissa ja toisaalta suomenkieliset kirjeet ulkomaalaisille vaikeuttivat prosessia.
Yritykset ovat kuitenkin yhteistyössä paikallisten KELA:n toimistojen kanssa pyrki-
neet ratkomaan ongelmia ja joissakin tapauksissa on luotu uusia toimiva käytäntöjä.
Julkinen terveydenhuolto ei siis suoranaisesti toivota ulkomaalaisia tervetulleeksi ja
jos hoidon piiriin pääseminen kestää pitkään, se edelleen vähentää mielekkyyttä
maksaa veroja julkisen sektorin palveluiden ylläpitämiseksi.

Usein odotukset järjestelmän tasosta ovat liiankin korkealla ja pettymyksiä syn-
tyy. Monilla vastaajista oli negatiivisia käytännön kokemuksia terveydenhuollon
laadusta. Oikeanlaista hoitoa ei aina koettu olevan tarjolla ja palvelun laatua pidet-
tiin heikkotasoisena joko kotimaan tasoon verrattuna tai yleensä. Myös odotusaikojen
pituus koettiin usein kohtuuttomaksi. Nämä tekijät liittyvät osin suomalaisen
terveydenhoitojärjestelmän kulttuuriin omatoimisia asiakkaita hoitavana instituutio-
na ja osin palveluiden varsinaiseen laatuun.
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 Julkiset palvelut ovat hyvin
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(N=547)  

Opiskelumahdollisuudet
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kuntoilumahdollisuudet ovat

monipuoliset (N=553)

Asuinseutuni kulttuuritarjonta on
riittävä (N=545)

Asuinseutuni yöelämä on riittävän
vilkasta (N=554)

täysin samaa mieltä pääosin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä pääosin erimieltä täysin erimieltä
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Monissa maissa on esimerkiksi vahva “perhelääkäri” perinne eli sama ja tuttu
lääkäri hoitaa koko perheen tai suvun parhaassa tapauksessa uransa alusta eläk-
keelle jäämiseen saakka. Perhelääkäri on lähes “perheenjäsen” ja auttaa järjestä-
mään myös oman osaamisensa ulkopuolelle jäävät terveydenhuoltoon liittyvät ky-
symykset. Kotikäynnit ovat normaali tapa tavata sairastunut asiakas. Tällaisesta
kulttuurista tulleen henkilön on ehkä vaikea nähdä hyvin intiimin palvelun ollessa
kyseessä niitä vahvuuksia, joita suomalainen hoitotapa tuottaa. Usein pitkätkin odotus-
ajat ja asiakkaan ohjaaminen paikasta toiseen vähentää palvelun ihmisläheistä luon-
netta. Monissa kulttuureissa lääkärin saa tavata heti tai ainakin hoitaja tarkistaa
tilanteen kiireellisyyden heti potilaan saapuessa vastaanotolle. Myös vielä
valmistumattomien tai vasta erikoistumassa olevien lääkäriopiskelijoiden käyttämis-
tä lääkärin tehtävissä hämmästeltiin, jos ilmiö oli havaittu. “Opiskelijoiden” toimimi-
nen monissa kulttuureissa hyvin korkealle arvostetussa lääkärin ammatissa saattaa
osaltaan murentaa järjestelmän laadun uskottavuutta.

Osa vastaajista oli kuitenkin hyvinkin tyytyväisiä saamaansa palvelun laatuun
esimerkiksi lapsen syntymään liittyvien terveyspalveluiden osalta. Myöskään kult-
tuuri tai kieliongelmat eivät juurikaan nousseet esiin, vaan palvelua oltiin saatu pää-
sääntöisesti myös englannin kielellä. Globaalitalouden osaajat ovat asiakasryhmänä
siis todennäköisesti palvelua ja laatua vaativia mutta kulttuurillisesti sopeutuvainen
ryhmä. Taavelan (1999) mukaan perusterveydenhuollon työntekijöistä joka kuudes
arvioi itsensä rasistiksi. Taavelan mukaan luku on todellisuudessa vielä suurempi ja
yksi “ärsyttävä piirre” maahanmuuttajissa oli juuri vaativuus. (Taavela 1999, 172.)
Luku vaikuttaa korkealta ja tässä tutkimuksessa ei terveydenhoitohenkilökunnan
negatiivinen asenne noussut esiin, mikä ehkä korostaa osaajien edellytyksiä toimia
erilaisissa kulttuureissa.

Vaikka suomalaisen terveydenhuollon laatu ja resurssit ovat keskustelun aihe
myös kansallisesti, ulkomaalaisten kohdalla kysymys kärjistyy, koska usein oletuksena
on pohjoismaisen hyvinvointivaltion korkealaatuisten palvelujen konkretisoituminen
erityisesti terveydenhuollossa. Palvelujen “ilmaisuus” ei myöskään ole osaavan työ-
voiman kohdalla välttämättä suuri etu, koska usein maissa, joissa julkinen tervey-
denhoito ei ole yhtä kattavasti järjestetty, työnantaja maksaa työntekijöiden yksityi-
set sairausvakuutukset. Esimerkiksi Yhdysvalloissa työnantajan kustantamiin
sairaanhoitoetuuksiin ovat yleensä oikeutettuja kaikki kokopäivätyöntekijät ja hei-
dän huollettavansa. Sairausvakuutusturvan säilymistä työntekijän vaihtaessa työ-
paikkaa sekä perheenjäsenten osalta on viime vuosina edelleen parannettu. (Kari,
Laitinen-Kuikka & Markwort 2001, 214.) Osaajalla on siis käytössään yksityisen
sektorin lääkäripalvelut osana palkkatuloa työnantajan kautta kuten Suomessa ve-
rotuksen kautta. Tosin yksityisen sektorin vakuutukset eivät yleensä koske yhtä
kattavasti puolisoa tai lapsia kuin Suomessa, joten hyvinvointivaltion perheorientaatio
näkyy myös tässä.
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Kärjistäen mielikuva suomalaisesta terveydenhoitojärjestelmästä on vielä erit-
täin hyvä, mutta kokemukset osoittavat mielikuvan usein ehkä liiankin positiiviseksi.
Osaavalle työvoimalle ilmainen terveydenhoito ei kaikilta osin ole myöskään erityi-
nen etuus, koska vastaavat palvelut vakituiselle työntekijälle kustantaa monissa muissa
maissa työnantaja yksityisellä sairausvakuutuksella.

6.3.2.2 KANSAINVÄLISTYVÄ KOULULAITOS

Toinen usein mainittu julkinen palvelujärjestelmä on koululaitos. Niukka enemmis-
tö vastaajista haluaa lapsensa suomalaiseen ja suomenkieliseen kouluun (taulukko
12). Kuitenkin yli puolet perheistä, joissa molemmat vanhemmat ovat ulkomaalai-
sia, suosii virallista kansainvälistä koulua tai suomalaista englanninkielistä opetusta.
Virallisen kansainvälisen koulun suosiota heikentää todennäköisesti osaltaan melko
korkeat lukukausimaksut. Toisaalta myös 37 prosenttia niistä vastaajista, joilla on
suomalainen puoliso, haluaisi lapsensa käyvän joko englanninkielistä suomalaista
koulua tai virallista kansainvälistä koulua. Englanninkielinen koulu voi olla edellytys
myös maahan jäämiselle.

“Jos emme saa lapsia englanninkieliseen kouluun Tampereella, lähden, muussa tapauk-
sessa jäämme.”

ICT-osaaja, Intia

“Salo ei tarjoa riittäviä englanninkielisiä koulumahdollisuuksia lapselleni, kun hän saa-
vuttaa normaalin Ison-Britannian standardien mukaisen kouluiän”

ICT-osaaja, Iso-Britannia

Usein lähtö onkin ajoitettu niin, että lapset pääsevät kouluun kotimaassa tai mahdol-
lisesti jossakin kolmannessa - usein englanninkielisessä - maassa. Tämä ei perustu
niinkään suomalaisten koulujen näkemiseen heikkolaatuisina, vaan yleensä toisen-
laisen kasvatusympäristön ja englanninkielisen tai kotikulttuurin tarjoamien lähtö-
kohtien arvostamiseen lasten kasvua paremmin tukevana ympäristönä.

Koulumahdollisuuksia eivät pohdi vain seudulla jo asuvat ulkomaalaiset, vaan
myös seudulle sijoittumista harkitsevat lapsiperheet tiedustelevat usein mahdolli-
suutta englanninkieliseen opetukseen ja/tai viralliseen kansainväliseen kouluun.
Kysyntä julkisille kansainvälisille ja ei-suomenkielisille koulumahdollisuuksille siis
todennäköisesti kasvaa, mutta kalliiden erityiskoulujen kysyntä säilynee pitkälti suo-
malaisesta palkkatasosta johtuen suunnilleen ennallaan. Erityissopimuksilla tulevien
työntekijöiden määrä, joiden sopimus sisältää myös lasten koulujen kustannukset, ei
todennäköisesti tule lähi vuosina kovin paljoa kasvamaan. Helsingin ja Espoon alu-
eella tehdyn selvityksen mukaan. Selvitykseen vastasi 41 korkean teknologian yri-
tystä, jotka työllistävät yhteensä yli 20 000 henkilöä pääkaupunkiseudulla. Nämä
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yritykset osallistuvat yhteensä 16 työntekijänsä lapsen lukukausimaksuihin, eikä
määrän odoteta kovinkaan paljon kasvavan seuraavana vuonna. Helsingin kansain-
välisessä koulussa oli tutkimushetkellä myös vapaita oppilaspaikkoja (Nordfors 2001).

Taulukko 12. Mihin kouluun toivoisit lastesi menevän puolison kansalaisuuden mu-
kaan? (%)

Vastaajat eivät kuitenkaan aina olleet kovin tyytyväisiä koulun tasoon, vaan esimer-
kiksi Oulun seudulla opettajien englanninkielentaitoa ja jopa joidenkin oppikirjojen
englanninkieltä pidettiin osin puutteellisena tai finglishinä. Jos suomalainen koulu-
laitos ei vakuuta osaamisellaan, on melko epätodennäköistä, että ulkomaalaiset va-
litsevat suomalaisen koulun kotimaansa tai jonkin kansainvälisesti arvostetun koulu-
laitoksen sijaan. Erityisesti virallisten kansainvälisten koulujen ja toisaalta myös eng-
lanninkielisten koulujen tai luokkien opetuksen tasoa arvioidaan helposti kielen puh-
tauden perusteella. Toisaalta suomalaiselle koululle ominaiset toimintatavat kuten
oppilaiden vapaus sekä koulurutiinien että muun kouluun liittyvän toiminnan puitteis-
sa olisi tarkoituksenmukaista selittää ulkomaalaisten lasten vanhemmille, koska il-
miö saattaa näyttää ulkoapäin jopa välinpitämättömyydeltä. Suomalaisesta työelä-
mässä korostuva itsenäisen työskentelyn piirre näkyy myös koulussa, mutta voi-
daan tulkita toisesta kulttuurista käsin hyvin eri tavalla.

“ Täällä lapset leikkivät ja tappelevat koulun pihalla jo tuntia ennen koulun alkua ja
samoin sen jälkeen. Yhdysvalloissa lapset viedään kouluun ja koulu ottaa vastuun ja
heidät noudetaan pois, kun koulu päättyy. Rakenne on selkeämpi. Kouluissa on ehkä
vähemmän selkeä rakenne myös opetuksessa, joka ohjaa oppilaita. Se on enemmän “tee-
se-itse” mentaliteetti ja se on hieman ongelma pojalleni.

Yhdysvalloissa kuri oli lähes sotilaallinen ja lapsilla oli selvät rajat mitä saa tehdä ja mitä
ei. Se oli hyväksi lapsille. Jos tuli tappelu tai ongelmia, siitä tuli suuri juttu koulussa ja
kotona ja se oli sen loppu. Täällä he eivät tunnu välittävän mitä lapset leikkikentällä tou-
huavat. Poikani tulee silloin tällöin itkien koulusta, kun joku on hakannut hänet. Tällai-
seen emme olleet tottuneet valloissa”

puoliso, Yhdysvallat

 Mitä koulua suosit? (%) Puolison kansalaisuus

Suomalainen Ei suomalainen Yhteensä

Suomalaista ja suomenkielistä 61 44 52

Suomalaista englanninkielistä 17 22 20

Virallista kansainvälistä koulua 20 33 27

Erityispedagokiikkaa (Steiner, Montessor, etc.) 2 2 2

Yhteensä 100 100 100

N 176 192 368
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Koulujen merkitys on suuri, koska pysyvyyden ja uusien monikulttuurisen sukupol-
vien syntymisen kannalta on olennaista, että vanhemmat uskovat koulujen kykene-
vän tarjoamaan riittävän korkealaatuista opetusta lapsilleen. Esimerkiksi opettajien
monikulttuurisuustaidot ovat entistä tärkeämmässä asemassa, kun luokka ei enää
koostu vain valtakulttuurin lapsista. Monet ulkomaalaisista puolisoista korosti myös
kasvatuskulttuurin ja roolimallien merkitystä osana laadukasta koulujärjestelmää.
Suomen edelleen hyvin “vapaaksi” tulkittu kasvatus saatetaan nähdä hyvien tapo-
jen ja kehittyneen sosiaalisen identiteetin muodostumisen kannalta ongelmalliseksi.
Pitkällä tähtäimellä juuri kouluilla on suuri vastuu maahan muuttaneiden toisen su-
kupolven sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja toisaalta myös niiden koh-
dalla, jotka maasta lähtevät, mielikuvien luomisessa suomalaisesta yhteiskunnasta.

Luonnollisesti ulkomaalaisilla on samoja vaikeuksia kuin suomalaisilla saada lap-
sensa tiettyyn päiväkotiin tai kouluun tai saada nopeaa ja tehokasta palvelua aina
terveydenhoitopalveluja käyttäessään. Kohderyhmälle spesifit ongelmat ovat ter-
veydenhuollon kohdalla kuitenkin lähinnä järjestelmään yleensä, ei niinkään moni-
kulttuurisuuteen, liittyviä kysymyksiä. Myös kurin puuttuminen ja ohjatun toiminnan
vähäisyys nähtiin eräänlaisena “struktuurin” puuttumisena, mikä liittyy näkemyk-
seen suomalaisten ehkä liian vapaasta lasten kasvatuksesta. Ilmiö on todennäköi-
sesti sama kuin työpaikoilla ja koulussa eli yksilöllisyyden ja omatoimisuuden koros-
taminen on luontaista suomalaiselle kulttuurille, mikä näkyy myös itseorganisoitu-
ville yksilöille suunnitelluissa terveydenhoitopalveluissa, kouluissa ja päiväkodeissa.
Sama ilmiö oli nähtävissä muiden julkisten palveluiden kohdalla. Kritiikki ei kohdistu
niinkään kykyyn ottaa huomioon eri kulttuurien tarpeita kuin palveluiden laatuun ja
organisointiin sinänsä, jotka tosin heijastavat suomalaista omatoimisuutta ja itsenäi-
syyttä korostavaan kulttuuria.

6.3.3 Tiedonsaanti ja muut palvelut

Globaalitalouden osaajat ovat sopeutuvaisia ja kaupunkiseuduilla tarjolla oleviin pal-
veluihin oltiin yleensä tyytyväisiä. Kysymykseen “mitä kaupunkiseutu voisi tarjota
tai mitä kaupunki voisi tehdä parantaakseen kaupungin vetovoimaisuutta ja helpot-
taa ulkomaalaisten sijoittumista?”, ei juurikaan keksitty vastauksia. Lähinnä koros-
tettiin englanninkielisen tiedon saatavuuden merkitystä sekä yksityisistä että julki-
sista palveluista. Erityisesti rahaliikenteeseen liittyvien palveluiden (laskut, pankki-
palvelut, ym.) toivottiin olevan saatavilla myös englanniksi. Toisaalta juuri näin eri
kaupunkiseuduilla on tehty ja vastaajat, jotka olivat käyttäneet palveluita muutama
vuosi sitten, totesivat tilanteen parantuneen muilta ulkomaalaisilta kuulemiensa kom-
menttien tai omien viimeaikaisempien kokemustensa perusteella. Suomalaisen kult-
tuurin pinta on siis aktiivisesti kansainvälistymässä. Käytännössä tietoa on kohtuul-
lisen paljon saatavilla ja sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat tuottavat jat-
kuvasti uusia englanninkielisiä oppaita, lomakkeita, jne. Ongelma on usein tiedon
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löytymisessä eli sitä ei osata etsiä tai kysyä oikeista paikoista. Lähes kaikista esiin
nousseista kysymyksistä on tietoa saatavilla paitsi suoraan ko. organisaatioista myös
eri organisaatioiden internet-sivuilla (www.kela.fi/english/, www.vero.fi/english,ym.),
mutta näiden olemassa oloa ei joko tiedetä tai niiden läpikäymiseen ei löydy tai
haluta löytää aikaa. Myös suoraan kohderyhmälle tarkoitettuja laajasti tietoa ja
monipuolisia linkkilistoja sisältäviä sivustoja on tarjolla (www.mobilefamilies.com,
www.virtual.finland.fi, jne.). Lisäksi yritysten henkilöstöosastoilla, asettautumiskon-
sulteilla, kulttuurikeskuksissa, yms. on tarjolla tietoa useimpiin esiin nousseisiin ky-
symyksiin. Tietoa on siis olemassa, mutta sen hyödyntäminen ei aina ole kovin in-
tensiivistä. Toisaalta on ymmärrettävää, että maahan työskentelemään tullut henki-
lö ei ehdi tai ei löydä näitä tietoja, mutta osittain kyse on varsin todennäköisesti
myös asenteesta. Tiedon tarve vaihtelee lautasantennien ostamisesta ja harrastus-
mahdollisuuksista verotukseen ja asunnon ostamiseen. Tietoa on saatavilla ja monia
asioita olisi tarpeellista tietää, mutta päivittäisen elämisen kannalta kysymykset voi-
vat kuitenkin odottaa, eikä niitä nähdä elintärkeinä sopeutumisen kannalta.

Muita palveluihin liittyviä toivomuksia jouduttiin usein jonkin verran miettimään
eli kovin akuuteista tarpeista ei välttämättä ole kyse:

• Etniset ravintolat ja etnistä ruokaa myyvät kaupat tarjoaisivat paitsi mahdollisuu-
den kansainvälisempään ruokavalioon myös vahvistaisivat kaupunkiseudun kan-
sainvälistä ilmettä sinänsä

• Julkisen liikenteen osalta linja-autokuskien kielitaitoa toivottiin hieman paremmaksi
eli riittäväksi vastaamaan kysymykseen minne bussi menee tai millä bussilla tiet-
tyyn paikkaan pääsee

• Palvelukulttuurin puuttumista (kassien pakkaus marketeissa, myyjien palvelualttius
liikkeissä) oudoksuttiin, mutta ei varsinaisesti odotettu sen muuttuvan

• Erilaisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus myös englanninkielisinä helpottai-
si/mahdollistaisi näihin mukaan pääsemistä/sen

• Pankkipalveluilta ja myös käteisautomaateilta toivottiin englanninkielisyyttä

Suomalaisen kaupunkiympäristön muut palvelut vaikuttavat tyydyttävän osaajien
tarpeet hyvinkin. Kirjastot, pururadat, paikallisliikenne ja muut yhteiskunnan tuotta-
mat palvelut saivat usein kiitosta hyvästä organisoinnista ja laadusta (kuva 17).
Samoin yksityisen sektorin palvelut nähtiin usein riittävinä ja hyvin toimivina. Toi-
saalta haastatellut puolisot mainitsivat usein kaupoissa tarjoilla olevan ruuan, eten-
kin hedelmien ja vihannesten, vähäiset vaihtoehdot. Puolisot olivat yleensäkin jonkin
verran tyytymättömämpiä palveluihin kuin heidän työssä käyvät puolisonsa. Suo-
malaisen kulttuurin homogeenisyys ja tietynlainen yksinkertaisuuden arvostaminen
näkyykin myös kauppaliikkeiden valikoimissa.
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“Suomi ei ole kulutus- tai mediakulttuuri. On hyvin vaikeaa löytää uusia malleja tai
muodikkaista vaatteita, ehkä kilpailun vähyydestä johtuen. Monien suomalaisten “maa-
laisesta” mentaliteetista saa vaikutelman, että heistä olisi paljon parempi asua metsässä,
poimia marjoja ja uida järvissä. Ei sillä etteikö se olisi miellyttävä kokemus, mutta odotan
tiettyjen tuotteiden ja palveluiden olevan saatavilla, jos asun eurooppalaisessa pääkau-
pungissa.”

ICT-osaaja, Iso-Britannia

Suomi ei olekaan todennäköinen kohdemaa urbaaneille city-ihmisille, vaan ennem-
minkin pikkukaupunkimaisuutta ja rauhaa arvostaville osaajille. Tähän viittaa myös
monissa ulkomaalaisissa tutkimuksissa korostettujen erilaisten kulttuuripalveluiden
ja urbaanin “yöelämän” merkityksen vähäisyys kaupunkiseudun vetovoimaisuudes-
sa (ks. esim. Castells 2001). Tässä tutkimuksessa kulttuuripalveluiden ja yöelämän
merkitys saivat vähiten mainintoja erittäin tai melko tärkeinä asuinseudun valintaan
vaikuttavina tekijöinä ja vain noin 15 prosenttia - lähinnä alle 25-vuotiaita -  oli täysin
tai osittain eri mieltä väitteen “asuinseutuni yöelämä on riittävä” kanssa (kuva 17).
Yöelämään kuuluvat pubit, ravintolat ja yökerhot koetaan yleensä riittäviksi tai niitä
on jopa liikaa. Ongelmana nähdään lähinnä suomalainen alkoholikulttuuri, joka näis-
sä sosiaalisen kohtaamisen paikoissa puhkeaa kukkaansa.

“Tiesin että alkoholismi on ongelma, mutta suomalaiset eivät todellakaan näytä tietävän,
että voit juoda myös maistaaksesi, ei vain tullaksesi täydellisen humalaan.”

ICT-osaaja, Iso-Britannia

“Jonkin verran enemmän juoppoja kaduilla kuin mihin olen tottunut. Suomalainen alkoholi-
kulttuuri vaikuttaa hyvin erilaiselta tanskalaiseen verrattuna. Täällä alkoholia ei juoda
nautinnoksi ruuan kanssa, vaan jotta tullaan nopeasti humalaan.”

ICT-osaaja, Tanska

Toisaalta tarjontaan ollaan kuitenkin tyytyväisiä ja suomalaiseen tapaan juhlia on
yleensä totuttu. Suomalainen alkoholikulttuuri ja erityisesti nuorten ja toisaalta vart-
tuneiden runsas alkoholin käyttö herättää kuitenkin negatiivisia tuntemuksia lähes
kaikkien muista kulttuureista tulevien keskuudessa. Yleensäkin liiallisen alkoholin
käytön koetaan vähentävän sosiaalisten tapaamisten laatua ja kiinnostavuutta. Usein
toivottiinkin kohtaamispaikkoja, joissa alkoholi ei ole pääroolissa kuten kahviloita
tms. Yöelämän tai kulttuurinähtävyyksien ja -tapahtumien määrä ei sinänsä ole to-
dennäköinen irrottava tekijä, joka heikentää ulkomaalaisten sitoutumista suomalai-
seen yhteiskuntaan. Sen sijaan suomalainen alkoholikulttuuri sosiaalisen kohtaami-
sen paikoissa ja näiden tapahtumien luonne voi tällainen osaltaan olla. Kärjistäen
kyse ei siis ole paikkojen määrästä, vaan tavasta jolla niitä suomalaisessa kulttuuris-
sa hyödynnetään.
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Kaupunkiseutujen tarjoamat palvelut eivät kuitenkaan vaikuta kokonaisuutena
olevan ongelma ulkomaalaisille osaajille. Vaikka ne koetaan hieman pelkistettyinä ja
yksinkertaistettuina versioina “suuren maailman” kaupunkiympäristöön verrattuna,
ne toimivat hyvin ja täyttävät osaajien tarpeet. Ongelmia tuottaa ennemminkin pal-
veluiden ja tiedon saatavuus englanninkielisenä. Myös englanninkieliset palvelut ovat
kuitenkin jatkuvasti lisääntymässä, joten tältäkin osin suomalaisten kaupunkien pin-
ta on kansainvälistymässä.

6.3.4 Asuin- ja elinympäristön laatu sitouttaa

Asuinympäristöön sopeudutaan yleensä hyvin ja sitä pidetään toimivana ja tyydyt-
tävänä, vaikka varsinaista arkkitehtonista loistoa tai historiallisia kaupunkeja ei Suo-
mesta juuri löydykään. Lähinnä puhtaus, toimivuus, pikkukaupunkimaisuus ja luon-
non läheisyys ovat ne tekijät, joista suomalainen kaupunkiympäristö voi korkealaa-
tuisena muualta tuleville tarjota. Jos tyytymättömyyttä asuinympäristöön esiintyy,
muuttaminen seudun sisällä ratkaisee usein ongelman. Yleensä tyytymättömyys
asuntoon on ongelma lähinnä alkuvaiheessa tilapäismajoituksen tai nopeasti hanki-
tun asunnon vuoksi. Varsinainen ongelma asuminen ja etenkään asuinympäristö ei
sitoutumisen kannalta ole. Kun ympäristöön totutaan ja sitä opitaan käyttämään, se
koetaan usein miellyttävänä ja rentouttavana. Pikkukaupunkimaisuus voidaan yh-
distää myös taloudelliseen hyvinvointiin erityisesti asuttaessa suurten kaupunkien
esikaupunkialueella tai ympäröivissä kunnissa.

“Palkka pieneni merkittävästi kun muutin Suomeen, mutta tämä talo oli paljon edullisem-
pi kuin Englannissa, samoin ruoka on edullisempaa. Taloudellinen hyvinvointini kasvoi
itse asiassa, koska emme tarvitse autoa täällä. Englannissa ajoin sata kilometriä työhön
joka päivä ja jouduin vielä käyttämään lisäaikaa välttääkseni ruuhka-ajat. Nyt pyöräilen
töihin kymmenessä minuutissa.”

ICT-osaaja, Iso-Britannia

Vaikka kaupunkiseudut myös Suomessa ovat kasvaneet, turvallisuus ja asuinympä-
ristön puhtaus ja saasteettomuus ovat edelleen Suomen vahvuuksia kansainvälises-
sä mittakaavassa ja Helsingin seudulla on tarjolla myös selkeästi suurkaupungille
ominaisia piirteitä. Sen sijaan suomalainen asumisväljyys ja asumisen taso eivät
välttämättä kaikilta osin edusta erityisen korkeaa tasoa, kun tarkastelun kohteena
ovat osaajat eli hyvin toimeentuleva väestönosa. (kuva18) Joistakin kulttuureista
(USA, Australia, tms.) tulevat hämmästelivät asuntojen pienuutta harvaan asutussa
maassa. Toisaalta lämmityskustannusten ja rakennusperinteen vuoksi tämä kuiten-
kin myös ymmärretään.
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Kuva 18. Tyytyväisyys asuinympäristön tekijöihin

Asuminen on myös kohtuullisen kallista suurempien kaupunkien keskusta-alueella
ja Helsingissä myös kansainvälisesti mitattuna.

“Myös asuminen on jonkinlainen ongelma. Asuntomme Yhdysvalloissa oli huomatta-
vasti suurempi kuin täällä, siihen on sopeutumista, mutta tiesimme sen ja se on muutos
johon on sopeuduttava. Se ei ole vain asunnon koko, on jotenkin yllättävää, että näin
harvaan asutussa maassa asutaan niin ahtaasti ja kalliisti. Olimme järkyttyneitä hinnois-
ta, koska asuminen täällä on lähes yhtä kallista kuin Bostonissa, mutta asunnot ovat
pienempiä”

 puoliso, Yhdysvallat

“Ongelmia löytää asunto puutarhalla kohtuulliseen hintaan. Asuntojen hinnat Helsin-
gissä vaikuttavat olevan Pariisin ja Lontoon tasolla.”

ICT-osaaja, Ranska

Asunnot ja välitön asuinympäristö eivät sinänsä aiheuta sopeutumiseen pullon-

kauloja eikä erityisiä kulttuurisia tekijöitä noussut voimakkaasti esiin. Suomalai-

nen hieman tylsä kaupunkirakentamisen perinne ja yksinkertaisuus olivat lähinnä

ne tekijät, jotka fyysisestä ympäristöstä jossakin määrin tekivät vähemmän kiin-

nostavan, mutta eivät korostuneesti.
Asumiseen liittyvä kulttuurien törmääminen liittyy pääasiassa asunnon hankkimis-

vaiheeseen. Suomalaiset vuokranantajat eivät aina olleet kovin halukkaita vuokraa-
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maan asuntoa ulkomaalaisille, mikä saattaa tehdä asunnon etsimisestä hankalan
prosessin. Tämä antaa negatiivisen kuvan suomalaisten asenteista ulkomaalaisia
kohtaan ja heikentää myös mahdollisuuksia saada toivomusten mukaista asuntoa
maahan saavuttaessa. Sama ongelma kohdataan usein myös huolimatta siitä, että
ensimmäisen asunnon vuokraamisessa käytetään yritystä takaajana. Toisaalta jos
saadaan asunto, jossa ei viihdytä ja sitä halutaan pian muuttamisen jälkeen vaihtaa,
tämä paitsi usein työllistää työnantajaa aiheuttaa stressiä myös maahan saapuneelle,
jolla todennäköisesti on monta muutakin sopeutumisprosessia meneillään.

Laajasti tulkittuna sopeutuminen asuin- ja elinympäristöön liittyy myös maan-
tieteellisiin ja ilmastollisiin tekijöihin. Vaikka vuodenaikojen vaihtelut voidaan nähdä
positiivisina muutoksina ympäristössä, monet eteläisemmistä maista kotoisin olevis-
ta vastaajista totesivat syksyn ja talven pimeyden masentavan vaikutuksen ilmene-
vän kolmannen talven lähestyessä. Suomalaisten taipumus alakuloisuuteen etenkin
syksyn edetessä todentui omakohtaisena kokemuksena, joka auttoi ymmärtämään
paikalliskulttuuria astetta syvällisemmin. Toisaalta tunne saattoi myös ahdistaa ja
halu lähteä korostua tämän luonnonilmiön vaikutuksesta.

“Aion lähteä kolmen tai viiden vuoden sisään sään ja talven vuoksi.”

ICT-osaaja, Ranska

Kokonaisuutena hyvin toimiva ja turvallinen asuinympäristö koettiin kuitenkin si-
touttavaksi tekijäksi, vaikka pitkä ja pimeä talvi voi joillekin hyvin toisenlaisiin ilmas-
to-olosuhteisiin tottuneille jossakin määrin irrottavana tekijänä toimiakin.

6.4 Ystävällinen mutta sulkeutunut sosiaalinen ympäristö

Sosiaalinen ympäristö on tässä jaettu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja paikallis-
kulttuuriin, joilla on omat roolinsa sopeutumisessa ja sitoutumisessa. Sosiaalisesta
vuorovaikutuksesta puhuttiin jo työympäristön yhteydessä, mutta ehkä vielä suu-
rempi rooli sillä on osaajien yksityiselämässä ja erityisesti puolisoiden sopeutumi-
sessa. Se ei kuitenkaan rajoitu vain yksilöiden välisiin suhteisiin, vaan ilmenee myös
koko valtayhteisön asenteena ulkomaalaisia kohtaan. Osaajien kokemuksen mu-
kaan näitä molempia luonnehtii sulkeutuneisuus. Sulkeutuneisuus ei ilmene suora-
naisena rasismina tai vihamielisyytenä, vaan ennemminkin vuorovaikutuksen pas-
siivisuutena ja vieraiden sulkemisena yhteisöjen ulkopuolelle. Vain 11 prosenttia
vastaajista oli täysin sitä mieltä, että heidän asuinseutunsa ilmapiiri on avoin ja ihmi-
set helposti lähestyttäviä (kuva 19). Sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle jääminen
on kohtuullisen yleinen ilmiö, joka on syytä ottaa huomioon, jos ulkomaalaisia osaa-
jia aiotaan Suomeen houkutella ja sitouttaa. Myöskään ulkomaalaisten omien moni-
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kulttuurillisten yhteisöjen muodostumisen edellytykset eivät ole erityisen hyvät kult-
tuurien välisistä eroista ja ulkomaalaisten pienestä määrästä johtuen. Tämä ilmiö
liittyy myös paikalliskulttuuriin, jonka suomalaisena erityisyytenä voidaan pitää omin-
takeista korkeanteknologian ja “pikkukaupunkimaisuuden” yhdistelmää. Tässä yh-
distelmässä kiteytyy kaikki aikaisemmin korostetut suomalaisen työelämän ja yh-
teiskunnan erityispiirteet.

Kuva 19. Tyytyväisyys sosiaalisen ympäristön ja paikalliskulttuurin tekijöihin.

6.4.1 Sosiaalinen verkosto

Suomalaista sosiaalista ympäristöä luonnehtii ystävällisyys, joka kuitenkin on ulko-
puoliselle usein sulkeutunut vuorovaikutus- ja kommunikaatiokulttuurin vuoksi. Ku-
ten monet ulkomaalaiset ovat todenneet, suomalaisten kanssa voi olla vaikea päästä
”juttusille”. Kontaktien saaminen Suomessa edellyttää omaa aktiivisuutta, koska
yksilön kunnioituksen ja yksityisyyden arvostamisen vuoksi suomalainen usein odottaa
toisen osapuolen vihjettä vuorovaikutuksen syntymiseksi. Noin 60 prosenttia vas-
taajista oli täysin tai pääosin sitä mieltä, että heillä on riittävästi ystäviä nykyisellä
asuinseudullaan (kuva 19). Noin 40 prosenttia vastaajista ei siis ole tyytyväisiä tilan-
teeseensa, mitä voidaan vastaajien kansainvälinen työympäristö huomioon ottaen
pitää korkeana lukuna. Ystävystyttyään suomalaisiin ulkomaalaiset pitävät heitä
“hyvinä ja luotettavina ystävinä”. Tämä viittaa todennäköisesti suomalaisen yhteis-
kunnan hierarkiattomuuteen eli ystävyys on “aitoa” eikä liity vain tietylle elämän-
alueelle tai ole tapa olla sosiaalinen (ks. Tropenaars & Hampden-Turner 1998).
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“Erittäin mukavia ihmisiä työssä ja työn ulkopuolella. Vaikeita lähestyä, mutta sitten
kilttejä ja ystävällisiä. Ihmisillä on hyvin vähän ennakkoluuloja ja he ovat avoimia toisille
kansoille tai kulttuureille. Lähes universaali englanninkielentaito tekee kommunikoinnin
helpommaksi.”

ICT-osaaja, Yhdysvallat

Syitä sosiaalisten kontaktien syntymättömyyteen etsitään usein myös omasta elä-
mäntilanteesta. Törmälän (1998) tutkimuksessa suurin osa ekspatriooteista oli per-
heettömiä. Heidän sopeutumistaan työpaikan ulkopuoliseen ympäristöön kuvasi
yksinäisyys ja sosiaalinen ulkopuolisuus. Yksinäisyyden syynä olivat tyypillisimmin
kommunikointivaikeudet, mutta myös se, että suurin osa suomalaisista työtovereista
oli perheellisiä. (Huhta 1998, 9 ja Puusaari 1994, 21; Törmälä 1998, 63- 67.) Vas-
taavasti perheelliset usein olettavat sosiaalisten kontaktien vähyyden johtuvan osit-
tain perheen kanssa vietettävästä ajasta, jolloin ulkopuolisia kontakteja ei helposti
synny.

Ulkomaalaiselle ensimmäisen kontaktin ottaminen suomalaiseen voi kuitenkin
olla melko korkean kynnyksen takana. Suomalaisille tyypillinen toisten yksityisyy-
den kunnioitus, hiljaisuuden sietäminen, ilmeettömyys ja suoraan asiaan meneminen
johtavat helposti vaikutelmaan, että suomalaiset ovat etäisiä jopa sulkeutuneita ja
aggressiivisia. Kärjistäen suomalaista kommunikaatiokulttuuria arkipäivän tilanteis-
sa voidaan kuvata seuraavien piirteiden kautta.

• Puhutaan vain silloin, kun on asiaa.

• Sosiaalinen vaikeneminen eli passiivinen osallistuminen yhteisötilaisuuksiin.

• Passiivisen tiedonhankinnan strategia eli tarkkailu ja havainnointi aktiivisen kyse-
lyn sijaan.

• Toisen yksityisyyden kunnioitus.

• Toisen mielipiteen kunnioittaminen.

• Kuuntelen, kun sinä puhut, kuuntelet, kun minä puhun.

• Kuunteleminen on vaikenevaa kuuntelemista.

• Hiljaisuuden sietäminen.

• Suomalaisen kulttuurin perinne näkyy myös suomalaisessa keskustelukulttuurissa.
Pitkät välimatkat ja harva asutus ovat luoneet epäluuloista suhtautumista vieraisiin.

• Suomalaisten kollektiivinen itsetunto. Se, mitä muut ajattelevat meistä, on Suomes-
sa tärkeää.

(ks. Huhta 1998; Hämäläinen 2001, 38-39; Lindberg 1992, 42; Puusaari 1994, 21-22;
Törmälä 1998, 78).

Usein kuitenkin tarvitaankin ensimmäinen suomalainen ystävä, jonka kautta sosiaa-
liseen verkostoon päästään sisään. Usein tämä on suomalainen puoliso, mutta esi-
merkiksi 51 prosentissa tähän tutkimukseen vastanneista pariskunnista tai perheistä
molemmat olivat ulkomaalaisia. Vaikka monet vastaajista olivat onnistuneet luo-
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maan sosiaalisen verkoston, jossa heillä on myös suomalaisia ystäviä, ongelma on
sitoutumisen kannalta merkittävä kysymys.

“Minulle on vaikeaa elää tässä suomalaisessa sosiaalisessa ympäristössä ja jos en   muuta
pois tulen varmasti täysin hulluksi. Toivottavasti voin muuttaa pois jo ensi syksynä. “

ICT-osaaja, Ruotsi

Ensimmäinen ongelma on siis “jään rikkominen” eli kontaktin saaminen suomalai-
siin. Vaikka useimmilla oli myös suomalaisia ystäviä, kysymys merkittävä, koska
ilman sosiaalista verkostoa oleskelu Suomessa ei todennäköisesti kestä pitkään tai
aiheuttaa yksilölle huomattavaa henkistä rasitusta (taulukko 13). Tutustuminen toi-
siin ulkomaalaisiin luonnollisesti auttaa luomaan verkoston, mutta sulkee edelleen
yksilön suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Lisäksi pienet ulkomaalaisyhteisöt
pääkaupungin ulkopuolella tekevät myös tästä haastavan tehtävän.

Taulukko 13. Mikä on ystäviesi kansallisuus ja tulevaisuuden suunnitelmat ristiin-
taulukoituna.

Ystävien saaminen joko oman kulttuurin maahanmuuttajista, muista ulkomaalaisista
tai suomalaisista auttaa niin kielen oppimisessa kuin suomalaisiin tapoihin tottumi-
sessa. Joissakin kaupungeissa ja yrityksissä on ulkomaalaisille erikseen suunnattuja
kerhoja. (Huhta 1998, 13). Esimerkiksi yritysten työntekijöiden puolisoille on perus-
tettu “vaimojen ryhmiä” ja myös muita yhteisöjä on luotu sosiaalisen verkoston ra-
kentamiseksi. (ks. esim. www.mobilefamilies.com.). Tällaiset yhteisöt ovat merkit-
täviä sosiaalisia foorumeita ja niitä ovat olleet tukemassa niin yritykset kuin julkinen
sektorikin.

Valtakulttuurin tapoihin ja arvoihin sopeutuminen on usein työläämpi prosessi
työhön tulleen puolisolle, jolla ei ole työympäristöä sopeutumisprosessin ”puskurina”.
(ks. Huhta 1998, 12-13.) Puolisoiden näkemykset olivatkin selkeästi negatiivisempia
kuin varsinaisen kohderyhmän. Tämä koski niin työnsaantia, sosiaalista ympäristöä
kuin kaupunkiseutujen tarjoamia palveluja. Osin tätä selittää puolisoiden erilaiset
lähtökohdat. Osaajille Suomeen tulo oli vapaaehtoinen päätös ja mahdollisuus, mut-
ta puolisot kokivat tilanteen usein “pakkona”. Maahan oli tultu “osaajapuolison”
työn vuoksi. Tilanteen “pakkoa” korosti työttömyys ja sosiaalisten suhteiden vä-

Ystävien kansallisuus /
tulevaisuuden suunniltelmat

Pääosin suo-
malaisia

Pääosin ulko-
maalaisia

Pääosin samaa
kansallisuutta

kuin minä

Suomalaisia ja
ulkomaalaisia

Yhteensä.

Jään Suomeen pysyvästi 45 17 15 24 25 %

Palaan kotimaahani 17 25 23 20 21 %

Muutan kolmanteen maahan 13 41 26 24 26 %

En ole ajatellut asiaa vielä 25 18 36 31 28 %

Yhteensä 100 100 100 100 100 %

N 89 118 80 264 551
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hyys. Sosiaalisten suhteiden puuttuminen oli huomattavasti vaikeampi ongelma
puolisoille kuin suoraan oman alansa kansainväliseen työympäristöön sijoittuville
osaajille. Ulkomaalaisen työntekijän perheenjäsenten osaamisen hyödyntäminen
onkin potentiaalinen voimavara sekä yhteiskunnalle että mahdollisuus yksilöiden
hyvinvoinnin parantamiseen. Truxin mukaan perheenjäseniä voidaan vapaaehtoi-
suuteen perustuen kutsua mukaan esimerkiksi julkishallinnon ja yritysten verkostoihin.
(Trux 2000c, 323.)

Pääkaupunkiseudulla on suuriakin ulkomaalaisyhteisöjä, joihin maahan muutta-
neet osaajat ja heidän puolisonsa voivat integroitua. Ongelmana ainakin pienemmis-
sä kaupungeissa onkin ulkomaalaisten yhteisöjen pieni koko eli osanottajia järjestet-
tyihin tapaamisiin ei välttämättä löydy tarpeeksi. Lisäksi puolisoilta puuttuu vastaa-
va yhtenäiskulttuuri heidän työhön tulleisiin puolisoihinsa verrattuna, eikä
“ulkomaalaisuus” yhdistä heitä samalla tavalla kuin globaalitalouden kulttuurissa
työskenteleviä osaajia.

“Täällä oli joku “spouse-klubi”, joka ei sitten kuulemma enää toiminu, kun ei siellä käy-
nyt ketään. Kaupunki tais tarjota tilat.  Sitten on noita International meeting point, mutta
ne on enemmän pakolaisille. Mun aikana ei oo pahemmin noita rouvia tullut, pari jugosla-
vialaista, joista toinen puhu vähän ja toinen ei juurikaan englantia, sellaset sitten suulaitten
britti ja jenkki rouvien sekaan, niin eihän se toimi.”

relocation-konsultti, Oulu

Tällä hetkellä erilaiset julkisen tai yksityisen sektorin organisoimat kohtaamispaikat
saavuttavat vain pienen osan ulkomaalaisista ja toisaalta suomalaisten osallistumi-
nen näiden ryhmien toimintaan on melko vähäistä. Joka tapauksessa tällaisen toi-
minnan kehittäminen on erittäin tärkeää myös osaamispääoman hyvinvoinnin ja si-
touttamisen kannalta maassa, jossa ulkomaalaisyhteisöt ovat pieniä ja hajanaisia ja
jonka sosiaalinen kulttuuri ei itsessään luo aktiivisesti mahdollisuuksia sosiaalisten
verkostojen syntymiselle. Sosiaalisten verkostojen luominen on yleinen ongelma vie-
raaseen kulttuuriin saapuville, mutta Suomessa ongelma korostuu sosiaalisten vuo-
rovaikutus- ja kommunikaatiotapojen ja  pienten ulkomaalaisyhteisöjen vuoksi.

Osaltaan vuorovaikutuksen ja sosiaalisten kontaktien syntymistä selittää
globaalitalouden osaajien ja heidän puolisoidensa kielitaidottomuus. Kielen sekä
kulttuuristen kommunikaatiotapojen ja -strategioiden oppiminen ovat keskeisiä yksi-
lön sopeutumisessa uuteen kulttuuriin. (Kim 1998, 85-91 ja Martin 1994, 18 Törmälän
1998, 28 mukaan; Karppinen-Takada 1992, 4-6.) Menestyksekäs kommunikaatio
vieraassa kulttuurissa vaatii muutakin kuin kielen taitamisen, mutta kieli on edellytys
päästä syvemmälle isäntäkulttuurin viestintätapoihin. Vain aktiivinen vuorovaikutus
paikallisten kanssa mahdollistaa pääsyn sisälle isäntäkulttuurin kommunikointitapoihin
ja auttaa ymmärtämään uuden kulttuurin toimintatapoja tietyissä vuorovaikutus-
tilanteissa. (Törmälää 1998 soveltaen; Caligiuri ym. 2001, 360; Puusaari 1994, 23.)
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Globaalitalouden osaajien tai heidän puolisoidensa lähtökohtana ei aina ole edes
opetella suomenkieltä, mikä käytännössä rajoittaa huomattavasti sosiaalisten kon-
taktien syntymahdollisuuksia. 23 prosenttia kyselyyn vastaajista puhui suomenkiel-
tä,  mutta suurimmalla osalla Suomea puhuvista vastaajista on suomalainen puoliso.
Heille sosiaalisen verkoston syntyminen on joka tapauksessa todennäköisempää
kuin ulkomaalaisille pariskunnille. Jopa 53 prosenttia opiskeli kieltä, mutta usein opinnot
jäävät vähäisiksi tai keskeytyvät kielen vaikeuden tai ajan puutteen vuoksi (Tauluk-
ko 14). Toisaalta englanninkieleen turvautuminen on muutenkin  monien kohdalla
ymmärrettävää koska:

• Osaajien työympäristössä virallinen kieli on usein englanti.

• Oleskelu Suomessa on usein väliaikaista ja muutto takaisin kotimaahan tai kolman-
teen maahan on pitkän tai lyhyen aikavälin tavoite.

• Suomessa ei välttämättä tarvitse osata Suomea selviytyäkseen useimmista päivit-
täisistä toiminnoista ja keskusteluista työtovereiden kanssa.

• Kieli on Suomen rajojen ulkopuolella hyödytön.

• Työelämän ulkopuolella olevilla puolisoilla ei ole usein mahdollisuutta opiskella
suomea joko kurssien ajankohdan (usein iltaisin) tai rajatun kohderyhmän (pakolai-
set, paluumuuttajat, tms.) vuoksi.

Motivaatiota opetella suomenkieltä vähentävät siis monet muut tekijät kielen vai-
keuden lisäksi. Suomenkielen taitaminen sitouttaa osaajia yhteiskuntaan jo sinänsä,
mutta auttaa myös sosiaalisen verkoston rakentamisessa.

Taulukko 14. Puolison kansallisuus ristiintaulukoituna suomenkielentaidon
kanssa (%)

Sopeutuminen ainakin kielen osalta valtakulttuuriin on tärkeä tekijä sekä yksilön
hyvinvoinnin että inhimillisten resurssien hyödyntämisen näkökulmasta. On jo ole-
massa heikkoja signaaleja tai yksittäisiä esimerkkejä siitä, miten ulkomailta Suo-
meen saapuneita osaajia on jäänyt työttömiksi. IT-alan nousukauden huumassa glo-
baalitalouden vaeltajan identiteetin itselleen omaksunut osaaja ei ole välttämättä
nähnyt tarpeelliseksi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan kovinkaan syvällisesti
ja esimerkiksi kieli on usein jäänyt opettelematta. Elämäntilanteen kuitenkin muut-
tuessa,  esimerkiksi suomalaisen puolison ja/tai perheen myötä ja työsopimuksen tai
projektin loppuessa hyvin spesifin osaamisalueen hallitseva ja suomenkielen taido-

Suomenkielen taito Puolison kansallisuus

% Suomalainen Ei suomalainen Yhteensä.

Puhun 44 12 27

Opiskelen 48 57 53

En puhu tai opiskele Suomea 8 32 20

Yhteensä 100 100 100

N 190 200 390
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ton ex-globaalitaloudenvaeltaja on vakavien ongelmien edessä. Hän on sosiaalisesti
sitoutunut Suomeen, mutta pienehköt työmarkkinat ja suhteellisen harvalukuiset
englanninkieliset työyhteisöt eivät välttämättä kykene tarjoamaan hänelle mielekäs-
tä työtä. Näin osaaminen jää käyttämättä, koska yksilön ja yhteiskunnan kulttuurit
eivät kohtaa, vaikka osaamiselle sinänsä olisi käyttöä.

Sosiaalisten suhteiden muodostuminen on ongelma, jota vahvistaa ulkomaalaisten
osaajien suomenkielen taidottomuus, pienet ulkomaalaisyhteisöt pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella ja suomalainen kommunikaatio- ja vuorovaikutuskulttuuri. Ongel-
maan ei ole helppoja ratkaisuja, mutta yhteiskunnan kansainvälistyminen ja moni-
kulttuuristuminen, paremmat mahdollisuudet opiskella Suomea ja ulkomaalaisille
puolisoille tarjottavat paremmat työllistymismahdollisuudet lisäisivät edellytyksiä.
Muutos on kuitenkin hidas ja nykyisessä tilanteessa erilaiset sosiaaliset kohtaamis-
paikat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Niiden organisointi on kuitenkin tehtävä suunnitel-
mallisesti ja pitkällä tähtäimellä ja mukana on oltava aktiivisia paikallisia toimijoita.
Jos vastuu jää vain ulkomaalaisille, toiminta usein loppuu aktiivisten ihmisten muut-
taessa eteenpäin. Suomessa on ehkä ponnisteltava astetta muita maita kovemmin
tapaamista helpottavien foorumeiden luomiseksi, koska tällainen kulttuuri ei perin-
teisesti ole kovin vahvaa.

6.4.2 Suhtautuminen ulkomaalaisiin

Ulkomaalaisten näkökulmasta sosiaalisen ympäristön olennainen tekijä on valta-
kulttuurin suhtautuminen etniseen ja kulttuuriseen erilaisuuteen eli enemmistön tapa
suhtautua vähemmistöihin. Ilmapiirin kärjistymistä voidaan pitää rasismina, joka
ilmenee erilaissa tilanteissa eri muodoissa ja voimakkuuksin. Rasismin muotoja ja
vakavuusastetta on yleensä tulkittu asteikolla: verbaali vihamielisyys, karttaminen,
syrjintä, väkivalta ja tappaminen. (Joronen 1997, 82) Osaavan työvoiman kohdalla
rasismia oli koettu hyvin vähän tai satunnaisesti. Väkivaltaisuutta ei yksikään haas-
tatelluista ollut kokenut henkilökohtaisesti, mutta joitakin tarinoita oli kuultu. Joissa-
kin tapauksissa verbaalia häirintää oli esiintynyt, mutta melko satunnaisesti. Syrjin-
tää oli jossakin määrin koettu, mutta kaikki eivät olleet varmoja oliko kyseessä to-
dellinen vai koettu syrjintä.

Koettu syrjintä viittaa yksilön näkökulmasta toisen osapuolen negatiiviseen käy-
tökseen, joka johtuu hänen etnisestä tai kansallisesta alkuperästä. Erityisesti julkis-
ten virastojen kohdalla on todennäköistä, että kyse on usein koetusta syrjinnästä
varsinaisen syrjinnän sijaan. Esimerkiksi KELA:n päätökset ja toimintatavat saatta-
vat järjestelmää tuntemattomasta vaikuttaa epäoikeudenmukaisilta, jos prosessia ja
sen tulosta verrataan pintapuolisesti samantyyppisessä tilanteessa olevan toisen
henkilön saamaan tulokseen. Lisäksi palautteen saaminen kirjeissä suomenkielellä
lisää hämmennystä ja epätietoisuutta, mikä vahvistaa epäluuloisuutta prosessia koh-
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taan. Koettua syrjintää voi osittain edustaa myös muu “huono palvelu”, jonka toi-
sesta kulttuurista tuleva olettaa johtuvan hänen ulkomaalaisuudestaan. Usein tämä
voi kuitenkin johtua suomalaisesta omatoimisesta kulttuurista, jossa odotetaan asi-
akkaan tekevän aloite ja olevan muutenkin omatoiminen. Tämä ei tarkoita etteikö
negatiivisia asenteita esiinny, mutta niiden erottaminen koetusta rasismista on olen-
naista.

Ekholmin (2001) mukaan työelämässä ja muualla yhteiskunnassa yksi syrjintään
vaikuttava tekijä on ihon väri. Jako tehdään yleensä valkoisiin ja muihin, jotka koke-
vat syrjintää yleensä huomattavasti valkoisia enemmän, olipa heidän laillinen ase-
mansa mikä hyvänsä. (emt. 2001, 172.) Myös tämän tutkimuksen tulokset tukevat
tätä näkemystä, vaikka varsinaista rasismia haastatellut olivat kohdanneet melko
vähän. Julkisissa virastoissa täysin tai pääosin tasa-arvoista kohtelua koki saaneen-
sa 73 prosenttia pohjoiseurooppalaisista vastaajista, mutta 45 prosenttia kiinalaisista
vastaajista (kuva 19).

“Ei oikeastaan ksenofobisia kokemuksia, yksittäisiä tapauksia joista olen kuullut. Julkis-
ten organisaatioiden kanssa kokemukset ovat olleet erittäin kannustavia ja erityisesti
verotoimistossa oltiin avuliaita. Olen kuullut joillakin tummaihoisemmilla olleen hanka-
luuksia byrokratian kanssa, mutta verrattuna muihin maihin se näyttäisi olevan minimaa-
lista. Enkä osaa sanoa paljonko siitä on todellista syrjintää ja paljonko syrjinnäksi koet-
tua. Minulla on joitakin kokemuksia Italiasta ja sanoisin, että asiat ovat paremmin Suo-
messa. En kuitenkaan tarkoita, että syrjintää ei esiinny.

ICT-osaaja, Yhdysvallat

“Valikoiva rasismi” kuvaa suomalaisten asennetta ulkomaalaisia kohtaan. Monissa
aiemmissa tutkimuksissa todennettu negatiivisempi suhtautuminen tummaihoisia kuin
enemmän ulkoisesti suomalaisia muistuttavia kohtaan nousi esiin myös tässä tutki-
muksessa. Tämä ilmiö vaikuttaa saman suuntaiselta kaikilla elämänalueilla, niin työ-
kuin yksityiselämässäkin. Sekä suomalaiset että ulkomaalaiset vastaajat totesivat,
että selkeästi erinäköiset ja erityisesti tummaihoiset kokevat muita todennäköisem-
min jonkin asteista syrjintää yksityiselämässä ja julkisissa virastoissa. Lievemmillä-
kin syrjinnän muodoilla on vakava vaikutus yksilön hyvinvointiin. Syrjintäkokemuk-
set voivat selittää maahanmuuttajien akkulturaatiostressin vaihtelusta jopa 46 pro-
senttia. (Liebkind & Jasinskaja-Lahti 1997, 102).

Asenteet ulkomaalaisia kohtaan valikoituvat myös heidän yhteiskunnallisen ase-
mansa vuoksi. Selkeästi rasistiset asenteet eivät juurikaan kohdistu osaajiin, joiden
elinpiiri on selvästi erilainen kuin esimerkiksi pakolaisten. Yhteenotot kärjistyvät
todennäköisesti sellaisilla alueilla, joilla sosiaalisia ongelmia on jo muutenkin ja ulko-
maalaiset asetetaan osaksi tätä yhteisöä usein omine valmiine ongelmineen. Osaa-
va työvoima ei ensinnäkään sijoitu useinkaan tällaisille asuinalueille ja toisaalta heil-
lä on työpaikka, mikä usein on integroitumisen tai kotouttamisen tavoite
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ulkomaalaispolitiikassa. Toisaalta myös heidän työyhteisönsä ja sosiaalinen verkos-
tonsa on kansainvälisesti orientoitunutta ja vaikka negatiivisia asenteita olisikin, nii-
den julkituominen ymmärretään epäkorrektiksi. Osaajien toimiminen enemmän
globaalitalouden kulttuurissa ja sen tiloissa ja paikoissa vähentää todennäköisyyttä
törmätä vahvasta kansallistunteesta kumpuavaan syrjintään tai muuten brutaaliin
kulttuuriin.

Tätä todennäköisyyttä tukee myös suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisiin.
Evan (2001) raportin mukaan 25 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työelä-
mään yleensä tarvitaan ulkomaalaista työvoimaa, mutta jo 40 prosenttia sitä mieltä,
että osaavaa työvoimaa tarvitaan erityisaloille. Kokonaisuutena suhtautuminen ul-
komaalaisiin on muuttunut viime vuosina positiivisemmaksi, mutta on edelleen koh-
tuullisen ennakkoluuloista. (Eva 2001, 86-88.) Kokonaisuutena suomalainen yhteis-
kunta vaikuttaa melko suvaitsevaiselta ulkomaalaisia osaajia kohtaan ja ongelmia
aiheuttaa lähinnä tottumattomuus vieraisiin kulttuureihin ja suomalaisten suoravii-
vainen ja omatoimisuutta korostava toimintatapa.

 6.4.3 Paikalliskulttuuri

Suomalaissa paikalliskulttuurissa korostuu kaksi ilmiötä, jotka antavat sille ominta-
keisen leiman. “Pikkukaupunkimaisuus” sekä fyysisessä että sosiaalisessa ympä-
ristössä sekä korkean teknologian saatavuus ja käyttömahdollisuudet. Jälkimmäi-
nen liitetään usein hyvin toimivaan yhteiskuntaan yleensä. Jopa 94 prosenttia kyse-
lyyn vastanneista oli täysin tai pääosin sitä mieltä, että heidän asuinseutunsa “high-
tech”-kulttuuri oli pitkälle kehittynyttä. Myös mahdollisuus selvitä englannin kielellä
useimmissa tilanteissa nähtiin kehittyneen “tietoyhteiskunnan” ominaisuutena (kuva
19).

“Täällä kaikki toimii niin hyvin. Myös telekommunikaatio ja sen käyttö on erittäin pitkälle
kehittynyt. Esimerkiksi internetiä on mahdollista käyttää ilmaiseksi lähes missä tahansa.
Se on hämmästyttävää.”

Bioteknologia-osaaja, Ranska

Ehkä vielä enemmän korostuu kuitenkin “pikkukaupunkimaisuus” sen kaikissa muo-
doissa: suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta ovat homogeenisia, ihmiset ovat melko
hiljaisia ja vetäytyviä, mutta pohjimmiltaan ystävällisiä, työelämä ei ole kärjistyneen
kilpailuhenkistä, perheen arvostus näkyy sekä työelämässä että yhteiskunnassa,
ympäristö on luonnonläheistä ja suurkaupungin ruuhkaisuutta ei löydetä usein edes
Helsingistä. Kokonaisuudessaan elämäntyyli on siis melko kaukana globaalitalou-
den hektisistä virroista, eikä suomalaisia kaupunkiseutuja pidetä erityisen kansain-
välisinä (kuva 19). Kuitenkin juuri nämä tekijät tekevät Suomesta mielenkiintoisen
vaihtoehdon osalle vastaajista. Elämäntavan mahdollistavista ulkoisista tekijöistä,
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kuten asuinympäristön laadusta ja turvallisuudesta, on vaikea muodostaa kilpailu-
etua suhteessa muihin tarjolla oleviin kaupunkiseutuihin. Vaikka yhtäältä aina joku
paikka on turvattomampi tai heikkolaatuisempi, toisaalta monet muut eivät ole. Tu-
hansien kaupunkiseutujen joukossa on vaikea erottua turvallisuudella tai asuinym-
päristön tai palveluiden laadulla, erityisyys ei muodostu niinkään ulkoisista puitteista
kuin elämästä niiden sisällä.

“En oikein pidä suurista kaupungeista. Pienet kuten Kemi ja Oulu ovat ok; ystävällisiä ja
turvallisia . . . no, mikä tahansa kaupunki on turvallinen kun vertaa Venäjään.”

ICT-osaaja, Venäjä

Ihmiset eivät viime kädessä etsi tietynlaista elinympäristöä vaan tietynlaista elä-
mäntapaa. Elämänlaatua parantavaan muuttoon liittyykin usein elämäntavan muu-
tos eli halua omaksua suomalaisen yhteiskunnan ja yhteisön ominaispiirteitä uuden
elämäntavan rakentamiseksi.

“Suomalaiset ovat hyvin rehellisiä ja ahkeria työskentelemään. Minusta suomalainen
elämäntapa on loistava ja yritän omaksua sen ja sen käytännöt omaan elämääni. Suoma-
laiset ovat ystäviäsi koska tahtovat, eivät koska voivat jotenkin hyötyä sinusta. Suomi
on turvallinen ja kaunis maa ja se tuntuu kodilta. En tahdo koskaan lähteä.”

ICT-osaaja, Yhdysvallat

Perusarvot ja niitä vastaavat suomalaisen yhteiskunnan ominaisuudet ovat melko
selkeät. Ilmiöön vaikuttavat ominaisuudet ovat peräisin lähinnä hyvinvointiyhteis-
kunnan ideologiasta ja suomalaisesta kulttuurista. Suomalaisen kulttuurin “pikku-
kaupunkimaisuuden” vieraalle sulkeutunutta ja toimintaa vaikeuttavaa ilmapiiriä
kuvaavat osaajien Suomessa kokemat “negatiiviset yllätykset” ja sen kääntöpuolta,
luottamusta ja ystävällisyyttä “positiiviset yllätykset” (taulukko 15). Samat ilmiöt
ovat nousseet esiin jo työympäristön ja yhteiskunnan tarkastelussa ja ne heijastavat
sitä suomalaisen kulttuurin perustaa, jolle työympäristö ja hyvinvointiyhteiskunta
rakentuvat.
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Taulukko 15. Negatiiviset ja positiiviset “yllätykset”

Negatiivisia "yllätyksiä": Positiivisia "yllätyksiä":

Vaikeus solmia sosiaalisia suhteita suomalai-
siin. Tähän vaikuttavat pääosin suomalaisten
varautuneisuus ja puhumattomuus, mutta
myös runsas alkoholin käyttö monissa sosiaa-
lisissa tilaisuuksissa. Kollegat tai naapurit ei-
vät tervehdi tavattaessa, jne. Suomalaisten
hiljaisuus ja sosiaalisen elämän vähäisyys luo
ihmisistä etäisen ja kylmän, muista välinpi-
tämättömän kuvan.

Kun ihmisiin tutustuu he ovat hyvin auttavai-
sia, ystävällisiä ja ennakkoluuloja puheliaam-
pia. Ystävät ovat todellisia ei niinkään tiet-
tyyn elämänalueeseen (työ, harrastus) rajoit-
tuneita. Usein sosiaalisten kontaktien luomi-
nen on myös hyvin riippuvaista omasta aktii-
visuudesta.

Vähäeleisyys voidaan nähdä myös vaatimat-
tomuutena suomalaisessa luonteessa, mitä
monet vastaajista arvostivat.

Suomalaiset sanovat asiat suoraan, mikä
koetaan usein epäkohteliaana.

Suomalaisen suoraan sanomisen näkeminen
rehellisyytenä epäystävällisyyden sijaan.

Alkoholin käyttö on usein mainittu negatiivi-
nen yllätys. Yhtäältä jo varttuneiden ja toi-
saalta hyvin nuorien näkeminen humalassa
kadulla, on monessa kulttuurissa hyvin poik-
keuksellista. Sosiaaliset kohtaamiset kärsivät
liiallisesta alkoholin käytöstä.

Ei positiivisia vastineita.

Työkulttuuri ei ole erityisen kilpailuhenkistä,
mikä saatetaan kokea negatiivisena urakehi-
tyksen ja henkilökohtaisen osaamisen kan-
nalta

Elämä ei ole työkeskeistä, vaan perhe ja muut
arvot nousevat usein työn rinnalle tai ohitse.
Työ aiheuttaa vähemmän stressiä ja negatiivi-
sia kilpailutilanteita ihmisten välille kuin mo-
nissa muissa kulttuureissa. Itsensä kehittämi-
nen perustuu ennemminkin omaan aktiivi-
suuteen kuin keskinäiseen kilpailuun.

Rasistisiksi koetut asenteet sekä yksityishen-
kilöiden että virastojen taholta.

Ei mainittavasti suoranaista rasismia. Usein
kyse väärinkäsityksestä tai kulttuurisista tul-
kintaeroista. (Tosin selkeästi eurooppalaisesta
poikkeava etninen alkuperä todennäköisesti
lisää negatiiviseksi koettua kohtelua.)

Suomi koetaan joissakin tapauksissa vielä yl-
lättävän eristäytyneeksi muusta Euroopasta
(tarjonta kaupoissa yksipuolista, asenteet ka-
peakatseisia, jne.)

Muusta Euroopasta poikkeava, eksoottinen
maa, joka viime aikoina on kuitenkin voi-
makkaasti "eurooppalaistunut". Elämänlaatu
on hyvä puhtaan ja turvallisen ympäristön
vuoksi
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Erityisesti luottamus sekä yhteiskunnan toimijoihin että yksilöihin korostui. Viran-
omaisiin pääsääntöisesti luotetaan, vaikka heidän toimintaansa ei aina ymmärretä
tai pidetään jopa jossakin määrin ulkomaalaisvastaisena. Luottamus voidaan nähdä
arvokkaana voimavarana paitsi yksilöiden välisissä suhteissa myös liiketalouden
kannalta. Myös yritysmaailmassa yksilöiden väliset verkostot näyttelevät entistä
suurempaa roolia samoin kuin luottamus yleensä. Jos luottamus liitetään yhteiskun-
taan ja yhteisöön yleensä, se luo mielikuvan turvallisesta toimintaympäristöstä.

“Positiivinen yllätys oli luottamus ja sanansa pitäminen, mitä on sanottu, on myös sovit-
tu.”

ICT-osaaja, Ranska

Globaalitalouden kilpailuhenkisessä kulttuurissa työskentelevälle osaajalle tällainen
ympäristö tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa osaamistaan, mutta myös nauttia rau-
hallisesta elämänrytmistä muilla elämän osa-alueilla. Voidaan puhua jopa assimilaa-
tiosta, jolla yleensä viitataan muualta tulleiden tapaan omaksua paikallinen kulttuuri
ja tarjoama identiteetti paikallisiakin voimakkaammin.

“Oikeastaan nautin sosiaalisen elämän hiljaisuudesta eli ei jos ei jatkuvasti ole keskuste-
lussa mukana ja harrasta “small talkia” se on ok. Latinalaisissa kulttuureissa on rasitta-
vaa, kun omissa oloissaan viihtyminen tulkitaan ongelmaksi ja kysellään “mikä sinua
vaivaa”, jos jatkuvasti ei ole mukana keskusteluissa ja sosiaalisissa tapaamisissa”

Bioteknologia-osaaja, Ranska

Osa hyvin sopeutuneista haastateltavista kuvasi omaa luonnettaan hyvin “suoma-
laiseksi” eli ei erityisen sosiaaliseksi tai ulospäin suuntautuneiksi. Asuminen maas-
sa, jossa ei jatkuvasti tarvitse osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen ja keskuste-
luihin työyhteisön tai muiden tapahtumien puitteissa voidaan tällöin kokea jopa ren-
touttavana.

Kärjistäen suomalaisen ympäristön “pikkukaupunkimaisuus” ja korkean-
teknologian arkipäiväisyys leimaavat kaikkia niitä yhteiskunnan ja työelämän ilmiöi-
tä, jotka yhtäältä tekevät Suomesta mielenkiintoisen mutta vaikeasti lähestyttävän.
Toimiminen on pääosin helppoa, mutta kulttuurin pinnan alle pääseminen vaikeaa.
Ymmärtäessään suomalaisen kulttuurin ytimen, on helpompi ymmärtää myös sen
aiheuttamat piirteet ympäristössä laajemmin.

6.4.4 Erot kaupunkiseutujen välillä.

Suuria kaupunkiseutujen välisiä eroja ei noussut esiin ulkomaalaisten osaajien tyy-
tyväisyydessä eri tekijöihin, mitä  selittää osaltaan suomalaisen kulttuurin yhtenäi-
syys suurilla kaupunkiseuduilla. Toisaalta Suomen sisäisessä muutossa pääkaupun-
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kiseutu vaikuttaa olevan vetovoimainen ulkomaalaisille samoista syistä kuin suoma-
laisillekin osaajille; työ- ja uramahdollisuuksia on pääkaupunkiseudulla enemmän
sekä osaajille että heidän mahdollisille puolisoilleen. Erityisenä piirteenä ulkomaa-
laisten kohdalla ovat kuitenkin pääkaupunkiseudun suuremmat ulkomaalaisyhteisöt,
jotka vetävät erityisesti joidenkin maiden kansalaisia puoleensa. Esimerkiksi Hel-
singissä ulkomaalaisväestön osuus on noin 3,5 prosenttia, Turussa 2,5 prosenttia,
Tampereella 2,1 prosenttia ja Oulussa 1 prosenttia koko väestöstä (Nordstat 2001).
Suhteutettuna kaupunkien väkilukuihin erot ulkomaalaisten kokonaismäärissä ovat
siis huomattavat. Pääkaupunkiseudulla olikin heikkoja signaaleja ulkomaalaisyhtei-
söjen vetovoimaisuudesta myös ulkomailta muutettaessa. Vaikka henkilökohtaisia
sosiaalisia suhteita seudulle ei ollut, “puskaradion” kautta oli saatu tietoa joistakin
oman maan kansalaisista, jotka pääkaupunkiseudulla asuvat. Näiltä oli tiedusteltu
seudun olosuhteista ja lopulta päätökseen valita Suomi olikin vaikuttanut olemassa
oleva kontakti seudulle.

Potentiaalisena asuinseutuna Suomen sisällä pääkaupunkiseudulla on kuitenkin
selkeä vetovoima verrattuna muihin kaupunkiseutuihin. Helsingissä asuvista 95 pro-
senttia ja Espoossa asuvista 90 prosenttia haluaisi asua jatkossakin pääkaupunki-
seudulla. Pääkaupunkiseudun vetovoima on ilmeinen myös muilla kaupunkiseuduilla
ja Tampereen vastaajista 29 prosenttia, Turku-Salo seudun vastaajista jopa 48 pro-
senttia ja Oulun vastaajista 23 prosenttia haluaisi asua pääkaupunkiseudulla. Sen
sijaan Helsingissä asuvista vastaajista vain kuusi prosenttia ja Espoossa asuvista
vain prosentin verran haluaisi asua Tampereella. Oulussa haluaisi asua vain prosen-
tin verran muilla kaupunkiseuduilla asuvista. Oulussa asuvista sen sijaan 23 pro-
senttia haluaisi asua Tampereella ja 7 prosenttia Turussa. Tampereenkin vastaajista
6 prosenttia haluaisi asua Turun seudulla. Turku-Salo seudun Turussa asuvat vas-
taajat haluaisivat asua kuitenkin Turussa useammin kuin Salossa asuvat, joiden vas-
tauksissa pääkaupunkiseudun vetovoima selkeästi korostui. Vetovoima on siis Ou-
lusta etelään ja yleensä pienemmiltä kaupunkiseuduilta suuremmille. (taulukko 16.)

Taulukko 16. Missä haluaisit asua Suomessa kaupungeittain (%)*

Asuinkaupunki

Kaupunkiseutu jolla haluaisin
asua

Helsinki Espoo Tampere Turku-
Salo

Oulu muu Yhteensä

Helsingin seutu 95 90 29 48 23 81 77 %

Tampereen seutu 6 2 75 23 23 9 16 %

Oulun seutu 1 1 2 3 63 0 5 %

Turku (Salo) seutu 4 1 6 58 7 0 8 %

muu 3 8 3 5 3 16 6 %

N 203 145 65 40 30 32 515

*Vastaajat ovat antaa useampia vaihtoehtoja, joten yhteenlaskettu prosenttiosuus voi olla yli 100
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Myös pääkaupunkiseudun sosiaalinen ilmapiiri koetaan kansainvälisemmäksi ja su-
vaitsevammaksi kuin pienempien kaupunkiseutujen. Lähinnä Oulun seudulla pai-
nottui puolisoiden mielipiteissä sosiaalisesti vaikea ympäristö, mutta osaajien koh-
dalla vastaavaa ilmiötä ei havaittu. Sama ilmiö on havaittu myös yrityksissä jossakin
määrin ilmenevä ulkomaalaisten osaajien muuttoliikkeenä pohjoisesta kohti etelää.

“Ne jokka tulee yrityksen ulkopuolelta, niin tuntuu että he “hakuampuvat” näitä eri
paikkoja ja jos sitten saa Oulussa jalan oven väliin, niin tuntuu että he aika pian lähtee
muualle. Miten sais tätä Ouluu vetovoimaisemmaks niille parhaille osaajille, ettei ne
meinis kaikki tonne Helsinkiin, että onko se tää Oulun kaupunki, joka on niin tuppukylä”

esimies, Oulu

Oulun kohdalla suomalaisen kulttuurin “pikkukaupunkimaisuus” korostuu, vaikka
toisaalta juuri siitä monet siellä asuvista haastateltavista nauttivat. Oulun kansain-
välisen teknologiakaupungin maine ei kuitenkaan näy juurikaan työelämän ulkopuo-
lella, vaan paikalliskulttuurin ja  suomalaiskansalliset kulttuuripiirteet ovat sosiaali-
sessa ympäristössä voimakkaasti esillä (ks. Äikäs 2001). Toisaalta  monet olivat
huomanneet Oulun kansainvälistymisen lisääntyneen myös yksilötasolla ja työn ul-
kopuolisessa elämässä viime vuosina. Kokonaisuutena tässä raportissa esitetyt il-
miöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti kansallisia, vaikka suomalaisen kulttuurin piir-
teet ehkä kärjistyvätkin pienemmillä ja vähemmän monikulttuurisilla kaupunkiseu-
duilla.

6.5 Kilpailuedut ja kilpailuhaitat globaalilla valintojen kentällä

Kun sitouttaviin ja irrottaviin tekijöihin yhdistetään osaajia Suomeen houkuttelevat
ja heidän saapumistaan estävät tekijät, voidaan Suomen vetovoimaisuus globaalita-
louden osaajien - lähinnä ICT-ammattilaisten - valintojen kentällä yksinkertaistaa
kuvaan 20. Kohderyhmän määrittely ammatillisen osaamisen mukaan on tässä olen-
naista, koska monet saavutettavuuteen liittyvät lupasäädökset koskevat tiettyjä toi-
mialoja ja toisaalta globaalitalouden verkoston yritykset ja niiden rakentamat väylät
liittyvät myös toimialan rakenteeseen. Lisäksi ICT-alan nopea kasvu viime vuosina
käynnisti osaltaan globaalitalouden nomadien vaelluksen ja on osatekijä uuden fuu-
siokulttuurin syntymisessä.
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Kuva 20. Suomi globaalitalouden osaajien valintojen kentällä

Muutto tapahtuu siis ensisijaisesti työpaikasta toiseen, ei maasta toiseen. Työpaikka
on hankittu ennen maahan muuttamista eli ei muuteta kiinnostavia työmahdollisuuk-
sia tarjoavalle seudulle ja etsitä työtä, vaan kiinnostava työpaikka sattumalta sijait-
see seudulla. Tämä dynamiikka korostuu Suomen tapauksessa, koska yleiset mieli-
kuvat eivät ole erityisen vetovoimaisia. Poikkeuksen muodostavat ne, joiden muutto
perustuu sosiaalisiin suhteisiin ja lähinnä perhesyihin. Jossakin määrin osaajissa oli
myös elämänlaatumuuttajia, mutta heidän päämotiivinsa muuttaa perustui pääosin
joko aikaisempaan kokemukseen Suomesta tai taloudellisiin syihin. Jälkimmäisen
kohdalla osa tuli maahan erityissopimuksilla, joissa palkka on paikallisia sopimuksia
korkeampi. Kummankaan ryhmän muuttopäätös ei siis varsinaisesti liity vetovoi-
maisiin mielikuviin Suomesta, vaan aikaisempaan kokemukseen tai erityisiin talou-
dellisiin etuuksiin. Myöskään vaeltajia houkutelleet mielikuvat eivät liittyneet niin-
kään Suomeen kuin työ- ja uramahdollisuuksiin. Heitä houkuttelevat kärjistäen kol-
me eri tavoin painottuvaa mielikuvaa:

• “Uraohjukset” näkevät työmahdollisuuden arvokkaana etappina urakehityksessään,
ns. “looks good on my CV”-ilmiö. Tällöin esimerkiksi työskentely yrityksen pää-
konttorissa tai tietyssä tuotekehitysyksikössä voi olla tärkeämpää kuin työn sisältö
sinänsä.

• “Huippuosaajat” kiinnostuvat työn sisällöstä ja sen tarjoamista haasteista ja mah-
dollisuudesta kehittää omaa osaamistaan ammatillisia verkostojaan.
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• “Seikkailijat” näkevät kiinnostavan työmahdollisuuden ja ennen kaikkea eksootti-
sen ja jännittävän tilaisuuden kokea jotakin erilaista. Selkeä mielikuva Suomesta ei
ole oleellinen, vaan juuri mielikuvan eksoottisuus on kiinnostavaa.

Estäviä tekijöitä olivat yksinkertaistaen:

• palkkataso ja verotus ja näiden yhteisvaikutuksesta kohtuullisen alhainen taloudel-
lisen hyvinvoinnin taso

• osaajia kiinnostavien mielikuvien puuttuminen kokonaan ja näin ollen Suomi ei ole
yleensä osaajien globaalilla valintojen kentällä

Luonnollisesti lukuisat muutkin tekijät kuten suomenkieli, ilmasto, kaupunkien pie-
nuus, jne. voivat toimia estävinä tekijöinä joillekin yksilöille, mutta yleisesti ottaen
niiden merkitys ei noussut selkeästi esiin. Vetäviä tai estäviä mielikuvia ei kuiten-
kaan voida pitää yleisenä osaajien mielikuvana Suomesta tai suomen imagona maa-
ilmalla. Tieto kiinnostavista tehtävistä on välittynyt pääasiassa internetissä rekry-
tointisivustojen ja toisaalta erilaisten globaalien “puskaradioiden” välityksellä. Mo-
lemmat menetelmät luovat mielikuvaa ennemminkin työtehtävästä ja työnantajayri-
tyksestä kuin Suomesta, tosin kohdistuen tarkasti tavoiteltuun kohderyhmään. Ylei-
nen tuntemattomuus synnyttää jossakin määrin myös epäilyksiä maan mahdolli-
suuksista tarjota mielekkäitä työ- ja uramahdollisuuksia ja toisaalta laadukasta asuin-
ympäristöä kohtaan. Kansainvälisesti tunnetut ja luottamusta herättävät yritykset
tosin vähentävät tietämättömyyteen perustuvaa epäluuloa eli globaalisti menesty-
vän yrityksen sijainti antaa lupauksen myös muilta osin toimivasta yhteiskunnasta

Suomeen jäämistä ja pois lähtemistä suunnittelevien välillä oli eroja tyytyväisyy-
dessä useisiin eri tekijöihin, joista voidaan päätellä miksi Suomi ja Suomen työmark-
kinat eivät sitouta heitä riittävästi. Taulukko 17 kuvaa tekijöitä, jotka olennaisesti
erottavat lähtöä suunnittelevat jäämistä suunnittelevista. Tyytymättömyys taloudel-
lisen hyvinvoinnin tasoon (palkka ja verotus) korostuu lähtemistä suunnittelevien
mielipiteissä. Tämä ei välttämättä viittaa jäämistä suunnittelevien suurempiin tuloi-
hin Suomessa, vaan he ovat ehkä sopeutuneet tilanteeseen tai löytäneet muita
sitouttavia tekijöitä kompensoimaan taloudellisen hyvinvoinnin tasoa. Työhön liitty-
vistä tekijöistä työn kiinnostavuudessa ei ole suuria eroja, vaan erot lähtemistä ja
jäämistä suunnittelevien välillä ovat lähinnä tyytyväisyydessä työpaikan keskustelu-
kulttuuriin sekä jossakin määrin asuinseudun tarjoamiin uramahdollisuuksiin.
Keskustelukulttuuri viittaa vuorovaikutukseen sekä työhön liittyvissä kysymyksissä
että yleisempään kollegoiden kanssa käytäviin keskusteluihin tai  “small talkiin”.
Osaamisintensiiviselle työympäristölle on tyypillistä toimintatapa, jossa yksilöllä on
suuri vapaus toteuttaa tehtäviään. Suomalaisen vuorovaikutuskulttuurin seuraukse-
na vapaus voidaan kuitenkin tulkita esimiesten välinpitämättömyydeksi yksilön työ-
tä kohtaan ja itsenäisyyden korostaminen aiheuttaa ongelmia oman työn hahmotta-
misessa osana kokonaisuutta. Yleisemmällä tasolla kollegoiden kanssa käytävien
keskustelujen vähyys voi synnyttää tunteen työyhteisön “ulkopuolisuudesta”.
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Vaikka suomalaiseen vuorovaikutuskulttuuriin sopeuduttaisiin, sitä ei välttämättä
pidetä työympäristön laadun kannalta positiivisena ilmiönä. Hyvän työympäristön
ominaisuutena nähdään usein myös kollegoiden kanssa käytävät keskustelut paitsi
työasioista myös laajemmin ihmisten elämää koskettavista kysymyksistä. Vastaava
ulkopuolisuus näkyy irrottavana tekijänä myös laajemmin yhteiskunnassa ja sosiaa-
lisessa ympäristössä. Esimerkiksi kohtelu julkisissa virastoissa on koettu harvem-
min tasa-arvoiseksi lähtemistä kuin jäämistä suunnittelevien kohdalla. Samoin läh-
temistä suunnittelevat kokevat asuinseutunsa ilmapiirin harvemmin avoimeksi ja ih-
miset helposti lähestyttäviksi kuin jäämistä suunnittelevat (taulukko 17). Ulkopuolisuus
sekä omasta työyhteisöstä että yhteiskunnasta muodostuu monista tekijöistä, mutta
se on yksilön näkökulmasta selkeästi irrottava tai jopa seudulta poistyöntävä tekijä.

 Taulukosta 17 voidaan nähdä, että asuinympäristön puhtaus ja turvallisuus eivät
riitä pitämään osaajia Suomessa. Tyytyväisyys asuinseudun turvallisuuteen on suun-
nilleen yhtä suurta jäämistä kuin lähtemistä suunnittelevien vastaajien keskuudessa
ja lähtemistä suunnittelevat ovat jopa tyytyväisempiä asuinseutunsa puhtauteen ja
saasteettomuuteen kuin jäämistä suunnittelevat. Ilmiö on siis vastaava kuin Suo-
meen tulevien kohdalla; tärkeänäkin pidetyt asuinseudun valinnan kriteerit ovat riit-
tämättömiä estämään muuttopäätöstä, jos varsinaiset motivaattorit eli pääasiassa
työhön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tekijät muuttoon motivoivat. Usein kotimaa-
hansa palaamista suunnittelevat ilmoittivatkin muuton syyksi sosiaaliset suhteet ja
kolmanteen maahan muuttamista suunnittelevat kiinnostavan työn. Suomesta läh-
dön syyt eivät siis aina johdu tyytymättömyydestä sen hetkiseen tilanteeseen, vaan
lähtö voi johtua myös ulkoapäin tulevista motivaattoreista.
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Taulukko 17. Tyytyväisyys joihinkin ympäristön tekijöihin ja tulevaisuuden suunni-
telmat

Vaikka motiivi muutolle tulisi ulkoapäin, seudun sitouttavat ominaisuudet kuitenkin
vähentävät lähdön todennäköisyyttä ja irrottavat lisäävät sitä. Voidaan puhua myös
työntävistä voimista, jotka lisäävät motivaatiota etsiä aktiivisesti mahdollisuuksia
Suomen ulkopuolelta. Kokonaisuutena irrottavat, työntävät ja sitouttavat tekijät voi-
daan tiivistää alla olevaan listaan.

Kärjistäen sitouttavia tekijöitä ovat:

• Kiinnostavat ja haastavat työtehtävät. Tärkein sitouttava tekijä oli usein työ, jonka
vuoksi muilla elämänalueilla siedettiin jossakin määrin myös sopeutumisvaikeuksia.

• Suomalainen puoliso. Yli 70 prosenttia Suomeen pysyvästi jäämistä suunnittelevista
oli avio- tai avoliitossa suomalaisen kanssa. Sitouttava vaikutus korostuu, jos pa-
riskunnalla on kouluikäisiä lapsia tai puolison ammattitaito on sidottu suomalaiseen
yhteiskuntaan (esim. opettaja).

• Työkulttuuri. Rento, hierarkioista vapaa ja yksilöä kunnioittava työkulttuuri koe-
taan usein erittäin positiivisena.

• Rauhallinen elämänrytmi työssä ja yksityiselämässä. Suomalainen työkulttuuri on
jossakin märin vähemmän kilpailuhenkistä kuin monissa muissa maissa ja toisaalta

Täysin samaa mieltä tai pääosin
samaa mieltä (täysin samaa mieltä
olevien osuus sulkeissa)

Jään Suomeen Palaan koti-
maahani

Muutan kol-
manteen maa-

han

Kaikki

 (N=556*)

Palkkani ja muut taloudelliset etui-
suudet ovat riittävät

51 %

(7 %)

32 %

(7 %)

26 %

(6 %)

34 %

(6 %)

Nykyinen verotuksen taso on sie-
dettävä

43 %

(2 %)

24 %

(6 %)

12 %

(2 %)

24 %

(3 %)

Suomessa eläke-etuuteni toimivat
hyvin

43 %

(12 %)

33 %

(4 %)

27 %

(8 %)

34 %

(8 %)

Nykyinen työni on hyvin kiinnos-
tava ja haastava

87 %

(48 %)

80 %

(37 %)

78 %

(38 %)

81 %

(39 %)

Yksikköni työkulttuuri on keskus-
televa

80 %

(28 %)

66 %

(21 %)

56 %

(18 %)

66 %

(21 %)

Asuinseutuni tarjoamat uramah-
dollisuudet ovat hyvät

60 %

(17 %)

45 %

(11 %)

52 %

(16 %)

55 %

(15 %)

 Minua on kohdeltu tasa-arvoisesti
suomalaisissa julkisissa virastoissa

77 %

(37 %)

68 %

(20 %)

60 %

(24 %)

70 %

(20 %)

Asuinseutuni ilmapiiri on avoin ja
ihmiset helposti lähestyttäviä

67 %

(20 %)

42 %

(6 %)

36 %

(8 %)

49 %

(11 %)

Asuinseutuni on turvallinen 95 %

(62 %)

97 %

(60 %)

96 %

(69 %)

96 %

(63 %)

Asuinseutuni on puhdas ja saas-
teeton

96 %

(63 %)

93 %

(62 %)

96 %

(72 %)

94 %

(66 %)

Nykyinen asumiseni taso on riittä-
vä

89 %

(49 %)

70 %

(27 %)

76 %

(30 %)

80 %

(35 %)

*Sisältää myös ne, jotka eivät olleet asiaa vielä miettineet (28 % vastaajista)
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Sopeutuminen ja sitoutuminen suomalaiseen työ- ja elinympäristöön

työilmapiiri on usein rento ja työympäristö viihtyisiä. Vastaavat ilmiöt näkyvät myös
yksityiselämässä etenkin Helsingin ulkopuolella.

• Perheorientaatio. Yhteiskunnassa ja työelämässä näkyy perheen arvostus pitkinä
lomina, kohtuullisen lyhyinä työpäivinä, mahdollisuutena jäädä sairaan lapsen kanssa
kotiin, jne. Yhteiskunnassa laajemmin perheorientaatio näkyy julkisin varoin
kustannetuissa päiväkodeissa, kouluissa, leikkikentissä, jne. Toisaalta lasten per-
heen arvostus ei välttämättä näy ulkomaalaisille lasten kasvatustavoissa tai perhei-
den asennoitumisessa sinänsä.

• Pikkukaupunkimainen asuinympäristö. Asuinympäristö on tyypillisesti luonnon-
läheinen, turvallinen ja rauhallinen.

• Hyvin toimiva yhteiskunta. Yhteiskunnan ja yksityisten tuottamat palvelut toimi-
vat pääsääntöisesti hyvin, vaikka eivät aina ole kovin monipuolisia tai kansainväli-
siin asiakkaisiin tottuneita.

• Luottamus ja turvallisuus. Yhteiskuntaan, viranomaisiin ja ihmisiin voi luottaa, mikä
tekee osaltaan elämästä vähemmän stressiä aiheuttavan ja kohottaa elämänlaatua.

Kärjistäen irrottavia tai jopa työntäviä tekijöitä ovat:

• Suomen palkkataso ja verotus, jotka yhdessä muodostavat kohtalaisen vaatimat-
toman taloudellisen hyvinvoinnin tason verrattuna moniin muihin kansainvälisesti
tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

• Kohtuullisen vähäiset työ- ja uramahdollisuudet Suomessa, koska työmarkkinat
ulkomaalaisille osaajille ovat melko rajoitetut suomenkielen ja työkulttuurien vuok-
si. Lisäksi etenemismahdollisuudet nähdään jossakin määrin heikommiksi kuin suo-
malaisilla kollegoilla.

• Suomalaisen kommunikaatiokulttuurin ja itsenäisen työskentelyn tulkinnat
osaamisintensiivisessä työympäristössä. Yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta koros-
tava työskentelytapa osaamisintensiivisissä organisaatioissa voi suomalaisena
sovelluksena vaikuttaa yksilön työn vähäiseltä arvostukselta, yksilön vähäisiltä
vaikutusmahdollisuuksilta häntä koskevissa päätöksissä ja vaikeuttaa työtehtävän
hahmottamista osana kokonaisuutta.

• Puolisoiden heikot työllistymismahdollisuudet, jotka johtuvat sekä puolisoiden
kielitaidottomuudesta, työvoimapoliittisista säädöksistä sekä suomalaisten työn-
antajien asenteista ulkomaalaista työvoimaa kohtaan.

• Mahdollinen terveydenhuollon tai koululaitoksen tasoon pettyminen. Joissakin
tapauksissa odotukset julkisilta palveluilta ovat liian suuret, johtuen yhtäältä ulko-
maalaisille luodusta mielikuvasta ja toisaalta palveluiden laadun käyttämisenä kor-
kean verotuksen perusteluna. Koululaitoksen kohdalla kyse on usein myös halusta
kasvattaa lapsensa oman kulttuurin tai vähemmän “vapaan kasvatuksen” kulttuu-
rin ilmapiirissä.

• Sosiaalisten suhteiden solmimisen vaikeus. Vaikka sosiaalisten verkostojen muo-
dostaminen on aina hankalaa vieraassa maassa, Suomessa ongelma korostuu pie-
nistä ulkomaalaisyhteisöistä, suomalaisesta vuorovaikutuskulttuurista ja suoma-
laisten tottumattomuudesta ulkomaalaisiin johtuen

• Kylmät ja pimeät talvet tekevät elämästä hankalaa ja vaikuttavat myös mielialaan.
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Vastaajien näkemykset perustuvat pääsääntöisesti melko pitkään oleskeluun Suo-
messa. Lähes puolet vastaajista oli asunut Suomessa yli kolme vuotta (kuva 21).
Tyytyväisyys tai tyytymättömyys tai lähdön motiivit vaihtelivat vain vähän maassa
vietetyn ajan mukaan. Lähinnä alle puolivuotta maassa olleet olivat jossakin määrin
tyytyväisempiä kaikkiin tekijöihin kuin pitempään olleet. Tämä viitta sopeutumis-
käyrän “kuherruskuukausi”-vaiheeseen, jolloin uusi kulttuuri tuntuu kiinnostavalta
ja jännittävältä. Muita sopeutumiskäyrän vaiheita ei tässä tutkimuksessa osaajien
kohdalla noussut maassa vietettyyn aikaan liittyen esiin. Useimmille oli vaikeata
nimetä mitään erityisen vaikeaa vaihetta uuteen kulttuuriin sopeutumisessa. Ongel-
mat liittyivät lähinnä edellä esitettyihin ilmiöihin ja ne tiedostettiin usein jo ensim-
mäisten kuukausien aikana.

Kuva 21. Kuinka kauan olet asunut Suomessa? (N = 555).

Yksinkertaistaen lähtemistä suunnittelevat ovat siis tyytymättömämpiä kansallisella
tasolla palkkaukseen ja verotukseen, kaupunkiseututasolla yleiseen ilmapiiriin ja ih-
misten lähestyttävyyteen sekä jossakin määrin seudun tarjoamiin uramahdollisuuk-
siin. Yritystasolla lähtijät ovat tyytymättömämpiä lähinnä työyhteisönsä keskustelu-
kulttuuriin ja sen aiheuttamiin vaikeuksiin.

alle 6 kk
7 %

6 - 18 kk
21 %

18 - 36 kk
28 %

yli 36 kk
44 %
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Vetovoimaisuus ja osaajien virta valintojen
kentällä

Työvoimapulan uhatessa teollistuneita maita ja osaamistarpeen kasvaessa teolli-
suuden eri sektoreilla kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt. Yritykset, kau-
punkiseudut ja valtiot ovat luoneet ohjelmia, säädöksiä ja markkinointiprojekteja,
joiden tavoitteena on houkutella parasta osaamista yrityksen tai alueen elinkeino-
elämän palvelukseen. Myös Suomen ja sen suurimpien  kaupunkiseutujen kilpailu-
kykyä ja kansalaisten hyvinvointia rakennetaan voimakkaasti osaamisen muodosta-
malle perustalle. Osaamisen varaan rakennetut kilpailukyky ja hyvinvointi edellyttä-
vät kuitenkin yksilöitä, jotka osaamisensa avulla kykenevät vastaamaan entistä vaa-
tivimpien työtehtävien asettamiin haasteisiin ja jotka veronmaksajina kustantavat
hyvinvointivaltion tarjoamat palvelut. Elinkeinoelämän tukemiseen ja kehittämiseen
tähtäävässä politiikassa on työvoimaan liittyvät kysymykset nostettava yritystoi-
minnan rinnalle avainasemaan. Yksi vastaus tähän kysymykseen on mahdollisuus
houkutella osaavaa työvoimaa ja erityisesti huippuosaajia myös Suomen rajojen ul-
kopuolelta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ulkomaalaisten osaajien
mielikuvia ja kokemuksia suomalaisesta kaupunki- ja työympäristöstä eli miten ve-
tovoimaisilta ne globaalitalouden osaajien valintojen kentällä näyttävät. Asema va-
lintojen kentällä voidaan tiivistää kuvaan 20 ja tutkimuksen tulokset laajemmin ku-
van  22 mukaiseen prosessiin.

• Kohderyhmänä ovat globaalitalouden osaajat, mikä viittaa paitsi globaalisti
sovellettavaan osaamiseen myös valmiuteen etsiä työmahdollisuuksia kansainväli-
sesti. Globaalitalouden osaajat voidaan yksinkertaistaen jakaa kolmeen ryhmään
(kuva 22):
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• Globaalitalouden vaeltajat harkitsevat muuttamista, jos jostakin nousee esiin kiin-
nostavampia työ- ja uramahdollisuuksia kuin nykyinen. Globaalitalouden vaeltajat
liikkuvat maasta toiseen vuoden tai muutaman pituisissa periodeissa. Tavoitteena
ei ole integroitua paikalliseen kulttuuriin vaan lähinnä sen globaalitalouden kulttuu-
riin.

• Elämänlaatumuuttajat harkitsevat muuttamista, jos oletetaan jonkin muun seudun
tarjoavan selkeästi korkeamman elämänlaadun tai paremmin haluttua elämäntapaa
vastaavan ympäristön kuin nykyinen asuinseutu. Elämänlaatumuuttajat etsivät py-
syvämpää asuinpaikkaa ja tavoitteena on integroitua paikalliseen kulttuuriin.

• Sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavien motiivi integroitua riippuu muuton
aiotusta pysyvyydestä eli viimekädessä henkilöstä tai yhteisöstä, joka on ollut
muuton pääasiallinen motiivi. Muuttamista harkitaan, jos tärkeänä pidetyt sosiaali-
set suhteet tai perhesiteet ovat nykyisen asuinseudun ulkopuolella tai muuttamas-
sa sinne.

Globaalitalouden vaeltajuuden mahdollistaa osaamisen globaali soveltuvuus ja kan-
sainvälistä liikkuvuutta tukeva globaalitalouden verkosto. Esimerkiksi ICT- ja bio-
teknologia-aloilla osaamista voidaan usein soveltaa ympäri maailman, mikä antaa
yksilölle mahdollisuuden kilpailuttaa työnantajia kiinnostavimmista ja haasteellisim-
mista työtehtävistä kansainvälisesti. Liikkuvuutta valintojen kentällä lisää osaajien
kansainvälistyminen ja työmarkkinoiden muuttunut dynamiikka, jossa yhteen työn-
antajaan tai tehtävään ei sitouduta yhtä pitkäaikaisesti kuin aiemmin. Ura koostuu
monista ehkä muutaman vuoden kestävistä periodeista ja työpaikan vaihtaminen on
osa urakehitystä ja elämäntapaa.

Liikkuvuus painottuu myös globaalitalouden osaajilla tiettyihin elämänvaiheisiin.
Rooli paikasta toiseen liikkuvana vaeltajana ja pysyvämpää asuinpaikka preferoivana
elämänlaatumuuttajana tai sosiaalisten suhteiden vuoksi muuttavana vaihtelee yksi-
lön perhesuhteiden ja elämäntilanteiden muuttuessa. Kaikkia globaalitalouden osaajia
luonnehtii vaeltajuus ainakin jossakin määrin ja osalla se korostuu läpi elämän. Usein
vaeltajuus liittyy kuitenkin elämänvaiheisiin, jolloin sidoksia tiettyyn paikkaan on vain
vähän.

Globaalitalouden verkosto muodostuu osaajan näkökulmasta kansainvälisesti
rekrytoivista osaamisintensiivisistä yrityksistä ja niiden alueellisista keskittymistä.
Tässä organisaatioiden muodostamassa verkostossa osaajat liikkuvat valtioiden,
kaupunkiseutujen tai alueiden ja yritysten luomien väylien kautta. Lisääntynyt vuo-
rovaikutus ja sen myötä kehittyneet yhteydet näiden alueiden välillä “kutistavat”
etäisyyksiä globaalitalouden verkoston sisällä sekä ajallisesti että kulttuurillisesti.
Tämä näkyy globaalitalouden osaajien tavassa hahmottaa maailmaa ja muodostaa
mielikuvia ympäröivästä todellisuudesta. Kansainvälisesti liikkuvat osaajat eivät
hahmota maailmaa vain kansallisvaltioina ja kaupunkeina, vaan entistä enemmän
myös oman toimialansa osaamiskeskittymien ja työmarkkinoiden muodostamana
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Vetovoimaisuus ja osaajien virta valintojen kentällä

globaalitalouden verkostona. Tällaista mielikuvaa muodostetaan usein tietoisesti työs-
kenneltäessä kansainvälisessä toimintaympäristössä ja erityisesti silloin, kun yksilö
pohtii kansainvälistä muuttoa omakohtaisena mahdollisuutena.

Mielikuvat Suomesta ja sen kaupunkiseuduista olivat ulkomaalaisten osaajien
valintojen kentällä melko heikosti näkyvillä. Tieto kiinnostavista tehtävistä oli välittynyt
pääasiassa internetissä rekrytointisivustojen ja toisaalta erilaisten globaalien “puska-
radioiden” välityksellä. Molemmat menetelmät luovat mielikuvaa ennemminkin työ-
tehtävästä ja työnantajayrityksestä kuin Suomesta, tosin kohdistuen tarkasti
tavoiteltuun kohderyhmään. Mielikuvat Suomesta olivat melko ohuita ja stereo-
tyyppisiä, eivätkä kovinkaan vetovoimaisia:

• Ennen tietoa tarjolla olevasta mahdollisuudesta mielikuva Suomesta kiteytyi edel-
leen kylmään ja harvaan asuttuun pohjoiseen maahan, jossa asuu hiljainen kansa.

• Jossakin määrin - pääosin eurooppalaiset - olivat tietoisia myös Suomen yleisestä
tietoyhteiskuntakehityksestä eli lähinnä matkapuhelinten ja internetin yleisyydestä
ja näihin liittyvästä liiketoiminnasta ja yksittäisistä yrityksistä.

• Mielikuva Suomen kaupunkiseuduista on sekä Euroopassa että sen ulkopuolella
lähempänä tietämättömyyden ja tietoisuuden rajaa. Lähinnä Helsinki ylittää satun-
naisesti tuntemisen tason.

Kuva 22. Osaajien virta ja tutkimuksen pääkohdat prosessina (sopeutumisen käy-
rät viittaavat sopeutumisen eritahtisuuteen eri elämänalueilla, eivät kuvaa sopeu-
tumisprosesseja sinänsä)

Pääsääntöisesti muuton syynä oli kiinnostava työpaikka. Työpaikka on hankittu en-
nen maahan muuttamista eli ei muuteta kiinnostavia työmahdollisuuksia tarjoavalle
seudulle ja etsitä työtä, vaan kiinnostava työpaikka sattumalta sijaitsee seudulla.
Poikkeuksen muodostavat ne, joiden muutto perustuu sosiaalisiin suhteisiin ja lähin-
nä perhesyihin. Jossakin määrin osaajissa oli myös elämänlaatumuuttajia, mutta
heidän päämotiivinsa muuttaa perustui pääosin joko aikaisempaan kokemukseen
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Suomesta tai taloudellisiin syihin. Jälkimmäisen kohdalla osa tuli maahan erityisso-
pimuksilla, joissa palkka on paikallisia sopimuksia korkeampi. Toisaalta lähialueilta
voitiin tulla Suomeen, jos haluttiin turvallisempaan ja vakaampaan ympäristöön, mutta
kuitenkin säilyttää sosiaaliset verkostot kohtuullisen lähellä. Kummaankaan ryhmän
muuttopäätös ei siis varsinaisesti liity vetovoimaisiin mielikuviin Suomesta, vaan ai-
kaisempaan kokemukseen tai erityisiin taloudellisiin etuuksiin. Myös työ- ja ura-
mahdollisuuksiin liittyvät “mielikuvat” on yleensä “rakennettu” työnantajan ja osaa-
jan välisessä tiedonvaihdossa, joten yleisestä mielikuvasta Suomen työmarkkinoista
ei ole kyse. Houkuttelevat mielikuvat liittyivät tällöin lähinnä yksittäisen yrityksen
tarjoamiin kiinnostaviin työtehtäviin tai uraa edistäviin ja ammatillista referenssilis-
taa parantaviin “looks good on my CV” -mahdollisuuksiin.

Mielikuva kiinnittyy siis yhteen kaupunkiseudun “tuotteeseen” ja muut tekijät lähin-
nä tukevat sen vetovoimaisuutta. Houkutteleva mielikuva osuu kohderyhmän ”herk-
kään kohtaan” (sweet spot), joka on yksilön elämässä ja minäkuvassa keskeinen
osa-alue (Aaker & Joachimsthaler 2001, 293). Kun vetovoimaista mielikuvaa ei ole
levinnyt laajalle kohderyhmän keskuuteen, olennaista on ”herkän kohdan” löytämi-
nen ja kiinnostuksen herättäminen, jonka jälkeen osaaja voi arvioida kohdeseudun
tarjoamia mahdollisuuksia tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

Internet voidaan nähdä globaalitalouden verkoston osaamis- ja työmarkkinoilla
navigoivien osaajien “karttana”, jonka kautta mahdollisuuksia etsitään ja välitetään
(yritysten globaali rekrytointi internetin kautta, sähköpostit “head huntereilta”, ym.).
Kansallisvaltioista ja kaupunkiseuduista informaatiota etsitään lähinnä silloin, kun
sijoittuminen tai muu vuorovaikutus alueen kanssa on todennäköistä. Osaajien globaali
verkosto muodostaa löyhästi yhteenkietoutuneen ”yhteisön”, jonka sisällä mieliku-
via ei synny vain virtuaalitodellisuuden tuotteena, vaan erityisesti ihmisten välisissä
henkilökohtaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tämä korostaa todellisten kehittämistoi-
menpiteiden merkitystä myös mielikuvien syntymisessä, koska tiedon kanavien kautta
viestit välittyvät tehokkaasti seudun todellisista työmahdollisuuksista ja toisaalta siellä
jo asuvien tai asuneiden omakohtaisista kokemuksista globaalita-louden verkostoon.
Tällaisia mielikuvia ja seutujen vetovoimaisuutta voivat vahvistaa esimerkiksi seu-
dun osaamiskeskittymät ja niistä kertovat internetsivustot.

Kärjistäen osaajia motivoi muuttamaan työ- ja uramahdollisuudet, sosiaaliset suh-
teet tai sen hetkisen asuinseudun työntävät tekijät. Näiden kolmen muuttoon
motivoivan voiman kautta muodostuu valintojen kenttä potentiaalisista kiinnostavia
työmahdollisuuksia ja riittävän korkeatasoisen asuinympäristön tarjoavista mahdol-
lisuuksista, jotka osaajan tietoon tulevat. Osaajien preferenssit asuinseudun valin-
nassa ovat hyvin monipuoliset ja  asuinympäristön laatu, turvallisuus, sosiaalinen
ilmapiiri ja taloudellinen hyvinvointi ovat tärkeitä kriteereitä kun valintaa eri vaihto-
ehtojen väliltä tehdään. Tärkeänäkin pidetyty kriteerit saavat usein kuitenkin väis-
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tyä päämotiivien tieltä ja päätös tehdään niiden perusteella, jos riittävä taso tärkeim-
pien preferenssien osalta täyttyy. Preferenssejä ja niiden luomaa käsitystä “unelma-
kaupungista” ei siis pidä sekoittaa niihin todellisiin syihin, jotka osaavaa työvoimaa
globaalisti liikuttavat. Useimmat asuinseudun valinnassa tärkeiksikin arvostetut te-
kijät ovat heikkolaatuisina ennemminkin muuttoa estäviä tai seudusta irrottavia tai
työntäviä voimia kuin korkealaatuisina seudulle houkuttelevia voimia. Kärjistäen
hyvät työ- ja uramahdollisuudet sekä sosiaaliset suhteet ovat muuton syy ja niiden
olemassaolo aktivoi valintaprosessissa muuten passiiviset elämänlaatutekijät osaa-
javirtojen suuntaamisessa.

Yleinen tuntemattomuus synnyttää jossakin määrin myös epäilyksiä maan mah-
dollisuuksista tarjota mielekkäitä työ- ja uramahdollisuuksia ja toisaalta laadukasta
asuinympäristöä kohtaan. Kansainvälisesti tunnetut ja luottamusta herättävät yri-
tykset tosin vähentävät tietämättömyyteen perustuvaa epäluuloa eli globaalisti me-
nestyvän yrityksen sijainti antaa lupauksen myös muilta osin toimivasta yhteiskun-
nasta. Usein pelkkä yrityksen sijainti seudulla riittää, koska kiinnostavan työ-
mahdollisuuden tarjoavan yrityksen ja sen osaavan henkilökunnan ei oleteta sijait-
sevan seudulla, jossa elämänlaatu on heikko, etenkin jos yrityksen henkilökunta niin
kertoo. Suomeen muuttoa estäviä  tekijöitä olivat lähinnä:

• Palkkataso ja verotus ja näiden yhteisvaikutuksesta kohtuullisen alhainen taloudel-
lisen hyvinvoinnin taso

• Osaajia kiinnostavien mielikuvien puuttuminen eli Suomen poissaolo tai epäuskot-
tavuus valintojen kentällä yleensä

• Työlupaprosessien pitkä kesto EU:n ulkopuolelta tuleville ja erityisesti osaajan
puolisolle tai perheelle

Luonnollisesti lukuisat muutkin tekijät kuten suomenkieli, ilmasto, kaupunkien pie-
nuus, jne. voivat toimia estävinä tekijöinä joillekin yksilöille, mutta yleisesti ottaen
niiden merkitys ei noussut selkeästi esiin. Vetäviä tai estäviä tekijöitä ei kuitenkaan
voida siis pitää yleisenä osaajien mielikuvana Suomesta tai suomen imagona maail-
malla

Yritysten aktiivisten houkuttelu- ja rekrytointitoimien jälkeen yksilön näkökul-
masta voi vaikuttaa yllättävältä, jos maahan saapumista joudutaan työ- ja oleskelu-
lupien vuoksi odottamaan pitkään tai yleinen asennoituminen viranomaisten taholta
on negatiivista. Usein globaalisti työmahdollisuuksia etsivällä osaajalla on montakin
työhakemusta samanaikaisesti vireillä tai työhönottohaastattelut jo sovittuina mui-
denkin yritysten kanssa. Jos lupaprosessi kestää kuukausia on hyvin mahdollista,
että hakija valitsee houkuttelevan tarjouksen toisaalta tai keskustelee sen hetkisen
työnantajansa kanssa päästen parempaan sopimukseen. Lupaprosesseja ollaankin
tällä hetkellä uudistamassa ja kokonaisuutena kysymys on myös jo maassa olevien,
opiskelijoiden sekä puolisoiden lupakäytännöistä. Toisaalta kyse ei ole vain viralli-
sista säädöksistä, vaan myös siitä miten viranomaiset niitä tulkitsevat käytännössä.
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Globaalitalouden verkoston sisällä voitaneen nähdä vallitsevan globaalitalouden
kulttuurin, joka on rakentumassa normeineen ja arvoineen paitsi median, yksilöi-
den lisääntyneen liikkuvuuden ja toisiaan lähentyvien kulutustottumusten myös eri-
tyisesti globaalitaloudessa toimivien yksilöiden kansainvälisen vuorovaikutuksen
myötä. Globaalitalouden kulttuurilla viitataan tässä globaalitalouden konkreettisessa
toimintaympäristössä - kansainvälisissä ja ennen kaikkea monikulttuurisissa organi-
saatioissa - työskentelevien yksilöiden yhteiseen kulttuuriin. Globaalitalouden kult-
tuurissa toimiville yksilöille on muodostunut yhteisiä toimintatapoja ja kulttuurista
kompetenssia yleisemmän globaalin kulttuurin omaksumisen lisäksi. Kansallisten
kulttuurien kohtaamisen “puskurina” toimii siis yhtäältä yrityksen oma toimintakult-
tuuri ja toisaalta kansainvälisessä ympäristössä toimivien ja työskentelevien osaaji-
en omaksumat globaalikulttuurin piirteet. Kulttuurien fuusioituminen ei tarkoita nii-
den välisten erojen totaalista poistumista, vaan näkemysten ja toimintatapojen lä-
hentymistä joiltakin osin.

Paikallisen kulttuurin piirteet ovat siis näkyvillä myös globaalitalouden kulttuurissa.
Suomalaisen kulttuurin erityispiirteet, jotka vaikeuttivat eri kulttuureista tulevien so-
peutumisprosessia olivat tiivistäen suomalaisen keskustelukulttuurin ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen vähäisyys sekä itsenäisyyden ja omatoimisuuden korostaminen.
Nämä piirteet nousivat esiin sopeutumista hidastavina ilmiöinä niin työympäristössä,
yhteiskunnassa yleensä kuin sosiaalisessa ympäristössäkin (kuva 22) Ilmiöt olivat
heikoimpia globaalitalouden kulttuurin “puskuroimassa” työympäristössä ja kärjis-
tyivät paikallisessa sosiaalisessa ympäristössä. Periaatteessa samat ilmiöt olivat
kaikista eri kulttuureista tulevien yksilöiden sopeutumisprosessia vaikeuttavia teki-
jöitä ja vaikeusaste vain jossakin määrin vaihteli eri kulttuurien välillä. Toisaalta
kyky sopeutua on hyvin yksilöllistä, joten kulttuuriset stereotypiat eivät välttämättä
ole kovin käyttökelpoisia monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimimaan oppi-
neiden globaalitalouden osaajien kohdalla.

• Työympäristössä on mahdollista pehmentää paikalliskulttuurin vaikutusta monin
tavoin. Tämä vaatii erityisesti yritysten esimiehiltä ja työyhteisöiltä omien toiminta-
tapojen ymmärtämistä ja niiden vaikutuksen tunnistamista toisista kulttuureista tu-
leviin. Ensisijaista olisi siis oppia oman kulttuurin toimintatapojen vaikutukset, kos-
ka globaalitalouden osaajien tapauksessa kulttuuriset stereotypiat eivät välttämät-
tä ole kovin käyttökelpoisia. Kulttuurien yhteensovittamiseksi voidaan käyttää myös
kulttuurista kompetenssia omaavia “sillanrakentajia”.

• Nämä kulttuuriset piirteet näkyivät myös suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkik-
si terveydenhuollon ja koululaitoksen kohdalla. Suomalaisen omatoimisuuskulttuurin
ja yksilön itsenäisyyden korostuminen saattaa synnyttää toisesta kulttuurista tule-
valle kuvan “huonosta palvelusta” tai lasten liian vapaasta, jopa välinpitämättömästä,
kasvatuksesta. Tällöin “palvelun laatuun” mahdollisesti petytään tai halutaan kas-
vattaa lapset sosiaalisemmassa kulttuurissa tai oman kotikulttuurin piirissä.
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• Sosiaalisten suhteiden solmimisen vaikeus on tyypillinen ongelma vieraaseen kult-
tuuriin muuttavilla, mutta Suomessa ongelma korostuu sekä työpaikalla että erityi-
sesti yksityiselämässä. Tätä selittävät suomalainen vuorovaikutuskulttuuri ja sosi-
aalinen elämä, jotka ovat kohtuullisen passiivisia verrattuna moniin muihin kulttuu-
reihin. Sosiaalinen ulkopuolisuus on vahva motiivi lähteä kolmanteen maahan tai
palata kotimaahan.

Kulttuuristen tekijöiden lisäksi monet laadulliset tekijät voivat sitouttaa tai irrottaa
osaajia suomalaisesta toimintaympäristöstä. Suomeen sitouttavat tekijät voidaan tii-
vistää seuraavaan listaan:

• Kiinnostavat ja haastavat työtehtävät

• Suomalainen työkulttuuri

• Suomalainen puoliso

• Rauhallinen elämänrytmi työssä ja yksityiselämässä

• Perheorientaatio työelämässä ja yhteiskunnassa

• Pikkukaupunkimainen asuinympäristö

• Hyvin toimiva yhteiskunta

• Luottamus ja turvallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä

Suomalaisen yhteiskunnan piirteistä on olennaista tarkastella hyvinvointivaltion kus-
tantamien palveluiden merkitystä ulkomaalaisille osaajille. Julkisin varoin tuotetut
palvelut (koulutus, päivähoito, eläkkeet, tms.) ovat etu maassa syntyneille tai pitkää
asuville, jotka opiskelevat ilmaiseksi ja käyttävät yhteiskunnan tarjoamia edullisia tai
ilmaisia palveluita. Maahan vain muutamaksi vuodeksi sijoittuvalle osaajalle nämä
palvelut ovat yleensä kuitenkin olleet hänen kotimaassaan maksullisia, eivätkä ne
siten kompensoi hänelle Suomessa maksettavaa kohtuullisen alhaista palkkaa ja
hänen maksamiaan korkeita veroja. Ulkomaalaisille usein myös “markkinoidaan”
Suomen hyvinvointipalveluja korkealaatuisina ja korkeaa verotusta selittävinä, joten
odotukset laadusta ovat joskus liiankin korkeat. Suomesta irrottavia tai jopa työntä-
viä tekijöitä ovat:

• Suomen palkkataso ja verotus

• Kohtuullisen vähäiset työ- ja uramahdollisuudet Suomessa

• Suomalaisen kommunikaatiokulttuurin ja itsenäisen työskentelyn tulkinnat
osaamisintensiivisessä työympäristössä

• Puolisoiden heikot työllistymismahdollisuudet

• Mahdollinen terveydenhuollon tai koululaitoksen tasoon pettyminen

• Sosiaalisten suhteiden solmimisen vaikeus

• Kylmät ja pimeät talvet

Kärjistäen Suomi yhdistää “pikkukaupunkimaisuuden” korkeanteknologian osaami-
seen ja tästä yhdistelmästä nousevat sekä vetovoimaa heikentävät että vahvistavat
tekijät.
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Sopeuttamista ja sitouttamista ei siis tulisi nähdä vain prosessina, jossa osaajat omak-
suvat suomalaisia toimintatapoja tai asuvat suomalaisella kaupunkiseudulla. Se voi-
daan nähdä myös kaupunkiseudun ja sen toimijoiden mahdollisuutena kiinnittyä glo-
baalitalouden osaajien muodostamaan verkostoon ja jopa mahdollisuutena hyödyn-
tää globaalia sosiaalista pääomaa seudun innovaatioympäristön vahvistamiseksi ja
kansainvälistämiseksi. Jos yksilöt sopeutuvat suomalaiseen kulttuuriin ja sen toimin-
tatapoihin, he ovat myös lähtönsä jälkeen potentiaalinen voimavara yhteistyökump-
paneina tai seudulle sijoittuvina yrittäjinä. Sopeuttamalla yksilöt mahdollisimman hyvin
heidän osaamisensa voi myös tulevaisuudessa tukea seudun osaamistarpeita. Ta-
voitteena on siis kiinnittää heidät osaajaverkostoon, joka tarjoaa kiinnostavia yhteis-
työmahdollisuuksia toimivaksi todetussa ympäristössä kilpailukykyisten kumppanei-
den kanssa. Tämä vaatii kuitenkin selkeän kiintopisteen, konkreettisen solmukoh-
dan, joka sitoo osaajia yhteen (ks. liite 3, “kehittämisehdotus”). Myös osaajien ko-
kemukset ja tulkinta seudun tarjoamasta elämänlaadusta ja mahdollisuuksista ovat
tärkeä imagovaikutuksen kannalta. Seudulta lähtevät osaajat levittävät kokemuksi-
aan globaalitalouden verkostoon tehokkaasti ja juuri oikealle kohderyhmälle. Suo-
messa asuvat ulkomaalaiset osaajat tarjoavat siis yhden mahdollisuuden kiinnittää
kaupunkiseutu globaalien osaajien verkostoon kiinnostavana ja vetovoimaisena sol-
mukohtana, joka tarjoaa heille osaamista, palvelua ja edellytyksiä kehittää ammatil-
lista kompetenssia. Kuten osaajia ammatikseen Suomeen rekrytoiva esimies totesi,
osaavan työvoiman saaminen Suomeen on . . . haaste.
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LIITE 1.

INTERNET KYSELYSSÄ ESITETYT KYSYMYKSET

THIS QUESTIONNAIRE AIMS TO IMPROVE THE CAPABILITY OF FIN-
NISH SOCIETY TO MEET THE CHALLENGE OF MULTICULTURALISM.
PLEASE SAY EXACTLY WHAT YOU THINK!

BACKGROUND INFORMATION

Age:     years

Sex:  a) Male   b) Female

Place of residence in Finland (name of municipality/town/city):

My workplace is in (name the town or city):

Country of origin:

Household type:  a) single  b) couple (without children)  c) couple (with children)
d) single parent

If couple, is your spouse  a)Finnish    c)   Not Finnish

Are you in Finland a) alone   b) with your spouse   c) with your spouse and
children  ?

If you have children, which school would you prefer them to attend in Fin-
land?

What is your educational level? 
a) Doctoral  b) Master’s  c) Bachelor’s d) Undergraduate e) Other

Have you worked or studied abroad before (more than three months outside
your country of origin)?
a) no        b)  yes      where?  
I moved to Finland in order  a) work   b) study   c) other
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Which of the following describes best your future plans? 
 a) I will stay in Finland permanently 
 b) I will move back to my home country.  - When and why (as far it is possible to
say)?
 c) I will move on to a third country. -  When and why (as far it is possible to say)?
 d) I have not thought about it yet.

How long you have been in Finland (total time, if this is not your first time)?
a) less than 6 months  b) from 6 to 18 months c) from 18 to 36 months d) over 36
months

Do you try to maintain the customs of your home country?
 a) yes    b) no    c) partially

Were your preconceptions about Finns and Finnish culture correct?
a) almost completely
b)  mostly
c) partially
d) not at all
e) What were the greatest surprises that caused the most problems (negative

surprises)?
f) What were the positive surprises?

At the moment I work as a (type of a contract)    
Do you think that Finland provides globally competitive labour markets
with good career prospects for you?
a) strongly agree
b) mostly agree
c) neutral
d) mostly disagree
e) strongly disagree

Do you speak or are you learning Finnish?
  a) speak    b) learn    c) do not speak or learn

What nationalities are your friends?
a) Mostly Finnish
b) Foreign and Finnish
c) Mostly Foreign
d) Same nationality as I am
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With whom you can share your problems/troubles (you can choose more
than one)
 a) my superiors 
 b) foreign colleagues/friends 
 c) Finnish colleagues/friends 
 d) assistants or equal
 e) human resource personnel
 f) with none 
 g) friends/relatives in home country 

Please, answer both columns: what do you appreciate in general (white
column) when making a decision to move internationally and what do you
think about your current situation/home region in Finland (grey column).

COLUMN ONE: EVALUATE THE
IMPORTANCE OF THE FOLLOWING

FACTORS WHEN CHOOSING AN
INTERNATIONAL LOCATION TO WORK

AND LIVE

COLUMN TWO:EVALUATE THE QUALITY
OF THE FOLLOWING FACTORS IN YOUR
CURRENT SITUATION / HOME REGION IN

FINLAND

1. How important are following factors when
you choose your place to live abroad?

a) very improtant
b) quite important
c) a little important
d) not important at all
e) cannot say

What do you think about following statements
concerning your current situation/home region?
a) strongly agree
b) mostly agree
c) neutral
d) mostly disagree
e) strongly disagree

2. When choosing a place to live abroad
challenging and interesting work is . . .

My current job is very challenging and
interesting.

3. When choosing a place to live abroad non-
hierarchical working culture (flat
organisation) is .

The working culture in my unit is non-
hierarchical and it is easy to approach my
superiors 

4. When choosing a place to live abroad
communicative working culture (easy to get
information, easy to communicate with
colleagues and superiors, ect.) . .

The working culture in my unit is communicative 

5. When choosing a place to live abroad  good
career prospects are . . .

Career prospects in my current home region in
Finland are good

6. When choosing a place to live abroad salary
and other financial incentives are . . .

My salary and other financial incentives are
sufficient

7. When choosing a place to live abroad  a
chance to work for a particular employer is .
.. 

I prefer my current employer to others

8. When choosing a place to live abroad  lively
night life (clubs, discos, movies, etc.) is . . .

Night life in my current home region is lively
enough

9. When choosing a place to live abroad
versatile leisure time activities and
recreational facilities are . .

The leisure time and recreation facilities are
versatile in my home region
if you disagree, please specify why?

10. When choosing a place to live abroad an
international atmosphere (attitudes towards
foreigners, multiculturalism, etc.) of the place
is . . .

The atmosphere of my current home region is
international.
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11. When choosing a place to live abroad a non-
racist image of government and local
government public offices and civil servants
of the country in general is .

I feel that I have been treated equally in Finnish
public offices.
if you disagree, please specify why?

12. When choosing a place to live abroad a high
level of economic well being (wage level in
relation to taxes and living costs) is . . .

My economic well being is now higher than
before I moved to Finland.

13. When choosing a place to live abroad being
able to manage with English (outside work) is
. . .

It is easy to manage with English in my current
home region 

14. When choosing a place to live abroad pension
benefits in the country of desitination are . . .

In Finland my pension benefits are working
alright 

15. When choosing a place to live abroad the
local tax rate is . . .

 My current tax rate is tolerable

16. When choosing a place to live abroad an open
and approachable social atmosphere of the
host culture is .

The atmosphere of my current home region is
open and people approachable 

17. When choosing a place to live abroad the
opportunity to study at the university level
(basic studies or post graduate) is . . .

The study opportunities in my current home
region are good

18. When choosing a place to live abroad the
chances for my  spouse to work and/or
study are . . .

My current home region offers sufficient work
and/or study opportunities for my spouse

19. When choosing a place to live abroad the
cultural activities (opera, museums, art
exhibitions, theatre,

The cultural activities of my current home region
are sufficient.

20. When choosing a place to live abroad
international flight connections to and from
the place  are . .

International flight connections to and from my
current home region are sufficient

21. When choosing a place to live abroad
sophisticated "high-tech culture" (internet and
mobile services as a part of the everyday life,
high-tech oriented people, etc.) is . . .

"High-tech culture" in my current home region is
high.

22. When choosing a place to live abroad a clean
and unpolluted living environment is . . .

My current home region is clean and unpolluted

23. When choosing a place to live abroad the
high quality of housing available is . . . 

The quality of my current housing is adequate

24. When choosing a place to live abroad well
organised public services (health care, public
transport) are . . .

Public services are easily available and well
organised in my current home region
if you disagree, please specify why?

25. When choosing a place to live abroad friends
or an existing network of friends at the
destination are . .

 I have enough friends or/and a well functioning
social network in my current home region  

26. When choosing a place to live abroad the
safety of the area is . . .

My current home region is safe
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Why did you move to Finland?  

Please place the given alternatives into order of importance from first to
eighth (the most important =1, the second =2 etc.)

I came to Finland because of
a) Economic reasons  
b) Interesting and challenging work
c) Family reasons (Finnish spouse, spouse’s work, relatives or roots, etc.)
d) Friends and social network
e) High standards of living (safe and clean surroundings, etc.)
f) Career opportunities 
g) Finnish working culture
h) Other reasons (study, etc.)

In which city or town you would like to live in Finland? 
How did you hear about the opportunities in Finland (you may choose several
items )
 a) Friends/relatives in home country
 b) Friends/relatives in Finland
 c) Employer
 d) Recruitment personnel/firm (special events, recruitment fair at your university,
etc.)
 e) Internet (recruitment site, etc.)
 f) Previous experience of Finland (studying, working, etc.) 
 g) Other

 Would you agree to a personal interview later on (December-February)
about these issues? If yes, please add your e-mail or phone number and we
will contact you.

Phone: e-mail:
 

Comments or questions may be addressed to Mika Raunio, gsm: 050-327 6364, e-
mail: mr54597@uta.fi  

THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION!
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LIITE 2.

VASTAAJIEN PROFIILI

Taulukko 1. Ikäluokat kaupungeittain (%)

Taulukko 2. Sukupuolijakauma kaupungeittain (%)

Taulukko 3. Kotitalouden muoto kaupungeittain (%)

Taulukko 4. Puolison kansallisuus kaupungeittain (%)

Age (ikä) / Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total / Yht.
25 or less 14 8 12 4 14 8 11
26 to 30 48 34 58 42 37 24 43
31 to 35 23 28 18 24 23 37 25
over 35 14 31 12 29 26 32 22
Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
N 215 156 66 45 35 38 555

Sex (Sukupuoli) / Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total / Yht.
Male / Mies 83 80 79 67 74 82 80
Female / Nainen 17 20 21 33 26 18 20
Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
N 216 156 66 45 35 38 556

Household type (Kotitalouden muoto) / Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total / Yht.
Single / yksin asuva 37 19 35 27 29 13 28
Couple /pariskunta 45 31 33 36 43 29 38
Family / perhe 15 48 26 33 26 58 31
Other / muu 3 1 6 4 3 0 3
Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
N 216 156 66 45 35 38 556

Spouse's nationality (Puolison kansallisuus) / Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total / Yht.

Finnish / suomalainen 51 40 51 39 59 68 49

not Finnish / ei-
suomalainen

49 60 49 61 41 32 51

Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

N 134 123 41 31 27 34 390
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Taulukko 5. Asema työmarkkinoilla kaupungeittain (%)

Taulukko 6. Koulutus kaupungeittain (%)

Taulukko 7. Aikaisempi työkokemus ulkomailta kaupungeittain (%)

Education (Koulutus) / Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu other Total/
Yht.

Doctoral / tothtori 6 10 3 9 6 8 7

Masters' /maisteri, DI 60 53 59 42 47 37 54

Bachelor's / kandi 28 30 33 33 41 39 31

Studying / opiskelee 3 4 2 4 0 11 3

Other / muu 4 3 3 11 6 5 4

Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 %

N 215 154 66 45 34 38 552

Living abroad before? (Asunut ulkomailla aiemmin?) / Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-Salo Oulu Other / muu Total / Yht.

No / ei 41 42 40 48 44 65 44

Yes / kyllä 59 58 60 52 56 35 56

Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

N 212 152 65 44 34 37 544

Type of contract (Asema työmarkkinoilla) / Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-
Salo

Oulu other Total /
Yht.

Permanent local contract /
vakituinen paikallinen työsopimus

84 84 92 71 89 88 85

Expatriate until assignment ends /
expatriaatti komennus

10 12 3 18 9 6 10

Trainee / harjoittelija 4 3 5 2 3 3 4

Other /muu 2 1 0 9 0 3 2

Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

N 216 156 66 45 35 38 556
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Cultural background (Kulttuuritausta) Home town (Asuinkaupunki)

Helsinki Espoo Tampere Turku-
Salo

Oulu Other
/muut

Total /Yht.

North Europe /
Pohjoiseurooppa

41 33 38 39 42 38 38

East- and Middle Europe /
Keski- ja Itä-Eurooppa

14 23 22 27 16 14 19

India & Far East / Intia ja
Kaukoitä

13 10 16 7 10 16 12

China / Kiina 3 12 5 5 16 11 7

USA, Canada & Australia /
USA, Kanada & Australia

14 9 8 10 10 19 11

Middle-East & Africa / Lähi-
Itä ja Afrikka

6 6 6 0 3 0 5

South Europe / Etelä-Eurooppa 9 7 6 12 3 3 8

Total / Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

N 210 150 64 41 31 37 533

Taulukko 8. Kulttuuritausta kaupungeittain (%)
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LIITE 3.

Vetovoimaisuuden konseptointi osaajien globaaleilla
työmarkkinoilla

“International Creative Problem Solving Environment for
Top Talents”

“Should I Stay or Should I Go”- tutkimusprojektin kehittämisehdotus

Kilpailu osaajista

Inhimillisten voimavarojen ja huippuosaamisen merkitys yritysten, kaupunkiseutu-
jen ja valtioiden menestykselle globaalissa kilpailussa on kasvanut. Työikäisen vä-
estön väheneminen ja kansainvälinen kilpailu osaavasta työvoimasta muodostavat
uhkan Suomen mahdollisuudelle jatkaa osaamisintensiiviseen talouteen perustuvaa
kehitystään. Kilpailtaessa parhaasta osaamisesta ja yksilöistä, ei riitä että kaupunki-
seutu on vetovoimainen kansallisella tasolla, vaan sen on oltava sitä myös globaalilla
kentällä.

Suomen ja sen kaupunkiseutujen vetovoimaisuus osaajien globaalilla valintojen ken-
tällä ei kuitenkaan vielä ole vakiinnuttanut paikkaansa. Yleisen tuntemattomuuden
ohella kohtuullisen vähäiset työ- ja uramahdollisuudet ja matalahko taloudellisen
hyvinvoinnin taso heikentävät mahdollisuuksia käyttää perinteisiä turvallisuutta ja
puhdasta luontoa merkittävinä vetovoimatekijöinä ulkomaalaisten huippuosaajien
silmissä. Yleistä tuntemattomuutta ja uramahdollisuuksien niukkuutta murtavat tällä
hetkellä merkittävästi vain hyvin harvat suomalaiset huippuyritykset. Jos kansalli-
nen ja kaupunkiseutujen vetovoima ei globaaleilla työmarkkinoilla kasva, on uhkana
menettää paras osaaminen vetovoimaisempiin kohteisiin, mikä heikentää innovaati-
oihin ja T&K-toimintaan tukeutuvan talouden mahdollisuuksia säilyä globaalisti kil-
pailukykyisenä.

Konseptin tavoite

Konseptin tavoitteena on muodostaa kansainvälisesti vetovoimainen luova ongel-
manratkaisuympäristö Konseptin avulla alueelliset ja kansalliset innovaatioympä-
ristöt tehostavat toimintaansa ja ovat globaalisti houkuttelevia vaihtoehtoja huippu-
lahjakkuuksien silmissä. Luova ongelmanratkaisuympäristö korostaa yksilön tulkin-
taa vetovoimaisesta innovaatioympäristöstä
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Organisointi

Kehittämisehdotus esittää näkemyksen osaamisen houkuttelemisesta Suomeen jä-
sennettynä konseptina. Näkökulma on yksilön; miten voidaan lisätä todennäköi-
syyttä, että globaalisti työmarkkinoita ja uramahdollisuuksia tarkasteleva osaaja
valitsee Suomen monista tarjolla olevista vaihtoehdoista. Globaalisti vetovoimaisen
innovaatioympäristön luominen - globaalin vetovoimaisuuden konseptointi - muo-
dostuu kolmen avainprosessin kautta. Nämä prosessit ovat:

• Organisointi eli konseptin avaintoimijoiden valinta ja roolien määrittely.

• Sisällön luominen eli kehittämistoiminta vetovoimaisuuden pullonkaulojen poista-
miseksi ja vahvuuksien vahvistamiseksi käytännön projektein.

• Markkinointi eli kohderyhmän valinta ja kansallisen brandin ja kaupunkiseutujen
alabrandien luomisen organisointi.

Osaamiskeskusohjelma tarjoaa mahdollisen lähtökohdan kansallista vetovoimaisuutta
vahvistavan konseptin organisoimiseksi ja kohdentamiseksi. Osaamiskeskusohjel-
man tavoitteita ovat mm.

• lisätä alueiden vetovoimaa erityisesti kansainvälisten investointien ja huippuosaa-
jien saamiseksi alueelle.

• jatkuvasti vahvistaa ja uudistaa alueilla olevaa osaamista.

Osaamiskeskusohjelman alueelliset partnerit (yliopistot ja tutkimuslaitokset, tekno-
logiakeskukset, kaupungit, yritykset ja aluehallinto) luovat yhden mahdollisen insti-
tutionaalisen rungon myös paikallisille yhteistyösuhteille, joiden toimesta vetovoi-
maisuutta voidaan kehittää Samalla osaamiskeskusohjelma tarjoaa vaihtoehtoja ja
tietoa osaamisaloista, joiden ympärille vetovoimaisuutta on tarkoituksenmukaista
kehittää. Esimerkiksi bio- ja ICT-alojen sisältä voidaan määritellä tarvittavan huip-
puosaamisen kapea kärki ja yhteinen kohderyhmä sekä ne kaupunkiseudut, jotka
valitun osaamisalan puitteissa toimivat yhteistyössä. Vetovoimaisuuden konseptoin-
ti houkuttelee siis lähinnä tiettyjen tarkasti rajattujen toimialojen huippuosaajia tai
tulevaisuuden lupauksia, mutta samalla levittää avaintoimijoille strategista tietoisuutta
globaaleilla työmarkkinoilla näkymisen merkityksestä ja tukee laajempaa prosessia,
jossa suomen työmarkkinoille pyritään houkuttelemaan eri alojen osaajia. Konsep-
tin luominen voidaan nähdä osaltaan myös pilotti-hankkeena, joka rakentuessaan
dokumentoi, välittää ja kehittää parhaita käytäntöjä ja kokemuksia.

Osaamiskeskusohjelman puitteissa toimialoja ja alueellista yhteistyötä voidaan

jäsentää esim. seuraavasti:

• ICT-alalta yhteisiä osaamistarpeita etsitään Pääkaupunkiseudun ohjelmistotuote-
liiketoiminnan, Tampereen informaatio- ja kommunikaatioteknologian ja Oulun tieto-
teollisuuden näkökulmasta,

• Bioteknologian alalta yhteisiä osaamistarpeita etsitään Tampereen terveys-
teknologian, Turun Biomateriaalien ja diagnostiikan ja lääkekehityksen sekä Oulun
lääketieteen tekniikan ja biotekniikan kautta.
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Kaupunkiseutujen välinen yhteistyö on tarpeen globaalisti riittävän näkyvien ja ve-
tovoimaisten kokonaisuuksien muodostamiseksi, resurssipohjan vahvistamiseksi sekä
synergiaetujen saavuttamiseksi. Tietyiltä osin konsepti on mahdollista organisoida
myös kaupunkiseutukohtaisesti.

Kuva 1. Konseptin kehittämisen avaintoimijat ja panostukset

Eri toimijoiden roolit vetovoimaisen luovan ongelmanratkaisuympäristön muodosta-
misessa voidaan määritellä lyhyesti seuraavasti.

• Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot mahdollistavat alan jatkokoulutuksen ja kan-
sainvälisesti arvostettujen tutkintojen suorittamisen alalta. Ne tarjoavat myös
tutkimusyhteisön, jolla on paitsi alan huippuosaamista myös laajat kontaktiverkostot
paikalliseen yrityskenttään sekä alan muihin kansainvälisiin huippuyksiköihin ja
avaintoimijoihin.

• Yritykset tarjoavat haastavia ja mielenkiintoisia työpaikkoja varttuneemmille osaajille
ja räätälöityjä harjoittelupaikkoja nuorille lupauksille. Yhdessä koulutus- ja -tutkimus-
organisaatioiden kanssa yritykset tarjoavat mahdollisuuden suorittaa alan jatko-
opintoja ja/tai osallistua akateemisiin tutkimusprojekteihin kunkin osaamistason ja
toiveiden mukaisesti.

• Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välinen joustava yhteistyö luo
mahdollisuuden käytännön ja tutkimuksen sekä kouluttautumisen yhdistämiseen
yksilön kannalta mielekkäällä tavalla.

• Kaupunkiseudun lukuisat julkiset toimijat tarjoavat korkealuokkaisia palveluita ja
asumisvaihtoehtoja. Kaupunkiseudun palvelut ovat saatavilla pääsääntöisesti myös
englanninkielellä, tietämys kansainvälisistä asioista on päivitetty ja asenteet moni-
kulttuurista asiakaskuntaa kohtaan tarkistettu (esim. koulut, päivähoito, KELA, vero-
toimisto, jne.).

• Keskushallinnon rooli on osaltaan rahoittaa hanketta ja pohtia mahdollisuuksia
muokata erilaisia työ- ja oleskelulupakäytäntöjä, verokysymyksiä, kansallisen ta-
son politiikkojen suuntausta, yms. ohjelmaan osallistuvien kohdalla.
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Sisältö

Konsepti tarjoaa kaupunkiseudulle saapuvalle osaajalle vetovoimatekijöinä ominai-
suuksia, joiden tutkimusten, kokemusten ja erilaisten selvitysten kautta on todettu
olevan asuinseudun valinnassa tärkeitä tekijöitä globaalisti liikkuville osaajille. Oh-
jelma tarjoaa mm. seuraavia tärkeäksi havaittuja vetovoimatekijöitä:

• Kiinnostavia urapolkuja, tutkintomahdollisuuksia, työyhteisöjä ja työtehtäviä yri-
tysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä.

• Sijoittautumista ja sopeutumista helpottavan täyden palvelun paketin, joka
räätälöidään olemassa olevista palveluista sekä uusista kokonaisuutta täydentävistä
palveluista. Sijoittumispaketti tarjoaa käytännön perehdytyksen arkipäivän toimin-
toihin verovirastosta kaupassa käyntiin aina asiakkaan tarpeen mukaan. Myös esim.
päiväkodeista ja kouluista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista on tietoa sekä
mahdollisesti valmiita paikkoja tarjolla ohjelman puitteissa. Sopeuttaminen keskit-
tyy sosiaalisten foorumeiden ja kontaktien luomiseen.

• Foorumin osallistua paikallisten sosiaalisten ja professionaalisten verkostojen toi-
mintaan.

• Mukana tulevan puolison opiskelu- tai työmahdollisuuksia kartoitetaan ja tarjotaan
potentiaalisia paikkoja.

• Jne.

Konseptiin sisältyy myös:

• paikallisten kansainvälisten yhteisöjen aktivointi ja erityisesti valitulle osaamisalalle
suuntautuneiden ulkomaalaisten ja suomalaisten osaajien tukeminen
professionaalisten yhdistysten perustamisessa tai tapaamispaikkojen/tilaisuuksien
järjestämisessä.

• Konseptin puitteissa yrityksille järjestetään koulutusta monikulttuurisesta johtami-
sesta, kansainvälisestä rekrytoinnista, työympäristön kansainvälistämisestä, ym.

• Konseptin osaamiskärki eli tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja yritysten rooli
tulee määritellä kunkin ydinosaamisalalle muodostetun keihäänkärkialan kohdalla
uudelleen, mutta keskushallinnon ja kaupunkiseudun tuottamat palvelut voidaan
tuottaa yhtenäisenä kokonaisuutena kaikille osaamisaloille.

• Työnjaon selkeyttäminen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä

• Oman yritystoiminnan perustamisen mahdollisuuksien esittely osaajille.

• Jne.

Yllämainittujen ja monien muiden kehittämisen kohteiden kautta on tavoitteena luo-
da yksilön näkökulmasta kansainvälisesti vetovoimainen innovaatioympäristö, joka
houkuttelee ja sitouttaa alan huippuosaamista alueelle. Kehittämistoimintaa toteute-
taan keskushallinnon, kaupunkiseutujen sekä yritysten sisällä ja välillä.
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Markkinointi

Pelkkä kehittämistoiminta ei synnytä globaalisti näkyvää innovaatioympäristöä.
Konseptista on luotava globaali brandi. Informaation, median ja mahdollisuuksien
täyttämässä maailmassa olemassa olevat mahdollisuudet on kyettävä nostamaan
esiin oikean kohderyhmän silmissä. Tarkan toimialamäärittelyn kautta on mahdollis-
ta paitsi olla uskottavasti maailman kärkeä myös herättää kohderyhmän todellinen
kiinnostus. Toisiaan vahvistavia toimialamääritelmiä voi olla kansallisesti ja myös
alueellisesti useampia eli ne muodostavat kansallisen tason osaamisintensiivisen
brandin keihäänkärjet. Konseptin markkinoinnissa tarkasti rajattu toimiala helpottaa
myös oikean kohderyhmän määrittelyä. Konsepti voi siis toimia useampien samaa
osaamisalaa edustavien kaupunkiseutujen markkinoinnin ja brandin rakentamisen
välineenä.

Kuva 2. Brandin perusta ja sen kiteyttämisen lähtökohdat

Globaali markkinointi muodostuu selkeästä kokonaisuudesta, joka yksilön näkökul-
masta vaikuttaa vetovoimaiselta vaihtoehdolta. Markkinoinnin lähtökohtana on ko-
konaisuus, koska kyseessä ei ole yksittäinen tuote, vaan lupaus elämän laadusta ja
tulevaisuuden kannalta kestävästä sijoituksesta. Kokonaisuudesta kiteytetään brandi
eli yksinkertaistaen lisäarvo verrattuna muihin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Brandi
kiteytyy konkreettisista ja yksilöidyistä tekijöistä, joiden merkitys kohderyhmän si-
joittumisessa on todettu tärkeiksi (Kuva 2). Brandin luominen on tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa avainorganisaatioiden sekä kaupunkiseutujen välisenä yhteistyönä
riittävän resurssipohjan vuoksi ja jotta brandin taustalla oleva tarjoama muodostuu
riittävän monipuoliseksi ja vetovoimaiseksi globaalilla kentällä.

Tavoitteen on luoda yksilön näkökulmasta vetovoimainen luova ongelmanratkaisu-
ympäristö, joka tarjoaa laatua ja mahdollisuuksia kaikilla elämänalueilla. Konsepti
on markkinoitavissa kohderyhmälle selkeästi jäsennettynä kokonaisuutena, joka ki-
teytyy globaalissa brandissa. Vaikka ohjelma tarjoaa vetovoimaisia mahdollisuuksia



195

kaikilla elämänalueilla, ei brandi voi sisältää näitä kaikkia, vaan markkinoinnissa
kokonaisuuden ydin on kiteytettävä ja varsinaista brandia tukemaan luotava tarkoi-
tuksenmukaisia alabrandeja. Brandi suomalaisesta huippuosaamisesta luodaan va-
littujen toimialojen ja kaupunkiseutujen kautta. Kaupunkiseudut ja ohjelman eri kei-
häänkärkialat voidaan nähdä toisiaan tukevina alabrandeina, joilla on kullakin omat
spesifit ominaisuutensa ja kohderyhmänsä.
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1 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa & Kimmo Viljamaa:

Kumppanit peilinä: Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiilit Tampereen,
Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinänaapureissa.

2 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa (toim.)

Etelä-Pohjanmaan strategioita ja kehittämismallia etsimässä: Pehmeä strate-
gia maakunta suunnittelussa.

3 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa & Kimmo Viljamaa:

Karhukunnat peilissä: Seutuyhteistyön lähtökohdat, esteet ja mahdollisuu-
det Porin seudulla.

4 / 1999 Markku Sotarauta & Timo Lakso & Sami Kurki:

Alueellisen osaamisympäristön vahvistaminen: Etelä-Pohjanmaan korkea-
kouluverkoston toimintamalli.

5 / 2000 Sami Kurki & Reija Linnamaa & Markku Sotarauta (toim.)

14 näkökulmaa alueelliseen kehittämiseen: Seinäjoen I aluekehitysseminaarin
julkaisu.

6 / 2000 Mika Raunio:

Lakeus kutsuu, kuuleeko kukaan? Seinäjoen kehittäjäorganisaatioiden yh-
teistyösuhteet.

7 / 2000 Reija Linnamaa & Markku Sotarauta:

Verkostojen utopia ja arki: Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta.

8 / 2000 Kimmo Viljamaa:

Suuria odotuksia, pieniä askelia: Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelma-
työn 1995-1999 arviointi.

9 / 2000 Mika Raunio & Reija Linnamaa:

Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky: Osaajien
preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin
ja Seinäjoen seuduilla.

10 / 2001 Matti Mäki & Timo Lakso:

Hanketoiminnan neljä todellisuutta: ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien,
toteuttajien ja osallistujien silmin.

11 / 2001 Mika Raunio:

Osaajat valintojen kentällä: Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin
ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa.

12 / 2001 Jari Kolehmainen:

Yritykset ja alueet tietointesiivesessä globaalitaloudessa: Kilpailukyky koh-
talonyhteytenä
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13 / 2002 Jyri Kokkonen:

Ranskan aluekehityshallinnon uudistuminen - Kaupunkipolitiikan ja hallin
non kehittämisen 30 vuotta

14/2002 Markku Sotarauta & Mika Kautonene & Tomi Lähteenmäki:

Tulevaisuustiedosta kilpailuetua: Teknologian ennakointikonseptointi Pir-
kanmaalla [Pitenna]
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Julkaisujen myynti:

Tampereen yliopiston julkaisujen myyntipiste

Yliopistonkatu 38

PL 617

33101  Tampere

Puh: (03)215 6055, Fax: (03) 215 7685

http://granum.uta.fi

taju@uta.fi
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