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1  Johdanto

1.1.   Talouden uusi toimintalogiikka

Talouden ja kaupan globalisaatio on jo pitkään murentanut erilaisten hallinnollisten rajojen

merkitystä taloudellisen toiminnan suuntaajina ja näin pakottanut myös kaupunkiseudut poh-

timaan asemaansa osana kansainvälistä talousjärjestelmää uudesta näkökulmasta. Tällä het-

kellä kaupunkiseutujen taloudellista kehitystä vievät eteenpäin voimallisimmin yritykset, joi-

den toiminta perustuu korkeaan osaamiseen ja huipputeknologiaan. Tällaiset yritykset kasva-

vat nopeasti ja luovat uusia työpaikkoja sekä ovat vientiorientoituneita. Tällainen yritystoi-

minta on yleensä kansainvälistä ja voi valita sijaintinsa globaalisti maantieteellisistä rajoista

riippumatta. On kuitenkin monia tekijöitä, jotka joko mahdollistavat tai estävät näiden yritys-

ten sijoittumisen tietylle kaupunkiseudulle.

Uuden talouden taustalla on pitkäaikainen globaali kaupan deregulaatio eli vapaan kaupan

esteiden purkamisprosessi, jonka tavoitteena on nostaa esiin kunkin alueen tai seudun todelli-

set kilpailukyvyn ominaisuudet alueellista tasaveroisuutta korostavan politiikan sijaan. Yri-

tysten sijoittumisen näkökulmasta tärkeitä kilpailukyvyn ominaisuuksia ovat ainakin yritys-

toiminnan vaatima infrastruktuuri (tilat, liikenneyhteydet, teleliikenneyhteydet, jne.), yritys-

toimintaa tukevat organisaatiot ja toimijakeskittymät (julkiset ja puolijulkiset kehittäjäorgani-

saatiot, yhteistyökumppanit, asiakkaat, jne.) ja korkeaa osaamista edustavilla yrityksillä erityi-

sesti osaavan työvoiman saatavuus. Osaavan työvoiman merkitys on kasvanut tutkimus- ja

kehittämistoimintojen noustua yhdeksi tärkeimmistä kilpailukyvyn tekijöistä sekä tuotanto-

prosessien yleisen teknologisoitumisen myötä.

Yritysten kansalliset rajat ylittävä maantieteellinen liikkuvuus on helpottunut ja sijoittu-

mislogiikka saanut uusia spatiaalisia muotoja, mutta usein paikattomaksi (footloose) mainittu

yritystoiminta ja jopa koko uusi talous ovat edelleen sidottuja edellä lueteltujen ominaisuuksi-

en määrittelemään todellisuuteen. Yksi fyysinen kiinnekohta on edelleen erilaisten ja eriko-

koisten  kaupunkiseutujen muodostama globaaliverkko, jonka puitteissa yritystoiminta pää-
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asiallisesti kasvaa ja uudelleen sijoittuu1. Kansallisten rajojen madaltuminen lisää sijoittumis-

vaihtoehtoja kansainvälisesti. Tällaisessa kilpailutilanteessa kaupunkiseudut joutuvat entistä

tarkemmin miettimään kilpailukykyisyyttään yritysten sijaintipaikkana ja asukkaiden elinym-

päristönä; niukat resurssit täytyy kohdentaa entistä tehokkaammin ja toimintatapoja jatkuvasti

uudistaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Osaamiseen perustuvassa taloudessa korostuu niukaksi tuotannontekijäksi muodostunut

osaavan työvoiman saatavuus. Osaavan työvoiman sijoittumiseen vaikuttavat puolestaan seu-

dulliset työmarkkinat, paikan saavutettavuus, asuinympäristön laatu, tietoisuus paikasta sekä

monet muut tekijät, jotka yksittäisinä tekijöinä ja kokonaisuutena muodostavat seudun veto-

voimaisuuden elinympäristönä. Newtonin mukaan kehittyneiden teollisuusmaiden kaupunki-

en ja kaupunkiseutujen menestys riippuu niiden kyvystä kilpailla sekä paikallisella että glo-

baalilla tasolla. Tärkeimmäksi kysymykseksi nousee taito luoda ympäristö, missä on miellyt-

tävää ja taloudellisesti kannattavaa asua sekä miellyttävää ja taloudellisesti tuottavaa työsken-

nellä. (Newton 1995, 160.)

Onkin varsin todennäköistä, että yritykset sijaitsevat tulevaisuudessa sellaisissa paikoissa,

joissa yritysten avainhenkilöiden ja yritysten tarpeet kohtaavat oikealla tavalla (Kostiainen

1999; Breheny 1999). Palveluiden tuottajat ja erityisesti osaamisintensiiviset yritykset hakeu-

tuvat entistä enemmän niille seuduille, joissa osaava työvoima viihtyy eli asuin- ja elinympä-

ristön laadun merkitys korostuu paitsi ammattitaitoisen työvoiman myös tätä työvoimaa tar-

vitsevien yritysten sijaintipäätöksissä. (Breheny 1999, 217.) Heikkolaatuinen asuin- ja elin-

ympäristö muodostaa siten seudulle kilpailuhaitan, koska se vähentää osaavan työvoiman ja

näin ollen myös heitä työllistävien yritysten halukkuutta sijoittua alueelle. Talouden globlisaa-

tio ja deregulaatio sekä liikenne- ja viestintäteknologian kehittyminen vähentävät yritysten ja

osaavan työvoiman sijoittumisen esteitä ja korostavat paikallisten ominaisuuksien merkitystä

sijoittumisprosessissa.

Elämänlaatua ei siis pidä nähdä vain sosiaalisen kehityksen mittarina tai hyvinvoinnin  osa-

alueena, vaan tärkeänä osana kaupunkiseudun kilpailukykyä ja elinkeinopolitiikkaa. “Asuin-

ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä” -tutkimuksen tavoitteena on selvit-

tää asuin- ja elinympäristön laadun roolia osana kaupunkiseudun kilpailukykyisyyttä. Asuin-

ja elinympäristö käsitetään tässä laajasti, joten se on lähempänä elämänlaadun kuin perintei-

sen asuin- ja elinympäristön käsitettä. Lähtökohtana on osaavan työvoiman ja erityisesti avain-

alojen huippuosaajien kasvanut merkitys seudullisessa talouskehityksessä ja korkealaatuisen

asuin- ja elinympäristön kasvanut merkitys osaavan työvoiman sijoittumispäätöksissä. Tässä

osaportissa on tavoitteena kuvata ja analysoida asuin- ja elinympäristöön liittyviä paikallisia

ominaisuuksia, jotka luovat vahvuuksia tai pullonkauloja tutkimuskohteena oleville kaupun-

kiseuduille ja kaupunkiseuduille yleensä. Pääkysymys on, mikä on asuin- ja elinympäristön

laadun eri osatekijöiden merkitys osaajien sijoittumisessa. Tutkimuskohteena ovat Helsingin,

Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin sekä Seinäjoen kaupunkiseudut. Osaraportti perustuu

yrityshaastatteluihin sekä kyselyaineistoon.

1 Myös toisensuuntaisia kehitysnäkymiä on tosin näkyvissä ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa työpaikkojen kasvu
on nopeinta kaupunkimaisten alueiden ulkopuolella (ks. Breheny 1999).
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1.2.   Tutkimuksen tehtävä ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on oletus siitä, että yritysten tärkeimmäksi pääomaksi on

nousemassa inhimillinen pääoma, eli osaava, innovatiivinen ja korkeasti kouluttautunut työ-

voima. Tällöin myös elinkeinopolitiikan olisi kehityttävä yksilöt paremmin huomioon otta-

vaan suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mm. ympäristön laatu, kaupunkiseudun

viihtyisyys asuinalueena, kulttuuripalvelut ja lasten koulutusmahdollisuudet tulevat nousemaan

tärkeäksi osaksi innovatiivisen miljöön luomista. Näin ollen voidaan olettaa, että keskeiseksi

kysymykseksi kaupunkiseutujen kehittämisessä osana elinkeinopolitiikkaa nousee palvelujen

ja asuinympäristön laatuun panostaminen eli sellaisen työ- ja asuinympäristön luominen, joka

yhtäältä houkuttelee huippuosaajia seudulle ja toisaalta myös pitää heidät siellä.

Tutkimustehtävä:

• Tutkimustehtävänä on tunnistaa asuin- ja elinympäristön laadun merkitys kaupunkiseutujen
kilpailukyvyssä

Tutkimuksen tavoitteet:

1. Saada tietoa siitä, mikä on asuin- ja elinympäristön laadun eri osatekijöiden merkitys huippu-
osaajien sijoittumisessa

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

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

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

Tämän osaraportin tavoitteena on vastata pääasiassa kysymyksiin 1 ja 2. Kysymyksiin 3 ja 4

syvennytään tutkimuksen loppuraportissa keväällä 2001. Kysymykseen 1 vastataan tässä osa-

raportissa erityisesti kappaleessa 3.1 ja kysymykseen 2 erityisesti luvussa 5. Raportin muut

osat liitävät nämä peruskysymykset laajemmin osaksi kaupunkiseutujen kilpailukykyä.

1.3.   Menetelmät ja tutkimuksen vaiheet

Tämän osaraportin aineisto perustuu olemassa olevaan dokumentaatioon eli aikaisempiin tut-

kimusraportteihin ja tilastotietoon sekä yrityksissä toteutettuun kyselyyn ja haastatteluihin.

Tutkimus toteutetaan kuudella erilaisella  kaupunkiseudulla (kuva 1).
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KUVA 1. Tutkimuskohteena olevat kaupunkiseudut ja niiden asukasmäärät (Kaupunkipolitii-
kan yhteistyöryhmä 1998.)

Tutkimuksen aineistonkeruu ja -analysointi jakautuu viiteen vaiheeseen:

I Vaihe - Tiivis kirjallisuusanalyysi ja case-yritysten valinta

Tutkimuksen taustaksi selvitettiin aiempien vastaavien tutkimusten päähuomiot. Päähuomiot

esitetään tutkimusraportissa osana teoreettista taustaa.

Tutkimukseen valittujen osaamisintensiivisten case-yritysten valintaperusteena oli yritys-

ten korkea osaamisen taso ja pitkälle koulutetun, osaavan työvoiman tarve myös tulevaisuu-

dessa. Lisäksi valituilla yrityksillä tuli olla merkittävä asema ko. kaupunkiseudun elinkeino-

elämässä.

Yhdessä kaupunkiseutujen elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien organisaatioiden

kanssa valittiin alustavasti 15 - 30 määritelmää vastaava yritystä jokaiselta kaupunkiseudulta.
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Samalla identifioitiin myös mahdolliset yhdyshenkilöt jokaisesta yrityksestä. Tutkimukseen

soveltuvien yritysten lopullisen valinnan jälkeen näiden yritysten osaavan työvoiman rekry-

toinnista vastaaville henkilöille lähetettiin lyhyt kirje tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Tämän

jälkeen samoja henkilöitä tavoiteltiin puhelimitse ja heidän edustamiansa yrityksiä pyydettiin

lähtemään mukaan tutkimukseen. Samalla sovittiin henkilökohtaisesta tapaamisesta. Vain noin

5 - 15 % tavoitetuista kieltäytyi yleensä kiireeseen, ei tutkimusaiheeseen vedoten. Yleensä

suhtautuminen tutkimusaiheeseen oli yllättävänkin positiivista. Muutamia listatuista henki-

löistä ei tavoitettu lainkaan yhteydenottoihin varatun noin kahden kuukauden aikana. Riittävä

määrä yrityksiä saatiin joka tapauksessa lähtemään mukaan tutkimukseen asetetuissa aikara-

joissa. Tutkimukseen mukaan lähteneet yrityksen on esitelty liitteessä (liite 1).

II  Vaihe - Alustavat haastattelut yrityksille

Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettiin haastattelut kohdeyrityksissä. Pienemmissä yri-

tyksissä haastateltava oli yleensä toimitusjohtaja ja suuremmissa henkilöstöjohtaja, tutkimus-

ja kehittämisjohtaja tai muu vastaava huippuosaajien työhönotosta vastaava henkilö. Haastat-

teluiden tavoitteena oli tunnistaa kyselyssä esille otettavat teemat sekä kartoittaa yritysten nä-

kökulmaa asuin- ja elinympäristön laatuun osana yritystoimintaa ja yritysten sijoittumispää-

töksiä. Haastateltavien kanssa kartoitettiin myös alustavasti se ryhmä, joka yrityksestä voisi

olla mukana kyselyssä. Kartoituksen tarkkuus vaihteli yksityiskohtaisesta nimilistasta haasta-

teltavan lupaukseen välittää kysely oikealle kohderyhmälle tai tutkimukseen parhaiten sopi-

valle yrityksen yksikölle.

III  Vaihe - Internet-kysely case-yritysten osaajille

Internet-kysely laadittiin vaiheiden I ja II perusteella ja toteutettiin 20.4.- 20.7. 2000 välisenä

aikana. Kohderyhmänä olivat tutkimukseen valittujen osaamisintensiivisten yritysten osaajat.

Yhteyshenkilöiksi lupautuneille yritysten osaajien rekrytoinnista vastaaville henkilöille lähe-

tettiin sähköpostina lyhyt tarkennus tutkimuksen tavoitteista ja kyselyn kohderyhmän avain-

piirteistä. Samassa yhteydessä heille lähetettiin sähköinen saatekirje kyselyn kohderyhmälle

välitettäväksi. Saatekirje sisälsi lyhyen kuvauksen tutkimuksen tavoitteista, linkin Internet-

kyselyn etusivulle sekä tarvittavat salasanat ja tunnukset varsinaiseen kyselyyn pääsemiseksi.

Kyselyn (liite 2) keskeisin tavoite oli saada tietää, mikä merkitys asuin- ja elinympäristön eri

tekijöillä on asuinseudun valinnassa. Tavoitteena oli selvittää asuin- ja elinympäristön (mu-

kaan lukien työhön ja talouteen liittyvät tekijät) tekijöiden tärkeysjärjestys asuinseutua valitta-

essa sekä vastaajien tyytyväisyys nykyiseen asuinseutuunsa. Tutkimuksessa käytetty termi asuin-

seutu viittaa siihen alueeseen, jolla henkilön asunto sijaitsee ja jonka palveluja hän pääsään-

töisesti käyttää. Termi määriteltiin myös Internet-kyselyn alussa. Asuinseutu määriteltiin lo-

makkeessa seuraavasti: “Termillä asuinseutu tarkoitetaan sitä aluetta, jossa asuntosi sijaitsee

ja jonka palveluja käytät. Asuinseudulla tarkoitetaan siis kotikuntaa laajempaa aluetta.” Haas-

tattelujen ja Internet-kyselyn päätulokset esitetään tässä osaraportissa.
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IV  Vaihe – Teemahaastattelut

Tämän osaraportin jälkeen tehtävissä teemahaastatteluissa haastateltaviksi valitaan noin 10

huippuosaajaa jokaiselta  kaupunkiseudulta. Haastateltavat valitaan niistä vastaajista, jotka

antoivat suostumuksensa haastatteluun Internet-kyselyn yhteydessä. Haastattelut suunnitellaan

osittain kyselyn tulosten perusteella. Tavoitteena on syventää käsitystä siitä, mikä merkitys

asuin- ja elinympäristön eri osatekijöillä on huippuosaajien  työ- ja asuinpaikan valinnassa

sekä vaihtuvuudessa ja sitä kautta kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä. Erityisesti keskitytään

kysymykseen, miten ihmiset hahmottavat  tulevaisuudessa todennäköisen alueiden välisen eri-

laistumiskehityksen vaikuttavan asuinseudun valintaan. Kaupunkiseutujen erilaistumien on

todennäköisesti jo käynnissä paitsi työmarkkinoiden myös palveluiden, fyysisten sekä sosiaa-

listen tekijöiden kohdalla. Tämä ensimmäisiä merkkejä antava, mutta ei vielä tutkimuksin

todennettu prosessi vaikuttaisi kaupunkiseutujen mahdollisuuksiin houkutella osaava työvoi-

maa tulevaisuudessa. Teemahaastattelut siis pyrkivät tarkastelemaan myös kysymystä, onko

tasapäistävän hyvinvointivaltion luoma mielikuva yhtäläisistä mahdollisuuksista murentumassa

myös muuten kuin työmarkkinoiden osalta.

V  vaihe – Projekti päättyy toukokuussa 2001

 Loppuraportissa pyritään tunnistamaan taloudellisen kilpailukyvyn ja elinympäristön laadun

väliset yhteydet ja luomaan asuin- ja elinympäristön laadun aiempaa selkeämmin huomioon

ottava lähestymistapa kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikkaan.

Asuin- ja elinympäristön laatu ja laajemmin elämän laatu voidaan tutkimuksellisesti käsitteel-

listää pääasiassa kolmella eri tavalla (Kuva 2). Tyyppi C perustuu alueen ominaisuuksien lis-

taukseen ja niiden pohjalta tehtäviin (asiantuntija)arviointeihin kaupunkiseudun asuin- ja

elinympäristön laadusta. B-tyyppiset tutkimukset ottavat huomioon paikallisten ihmisten nä-

kemykset, joita kartoitetaan esimerkiksi kyselyiden avulla. Tyyppi A pyrkii syvällisemmin

ymmärtämään näiden tekijöiden merkitystä yksilöiden hyvinvoinnille ja tyytyväisyydelle. (Ro-

gerson 1999.)

KUVA 2. Elämänlaadun käsitteellistäminen (Rogerson 1999, 979.)
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Asuin- ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä -projekti tuottaa tässä osara-

portissa lähinnä C- ja B-tyyppistä tietoa kysymällä osaajilta heidän arvioitaan asuinseutunsa

ominaisuuksista sekä heidän preferenssejään asuin- ja elinympäristön suhteen yleensä. Tutki-

mus etenee loppuraportissa teemahaastatteluiden myötä kuvan 2 mukaiseen A-tyyppiseen tie-

toon.

1.4.   Tutkimusaineisto

Tässä osaraportissa käytettävä tutkimusaineisto koostuu lyhyistä teemahaastatteluista sekä In-

ternetissä toteutetusta kyselystä. Teemahaastatteluja tehtiin 66:lle yritysten osaavan työvoi-

man rekrytoinnista vastaavalle tai työhönotto-prosessissa olennaisesti mukana olevalle henki-

lölle. Ammattinimikkeeltään haastateltavat olivat pääsääntöisesti toimitusjohtajia, T&K-joh-

tajia, henkilöstöjohtajia tai henkilöstöpäälliköitä. Ajallinen kesto vaihteli 25 minuutin ja 80

minuutin välillä ollen pääsääntöisesti noin 30 - 45 minuutin mittaisia. Haastatteluiden pääkoh-

dat kirjattiin ylös.

Lyhyitä teemahaastatteluja laajempi tutkimusaineisto koostuu Internet-kyselystä, johon saa-

tiin määräaikaan mennessä 868 vastausta. Vastauksista karsittiin saman lähettäjän useammat

vastaukset sekä tyhjäksi jääneet, jolloin jäljelle jäi 860 vastausta. Osa vastauksista (25 kappa-

letta) tuli tutkimuksessa mukana olevien kaupunkiseutujen ulkopuolella asuvilta osaajilta. Nämä

vastaukset pidetään mukana kun koko aineistoa käsitellään, mutta ne eivät ole mukana mis-

sään kaupunkiseuduttaisessa aineistossa. Näin koko aineistossa vastanneiden lukumäärä on

860 ja kuuden kaupunkiseudun yhteenlaskettu vastaajien määrä 835 (Taulukko 1).

TAULUKKO 1. Kyselyssä tavoitellut ja saadut vastaukset kaupunkiseuduittain.

Kyselyn vastauksia saatiin riittävästi analyysien ja kaupunkiseuduttaisten vertailujen tekemi-

seen. Jokaisella kaupunkiseudulla vastausten määrälle asetettiin tavoite, joka mahdollistaisi

mielekkään kaupunkiseutujen välisen vertailun. Lisäksi näin varmistettiin vastausten riittävä

kokonaismäärä analyysien tekemiseksi. Asetetut tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin kaikilla seu-

Kaupunkiseutu Tavoite Vastauksia Erotus

Helsingin 150 158 +8

Tampereen 125 150 +25

Turun 125 96 -29

Jyväskylän 100 233 +133

Porin 100 113 +13

Seinäjoen 75 85 +10

Muut - 25 +25

Yhteensä 675 860 +185
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duilla paitsi Turussa, missä vastausten määrä jäi muita alhaisemmaksi todennäköisesti monen

eri tekijän yhteisvaikutuksen vuoksi. Turun seudulla kysely tehtiin osittain kesäloma-aikaan ja

toisaalta yritysten suhtautuminen kaupunkiseudun toimintaa kohtaan osoittautui astetta epäi-

levämmäksi kuin muilla seuduilla.

Tutkimuksellisesti vajaus Turun seudun tavoitteesta ei aiheuta ongelmia. Lisäksi erot vas-

tausten määrissä johtuvat seuduilla toimivien yritysten yksiköiden kokoeroista ja eroista nii-

den toimenkuvassa, mutta myös lähestymistavasta eli siitä miten yritykset määrittelevät “osaa-

jansa”. Työnkuva on osaamisintensiivisissä yrityksissä yhä useammin erityisosaamista vaati-

vaa ja tutkimus- ja kehittämistoiminta on kiinteä osa prosessia. Toisaalta tutkimus- ja kehittä-

mistoiminnassa yksistään voi työskennellä satoja ihmisiä ja organisaatiot ovat matalia. Toi-

minta on usein tiimityöskentelyä eli innovaatiotoiminta on monien toimijoiden muodostama

prosessi, eikä yksittäisiä “huippuosaajia” ole mielekästä nimetä.

Kyselyaineiston luotettavuus on tarkistettu tekemällä reliabiliteettiajo, jonka mukaan kaik-

ki muuttujat mittaavat samaa asiaa, eikä minkään muuttujan poistaminen lisäisi reliabiliteet-

tia. Reliability coefficients Alpha on SPSS ohjelmalla mitattuna tärkeyttä mittaaville muuttu-

jille 0,8300 ja tyytyväisyyttä mittaaville muuttujille 0,8518 eli molemmat kysymyssarjat mit-

taavat luotettavasti oikeita asioita.

Internet-kyselyyn vastanneita voidaan profiloida seuraavasti:

• keski-ikä on 34,5 vuotta (n = 860)

• miehiä vastaajista on 76,5 % ja naisia 23,5 %  (n = 860)

• 9 % vastaajista on alle 25-vuotiaita, 48 % on 25 - 34-vuotiaita, 29 % 35 - 44-vuotiaita ja 14 %
on 45-vuotiaita tai sitä vanhempia (n = 860)

• 34 % on kotoisin nykyiseltä asuinseudultaan, 17 % on paluumuuttajia, jotka ovat palaneet
takaisin kotiseudulleen ja 49 % on tulokkaita, jotka nyt asuvat seudulla, missä eivät ole aiem-
min asuneet (n=834)

• asunnon omistusmuoto: omistusasunto 67 %, vuokra-asunto 30 % ja muu 3 % (n = 854)

• asunnon tyyppi b: Omakoti- tai paritalo on 40 %,  rivitalo 20 %, kerrostalo 39 % ja muu 1 % (n
= 855)

• kotitalouden muoto: lapsiperhe 48 %, Avio- tai avoliito ilman lapsia 28 % ja yhden hengen
kotitalous 19 %, yksi vanhempi ja lapsia(a) 3 % ja muu 2 % (n = 854)

• ammatissa tarvittava erityisosaaminen: atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen 34 %,
muu tietotekniikkaan liittyvä osaaminen 21 %, tekniikkaan liittyvä osaaminen 21 %, fysiik-
kaan ja kemiaan liittyvä osaaminen 5 %, hallintoon ja/tai johtamisen liittyvä osaaminen 14 %
ja muu osaaminen 6 % (n = 851)

• valmistunut: ammattikorkeakoulusta tai opistosta 44 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (pe-
rustutkinto) 33 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (lis. tai tohtori) 6 %, muualta 3 %, opinnot
kesken 12 % ja ei ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja 3 % (n = 853).

Kyselyn jakaumia käsitellään tarkemmin luvussa 4.
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1.5.   Raportin rakenne

Tässä raportissa kerätyn aineiston perusteella muodostetaan kaupunkiseuduttaiset profiilit sekä

yleiskuva asuin- ja elinympäristön roolista osana kaupunkiseutujen kilpailukykyä. Koska ai-

neisto on laaja ja kohderyhmältään uusi, sen kuvailemiseen käytetään runsaasti grafiikkaa ja

lyhyitä analyysejä, mikä mahdollistaa lukijoiden omat ja hyvinkin eri näkökulmista tehdyt

tulkinnat. Tutkimuksen lopulliset johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset esitetään loppu-

raportissa keväällä 2001.

Tämä osaraportti on jaettu seitsemään eri lukuun. Ensimmäinen luku on tiivis kuvaus pro-

jektin tavoitteista ja sen toteuttamisesta. Toisessa luvussa tarkastellaan tutkimuksen teoreettis-

ta viitekehystä. Tässä luvussa asuin- ja elinympäristö liitetään osaksi kaupunkiseutujen kilpai-

lukykyä tarkastelemalla niiden välistä suhdetta sekä esittelemällä aiempia tuloksia samansuun-

taisista tutkimuksista. Lisäksi kunkin kaupunkiseudun ominaisuuksia luonnehditaan käsiteltä-

viin teemoihin liittyen. Luvussa kaksi määritellään myös tähän tutkimukseen ja esitettyyn teo-

riaan liittyvät avainkäsitteet.

Luvussa kolme käsitellään varsinaista tutkimusaineistoa, yrityshaastatteluita sekä Internet-

kyselyä. Aineistoa tarkastellaan luvussa kokonaisuutena. Tavoitteena on tarkastella kaupunki-

seuduista riippumattomia ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat osaavan työvoiman sijoittumis-

päätökseen ja ohjaavat preferenssien muodostumisprosessia. Tavoitteena on myös vastata tut-

kimushankkeen ensimmäiseen pääkysymykseen eli mikä on asuin- ja elinympäristön laadun

eri osatekijöiden merkitys huippuosaajien sijoittumisessa ja samalla hahmottaa, miten asuin-

ja elinympäristöstä voi muodostua kaupunkiseudulle kilpailuetu.

Luvussa neljä tarkastellaan taustamuuttujien vaikutusta preferenssien muodostumiseen.

Muuttoliiketutkimuksissa tällaisina tekijöinä on perinteisesti pidetty sukupuolta, ikää, perhe-

statusta, koulutusta ja muuttohistoriaa. Oleellista on löytää ja kuvata niitä tekijöitä, jotka mää-

rittävät erilaisten ryhmien preferenssejä heterogeenisen osaajaryhmän sisällä. Useampien muut-

tujien tarkastelun tavoitteena on osoittaa vaihtelu osaajien preferensseissä, jotta voidaan pää-

tellä, miltä osin tätä ryhmää on mielekästä lähestyä homogeenisenä. Luvussa selvitetään, onko

kyseessä preferensseiltään yhtenäinen ryhmä vai poikkeavatko preferenssit jos osaajia tarkas-

tellaan taustamuuttujittain. Erilaisten ryhmien preferenssit kertovat, minkä tyyppisiä osaajia

kaupunkiseutu ensisijaisesti vetää puoleensa, kun kaupunkiseudun avainominaisuuksia verra-

taan eri ryhmien preferensseihin.

Luvussa viisi asuin- ja elinympäristön ominaisuuksia ja mahdollisuuksia käsitellään kau-

punkiseuduittain. Tarkastelussa asuin- ja elinympäristö on jaettu taloudelliseen, sosiaaliseen,

fyysiseen sekä toiminnalliseen ympäristöön sekä näiden rajapintoihin. Tavoitteena on esitellä

kunkin kaupunkiseudun osaajien arvostukset sekä paikalliset vahvuudet ja pullonkaulat tutki-

muksen kohderyhmän näkökulmasta. Luvun jaottelu kappaleisiin on tehty kaupunkiseuduit-

tain, mikä aiheuttaa melko paljon toistoa kappaleiden välillä. Tavoitteena on kuitenkin kau-

punkiseuduttaiset kuvaukset, joita on mahdollista lukea itsenäisinä osioina. Luku viisi vastaa

tutkimuksen toiseen pääkysymykseen eli tunnistaa kunkin kaupunkiseudun asuin- ja elinym-

päristön laadun vahvuudet ja pullonkaulat.
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 Luvussa kuusi tutkimuksen kohteena olevia kaupunkiseutuja vertaillaan löytyneiden avain-

vahvuuksien ja -pullonkaulojen kautta ja pohditaan seutujen kilpailuetuja käytettävissä olevan

aineiston pohjalta nyt ja tulevaisuudessa. Luvussa kuusi viitoitetaan myös tutkimuksen jatkon

kannalta olennaisia kysymyksiä. Luvussa seitsemän esitetään lyhyt yhteenveto tutkimuksen

keskeisimmistä tuloksista.

Tavoitteena on luoda kattava esitys olemassa olevista avainpreferensseistä sekä niiden eri-

laisista yhdistelmistä ja jäsentää kokonaisuutta niin, että sen pohjalta on mahdollista muodos-

taa kokonaiskuva osaavan työvoiman sijoittumisprosessista ja tätä kautta tukea kaupunkiseu-

tujen elinkeinopolitiikkaa. Osaraportti siis osaltaan lyö pisteen asuin- ja elinympäristön ele-

menttien loputtomalle arvottamiselle ja osiin pilkkomiselle tässä tutkimuksessa ja luo pohjan

tutkimuksen seuraaville vaiheille.



2  Asuin- ja elinympäristö
kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä

2.1.   Emergentti prosessi kaupunkiseudun vetovoimaisuuden taustalla

Tämän tutkimuksen taustalla on oletus todellisuuden kompleksisesta luonteesta, jossa on sekä

lineaarisia että epälineaarisia järjestelmiä. Paikallisesti vuorovaikutuksessa toimivat osat muo-

dostavat kokonaisuuden, emergentin globaalin rakenteen, jonka olemusta ei voi tietää vain

tuntemalla osat joista se syntyy. Kokonaisuus vaikuttaa osiin ja osat kokonaisuuteen, jolloin

syntyy jatkuvassa muutostilassa oleva luuppi (kuva 3).

Myös kaupunkiseudun eri ominaisuuksien mittaaminen ja vertaaminen osaavan työvoima

preferensseihin on eri asia kuin seudun todellinen vetovoimaisuus osaavan työvoiman silmis-

sä. Yksittäiset tekijät kuten työpaikan kiinnostavuus, seudun imago, sosiaaliset suhteet, tietoi-

suus paikasta ja sen ominaisuuksista, asunnon laatu jne. ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa

keskenään arvottajan preferenssien kautta. Muutos yhdessä tekijässä tai niiden välisissä suh-

teissa vaikuttaa aina sekä osiin että kokonaisuuteen. Vaikutus siis riippuu sekä muista tekijöis-

tä että kokonaisuudesta. Asuin- ja elinympäristön yksittäisten tekijöiden ja niiden vuorovaiku-

tussuhteiden muodostama kokonaisuus ei siis ole yhteenlaskettujen tekijöidensä summa, vaan

jotakin, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa koko kaupunkiseudun, yksittäisten osiensa

sekä niitä arvottavan yksilön preferenssien kanssa.
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KUVA 3. Emergenttiys kompleksisessa systeemissä (Lewin 1993, 13.)

Kytö arvelee osan kaupunkeihin suuntautuvasta muuttoliikkeestä olevan jonkinlainen “muoti-

ilmiö” ja että nykyisen kaupunkikeskeisen muuttoliikkeen jälkeen seuraa vastareaktio eli pa-

luu maaseudulle kuten joissakin Euroopan maissa on käynyt (Kytö 1999, 223; ks. Breheny

1999). Myös Itäpuisto puhuu yhteiskunnallisista muutoksista, jotka vaikuttavat muuttoon eri

aikakausina eri tavoin. Ilman tällaista yhteiskunnallista selitystä eivät muuttoliikkeen motiivit

ole Itäpuiston mukaan perusteltavissa. (Itäpuisto 1999.)

Yhteiskunnalliset muutokset ja “muoti” voidaan nähdä myös siten, että eri kaupunkiseutu-

jen vetovoimaisuutta eivät selitä vain kaupunkien ominaisuuksista ja osaajien preferensseistä

vedettävät lineaariset syy-seuraus suhteet. Sen sijaan kyseessä on kompleksinen järjestelmä,

jota ohjaavat myös monet ulkoiset prosessit. Kaupunkiseudun vetovoimaisuus syntyy osaajien

preferenssien ja kaupunkiseudun yksittäisten tekijöiden sekä näiden muodostamien kokonai-

suuksien vuorovaikutuksesta. Prosessissa etsitään jatkuvasti yhtymäkohtia muuttuvien prefe-

renssien ja ominaisuuksien dynaamisessa prosessissa, jossa preferenssien kokonaisuutta edus-

taa yksilön arvomaailma ja yksittäisten tekijöiden kokonaisuutta kaupunkiseutu. Vetovoimai-

suus on siis dynaaminen prosessi, jota voidaan kaupunkiseudun ominaisuuksia muuttamalla,

tiedottamista kohdentamalla sekä osaajien arvoja seuraamalla ohjata, mutta ei koskaan täysin

hallita. Seuraavat kappaleet kuvaavat niitä ilmiöitä, jotka toimivat osana tätä dynaamista pro-

sessia ja vaikuttavat kaupunkiseutujen vetovoimaisuuteen sekä asuin- ja elinympäristön mah-

dollisuuksiin muodostua kilpailueduksi.
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2.2.   Kaupunkiseudun kilpailukyky

Kaupunkiseutujen siirtyminen globaaliin ja informationaaliseen verkostoyhteiskuntaan muut-

taa myös alueellisen kehittämisen luonnetta siirtämällä painopisteen erilaisista interventioista

ja subventioista kilpailukyvyn kehittämiseen. Tämä johtuu varsin pitkälle siitä, että informaa-

tio-, teknologia- ja pääomavirrat liikkuvat dynaamisesti globaaleissa verkostoissa ja ohjautu-

vat niille alueille, joissa mahdollisuudet vaikuttavat parhailta. (Kostiainen 1999; Ohmae 1995.)

Kaupunkiseudun kilpailukyky voidaankin määritellä taidoksi nivoa kaupunkiseutu toimijoi-

neen mahdollisimman vahvasti kiinni mahdollisimman hyviin verkostoihin sekä taidoksi hou-

kutella alueelle uusia omilla markkinoillaan kilpailukykyisiä yrityksiä ja ihmisiä. (Sotarauta &

Linnamaa 1997, 62.)

Kilpailukyky voidaan yleisesti määritellä sellaisiksi toimijan ominaisuuksiksi, joiden avulla tämä
pystyy osallistumaan kilpailuun ja omaa sellaista potentiaalia, jonka turvin voi menestyä kilpai-
lussa kilpakumppaneita paremmin. Kilpailukyvyn saavuttaminen ja säilyttäminen edellyttävät
jatkuvaa aiempaa parempien toimintatapojen etsimistä, päättymätöntä oppimisprosessia.
Kilpailukykyyn liitetään usein myös kilpailuedun käsite. Kilpailukyvyn määritelmään voidaan
tällöin lisätä se, että toimija menestyy kilpailussa muita paremmin. Barneyn ja Hesterlyn mu-
kaan toimijalla on kilpailuetu, kun sen resurssit ovat…

• arvokkaita mahdollistaen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja uhki-
en poistamisen,

• harvinaisia toimijan nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden keskuudessa,

• kalliita jäljitellä ja

• resursseille ei ole olemassa niitä korvaavia resursseja.

 (Barney & Hesterly 1996, 134).

Kokonaisuutena  kaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen voidaan nähdä tapahtuvan kuu-

den eri elementin kautta: infrastruktuuri, yritykset, inhimilliset voimavarat, asuin- ja elinym-

päristön laatu, instituutiot ja toimiva kehittäjäverkosto sekä  verkostoihin kuuluminen  (ks.

Linnamaa 1999, 26). Porterin (1991) näkemyksen mukaan kaupunkiseutujen kilpailukyky

muodostuu siellä sijaitsevien yritysten kilpailukyvystä sekä näitä yrityksiä tukevien julkisen

sektorin instituutioiden yhteisvaikutuksesta. Kilpailukykyiset yritykset ovat siis avain kau-

punkiseudun kilpailukykyyn. Kaupunkiseutu voi tukea tätä avaintekijää kehittämällä kilpailu-

kyvyn muita peruselementtejä. Kun tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitys on kasvanut

yritysten kilpailuedun luojana ja tuotantoprosesseissa vaadittava osaaminen lisääntynyt, on

osaavan työvoiman ja erityisesti eri alojen huippuosaajien saatavuudesta muodostunut avain

yritysten kilpailukykyisyyteen. Esimerkiksi Suomessa yritysten tutkimus- ja kehittämistoimin-

nan menot ovat nelinkertaistuneet vuosien 1985 ja 1998 välisenä aikana (Tilastokeskus 1999,

3). Näin kaupunkiseudun kilpailukyky on sidottu sen kykyyn tarjota osaavaa työvoimaa alu-

een yrityksille.
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Osaaja toimii uutta tietoa luovassa tai tietoa uudella tavalla soveltavassa tehtävässä (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 ja hänen osaamiselleen on laajasti kysyntää.
Määrittely ei ole yksiselitteistä, koska erilaisilla yrityksillä on hyvin erilaisia tarpeita. Perusläh-
tökohtana on näkemys nopeasta muutoksesta ja tätä muutosta hallitsevien ja yrityksen toimintaa
siihen sopeuttavien yksilöiden tärkeydestä yrityksen kilpailukyvylle. Osaaja voi olla yksittäinen
tutkimusjohtaja T&K-osastolla tai tuotantopuolella räätälöityjä tuoteratkaisuja tekevän tiimin
jäsen. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä “osaaja” viitattaessa tutkimuksen kohdejoukkoon.

Yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä on paljon ja ne vaihtelevat eri toimialoilla. Eri-

tyisesti seuraavien asioiden on todettu olevan yritysten sijoittumiselle tärkeitä:

• alueen infrastruktuurin ja institutionaalisen ympäristön kehittyneisyys

• osaavan työvoiman ja korkeatasoisten paikallisten yhteistyökumppanien saatavuus

• kustannusten ja verotuksen kilpailukykyisyys

• alueen ostopotentiaali

• kuljetus- ja tietoliikenneyhteydet

• elämisen laatu ja alueen kulttuurinen vetovoima.

(Amin & Thrift 1994; Harvie 1994; Cheshire & Gordon 1995; Silander, Tervo & Niittykangas

1997.)

Erityisesti osaamiseen ja korkeaan teknologiaan panostavilla seuduilla asuin- ja elinympäris-

tön rooli on selkeästi korostunut sekä yritysten ja investointien sijoittumiseen vaikuttavana

tekijänä että osaavan työvoiman houkuttelijana ja paikalleen juurruttajana (Willoughby 1995,

254; Saxenian 1989, 2). Elämänlaadun vetovoimaisuudesta pääoman suhteen on olemassa

selkeitä todisteita ja useat kaupungit ovat pyrkineet luomaan siitä globaalia pääomaa viehättä-

vän vetovoimatekijän. Ei ole sattumaa, että kaupunkien tarjoamaan elämänlaatuun perustuvat

rankkaukset ja listaukset ovat olleet vahvasti esillä mediassa viime vuosina. (Rogerson 1999,

982.) Asuin- ja elinympäristö osana kaupunkiseudun kilpailukykyä muodostuu paitsi todelli-

sesta asuin- ja elinympäristöstä, jonka tarkoituksena on sitouttaa olemassa olevan inhimillinen

pääoma alueelle, myös entistä enemmän tämän todellisen ympäristön laajentumisesta yli pai-

kallisten rajojen ihmisten mielikuvissa ja mediassa (imagot).

2.3.   Osaamisen sijoittuminen tutkimusseuduille

Uudella taloudella viitataan paitsi yritystoiminnan siirtymiseen yhä enemmän sähköiseen muo-

toon ja pörssin uudenlaiseen asemaan osana globaalia taloutta myös tuotannon teknologisoitu-

miseen ja tuotekehityksen sekä osaamisintensiivisten toimialojen merkityksen voimakkaaseen

kasvuun. Sotaraudan ja Kautosen mukaan yritysten, alueiden ja kansantalouksien kilpailuky-

ky ja työllisyys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä kehittää ja hyödyntää uutta tietoa ja tek-

nologiaa. Suomi on siirtymässä aiempaa vahvemmin tutkimus- ja tietointensiiviseen tuotan-

toon, jolloin uutta tietoa tuottavien ja soveltavien organisaatioiden merkitys kasvaa. Uuden



23

Asuin- ja elinympäristö kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä

tiedon menestyksekäs soveltaminen edellyttää sen luomisessa mukana oloa, joten sekä ihmi-

set että yritykset hakeutuvat yhä useammin sellaisiin osaamisympäristöihin, joissa tulevaisuu-

den mahdollisuudet nähdään suurimmiksi. (Kautonen & Sotarauta 1999.) Tämä tutkimus koh-

distuu osaamisintensiivisiin yrityksiin, koska niiden työllistävä ja aluetaloutta kehittävä vai-

kutus näyttää nykykehityksen valossa ratkaisevalta tekijältä alueiden kilpailukykyisyyden suh-

teen.

Osaamisintensiiviselle yritykselle on ominaista:

• suuri T&K -panostus suhteessa liikevaihtoon (esim. bioteknologian yritykset)

• kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuoteteknologiassa (esim.
GSM puhelimet tai kallioporakoneet)

• kilpailukyvyn ydin on korkeatasoisessa ja vaikeasti jäljiteltävässä tuotantoteknologiassa
(esim. erikoispaperien valmistus)

• henkilökunnan korkea koulutustaso (esim. suunnittelutoimistot)

• läheinen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa (esim. uudet tutkimuslähtöiset yritykset)

• kyky tuottaa uusia innovaatioita, sekä teknologisia, sosiaalisia että liikkeenjohdollisia (esim.
franchising).

(Kostiainen 1999.)

Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä yritysten sijoittumiseen vai-

kuttavista tekijöistä myös Suomessa. Osaavasta työvoimasta on jo monilla nopeasti kasvavilla

seuduilla sekä tietyillä toimialoilla puutetta (Mykkänen 1999; Rantala 1999, 69; Silander, Ter-

vo & Niittykangas 1997). Toisaalta osaavan työvoima sijoittumiseen vaikuttaa perinteisesti

hyvät paikalliset työmarkkinat eli osaajat sijoittuvat sinne, missä on eniten tarjolla sopivia

työpaikkoja (Malecki & Bradbury 1992).

Sopivia työpaikkoja on kuitenkin tarjolla hyvin monella kaupunkiseudulla ja työpaikka

onkin vain yksi, vaikka usein hyvin keskeinen tekijä kun sijoittumispäätöstä tehdään. Yksin-

kertaistaen osaajat houkuttelevat alueelle yrityksiä ja yritykset osaajia, jolloin asuin- ja elin-

ympäristön rooli voidaan nähdä tätä prosessia tukevana tai jarruttavana tekijänä. Tärkeätä on

prosessin näkeminen kokonaisuutena ja eri osien välisten suhteiden ja niiden painoarvojen

hahmottaminen sortumatta liiallisiin yksinkertaistuksiin. Kappaleen alussa kuvattu komplek-

sinen järjestelmä korostaa monien tekijöiden ja kokonaisuuden välisiä epälineaarisia vuoro-

vaikutussuhteita. Myös kaupunkiseudun kilpailukykyisyyttä parantava vetovoimaisuuden ke-

hittymisprosessi on nähtävä laajemmin kuin kulloisenkin katsojan tavoitteisiin soveltuvien

tekijöiden osalta.

Osaamisintensiivisten toimialojen kehittymisen kannalta pelkkä muuttovoitto sinänsä ei

ole positiivista kehitystä, vaan myös muuttoliikkeen rakenteelliset tekijät on otettava huomi-

oon. Jos tulomuuttajista vain pieni vähemmistö on työllistä työvoimaa, niin muuttoliike en-

nemminkin rasittaa kaupungin taloutta kuin tukee sitä (ks. Aro 1999). Kilpailukyvyn näkökul-

masta on tärkeää pohtia, mitä ryhmiä kaupunkiseudulla sijaitsevat yritykset ja muut avaintoi-

mijat tarvitsevat ja miten valittuja kohderyhmiä on mahdollista kaupunkiin saada. Tärkeimpiä

ryhmiä ovat luonnollisesti ne, jotka täyttävät taloudellisen toiminnan kannalta merkittävän

vajeen alueen työvoimarakenteessa (esim. informaatioalan ammattilaiset) tai muuten edistä-

vät alueen taloudellista toimintaa (T&K -toiminta, yrittäjät). (Raunio 2000.)
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TAULUKKO 2. Alueella työssäkäyvät ja osaamisintensiivisillä yrityspalvelutoimialoilla työs-
kentelevät tutkittavilla kaupunkiseuduilla 1993 ja 19972 (Tilastokeskus.)

Suomessa osaajat ja osaaminen ovat keskittyneet selkeästi suurimpien kaupunkikeskusten ym-

pärille sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista Hel-

singin seudulle sijoittuu noin 45 %, Tampereen seudulle 12 %, Turun seudulle 6 % ja Porin

seudulle 1 %. Samoin tutkimushenkilökunnasta, jota vuonna 1998 Suomessa Tilastokeskuk-

sen mukaan oli noin 60 000, yli 50 000 sijoittui suurimpien kaupunkikeskittymien maakuntiin3

(Tilastokeskus 2000 a & b).

Myös osaamisintensiivisten yrityspalveluiden tarkastelu osoittaa osaamisen keskittyvän suu-

rimpiin keskuksiin ja myös tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevien kuuden kaupun-

kiseudun välillä on huomattavia eroja (taulukko 2). Eroja on myös seutujen sisällä. Esimerkik-

si Espoossa suhteellinen osuus osaamisintensiivisestä työvoimasta on maan korkein (16,2 %),

mutta myös pääkaupunkiseutuun luettavassa Pornaisessa vain  2,7 %. Tampereella (7,6  %) ja

Jyväskylässä (7,6 %) on hieman korkeampi osaamisintensiivisten yrityspalveluiden osuus kuin

näillä seuduilla keskimäärin. Turun keskiarvo on sama kuin koko seudun (6,3 %), mutta Rai-

siolla (9,0 %) ja Kaarinalla (9,1 %) on Turun seudun keskiarvoa selkeästi korkeampi prosentti.

Seinäjoen seudulla Ilmajoki on koko seutua selvästi osaamisintensiivisempi (4,8 %) ja myös

Seinäjoki jonkin verran (3,9%). Osaaminen keskittyy sekä kansallisesti että paikallisesti.

2 Määrittelystä katso Kautonen, Schienstock, Sjöholm ja Huuhka (1998).
3 Uusimaa 27 400, Varsinais-Suomi 6 500, Pirkanmaa 7 500, Pohjois-Pohjanmaa 6 200 ja Keski-Suomi 2 500
(Tilastokeskus 2000).

Seutu Työllinen
työvoima

1993

Työllinen
työvoima

1997

Osaamis-
intensiiviset

1993

Osaamis-
intensiiviset

1997

Osaamis-
intensiiviset
työvoimasta

1993 (%)

Osaamis-
intensiiviset
työvoimasta

1997 (%)

Pääkaupunki 487 707 555 204 40 070 56 470 8,2 10,2

Tampereen 102 353 118 045 5 800 8 098 5,7 6,9

Turun 104 685 116 502 5 060 7 283 4,8 6,3

Jyväskylän 46 179 51 443 2 422 3 346 5,2 6,5

Porin seutu 41 676 43 353  1 841 2 591 4,4 6,0

Seinäjoen 21 326 24 435   734   868 3,4 3,6
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TAULUKKO 3. Kaupunkiseutujen osaamisperusta 1995 (Vartiainen & Antikainen 1998, 27).

Vartiainen ja Antikainen ovat saaneet samansuuntaisia tuloksia tilastollisessa analyysissä, vaikka

määritelmät ja sen myötä myös prosenttiosuudet ovat jonkin verran erilaisia. Suurimmalla eli

Helsingin seudulla osaamisperusta näyttää kaikilla mittareilla vahvimmalta ja heikentyy tasai-

sesti kaupunkiseudun koon pienentyessä. (Vartianen & Antikainen 1998, 27.) Toisaalta esi-

merkiksi T&K -menojen reaalikasvu vuosina 1995 - 1998 on ollut suurinta pienehköillä seu-

duilla kuten Salossa ja Koillis-Pirkanmaalla sekä toisaalta suuressa kasvukeskuksessa Tampe-

reella. Samoin T&K -menot per henkilö olivat 1998 Tampereella suuremmat kuin Helsingin

seudulla. (Tilastokeskus 2000.) Kaupunkiseutujen osaamisintensiivisyys on siis moniulottei-

nen prosessi, joka näyttää keskittyvän sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Keskittymi-

nen ei kuitenkaan tapahdu vain lineaaristen syy-seuraussuhteiden määräämänä, vaan astetta

omaehtoisempana prosessina useiden eri ominaisuuksien ja emergentin kokonaisuuden sekä

näiden välisen vuorovaikutuksen ohjaamana.

2.4.   Asuin- ja elinympäristön jäsentyminen kilpailukyvyn elementiksi

Asuin- ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen ja erityisesti erilaisten osaamiskeskittymien

ja high-tech klustereiden kilpailukyvyn tekijänä on 1980-luvulta lähtien noussut toistuvasti

esille alueellista kehittämistä koskevassa keskustelussa (Saxenia 1989; Willbough 1995; Cas-

tells 1989:1996). Tästä huolimatta se on yleensä otettu annettuna eikä sitä ja sen eri elementte-

jä ole kovinkaan syvällisesti pyritty jäsentämään tai asettamaan osaksi kehittämisprosessia.

Suomalaisessa tutkimuksessa ja elinkeinopolitiikassa koko asuin- ja elinympäristöteemaan on

tästä näkökulmasta kiinnitetty huomiota hyvin niukasti ja keskitytty lähinnä muihin kilpailu-

kyvyn elementteihin.

Jotta asuin- ja elinympäristön laatua osana kaupunkiseudun kilpailukykyä on mielekästä

tutkia, on syytä yhtäältä käsitteellistää laaja kokonaisuus ja toisaalta nostaa esiin sen merkitys

osaajille eli yksilöille yleensä. Asuin- ja elinympäristön laadun elementit voidaan jakaa  osiin

monella eri tapaa (ks. Harvey 1973; Horelli, Nevalainen & Staffans 1990), mutta tämän tutki-

Informaatiosektorin
työllisten osuus

työvoimasta

T&K-menot/asukas
indeksi  (Suomi=100)

Korkeakoulututkinnon
suorittaneet (yli 15 -

vuotiasta)

Helsingin seutu Väh 15 % Väh 150 Väh 15 %

Tampereen seutu 10,0-14,9 % 100-149 12,5-14,9 %

Turun seutu 10,0-14,9 % 100-149 12,5-14,9 %

Jyväskylän seutu 7,5 -9,9 % 100-149 Väh 15 %

Porin seutu Alle 7,5 % Alle 75 10-12,49 %

Seinäjoen seutu Alle 7,5 % Alle 75 10-12,49 %
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muksen taustalla on ajatus sen jakaantumisesta neljään pääelementtiin sekä näiden rajapintoi-

hin.  Linnamaa on jakanut asuin- ja elinympäristön neljään osaan seuraavasti:

Fyysinen ympäristö

• Rakennettu ympäristö (asumismahdollisuudet ja asumiseen liittyvä kunnallistekniikka, julkis-
ten tilojen laatu, arkkitehtuuri jne.)

• Luonnon ympäristö (kasvit, eläimet, maaperä, vesi)

Toiminnallinen ympäristö

• Kaupunkiseudun tarjoamat palvelut (terveydenhuolto, päivähoito, yleissivistävä koulutus, viih-
de- ja kulttuuripalvelut, urheilumahdollisuudet)

Taloudellinen ympäristö

• Elinkustannukset (palveluiden hinnat, asumiskustannukset, veroäyrin hinta jne.)

Sosiaalinen ympäristö

• Toimijoiden välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot (koti-, työ-, harrastus- ja opiske-
luverkostot), joissa ihminen päivittäin toimii.

(Linnamaa 1999.)

Esitetty nelijako on sinänsä toimiva väline asuin- ja elinympäristön elementtien käsitteellistä-

miseksi, mutta joitakin elementtien välisiä rajapintoja on syytä tarkastella hieman yksityiskoh-

taisemmin. Esimerkki tärkeästä rajapinnasta on työhön ja uraan liittyvät tekijät. Ne eivät ole

vain taloudellisia kysymyksiä, vaan hyvin paljon myös sosiaaliseen ympäristöön liittyviä: mi-

ten viihtyy työssään, miten mielekkääksi työympäristönsä kokee, minkälaisia sosiaalisia kon-

takteja työhön liittyy tai miten houkuttelevaksi näkee muut tarjotut työmahdollisuudet. Vas-

taavasti parisuhteessa asuvalle puolison työpaikka on paitsi taloudellinen myös suoraan sosi-

aalisiin suhteisiin kietoutuva kysymys, joka vaikuttaa parin asumisen ja työssäkäynnin maan-

tieteelliseen sijoittumiseen. Nämä ovat ehkä selkeimpiä rajapintoja ja hienosäätöä olisi mah-

dollista, mutta ei tarkoituksenmukaista, jatkaa hyvinkin pitkälle. Olennaista on huomata teki-

jöiden voimakas yhteenkietoutuneisuus, joka synnyttää eri elementtien välisiä osakokonai-

suuksia. Sijoittumispäätökseen vaikuttavat pikemminkin tällaiset osakokonaisuudet ja vallit-

seva tilanne kokonaisuutena kuin mitkään yksittäiset tekijät.

Tässä tutkimuksessa kokonaisuus on siis jaettu elementteihin, jotka muodostuvat saman

tyyppisten yksittäisten tekijöiden osakokonaisuuksista. Elementit on edelleen jaettu yksittäi-

siin tekijöihin, jotka muodostavat kunkin elementin perussisällön. Pääasiassa elementtien

merkitystä selvitetään kyselylomakkeessa hieman laajennettuna kysymällä kuuden elementin

tärkeysjärjestystä. Elementtien sisältämien yksittäisten tekijöiden merkitystä selvitetään ky-

symällä näiden tärkeyttä yleensä ja vastaajien tyytyväisyyttä niihin nykyisellä asuinseudulla

(ks. liite 2). Jako elementtien ja tekijöiden välillä on lähinnä teoreettinen jäsentämisen väline,

eikä siihen ole syytä liiaksi takertua empiirisen aineiston tulkinnassa. Tällä metodilla on kui-

tenkin mahdollista paitsi listata eri tekijöiden ja elementtien merkityksiä, myös paljastaa ele-

menttien ja eri tekijöiden yhteenkietoutuneisuus ja koko prosessin epälineaarinen luonne.
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Asuin- ja elinympäristö muodostuu siitä fyysisestä, toiminnallisesta, taloudellisesta ja sosiaali-
sesta kokonaisuudesta, joka määrittää ihmisen päivittäisen toiminnan puitteet. Asuinympäristö
on elinympäristöä tarkemmin alueellisesti rajautunut kokonaisuus.
Asuinympäristö käsittää asunnon ja sen välittömään läheisyyteen kuuluvan pihapiirin sekä naa-
puruston.

Elinympäristö on huomattavasti laajempi käsite, joka edellisen lisäksi sisältää kaikki ne tilat ja
toiminnot, joita yksilö normaalissa toiminnassaan käyttää. Näin elinympäristö pitää sisällään
mm. työmatkat, työpaikan, harrastukset ja näiden kautta avautuvat välittömään asuinympäristön
kuulumattomat ympäristöt.

Elinympäristö jakautuu fyysiseen, toiminnalliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen. Jos yksilöllä
on esimerkiksi sukulaisia kaukana asuinpaikastaan, mutta hän pitää heihin jatkuvasti yhteyttä ja
näkee tämän yhteyden tärkeänä, kuuluu tämä kontakti hänen sosiaaliseen ympäristöönsä ja kon-
taktin ylläpitämiseksi tehtävät matkat mainittujen sukulaisten luokse hänen fyysiseen ympäris-
töönsä. Nämä yhteydet eivät kuitenkaan liity hänen asuinympäristöönsä. Samoin kaukana asuin-
paikasta sijaitseva työpaikka ja sen läheisyydessä sijaitsevat palvelut, joita yksilö työpäivän ai-
kana käyttää, ovat hänen taloudellisen ja toiminnallisen elinympäristönsä eivätkä asuinympäris-
tön osia.

Ympäristön ja yksilön välinen vuorovaikutus on jatkuvaa ja monitasoista. Luomalla monella

tasolla yksilön kannalta toivottavia ominaisuuksia sisältävän ympäristön on mahdollista luoda

vahvasti positiivisia kokemuksia, jotka sitouttavat yksilön ympäristöönsä.  Ihmiset käyttäyty-

vät eri tavoin erilaisissa ympäristöissä. Ympäristö sisältää sanattomia viestejä toivotusta käyt-

täytymismallista. Ihmiset käytännössä “lukevat” ympäristön eri elementtien (fyysisen ja sosi-

aalisen) välittämiä viestejä ja sovittavat oman käytöksensä ympäristöltä saamaansa koodin

mukaiseksi. Ympäristön välittämä sanaton kommunikaatio täytyy ymmärtää, jotta tilassa ja

tilanteessa on mahdollista toimia vallitsevien sääntöjen mukaan. Tämä selittää osittain ihmis-

ten hakeutumisen vastaaviin olosuhteisiin, joissa he ovat jo aiemmin tottuneet toimimaan.

(Rapoport 1976, 11.)

Esimerkiksi korkeaa osaamista edustavalle yritystoiminnalle on edullista hakeutua länsi-

maistyyppiselle kaupunkiseudulle, koska se on paitsi yritykselle luontainen toimintaympäristö

myös sen tärkeimmälle voimavaralle eli osaavalle työvoimalle luontainen elinympäristö. Näin

kaupunkiseutujen tietynasteinen homogeenisyys kansainvälisellä tasolla helpottaa osaavan työ-

voiman sijoittumista länsimaalaistyyppisten kaupunkiseutujen muodostaman globaalin ver-

kon sisällä. Tämä verkko ja sen muovautuminen voidaan nähdä yhtenä emergenttinä  osaavan

työvoiman sijoittumiseen vaikuttavana kokonaisuutena, jonka olemusta loputtomat yksittäiset

tekijät jatkuvasti muokkaavat.

Kaupungin asuin- ja elinympäristön kompleksista jäsentymistä kilpailukyvyn tekijäksi voi-

daan kuvata esimerkiksi fyysisen ympäristön kautta. Fyysisen ympäristön tekijöiden tulisi tyy-

dyttää monia tarpeita samanaikaisesti, mutta kolme perusperiaatetta on syytä muistaa:

• Mikään suunnittelu ei voi ottaa huomioon kaikkia tarpeita ja preferenssejä samanaikaisesti,
joten on keskityttävä niihin, jotka ovat tärkeimpiä.

• Tarpeet ja preferenssit ovat joustavia ja muuttuvat toiminnan ja käyttäjäryhmien mukaan, jo-
ten olennaista on tietää kuka käyttää ja mihin tarkoitukseen.
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• Vaikka perustarpeet voidaan nähdä universaaleina (yksityisyys, turvallisuus), niiden tyydyttä-
minen on hyvinkin kulttuurisidonnaista. On siis tunnettava kohderyhmän tapakulttuuri, jotta
tarpeet voidaan tyydyttää.

(Krupat 1985, 185)

Paikallisesti kyse on siis seudun ominaisuuksien jatkuvasta arvottamisesta ja tärkeimpien omi-

naisuuksien tasapainoisesta kehittämisestä. Positiivisesti koettu asuin- ja elinympäristö luo

siis siteitä yksilön ja paikan välille, jotka vähentävät todennäköisyyttä lähteä paikasta muualle.

Koettu ympäristö juurruttaa yksilön tiettyyn fyysiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja/tai toi-

minnalliseen ympäristöön. Kokemus on kuitenkin eletyn eli välittömän ympäristön tuotosta

eli se nimenomaan juurruttaa ihmisiä alueelle, eikä niinkään houkuttele muuttamaan sinne.

Toisaalta lyhytaikainen positiivinen kokemus tietystä seudusta voi olla suurikin vetovoimate-

kijä, kun yksilö pohtii sijoittumistaan.

Kansainvälistyvillä työmarkkinoilla asuin- ja elinympäristön merkitys alueen osaavan työ-

voiman kasvulle syntyy kuitenkin myös siitä, kuinka sen avulla kyetään houkuttelemaan alu-

eelle uusia osaajia alueen avaintoimialojen tarpeisiin. On siis huomioitava myös koetun ympä-

ristön laajentuminen yli alueen rajojen imagoina mielikuvaympäristössä ja pohdittava alueen

ulkopuolisten avainyksilöiden preferenssejä sijoittumispäätöksiä tehtäessä.

2.5. Asuin- ja elinympäristön rooli kaupunkiseudun inhimillisen pääoman
kasvattamisessa: Miksi osaajat muuttavat?

Liikkuvuuden helpottuessa ja muuttoalttiuden lisääntyessä korkealaatuinen asuin- ja elinym-

päristö ei enää toimi ainoastaan paikallisen väestön tarpeiden tyydyttäjänä ja paikkaan sitout-

tajana, vaan entistä enemmän myös vetovoimatekijänä, joka houkuttelee alueelle uutta inhi-

millistä pääomaa eli elinkeinopolitiikan näkökulmasta osaavaa työvoimaa. Muuttoliiketutki-

muksessa erotetaan perinteisesti alueen sisäinen ja alueiden välinen muuttoliike toisistaan.

Molemmat ovat alueen kehityksen kannalta merkittäviä tekijöitä, mutta vaikutuksiltaan hyvin

erilaisia prosesseja (Ommeren, Rietveld & Nijkamp 1999).

Laakson ja Loikkasen mukaan myös muuttamisen syyt ovat pääsäänöisesti erilaiset aluei-

den välisessä (pitkän etäisyyden) ja alueen sisäisessä (lyhyen etäisyyden) muutossa. Asunnon

tai asuinalueen vaihto paremmin kotitalouden tarpeita vastaavaksi on yleisin peruste alueen

sisäisessä muutossa. Muuttoetäisyyden kasvaessa ja muuttuessa alueiden väliseksi saavutetta-

vuuteen ja työmarkkinoihin liittyvät syyt korostuvat. Varsinaisessa alueiden välisessä muutos-

sa työmarkkinat ovat hallitsevassa asemassa. (Laakso & Loikkanen 2000, 103-104.) Etelä-

Pohjanmaalla tehdyssä muuttoliiketutkimuksessa maakunnan sisällä muuttivat selkeästi eni-

ten omistusasunnon hankkijat ja muut asunnon tai asuinympäristön parantamisen vuoksi muut-

tavat. Sen sijaan maakunnasta pois muuttaneista yli 70 % ilmoitti tärkeimmäksi syyksi opiske-

luun tai työhön liittyvät seikat. Asumiseen liittyvät syyt ilmoitti tärkeimmäksi vain 5 % maa-

kunnasta pois muuttaneista. On kuitenkin muistettava myös prosessin toinen puoli eli kotiseu-

dulla pysyneet. Heillä asumiseen liittyvät syyt korostuivat kotiseudulle jäämisen syynä. (Itä-

puisto 1999, 15, 54 ja 114.)
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“Asuin- ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailukyvyssä” -tutkimuksen kannalta

kiinnostavaa on nimenomaan alueiden välinen muutto ja toisaalta asuin- ja elinympäristön

laatu, joka siis perinteisesti on liitetty alueen sisäiseen muuttoon. Tosin tässä tutkimuksessa

asuin- elinympäristöön liittyvät myös taloudelliset, sosiaaliset ja toiminnalliset tekijät, kun

perinteisesti asuin- ja elinympäristöllä on viitattu lähinnä fyysisen ympäristön ominaisuuksiin.

Esimerkiksi Laakso ja Loikkanen toteavat, että useiden Science Park -tyyppisten työpaikka-

keskittymien ja niihin liittyvien kaupunkialueiden menestykseen on tunnetusti vaikuttanut si-

jainti ruuhkattomalla, luonnonkauniilla, turvallisella alueella hyvien vapaa-ajan palveluiden

tuntumassa ja miellyttävissä ilmasto-oloissa (Laakso &  Loikkanen 2000, 104). Toisaalta on

esitetty myös näkemyksiä, joiden mukaan asuin- ja elinympäristön korkea laatu on pikemmin-

kin seurausta korkeaan teknologiaan perustuvan teollisuuden kehittymisestä alueella kuin sen

syy (Rogerson 2000).

Jos tutkimuksen kohteena on rajattu, tietyiltä ominaisuuksiltaan homogeeninen ryhmä, on

muuttamisen syitä tarkasteltava ryhmäkohtaisesti tiettyjen yhteisten reunaehtojen ja preferens-

sien vallitessa. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kohderyhmän työmarkkinat ovat kaupunki-

seuduille keskittyvät mutta globaalit, jolloin valinta tapahtuu erilaisten kaupunkiseutujen vä-

lillä. Maleckin ja Bradburyn osaavaan työvoimaan keskittynyt sijaintitutkimus toteaa, että elä-

mänlaatu ja kaupungin koko ovat erityisen merkittäviä tekijöitä tämän ryhmän sijoittumispää-

töksille. Osaajat ovat paitsi hyvin herkkiä vaihtamaan asuinpaikkaansa myös erittäin vahvasti

sitoutuneita tietyn tyyppiseen asuin- ja elinympäristöön. Vaikka heidän työmarkkina-alueensa

on laajempi kuin muiden ryhmien, he myös todennäköisemmin torjuvat työtarjouksia sijain-

nista ja paikan muista ominaisuuksista johtuen. (Malecki & Bradbury 1992, 123-125.)

Työmarkkinat muodostavat siis reunaehtoja sijoittumiselle, mutta näiden markkinoiden si-

sällä kaupunkiseudut kilpailevat samoista osaajista. Valinta tapahtuu työmarkkinoiden ohjaa-

mana, mutta samanaikaisesti muiden kaupunkiseudun ominaisuuksiin liittyvien tekijöiden sa-

nelemana. Myös huippuosaajat on kohderyhmänä heterogeeninen ja onkin syytä erottaa tär-

keimmät alueiden väliseen muuttoon liittyvät tekijät, jotta tämän ryhmän sisäisiä eroja voi-

daan paremmin ymmärtää ja tulkita.

Asuinpaikan valintaan vaikuttavien preferenssien muodostumista selittävät pääasiassa yk-

silön tulot, ikä, kotitalouden muoto, koulutus sekä edellinen asuinpaikka (Deurloo, Clark &

Dieleman 1990; Malecki & Bradbury 1992). Suomessa alueiden välisessä muutossa 15 - 29 -

vuotiaiden osuus on jopa yli puolet kokonaismuutosta. Nuoret lapsiperheet muuttavat suhteel-

lisesti paljon, mikä näkyy alle kouluikäisten  muuttovilkkaudessa, kun taas kouluikäisten las-

ten vanhemmat muuttavat vähemmän. Keski-ikäisten ja vanhusten osuus alueiden välisessä

muutossa on varsin pieni. (Laakso & Loikkanen 2000, 108-109.)

Joissakin tutkimuksissa on miellyttävän ympäristön merkityksen todettu kasvavan iän myötä.

Alle 30-vuotiaat arvostavat myös kaupunkikeskustoja asuinpaikkana muita ikäryhmiä enem-

män. (Clarck & Hunter 1992.) Maleckin ja Bradburyn tutkimuksessa osaajien tyytyväisyys

tarjolla olevia työmahdollisuuksia kohtaan lisääntyy iän myötä. Sen sijaan tyytyväisyys vähe-

nee perheen sijaintia, asumisen hintaa, yliopistojen läsnäoloa, koulutuksen laatua sekä virkis-

tysmahdollisuuksia kohtaan iän myötä. Tämän tulkinnan mukaan kriittisyys asuin- ja elinym-

päristön laatua kohtaan kasvaa iän karttuessa. (Malecki & Bradbury 1992.)
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Alueiden välisen muuttoliikkeen voimakasta riippuvuutta iästä voidaan tulkita inhimilli-

sen pääoman tuottoon perustuvan muuttoliiketeorian avulla. Opiskelu- ja perheuran alkuvai-

heessa olevien nuorten aikuisten näkökulmasta alueiden välillä on suurimmat erot tulevaisuu-

den mahdollisuuksia suhteen. Myös vaihtoehtojen punnitsemiseen käytettävä aikahorisontti

on nuorilla pidempi kuin vanhemmilla. Lisäksi muuttamisen kustannukset, erityisesti elinym-

päristön vaihtumiseen liittyvät psykologiset kustannukset, ovat nuorilla yleensä iäkkäämpiä

alemmat. Samoin opiskeluun, parisuhteen muodostukseen ja työuran alkuvaiheeseen liittyvät

valinnat ovat usein luonteeltaan muuttamiseen johtavia. Sen sijaan keski-ikäisillä ja vanhuk-

silla ei tällaisia elinvaiheeseen liittyviä ja muuttamiseen johtavia merkittäviä muutoksia yleen-

sä ole. (Laakso & Loikkanen 2000, 109.)

Aiemmissa tutkimuksissa on otaksuttu, että osaajia vetää puoleensa suuret kaupunkimaiset

alueet.  Paitsi että tällaisille alueille suuntautuu “high-tech” -muuttajien virta, näillä alueilla on

myös suhteellisesti enemmän t&k-toiminnassa työskenteleviä ihmisiä kuin pienemmillä kau-

punkiseuduilla tai maaseudulla. (Herzog, Schlottmann & Johnson 1986; Malecki &Bradbury

1992.) Suuri kaupunkimainen ympäristö antaa työntekijälle mahdollisuuden vaihtaa työpaik-

kaa muuttamatta asuinpaikkaa. Työmahdollisuuksia on siis enemmän. Tämä liittyy myös ns.

“kaksoisura”-ilmiöön, jossa pariskunnan molemmat osapuolet ovat kiinnittyneitä uraansa. Kak-

soisura vähentää halukkuutta uudelleen sijoittumiseen, koska puolison työpaikka on vahvasti

tiettyyn paikkaan kiinnittävä tekijä. Tutkimustyössä ja johtavassa asemassa olevilla puolison

työpaikka nähtiin yhtenä tärkeimmistä sijoittumiseen vaikuttavana tekijänä. Myös tähän tilan-

teeseen suuret kaupunkiseudut ja niiden laajat työmarkkinat tarjoavat ratkaisun. (Malecki &

Bradbury 1992; Green 1997.)

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa pienempien kaupunkiseutujen (alle 1 000 000 asu-

kasta) oli huomattavasti vaikeampi saada osaavia työntekijöitä, joiden puolisot olivat työelä-

mässä. Näillä seuduilla osaajat olivat lähinnä vastavalmistuneita, kun suuremmilla kaupunki-

seuduilla yritykset tavoittelivat lähinnä jo kokemusta omaavia työntekijöitä. Kokenutta työ-

voimaa oli huomattavasti vaikeampi houkutella syrjäisemmille seuduille kuin suurempiin kes-

kuksiin. Työpaikan arvostus kasvaa pienemmillä kaupunkiseuduilla, missä työmahdollisuuk-

sia on vähemmän. Näiltä seuduilta osaajat hyväksyvät myös suuria kaupunkiseutuja helpom-

min siirron muualle, sen sijaan että jäisivät alueelle etsimään uutta työpaikkaa. Suurissa kau-

pungeissa asuvat olivat tyytyväisimpiä juuri suurten kaupunkien ominaisuuksiin (lentokenttä,

yliopisto, kaupat, jne.) ja pienissä kaupungeissa asuvat pienten kaupunkien ominaisuuksiin

(asumisen hinta, ympäristön laatu, turvallisuus, jne.). Molemmissa ryhmissä ihanteellinen asuin-

ympäristö nähtiin kuitenkin lähes samankaltaisena eli arvostettiin ympäristön laatua, kohtuul-

lisia asumiskustannuksia, hyviä virkistäytymismahdollisuuksia, turvallisuutta ja liikenteen

ruuhkattomuutta. Tämä vastaa USA:ssa vallalla olevaa mielikuvaa ihanteellisesta asuinympä-

ristöstä, mikä lukuisten tutkimusten mukaan on lähellä pienten kaupunkien tarjoamaa miljöö-

tä. (Malecki & Bradbury 1992.) Suuriin kaupunkeihin osaajia houkutteleekin näin ollen lähin-

nä työmahdollisuuksien moninaisuus, ei niinkään muut asumiseen ja elämänlaatuun liittyvät

tekijät (Herzog & Schlottmann 1989).
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Isossa-Britanniassa tehdyssä laajassa tutkimuksessa todettiin, että ihmiset haluavat yhä use-

ammin juurtua paikkaan, jossa elämänlaatu on korkea, vaikka tämä johtaisi yhä pitempiin

työmatkoihin (Breheny 1999, 211). Toisaalta tämä vaikuttaa myös paikallisten työmarkkinoi-

den luonteeseen, koska pitkä työmatka vähentää todennäköisyyttä pysyä samassa työssä. Om-

meren, Rietveld ja Nijkamp ovat empiirisissä tutkimuksissaan todenneet, että 10 kilometrin

lisäys työmatkaan vähentää odotettua aikaa pysyä samassa työssä ja asunnossa  keskimäärin

jopa kahdella vuodella (em. 1999, 250 ). Kilpailun  keskittymistä kaupunkiseutujen väliseksi

korostaa ihmisten pyrkimys muuttaa samankaltaiseen ympäristöön mistä he ovat lähtöisin.

Tavoitteena on olemassa olevia käytösmalleja tukeva ja ennalta asetettuja odotuksia toteuttava

ympäristö. (Deurloo, Clark & Dieleman 1990.)

Suomalaisessa keskustelussa on nostettu esiin osaajien mahdollinen sijoittuminen tulevai-

suudessa alueille, joilla on hyvät palvelut sekä korkealaatuinen fyysinen ympäristö. Osaajan

ammattitaidolle on kysyntää laajasti, joten koulutusta vastaava työpaikka on yleensä edellytys

hänen muuttamiselleen ja useimmiten myös jäämiselleen kaupunkiseudulle. Kun työpaikan

oletetaan olevan saatavilla, fyysisen asuinympäristön ja seudun palvelutarjonnan merkitys uusien

asukkaiden houkuttelijana ja erityisesti vanhojen asukkaiden juurruttajana kasvaa merkittä-

västi (ks. Kytö 1999, 203: Itäpuisto 1999, 113). Kansallisella tasolla kaupunkiseutumme ovat

olemukseltaan melko homogeenisiä ja kultakin seudulta löytyy erityyppisiä asuinalueita vas-

taamaan osaajien erilaisiin preferensseihin. Kilpailuedun muodostuminen vaatii kuitenkin eri-

laistumista ja jos erilaistumista tapahtuu lähinnä työmarkkinoilla, toimivat työmarkkinat eri-

laistumista tuottavana kilpailuetuna. Tulevaisuuden suuri kysymys onkin, millä tavoin ja kuinka

voimakkaasti kaupunkiseudut erilaistuvat eli mitkä tekijät muodostuvat työmarkkinoiden ohella

seutujen kilpailueduiksi tai -haitoiksi.

On kuitenkin muistettava, että yksittäisen ihmisen elämän ulkoinen hallinta on eräänlaista

illuusiota. Ihmisten muuttomotiivit eivät vaihtele muutaman vuoden jaksoissa kuten muutto-

liike. Jos ihmisillä olisi todellisuudessa elämänhallinta täysin omissa käsissään, ei nykyisen

kaltaisia vaihteluita muuttajien määrissä todennäköisesti olisi. Muuton motiivit säilyvät enem-

män tai vähemmän samoina, mutta yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa niiden toteuttamis-

mahdollisuuksiin. Pelkästään muuttomotiiveihin keskittyvällä tutkimuksella ei näin ollen kyetä

antamaan kovinkaan monipuolista kuvaa muuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. Yksi keino

syventää näkemystä on hahmotella erilaisia muuttajaryhmiä, jolloin muuton syyt saadaan si-

dottua ihmisten elämäntilanteeseen. (Itäpuisto 1999, 19.)

2.6.   Asuin- ja elinympäristön imagot ja markkinointi

Tässä tutkimuksessa ei syvennytä varsinaisesti kaupunkiseudun imagoon ja sen markkinoin-

tiin, mutta näitä tekijöitä on syytä käsitellä tässä lyhyesti, koska imago ja sen markkinointi

liittyvät olennaisesti asuin- ja elinympäristön laadun käyttämiseen mahdollisena kilpailuetu-

na. Lukemattomat informaatiovirrat vaikuttavat siihen, miten kaupunkiseutu näyttäytyy sen

ulkopuolisille sidosryhmille osaajat mukaan luettuina. Tärkeitä kanavia ovat esimerkiksi yri-
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tysten rekrytointimenetelmät, yritysten ja kaupunkien kotisivut, erilaiset yksittäisten ihmisten

ja instituutioiden kautta rakentuneet sosiaaliset verkostot sekä media.

Lash ja Urry ovat todenneet, että globalisoituneen talouden aikana mikään paikka ei voi

olla olemassa ilman imagoa (Lash & Urry 1994). Asuin- ja elinympäristö sekä yleisemmin

elämänlaatu ovat kansainvälisellä tasolla jo pitkään olleet tärkeässä asemassa kaupunkiseutu-

jen luodessa imagoja menestyäkseen kilpailussa alueelle sijoittuvista asukkaista, yrityksistä ja

pääomasta. (Rogerson 1999; Kotler, Heider ja Rein 1993; Boyer & Savageau 1981.) Erilaiset

kaupunkien elämänlaatuun perustuvat rankkaukset ja listaukset ovat olleet viime aikoina suu-

ressa suosiossa myös Suomessa, mikä osoittaa paitsi asuin- ja elinympäristön laadun kasva-

nutta merkitystä osana kaupunkien menestysstrategioita myös tarvetta näkyä ulospäin tärkeim-

millä viestintäfoorumeilla.

Esimerkiksi Tampere on pyrkinyt selvittämään imagoaan “nuorten johtajien”, lukioiden

opinto-ohjaajien sekä muiden kaupunkiseudun näkökulmasta tärkeiden sidosryhmien osalta.

Lisäksi kansallisesti on tehty erilaisia vertailuja, joissa Tampere on valittu vetovoimaisim-

maksi kaupungiksi, kun taas ylivoimaisen muuttovoiton saaja Helsinki on leimattu “pakko-

muuton” kohteeksi (AL  12.4.2000). Tämä vastaa aiemmin esitettyä käsitystä, jonka mukaan

suurkaupungit saavat muuttovoittonsa parempien työmarkkinoiden vuoksi, ei parempien asu-

misolosuhteiden tai muiden elämänlaatutekijöiden varjolla. Toisaalta 200 kaupungin kansain-

välisessä elämänlaatu-vertailussa Helsinki sijoittui sijalle yhdeksän. (HS 31.1.2000). Medias-

sa on puitu myös maaseututaajamien mahdollisuuksia houkutella korkealla elämänlaadulla

osaajia pois pääkaupunkiseudun ylivoimaisilta työmarkkinoilta ja pohdittu yleisemmin eri

kuntien innostusta  “kiillottaa omaa kuvaansa” (KL 14.6.2000; HS 13.9.2000). Media muok-

kaa mielikuvaa kunnista myös itsenäisesti omien juttujensa kautta esimerkiksi nimeämällä

näyttävästi Pirkanmaan “onnellisimman ja onnettomimman kunnan” melko väljästi “onnelli-

suutta” kuvaavien tilastollisten lukujen perusteella (AL 17.9.2000).

Oman kokonaisuutensa muodostaa Iso-Britanniassa jo 1970-luvulla suosiossa ollut suora

mainostaminen, jossa seutu pyrkii osoittamaan omat mahdollisuutensa mahdollisimman hou-

kuttelevassa valossa. Tämän tyyppisiä mainoksia tai tietoiskuja on viime aikoina ilmestynyt

tasaiseen tahtiin kansallisissa valtamedioissa: “Vilppula, se on ihmisen paikka . . “, Turun

seutu = kilpailuetu”, “Uusi mahdollisuus työelämässä (Porin seutu)” jne. Kuten Burgess jo

1980-luvulla totesi, imagon rakentamista olisi mahdollista parantaa luovuutta ja omaperäi-

syyttä lisäämällä, markkinatutkimuksia tekemällä ja erityisesti henkilökohtaiseen vuorovaiku-

tukseen panostamalla. Esitteiden ja mainosten ulkoasuun ja sisältöön panostaminen voi kui-

tenkin lähinnä viivyttää mainoksen tai esitteen matkaa kohderyhmään kuuluvan henkilön työ-

pöydältä roskakoriin, joten olennaista on kohderyhmän tarkka määrittely ja erityisesti syste-

maattinen henkilökohtaisten verkostojen muodostaminen avainsidosryhmien edustajien kans-

sa. Alueen ulkopuolisten avainsidosryhmien kanssa verkostoituminen tulisi rakentua paikalli-

sen julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyön muodostamalle vankalle perustalle. (Bur-

gess 1982.)

Peruskonsepti paikan markkinoinnille ja imagon rakentamiselle on esitetty jo lukuisissa

alan teoksissa. Niistä ehkä yleisimmin käytetty on Kotlerin, Heiderin ja Reinin esittämä pro-
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sessi. Sen mukaan on diagnosoitava yhdyskunnan olosuhteet, pääongelmat ja niiden syyt, luo-

tava realistiseen arviointiin yhdyskunnan arvoista, resursseista ja mahdollisuuksista perustuva

pitkän tähtäimen suunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän jälkeen on luotava pitkän

tähtäimen toimintasuunnitelma, joka sisältää useita investointi- ja muutostasoja. Joka yhtei-

söstä löytyy neljä perusmarkkinointitekijää; infrastruktuuri, ihmiset, vetovoimatekijät ja ima-

go sekä elämänlaatu.  Kohderyhmät markkinoinnille ovat investoijat, tavaroiden ja palvelui-

den tuottajat, yhtiöitten päämajat ja aluetoimistot, uudet asukkaat, turistit ja vientimarkkinat.

Prosessin onnistuminen riippuu alueen toimijoiden, yksityisen ja julkisen sektorin välisen yh-

teistyön onnistumisesta. (Kotler, Heider & Rein 1993, 18-20.) Mekanistisesta etenemisestään

huolimatta prosessissa korostuvat paikallisen ja ylipaikallisen yhteistyön merkitys sekä suun-

nitelmallisuus.

Prosessi ja sen tavoitteet ovat siis sinänsä hyvin yksinkertaisia ja perustuvat pitkälti joh-

donmukaiseen markkinoinnin suunnitteluun osana alueellista kehittämisprosessia. Van den

Bergin ja Braunin mukaan kaupunkiseudun markkinointi on kokoelma toimia, joiden tavoit-

teena on optimoida urbaanien toimintojen tarjonta vastaamaan asukkaiden, yritysten sekä vie-

railijoiden muodostamaa kysyntää. Urbaani paikan markkinointi on siis sekä johtamisperiaate

- jossa keskeisessä asemassa ovat markkinat ja asiakkaat - että työkalupakillinen käyttökelpoi-

sia oivalluksia ja tekniikoita. Kaupunkiseutujen tarjoamien toimintojen mahdollisuuksien

markkinointi ei juurikaan eroa erilaisia räätälöityjä yrityspalveluja markkinoivien yritysten

tuotteiden markkinoinnista, joten “tuotteiden” epäselvyys ei ole este tehokkaalle markkinoin-

nille. (Van den Berg & Braun 1999.)

Van den Berg ja Braun erottavat kolme tasoa urbaanissa paikan markkinoinnissa:

• yksittäinen kaupunkiseudun tarjoama tuote tai palvelu

• toisiinsa liittyvien palveluiden muodostama klusteri

• kaupunki urbaanin keskittymän kokonaisuutena.

Ensimmäinen taso keskittyy yksittäisten paikkojen, palveluiden, nähtävyyksien, tms. markki-

nointiin. Toinen taso markkinoi yhtenäisiä klustereita kuten satamatoimintoja tai kaupunki-

matkailua. Kolmas  taso ei ole tarkkaan määritelty tuote, vaan käsittää koko kaupungin, jonka

määritelmä on avoin eri sidosryhmien tekemille tulkinnoille. Kaupunki assosioituu kaikille

kohderyhmille jollakin tavalla vaikuttaen heidän päätöksiinsä sijoittua kaupunkiin tai vierailla

siellä. Näin kolmas taso koskee lähinnä imagon ja identiteetin rakentamista kaupunkiseudulle.

(Van den Berg & Braun 1999.)

Kuten muussakin alueellisessa kehittämistoiminnassa, myös imagojen luomisessa ja pai-

kan markkinoinnissa olisi pyrittävä löytämään yhtymäkohtia alueen kehittäjäorganisaatioiden

ja muiden avaintoimijoiden strategioista ja tavoitteista. Paikan ydinkompetenssit ja paikalli-

sen kehittäjäverkoston luomat mahdollisuudet on hyödynnettävä myös paikan markkinoinnis-

sa ja imagon rakentamisessa. (ks. Sotarauta 1996; Sotarauta & Linnamaa 1997; Sotarauta 2000.)

Yksittäisten toimintojen ja paikkojen (esim. mahdollisuus opiskella Tampereen teknillisessä

korkeakoulussa tietotekniikkaa) markkinointi on liitettävä osaksi paikallista klusteria (esim.

Tampere opiskelukaupunkina) ja lopulta mielekkääksi osaksi koko kaupungin imagoa (esim.

hyvä paikka opiskella, asua ja työskennellä). Tärkeintä on löytää omat vahvuudet ja viestittää
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näitä vahvuuksia oikeille kohderyhmille yksittäisen toimijan, klusterin ja koko kaupungin muo-

dostamien eri tasoisten strategisten verkkojen ja verkostojen kautta.

Paikan markkinoinnin näkökulmasta asuin- ja elinympäristön laatu on yksi osatekijä kil-

pailussa muiden paikkojen kanssa, joten siitä voidaan muodostaa myös kilpailuetu.  Kotlerin,

Haiderin ja Reinin (1993) mukaan straeginen paikan markkinointi on onnistunutta, kun asuk-

kaat, työntekijät ja yritykset ovat tyytyväisiä yhteisöönsä (community) ja vierailijat, uudet yrit-

täjät ja investoijat kokevat odotuksensa tulleen täytetyiksi. Paikan markkinointi kiteytyy nel-

jässä toiminnossa:

• suunnittelemalla oikea sekoitus yhdyskunnan ominaispiirteitä ja palveluja

• toimittamalla paikan tuotteet ja palvelut tehokkaalla, helposti saavutettavalla tavalla

• asettamalla vetovoimaisia kannustimia/kiihokkeita tämän hetkisille ja potentiaalisille tavaroi-
den ja palveluiden ostajille ja käyttäjille

• edistämällä paikan arvoja ja imagoa niin, että potentiaaliset käyttäjät ovat täysin tietoisia pai-
kan erityisistä kilpailueduista.

(Kotler, Heider & Rein 1993, 18.)

Asuin- ja elinympäristön laatu ei markkinoi itse itseä. Suomessa asuin- ja elinympäristön laatu

on enemmän tai vähemmän homogeeninen eri kaupunkiseutujen välillä ja ihmiset ovat hyvin

tietoisia, että Helsingissä on yhtäältä enemmän palveluita ja toisaalta enemmän ruuhkaa ja

kalliimmat asunnot kuin esimerkiksi Seinäjoella. Kansainvälisellä tasolla Suomi puolestaan

on kohtuullisen tuntematon maailmankolkka ja toisaalta tarjolla on lukematon määrä vastaa-

via ja erilaisia vaihtoehtoja. Molemmissa tapauksissa on helppoa ymmärtää, että oikealla tie-

dolla oikean ihmisryhmän mielissä on ratkaiseva vaikutus alueen vetovoimaisuuden kasvatta-

misessa. Viesti on harkitusti suunnattava sekä paikalliseen yhteisöön ja kehittäjäverkostoon

että ulkoisiin avainsidosryhmiin ja mediaan, jotta seudun kannalta avainasemassa olevat orga-

nisaatiot ja yksittäiset ihmiset on mahdollista tavoittaa parhaalla mahdollisella tavalla.



3  Kilpailuetu prosessina

Tämä luku vastaa ensimmäiseen tutkimusongelmaan eli kysymykseen siitä, mikä on asuin- ja

elinympäristön osatekijöiden merkitys osaavan työvoiman sijoittumisessa. Kysymystä lähes-

tytään kuvaamalla ensin prosessin luonnetta ja siihen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Näin pro-

sessi ja ulkoiset tekijät liitetään tutkimuksen avainteemaan eli siihen, miten asuin- ja elinym-

päristöstä voidaan saada kaupunkiseudulle kilpailuetua. Kilpailuetuna ei nähdä yksittäisiä kau-

punkiseudun asuin- ja elinympäristöön liittyviä ominaisuuksia, vaan kyse on prosessin hallin-

nasta. On tulkittava osaajien preferenssejä, tunnistettava kaupunkiseudun vahvuudet ja pul-

lonkaulat sekä pyrittävä ohjaamaan myös prosessiin vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Lisäksi on

ymmärrettävä prosessin osien ja kokonaisuuden välisen vuorovaikutuksen merkitys ja vuoro-

vaikutuksen synnyttämä jatkuva muutoksen tila. Luvussa käsitellään tutkimuksen esihaastat-

teluvaiheessa tehdyt yrityshaastattelut sekä Internet-kyselyn tulokset koko aineiston tasolla

(aineistot on esittely kappaleissa 1.3 ja 1.4). Tavoitteena on kuvata huippuosaajien sijoittumi-

seen vaikuttavaa prosessia ja prosessiin vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla ilman kytkentöjä

tiettyihin kaupunkiseutuihin. Myöhemmin käsiteltävät kaupunkiseutujen asuin- ja elinympä-

ristön ominaisuudet (luku 5) sekä osaajien erilaiset preferenssit (luku 4) voidaan asettaa osaksi

tätä prosessia, jonka pohjalta kaupunkiseudulle voi muodostua kilpailuetua suhteessa muihin

kaupunkiseutuihin.

3.1.   Prosessi:  Vahvuuksista kilpailueduiksi, pullonkauloista kilpailuhaitoiksi

Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on, että asuin- ja elinympäristöllä on merkittävä rooli kau-

punkiseudun kilpailukyvylle. Olennaista on siis tunnistaa se prosessi ja prosessin osat, jotka

muodostavat kaupunkiseudulle kilpailuetua. Vaikka asuin- ja elinympäristön laatu on osa kau-

punkiseudun kilpailukykyä, se ei korkealaatuisenakaan välttämättä muodosta kilpailuetua. Kau-
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punkiseudun vahvuudet eivät välttämättä ole kilpailuetuja ja pullonkaulat kilpailuhaittoja. Kil-

pailuedun aiempaa määritelmää voidaan tarkentaa tässä yhteydessä käsiteltävien asuin- ja elin-

ympäristön tekijöiden osalta seuraavasti: Kilpailuetua tuottavat sellaiset asuin- ja elinympäris-

tön  ominaisuudet, jotka .  . .

• erottavat kaupunkiseudun selkeästi muista kaupunkiseuduista,

• ovat tärkeitä osaajille ja

• vastaavat heidän preferenssejään.

Kilpailuedun muodostumista tukevat sellaiset ominaisuudet tai toimijat, jotka vahvistavat kau-

punkiseudun muita vetovoimatekijöitä. Tämän määritelmän perusteella jatkossa tulkitaan kau-

punkiseutujen avainvahvuuksia sekä niiden mahdollisuuksia tuottaa kaupunkiseudulle kilpai-

luetuja. Kilpailuedun ohella ominaisuuksien ja preferenssien konflikti voi pullonkaulatilan-

teissa muodostua myös kilpailuhaitaksi.

Kilpailuhaitta muodostuu, kun osaajien preferenssien ja todellisuuden ominaisuuksien vä-

linen ristiriita ei ratkea toisen sopeutumisen kautta, vaan päätyy pysyvään konfliktitilantee-

seen. Kilpailuhaitta voi kohdistaa entistä kriittisemmän tarkastelun myös seudun muihin omi-

naisuuksiin ja peittää alleen seudun mahdolliset positiiviset tekijät. Lisäksi kilpailuhaitta voi

muodostaa kokemukseen ja/tai mielikuviin perustuvan oletuksen kaupunkiseudun kykenemät-

tömyydestä vastata osaajan avainarvostuksiin tyydyttävästi. Osaajan arvostuksen pysyessä muut-

tumattomana tai muuttuessa entistä kriittisemmäksi tiettyä kaupunkiseudun ominaisuutta tai

ominaisuuksia kohtaan johon tai joihin ollaan tyytymättömiä, ainoa mahdollisuus konfliktin

ratkaisemiseksi on kaupunkiseudun vaihtaminen. Ollakseen merkittävä myös kilpailuhaitan

on oltava osaajille tärkeä ja erotuttava selvästi negatiivisena muiden kaupunkiseutujen vastaa-

vista ominaisuuksista.

Osaajien houkuttelussa vetovoimaisuudesta pyritään luomaan kilpailuetu, joka pitää jo seu-

dulla asuvat osaajat seudulla ja houkuttelee uusia seudun ulkopuolelta. Vetovoimaisuus syn-

tyy osaajien preferenssien ja kaupunkiseutujen ominaisuuksien vastaavuudesta ja niiden koh-

taamisesta. Ilman vastaavuutta näiden kahden tekijän välillä ei ole myöskään vetovoimaisuut-

ta. Jos preferenssit ja ominaisuudet ovat ristiriidassa tai jopa konfliktissa keskenään, vetovoi-

maisuuden määrittelee sekä osaajien preferenssien kyky sopeutua muutoksiin että kaupunki-

seutujen ominaisuuksien kyky muuttua vastaamaan osaajien preferenssejä. Osaajien yksilölli-

set preferenssit ja kaupunkiseutujen ominaisuudet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksesta sekä

keskenään että lukuisten ulkoisten tekijöiden kanssa. Koska kaikki vaikuttavat kaikkiin, ei

rationaalinen syy-seurauslogiikkaa selitä prosessin muodostumista kokonaisuutena. Osaavan

työvoiman sijoittumien on luonteeltaan epälineaarinen kompleksinen systeemi.

Epälineaarisissa systeemeissä hyvin pienet erot alkuperäisissä olosuhteissa saattavat johtaa

hyvin erilaisiin lopputuloksiin, mikä tekee prosessista erittäin vaikean ennustaa. Esimerkiksi

jonkin kaupunkiseudun yksittäisen ominaisuuden ja osaajien preferenssien ristiriitaisuuden

ajautuminen konfliktitilanteeseen saattaa vaikuttaa myös muiden ominaisuuksien entistä kriit-

tisempään tarkasteluun sekä kaupunkiseudusta syntyvän mielikuvan suhteettoman suureen heik-

kenemiseen verrattuna konfliktin aiheuttaneen tekijän alkuperäiseen merkitykseen.  Komp-
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leksiset mukautuvat systeemit ovat puolestaan mallin tai rakenteen etsijöitä. Ne ovat vuoro-

vaikutuksessa ympäristönsä kanssa, oppivat kokemuksesta ja sopeutuvat oppimisen myötä.

(ks. Lewin 1993, 10-17.)  Kaupunkiseudun vetovoimaisuuden tapauksessa mukautuminen tar-

koittaa sopeutumista eli ristiriita osaajien preferenssien ja kaupunkiseudun ominaisuuksien

välillä ratkaistaan joko sopeuttamalla preferenssit vallitsevaan todellisuuteen tai vallitseva

todellisuus preferensseihin. Sopeuttaminen on juuri sitä vuorovaikutusta, jossa preferenssit ja

kaupunkiseudun ominaisuudet hakevat vuorovaikutuksen kautta uusia muotoja.

Tämänkin tutkimuksen tulosten mukaan asuinseudun valintaan eniten vaikuttavia tekijöitä

arvostetaan pääosin yhtä paljon eri kaupunkiseuduilla. Osaajilla on siis hyvin pitkälti saman-

suuntainen arvomaailma asuinseudusta riippumatta. Kaupunkiseutujen välillä on kuitenkin

eroja myös arvostuksissa, mutta erot heijastelevat lähinnä sopeutumista vallitseviin oloihin tai

hakeutumista omia arvostuksia vastaavaan ympäristöön. Osaajilla on usein asuinseutunsa  pe-

rusominaisuuksiin sopivat preferenssit, jotka tukevat ajatusta asua juuri tällä kaupunkiseudul-

la. Yksinkertaistaen suurimmalla kaupunkiseudulla arvostukset liittyvät suuren kaupunkiseu-

dun olennaisiin ominaisuuksiin ja pienemmällä pienen. Erot eivät välttämättä ole suuria, mut-

ta ne ovat toistuvia ja johdonmukaisia.

Esimerkiksi Helsingin seudulla arvostetaan muita seutuja enemmän useampia työpaikka-

mahdollisuuksia, mahdollisuuksia edetä työuralla sekä korkeakulttuurin tarjontaa. Sen sijaan

Helsingin seudulla arvostetaan muita seutuja vähemmän asunnosta maksettavaa hintaa tai vuok-

raa, työmatkakustannuksia tai asuinympäristön saasteettomuutta ja puhtautta. Pienimmillä eli

Porin ja Seinäjoen seuduilla arvostetaan taas muita seutuja enemmän sukulaissuhteita ja omia

juuria seudulla, ja Seinäjoen seudulla muita vähemmän esimerkiksi puistojen ja viheralueiden

riittävyyttä ja laatua. Kyseessä on sekä sopeutuminen että olemassa olevien preferenssien mu-

kainen valinta. Yhtäältä paluumuuttajat pitävät tärkeämpinä sosiaalisia suhteita kuin ensim-

mäistä kertaa seudulle muuttavat tulokkaat ja tulokkaat puolestaan pitävät tärkeämpänä mah-

dollisuuksia edetä työuralla kuin paluumuuttajat. Toisaalta pienillä kaupunkiseuduilla puisto-

jen ja viheralueiden rooli on pienempi kuin suurilla kaupunkiseuduilla. Vastaavasti kulttuuri-

tarjonta on monipuolisempaa ja selkeämmin osa kaupunkia suurilla kuin pienillä kaupunki-

seuduilla, mikä osittain näkyy myös arvostuksissa.

Myös toiminnallisen ympäristön saavutettavuuteen liittyvien tekijöiden arvostus liittyy kau-

punkiseudun kokoon. Hyvin toimivan julkisen paikallisliikenteen arvostus vähenee kaupunki-

seudun koon pienentyessä. Suurinta arvostus on Helsingin seudulla, missä myös liikenne on

vilkkainta. Tampereen seudulla arvostus on vielä melko lähellä Helsingin keskiarvoa, mutta

vähenee sitten kaupunkiseudun koon pienentyessä ja vähiten tärkeänä julkista paikallisliiken-

nettä pidetään Seinäjoen seudulla. Myös suuren kaupunkikeskuksen läheisyyden merkitys vä-

henee vastaavasti kaupunkiseudun pienentyessä.

Preferenssit ovat siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaupunkiseutujen ominaisuuksien kans-

sa. Preferenssit suuntaavat kiinnostusta eri ominaisuuksiin, mutta myös ominaisuudet voivat

ohjata preferenssien muodostumista erottumalla kokonaisuudesta joko positiivisesti tai nega-
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tiivisesti. Kokonaisuudesta erottuvat yksittäiset ominaisuudet voivat ohjata osaajan preferens-

sien muodostumista tuomalla mukaan uusia tekijöitä tai korostamalla tai heikentämällä jo ole-

massa olevien merkitystä. Esimerkiksi kiinnostava työpaikkamahdollisuus kaupunkiseudulla

saa osaajan tarkastelemaan kokonaisuutta tarkemmin ja työmahdollisuuden kiinnostavuudes-

ta riippuen painottaa preferenssejä uudella tavalla. Myös heikentyvät peruspalvelut saattavat

muuttaa näkökulmaa koko kaupunkiseutuun ja sen muihin ominaisuuksiin, ja peruspalvelut

eivät enää olekaan itsestään selvyyksiä vaan avainpreferenssejä asuinseudun valinnalle. Kil-

pailuedut on siis kyettävä haarukoimaan tällaisesta jatkuvasta vuorovaikutteisesta prosessista.

Kilpailuetu on myös nähtävä aina suhteessa muihin samoista voimavaroista kamppaileviin

toimijoihin. Hyvä työpaikkatarjonta voi olla vahvuus kaupunkiseudulle, mutta ei välttämättä

kilpailuetu. Jos osaaja valitsee asuinseutunsa kuudesta kaupunkiseudusta, joista viidellä on

hyviä työpaikkoja tarjolla, on näillä kaupunkiseuduilla kilpailuetu suhteessa kuudenteen kau-

punkiseutuun, mutta ei toisiinsa. Jos kyseessä on paluumuuttajaperhe, jonka avainpreferenssi-

nä on halu palata juurilleen ja/tai sukulaistensa luokse, ei hyvä työpaikkatarjonta muilla seu-

duilla luo niille välttämättä kilpailuetua lainkaan suhteessa tämän osaajan preferensseihin.

Kilpailuetu on siis aina suhteessa muihin sekä suhteessa tavoitellun ryhmän preferensseihin.

Kilpailuetu luo tilanteen, jossa tyytyväisyys nykyiseen asuinympäristöön ei takaa seudulla

pysymistä. Jos toisella kaupunkiseudulla avautuu selkeästi nykyistä tilannetta houkuttelevam-

pi ja osaajan preferensseihin hyvin sopiva mahdollisuus, on tämä kaupunkiseutu luonut kilpai-

luedun suhteessa nykyiseen.

3.2.   Ulkoiset tekijät:
          Yritykset osaavan työvoiman houkuttelijoina ja hajauttajina

Yhteiskunnassa tapahtuu monia muutoksia globalisaatiosta alueelliseen erilaistumiseen ja yk-

silöiden eriarvoistumiseen, jotka vaikuttavat ratkaisevasti ihmisten mahdollisuuksiin valita

fyysinen sijaintinsa. Erilaistumista voi tapahtua niin toimintaympäristöissä, niiden toimintalo-

giikassa kuin yksilöiden arvoissakin. Työmarkkinoilla eriytyminen on jo selkeää ja erityisesti

osaamista vaativat työpaikat keskittyvät suurimpiin kasvukeskuksiin. Vastaava prosessi voi

luonnollisesti tapahtua millä asuin- ja elinympäristön lohkolla tahansa. Monet yksilöistä ja

heidän preferensseistään riippumattomat ulkoiset tekijät ohjaavat osaavan työvoiman sijoittu-

mista, mikä vaatii prosessin näkemistä osana yhteiskunnallista kehitystä. Alueellinen erilais-

tuminen, kansainvälistyminen ja kasvavat tuloerot ovat jatkuvasti julkisessa keskustelussa esiin

nousevia aiheita, mutta tässä on syytä tarkastella spesifimmin osaajien sijoittumiseen vaikut-

tavia muutoksia. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti yritysten muuttuvaa toimintalogiikkaa ja

sen mahdollisia vaikutuksia osaavan työvoima sijoittumiseen lähitulevaisuudessa.

Yksi merkittävä yhteiskunnallinen muutos on ollut siirtyminen mediayhteiskuntaan, jossa

mielikuvien merkitys todellisuuden kuvaajana on kasvanut. Paikan on oltava olemassa muu-

toinkin kuin fyysisesti. Sen on näyttävä mm. sähköisillä foorumeilla sekä ihmisten mielikuvis-

sa. Osaavan työvoiman kohdalla erityisesti yritysten rekrytointimenetelmät vaikuttavat siihen,
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miten kaupunkiseutu näyttäytyy työmarkkina-alueena ja kiinnostavana paikkana aloittaa tai

edistää työuraa. Toinen yhteiskunnallinen muutos on siirtyminen tietoyhteiskuntaan, jossa paik-

kaan sidotut toiminnot vähenevät. Yritysten halukkuus ja mahdollisuudet työn hajauttamiseen

vaikuttavat merkittävästi siihen, miten osaavan työvoiman mahdollisuudet yhdistää toivottu

työnkuva haluttuun asuinympäristöön onnistuu. Toisaalta hajauttamisella on omat rajoituk-

sensa ja käytännössä se tarkoittaa ennemmin uusien filiaalien perustamista kuin yksittäisten

työntekijöiden työskentelyä irrallaan muusta työyhteisöstä. Yritysten toimintalogiikka luo siis

selkeitä reunaehtoja osaavan työvoima sijoittumiselle.

Rekrytoinnista on tullut tärkeä osa yritysten menestysstrategiaa osaavan työvoiman saata-

vuuden heikentyessä. Kaupunkiseudun sisällä toimivat yritykset näkyvät seudullisilla ja yli-

seudullisilla työmarkkinoilla, millä on suuri merkitys kaupunkiseudun vetovoimaisuudelle

osaavan työvoiman silmissä. Työhön ja uraan liittyvät syyt ovat tärkeässä asemassa alueiden

välisessä muutossa eli paikalliset työmarkkinat ja niiden näkyvyys ovat keskeinen tekijä, kun

osaajat pohtivat sijoittumistaan. Käytännössä yritysten erilaiset rekrytointimenetelmät muo-

dostavat sen kentän ja mielikuvan, jonka perusteella alueen houkuttelevuus työn ja urakehi-

tyksen osalta syntyy. Näin yritykset muodostavat rekrytointipolitiikallaan yhden tärkeimmistä

kaupunkiseudun houkuttelevuuteen vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti Internet-sivut sekä “head

hunting” ovat kasvattaneet ja tulevat edelleen kasvattamaan merkitystään osaavan työvoiman

rekrytoinnissa. (Ks. Taloustutkimus 2000.)

Rekrytointiprosessit itsessään vaikuttavat siihen, miten houkuttelevana työskentely- ja uran-

luomisseutuna alue näyttäytyy ja toisaalta minkälaisen roolin asuin- ja elinympäristö tässä

prosessissa saa. Oleellista on, että rekrytointikanavat tavoittavat osaajat ja että tieto korkealaa-

tuisen asuin- ja elinympäristön olemassa olosta välittyy eri rekrytointikanavissa. Huippuosaa-

jia ja osaavaa työvoimaa rekrytoidaan lähinnä neljän erityisesti osaavan työvoiman sijoittumi-

sen kannalta mielenkiintoisen kanavan kautta:

• head-hunterit

• Internet

• keskitetty rekrytointi

• “perinteiset” menetelmät.

Jo kokemusta omaavien oman alansa yksittäisten huippuosaajien rekrytointi tapahtuu usein

joko palkatun “head-hunterin” tai yrityksen edustajan omien kontaktien ja verkostojen avulla.

Erityisesti suurimpien kaupunkien lääketeollisuuden tai bioteknologia-alan yritykset käyttävät

“head-huntereita” löytääkseen oikeat ihmiset yritysten avaintehtäviin. Toinen menetelmä, joka

on syrjäyttänyt perinteisen lehti-ilmoittelun, on jatkuva rekrytointi Internetin välityksellä yri-

tyksen kotisivujen kautta. Joissakin yrityksissä saadaan jo yli 70 % hakemuksista Internetin

kautta. Kolmantena on keskitetty rekrytointi, jolloin koko yrityksen työhönotto tapahtuu yh-

dessä toimipisteessä, vaikka toimipaikkoja olisi useammassakin kunnassa tai maassa. Käytän-

nössä pääkaupunkiseudun laajoilla työmarkkinoilla sijaitseva rekrytointipiste voi kattaa koko

yrityksen tarpeet. Neljäntenä ovat perinteisemmät esittelytilaisuudet oppilaitoksissa tai mes-

suilla sekä yleensä suoraan opiskelusta työelämään työharjoittelun, kesätyön tms. kautta siir-
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tyminen.

Rekrytointi voi tapahtua kaikilla edellä mainituilla tavoilla ja niiden erilaisilla yhdistelmil-

lä. Koska työhön ja uraan liittyvät syyt ovat usein hyvin tärkeässä asemassa osaavan työvoi-

man tehdessä sijoittumispäätöstään, erilaisten rekrytointikanavien luomat kuvat seudun po-

tentiaalista tarjota kiinnostavia ja haastavia työpaikkoja ovat tässä päätöksentekoprosessissa

merkittävässä asemassa. Prosessi on siis huomattavasti monimutkaisempi kuin usein muutto-

liiketutkimuksissa esitetyt kaupunkiseutujen ominaisuuksien ja osaajien preferenssien väliset

vertailut antavat ymmärtää. Se miten näytään ja missä näytään ratkaisee hyvin pitkälle, kuinka

paljon halukkaita seudulle muuttajia löytyy ja kuinka moni seudulla jo asuva sinne jää.

Yrityshaastatteluissa nousi esiin nimenomaan näkymisen merkitys eli kaupunkiseudun oli-

si kyettävä näkymään eri foorumeilla yhtenäisenä, positiivisena ja uskottavana kokonaisuute-

na sekä miellyttävänä paikkana asua ja elää. Työntekijöiden tullessa seudun ulkopuolta erityi-

sesti Internetin kautta tapahtuvassa rekrytoinnissa välitetyillä mielikuvilla on suuri merkitys.

Kaupunkiseudun olisi siis tunnettava ne kanavat, joihin tietoa olemassa olevista mahdolli-

suuksista tulisi välittää. Yritysten rekrytoinnista vastaavat henkilöt toivoivatkin usein kiin-

teämpää yhteistyötä kaupungin, yritysten ja oppilaitosten välillä. Erityisesti tämä korostui seu-

dun markkinoinnissa hyvänä paikkana asua ja työskennellä, mutta myös paikallisen koulutuk-

sen suuntaamisessa vastaamaan paremmin seudun yritystoiminnan tarpeita sekä konkreetti-

semmissa yhteishankkeissa, joiden tavoitteena olisi helpottaa osaavan työvoiman seudulle saa-

pumista ja kotiutumista.

Yritysten erilaiset rekrytointimenetelmät ovat väline, jonka avulla osaava työvoimaa täs-

mähoukutellaan seudulle. Kiinnostavan tehtävän avautuminen herättää todennäköisesti kiin-

nostuksen seutua kohtaan laajemminkin, jolloin oikeanlaista informaatiota oikeassa muodos-

sa tulisi olla helposti saatavilla. Kysymys on siis taidosta käyttää mediayhteiskunnan menetel-

miä (mielikuvien luominen) ja tietoyhteiskunnan välineitä (tiedon välittäminen) kaupunkiseu-

dun olemassaolon positiiviseen todentamiseen.

Toinen tärkeä kysymys pohdittaessa asuin- ja elinympäristön laatua osaavan työvoiman

sijoittumisprosessissa on jo pitkään keskustelun kohteena ollut etätyö ja erityisesti hajautettu

työ sekä näiden eri variaatiot. Kotona tehtävä etätyö ei ehkä niinkään ole kuva tulevaisuuden

työskentelystä, mutta filiaaleihin ja erilaisiin valmiisiin työyhteisöihin hajautettu työ kylläkin.

Lisäksi liikkuvuuden lisääntyessä ns. “hot desking” eli matkustaessa tehtävä työ tulee toden-

näköisesti lisääntymään.

Yhä useammin huippuosaajien työnkuvaan kuuluu, että sitä ei ole varsinaiset sidottu mi-

hinkään tiettyyn paikkaan, vaan se voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain etätyönä tai kon-

sultointina asiakasyrityksen tiloissa. Erityisesti ohjelmistojen kehittämiseen liittyvät toimin-

not tai osa niistä on usein mahdollista tehdä yrityksen pääkonttorin tai tuotantolaitoksen sijain-

nista riippumatta hajautetun työn tarjoamia mahdollisuuksia käyttäen. Ruuhkautuvien ja kal-

liiden kasvukeskusten ja  keskusta-alueiden sijaan nämä toiminnot on yritysten kannalta ta-

loudellisesti kannattavaa sijoittaa pienemmille kaupunkiseuduille, jos muut edellytykset kuten

osaavan työvoiman saatavuus, tietoturvakysymykset ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa.

Hajautetun työn taloudellinen merkitys on helppoa ymmärtää jo vertaamalla liiketilojen vuok-
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ria eri kaupungeissa. Helsingin ydinkeskustassa liiketilat maksavat  250-630 mk/m² ja toimis-

totilat 120 -160 mk/m². Jyväskylässä liiketila ydinkeskustassa maksaa 30-270 mk/m² ja toi-

mistotila 50-65 mk/m² ja Seinäjoella liiketilojen hinta vaihtelee enää välillä 50-100 mk/m².

(Markkinakatsaus 2000.)

Lisäksi yritykset joutuvat usein järjestelemään asunto- ym. kysymyksiä työntekijöidensä

puolesta, jolloin työn hajauttaminen vapauttaisi myös näihin toimintoihin suunnattuja resurs-

seja. Erilaiset etätyömahdollisuudet ovatkin tarkastelun alla monessa yrityksessä ja monenlai-

sia kokeiluja ja käytäntöjä on jo olemassa. Esimerkiksi Turussa sijaitsevan suurehkon yrityk-

sen ohjelmistojen kehittämistoiminta sijaitsee kokonaisuudessaan Lappeenrannassa ensisijai-

sesti siksi, että toimintaa johtava henkilö on mieltynyt paikkaan asuinseutuna. Monessa työ-

tehtävässä etätyön, hajautetun työn tai “hot desking”-toiminnan mahdollisuuksia vasta kartoi-

tetaan eli erittäin todennäköisesti nämä mahdollisuudet tulee ainakin jollakin tasolla vaikutta-

maan osaavan työvoiman sijoittumislogiikkaan jo lähitulevaisuudessa.

Työn liikkuvuuteen ja rekrytointikanaviin liittyy siis olennaisesti kysymys yritysten alueel-

lisista sivutoimipisteitä. Mahdollisuus vaihtaa kaupunkiseutua yrityksen sisällä on tekijä, joka

madaltaa kynnystä vaihtaa asuinseutua, mutta joka tämän tutkimuksen kaltaisissa tarkasteluis-

sa usein jää huomiotta. Yritysten filiaalien ja sivukonttoreiden merkitys voi kuitenkin olla

kahdenlainen. Jos paikka ei houkuta osaamisintensiivisiä yrityksiä ja sivukonttorilla ei ole

reaalisia kasvun mahdollisuuksia, se voi toimia poistumisväylänä osaavalle työvoimalle. Jos

sivukonttori tai -toimipiste perustetaan ympäristöön, joka tukee toimipisteen kasvua, se puo-

lestaan imee alueelle osaajia. Näin myös yritysten filiaalien sijoittuminen voidaan nähdä kau-

punkiseudun kannalta kaksijakoisena tapahtumana, joka omalta osaltaan vaikuttaa osaavan

työvoiman sijoittumiseen. Kaiken kaikkiaan yritysten luomia reunaehtoja ei tulisi unohtaa

pohdittaessa osaavan työvoiman houkuttelua asuin- ja elinympäristön laatua markkinoimalla.

Vaikka yritykset osittain seuraavat osaavaa työvoimaa, kyseessä on kuitenkin vuorovaikutus-

suhde, jossa yritystoiminta ja sen toimintalogiikka vaikuttavat oleellisesti siihen prosessiin,

jonka ohjaamana osaava työvoima sijoittuu.

3.3.   Osaajien preferenssit: Asuin- ja elinympäristön laadun eri osatekijöiden
          merkitys osaajien asuinseudun valinnassa

Tämän osaraportin ensisijaisena tavoitteena on vastata kysymykseen: “Mikä on asuin- ja elin-

ympäristön laadun eri osatekijöiden merkitys osaajien asuinseudun valinnalle?”. Pelkistetty

vastaus esitetään kuvassa 4 ja tässä kappaleessa pelkistys yhdistetään yritysten osaajia rekry-

toivien ammattilaisten näkemyksiin. Kuten edellä on esitetty, preferenssit ovat dynaaminen

käsite ja vain osa prosessia, mutta tutkimusaineistojen avulla voidaan muodostaa melko katta-

va ja käyttökelpoinen tuokiokuva prosessia ohjaavista preferensseistä ja niiden perusasetel-

masta.
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Kuvassa 4 on esitetty Internet-kyselyyn vastanneiden osaajien arviot asuinseudun valintaan

vaikuttavien 36 tekijän tärkeydestä (1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 =jonkin verran tärkeä, 4 =

ei lainkaan tärkeä). Kuvasta 4 nähdään paitsi eri tekijöiden tärkeys myös eri tekijöiden yhteen-

kietoutuneisuus pohdittaessa kilpailuedun muodostamista kaupunkiseudulle. Tärkeimpinä pi-

detyt yksittäiset tekijät liittyvät ympäristön eri elementteihin, joten yksistään fyysisen, talou-

dellisen tai sosiaalisen ympäristön ei voida sanoa olevan tärkein elementti osaajien valitessa

asuinseutuaan. Mikään yksittäinen palvelu tai palvelutyyppi ei näytä kuvan 4 perusteella si-

joittuvan aivan vetovoimatekijöiden kärkipäähän.

Tärkeimmäksi arvostettu tekijä eli asuinalueen viihtyisyys viittaa lähinnä fyysiseen ympä-

ristöön, mutta on melko tulkinnanvarainen ja positiivisia merkityksiä yhteen kokoava käsite,

mikä saattaa osittain selittää sen kohoamisen tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi. Myös toi-

seksi tärkeimmäksi arvostettu tekijä eli seudun turvallisuus kokoaa yhteen monenlaisia posi-

tiivisia mielikuvia, vaikka ehkä hieman kohdennetummin kun edellinen. Kaikki fyysisen ym-

päristön tekijät arvostettiin korkealle. Asuinympäristön puhtaus ja saasteettomuus (Puhdas &

saasteeton) jakoi kolmannen sijan osaajan oman ja puolison työpaikkojen arvostuksen kanssa.

Taloudellisen ympäristön tekijöistä myös asunnosta maksettava hinta tai vuokra (Asumiskus-

tannukset) ovat listan kärkipäässä (kuva 4).

KUVA 4. Asuin- ja elinympäristön laadun tekijöiden merkitys osaavan työvoiman sijoittumi-
selle (n=860).

Viihtyisä asuinalue
Seudun turvallisuus
Puhdas&saasteeton
Puolison työpaikka

Hyvä työpaikka
Asumiskustannukset
Puistot&viheralueet
Luonnon läheisyys

Asumismuoto
Lasten päivähoito

Liikuntamahd.
Nopea työmatka
Terveydenhoito
Kauppa lähellä

Asunnon korkea laatu
Uramahdollisuudet

Paikan henki
Paikallisliikenne

Työmarkkinat
Lasten koulut

Ystävät tai tuttavat
Kaukoliikenne

Kaupunki lähellä
Erikoisliikkeet

Työmatkakustannukset
Aikuiskoulutus
"Sielun veljiä"

Kv-yhteydet
Ilta- ja yöelämä

Tietty yritys
P-hoidon vaihtoehdot
Ravintolat&kahvilat

Seudun imago
Sukulaiset/juuret
Korkeakulttuuri
Kansainvälisyys

1 = erittäin tärkeä  . . . . . . . . . .  . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,3
2,9

2,9
2,8
2,8

2,8
2,7

2,7
2,6
2,6

2,5
2,5

2,5
2,3

2,3
2,2

2,2
2,2

2,1
2,1
2,1
2,1

2,1
2,0
2,0
2,0

1,9
1,8

1,7
1,7
1,7

1,5
1,5
1,5

1,4
1,3
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Myös rekrytoinnista vastaaville henkilöille tehdyissä  haastatteluissa korostui näkemys työn

mielekkyyden ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tärkeydestä, eräänlaisesta luovasta ongel-

manratkaisuympäristöstä. Tämä koettiin tärkeämmäksi tekijäksi kuin pelkät rahalliset kan-

nustimet. Käytännössä oli esimerkkejä, joissa työmatkan selkeä lyhentyminen yhdistettynä

mielenkiintoiseen työtehtävään asetetaan korkeamman palkan ja optiomahdollisuuksien edel-

le. (Huippu)osaajalla on erittäin korkea ammattitaito, jonka hän  on kovalla työllä sekä luon-

taisella suuntautumisellaan hankkinut. Näin ollen hän haluaa myös käyttää osaamistaan, ja

yleensä se tarkoittaa mielenkiintoisten ja haasteellisten ongelmien ratkomista. Toisaalta luo-

vaa ongelmanratkaisuympäristöä ehkä paremmin kuvaavat muuttujat kuten seudun useammat

kiinnostavat työpaikkamahdollisuudet (Työmarkkinat) ja seudun tarjoamat mahdollisuudet edetä

työuralla (Uramahdollisuudet) saivat pienemmän merkityksen kuin hyvä työpaikka sinänsä.

Luova ongelmanratkaisuympäristö tarkoittaa tässä kiinnostavia ja haasteellisia työtehtäviä,

jotka osaaja arvottaa korkealle. Luovan ongelmanratkaisuympäristön voi muodostaa yksi suu-

ri yritys lukuisine työmahdollisuuksineen, pieni yritys suurine toiminnallisine vapausastei-

neen tai kaupunkiseutu kiinnostavien yritysten keskittymänä aina osaajan preferensseistä riip-

puen.

Siinä missä hyvän työpaikan on valinnut yli 50 % erittäin tärkeäksi tekijäksi, eikä hajontaa

juuri eri ryhmien välillä ole, kaksi viimeksi mainittua tekijää on helpommin määriteltävissä

tietyn ryhmän preferensseihin sopivaksi. Erittäin tärkeinä molempia luovan ongelmanratkai-

suympäristön avaintekijöitä pitävät suhteellisesti muita useammin Helsingin seudun vastaajat

ja kyselyyn vastanneet naiset. Uramahdollisuuksia arvostavat eniten alle 25-vuotiaat ja yhden

hengen kotitaloudet ja useampia työpaikkoja 25 - 34-vuotiaat. Nämä ryhmät muodostanevat

siis luovaa ongelmanratkaisuympäristöä erityisesti  arvostavan osaajajoukon perustan.

Luovaan ongelmanratkaisuympäristöön liittyvä urakehitys ei yleensä ole vertikaalisesti ylös-

päin suuntautuvaa, vaan mahdollisuus koetella omia luontaisia ja hankittuja kykyjään uusissa

mielenkiintoisissa ja haastavissa tehtävissä. Tällöin suuret yritykset ovat yhtäältä vahvoilla,

koska niillä on tarjota vaihtelevia tehtäviä projektikohtaisesti ilman tarvetta vaihtaa työpaik-

kaa yhden luovan ongelmanratkaisuympäristön ehdyttyä. Toisaalta pienet yritykset tarjoavat

usein vapaammat kädet jollakin kapealla osaamisen sektorilla ja tarjoavat monipuolisia työ-

tehtäviä samassa paketissa. Pienet yritykset eivät aina omaa yhtä suuria resursseja toiminnan

jatkamiseksi, mutta ovat usein kilpailukykyisiä palkan suhteen. Yksi tärkeä tekijä huippuosaa-

jien houkuttelussa on joka tapauksessa imagoltaan hyvät suuryritykset tai yrityskeskittymät,

jotka tarjoavat riittävän kiinnostavia luovia ongelmanratkaisuympäristöjä. Luovan ongelman-

ratkaisuympäristön merkitys selviää ehkä paremmin kuvasta 5, jossa asuinseudun valintaan

liittyvät syyt on asetettu tärkeysjärjestykseen tärkeimmästä kuudenneksi tärkeimpään. Työhön

ja uraan liittyvät syyt kuten mielenkiintoinen ja haastava työtehtävä jne. nousevat selkeästi

tärkeämmäksi kuin taloudelliset syyt (palkkataso, asunnon hinta jne.).  Kuvassa 5 kyseessä

ovat astetta laajemmat kokonaisuudet, väljästi asuin- ja elinympäristön elementit, kuin kuvan

4 yksittäisemmät tekijät.

Toinen suoraan seudun yrityksiin ja työpaikkatarjontaan liittyvä tekijä on puolison työpaik-

ka. Tässä liikutaan selkeästi sosiaalisen ja taloudellisen ympäristön rajapinnalla, mutta yritys-

ten kannalta tällä on selkeä talouteen liittyvä vaikutus. Jos osaajan puolisolle ei ole tarjolla
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mielekästä työtä seudulla, todennäköisyys pariskunnan muuttamiselle kasvaa, koska osaajan

ammattitaidolle on kysyntää monissa eri paikoissa. Haastatteluissa nousi esille lukuisia tapa-

uksia, joissa osaaja oli menetetty juuri puolison työpaikan sijaintiin liittyvien syiden vuoksi.

Näin ollen kaupunkiseuduilla ei tulisi keskittyä liian voimakkaasti ainoastaan osaamisinten-

siivisen yritystoiminnan kehittämiseen, koska parisuhteessa elävien asumispäätöksiin vaikut-

taa usein myös puolison työmahdollisuudet.

Ehkä helpoimmin mitattava taloudellisen ympäristön tekijä on asumiskustannukset seu-

dulla. Erityisesti pääkaupunkiseudun ongelmaksi koettiin erittäin kalliit ja toisaalta vaikeasti

hankittavat asunnot. Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla asuntojen keskimääräi-

nen neliöhinta oli vuonna 2000 12 499 mk, kun se muualla Suomessa oli vain 6 472 mk.

Lisäksi hinnat ovat vuodessa kohonneet 17,7 % kun muualla Suomessa kasvu on jäänyt 8

prosenttiin. (Tilastokeskus 2000.) Kaupunkiseutuihin verrattaessa erot ovat luonnollisesti pie-

nemmät, mutta asumisen ja elämisen kalleus pääkaupunkiseudulla on tekijä, joka aiheuttaa

jonkin verran ongelmia työvoiman rekrytoinnissa. Se pakottaa maksamaan myös korkeampia

palkkoja, mikä puolestaan lisää huomattavasti yrityksen työvoimakustannuksia. Näin ollen

korkeampi palkka ei usein kuitenkaan kasvata taloudellista hyvinvointia verrattuna muihin

kaupunkiseutuihin, koska asumiseen ja elämiseen on käytettävä enemmän rahaa kuin muualla

eli nettoansiotaso ei sinänsä kasva.

Kuvasta 4 näkyy, miten fyysisen ympäristön osalta erityisesti asuinympäristöön liittyvät

tekijät arvostettiin hyvin korkealle.  Myös itse asuntoon liittyvät tekijät eli mahdollisuus elä-

mänvaiheeseen sopivaan asumismuotoon (ok-, rivi- tai kerrostalo, vuokra tai omistus jne.) ja

asunnon korkealaatuisuus olivat tärkeitä, mutta astetta vähemmän tärkeitä kuin asuinympäris-

töön laajemmin liittyvät tekijät. Haastatteluissa fyysinen ympäristö nähtiin voimavarana. Esi-

merkiksi Turun seudulla arvostettiin kaupunkia merenrantakaupunkina ja kauniina historial-

lisena ympäristönä, missä on mahdollista harrastaa veneilyä ja nauttia  suuren kaupungin eduista.

Asunnon saaminen nähtiin luonnollisesti ongelmaksi pääkaupunkiseudulla ja muuallakin kor-

keatasoisia vuokra-asuntoja ja erityisesti omakotitaloja oli heikosti tarjolla. Yhdessäkään ta-

pauksessa ei kuitenkaan fyysisen ympäristön tekijät olleet täydellisesti estäneet osaajan saa-

mista seudulle, kun työpaikasta oli neuvoteltu. Toisaalta esimerkiksi Helsingin seudulla yri-

tyksiltä saattaa kulua paljonkin resursseja asuntojen hankkimiseen pääkaupunkiseudun ulko-

puolelta tuleville työntekijöille. Tämän kaltaisia tilanteita voisi helpottaa paitsi hankalasti to-

teutettava asuntojen suurempi määrä myös kaupunkiseudun julkisten toimijoiden aktiivisempi

osallistuminen asuntojen järjestämiseksi seudulle saapuvalle työvoimalle.

Toiminnallisen ympäristön tekijöistä lasten päivähoitojärjestelyjen toimivuus (Lasten päi-

vähoito) oli tärkeimmäksi koettu palvelu, mutta vasta kymmenes listalla (kuva 4). Lasten päi-

vähoitojärjestelyjen toimivuutta piti erittäin tärkeänä 55 % lapsiperheiden vastaajista, mutta

alle 30 % yksin asuvista. Tämä varsin luonnollinen tulos nostaa esiin toiminnallisen ympäris-

tön tekijöiden spesifin luonteen. Fyysisen ympäristön asunnon laatu tai viihtyisä asuinalue

ovat yhteisiä käsitteitä kaikille samoin kuin sosiaalisen ympäristön turvallisuus ja kansainvä-

lisyys tai taloudellisen ympäristön työpaikka ja uramahdollisuudet. Sen sijaan toiminnallisen

ympäristön palvelut kuten terveydenhoitopalvelujen monipuolisuus, lasten päivähoito tai ai-
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kuisten jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet (Aikuiskoulutus) koskevat pääasiassa tiet-

tyä kohderyhmää tai ne ainakin voimakkaasti painottuvat johonkin tiettyyn ryhmään lähinnä

elämänvaiheesta riippuen. Näin ollen palveluiden merkitys jää hieman muita pienemmäksi jo

lähtökohtaisesti, kun tarkastellaan palvelun kannalta kohdentumatonta kohderyhmää kuten

kuvassa 4.

Esimerkiksi monipuoliset terveydenhoitopalvelut ovat tärkeämpiä vanhimmalle ikäryhmälle

ja lapsiperheille kuin nuoremmille ja lapsettomille. Sen sijaa aikuisille suunnatut vapaa-ajan-

viettomahdollisuudet kevyen musiikin konsertteineen, elokuvineen ja yökerhoineen (Ilta- ja

yöelämä) on huomattavasti tärkeämpi tekijä nuorille ja yksin asuville kuin perheellisille tai

vanhimman ikäryhmän vastaajille. Toiminnallisen ympäristön tekijöistä korostuvatkin suurel-

le yleisölle suunnatut ja kaikille ryhmille yhteiset toiminnot eli liikunta- ja harrastusmahdolli-

suudet, työmatkan nopeus, terveydenhoitopalvelut ja peruspalveluiden kuten kaupan ja/tai kios-

kin sijaitseminen lähellä asuntoa (Peruspalvelut) (kuva 4).

Haastatteluissa toiminnallisen ympäristön elementeistä korostuivat pääasiassa saavutetta-

vuuteen liittyvät tekijät sekä yksittäiset lähinnä haastateltavien henkilökohtaisiin kokemuksiin

perustuvat kokemukset. Yleisellä tasolla esimerkiksi Porista koettiin löytyvän samat palvelut

kuin pääkaupunkiseudulta. Palveluiden merkitys (esim. jäähallit ja SM-tason jääkiekko, päi-

vähoitopalvelut tai paikallisliikenne) nousivat esiin siis haastateltavien omakohtaisista koke-

muksista, eivät niinkään työhönottotilaisuuksissa esille tulleina ja osaavan työvoiman sijoittu-

miseen vaikuttavina tekijöinä. Luonnollisesti työhönottotilanne on jo valmiiksi työ- ja uraky-

symyksiin orientoitunut tapahtuma, mutta toisaalta tämä viittaa myös työvoiman sijoittumisen

seudulliseen luonteeseen. Palveluja oletetaan olevan seudulla kohtuullisesti ja päähuomio koh-

distuu työhön ja uraan liittyviin tekijöihin. Ihmiset suhteuttavat palvelut kaupunkiseudun ko-

koon melko realistisesti. Seinäjoen seudun osaajat ovat pääasiassa tyytyväisiä oman seutunsa

palveluihin ja helsinkiläiset Helsingin. Toisaalta tyytyväisyys palveluihin on Helsingin seu-

dulla astetta suurempaa kuin pienemmillä kaupunkiseuduilla.

Asuinseudun valintaan vaikuttavista tekijöistä loppupäähän sijoittuu lähinnä palveluita ja

hankalasti hahmotettavia tai arvotettavia sosiaalisen ympäristön tekijöitä (kuva 4). Haastatte-

luissa sosiaalisen ympäristön kohdalla korostui luonnollisesti yrityksen sisäinen työkulttuuri.

Usein huippuosaajat ovat oppineet arvonsa työmarkkinoilla ja toisaalta tietävät nopeasti kas-

vavien alojen kovat työpaineet. Monet arvostavat työkulttuuria, jossa myös muu kuin työelä-

mä otetaan huomioon. Elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä esitetään jo työhönottovaiheessa

eli miten työn ja vapaa-ajan suhde nähdään yrityksessä. Tämä suuntaus korostaa myös muiden

elämänlaatuun ja asuin- ja elinympäristöön liittyvien tekijöiden merkityksen korostumista.

Sosiaaliseen ympäristöön liittyy myös yritysten synnyttämät mielikuvat tavoittelemiensa

osaajien keskuudessa. Hyvästä mielikuvasta eli yrityksen imagosta kertovat joidenkin yritys-

ten mahdollisuudet palkata osaajia niiden sijainnista riippumatta. Kyselyssä mahdollisuus työs-

kennellä tietyssä yrityksessä (Tietty yritys) ei sijoittunut kovinkaan korkealle, koska se on vain

osalle vastaajista erittäin tärkeä, mutta suurimalle osalle vain jonkin verran tai ei lainkaan

tärkeää. Myös seudun imago sijoittui kyselyssä häntäpäähän (kuva 4), mutta nousi haastatte-

luissa toistuvasti esiin. Ristiriidan selittää yksilön ja organisaatioiden erilaiset näkökulmat
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imagoon ja sen merkitykseen.  On luonnollista että ihmiset eivät hakeudu tai jää seudulle vain

siksi, että kaupunkiseudulla on hyvä imago. Ihmiset mieltävät imagon käsitteenä ehkä irralli-

sena ja päälle liimattuna kuorrutuksena, eivätkä näin ollen näe sitä tärkeänä tekijänä asuinseu-

dun valinnassa. He kiinnittävät huomionsa tekijöihin, joista imago on muodostunut. Yrityksen

tai kaupunkiseudun kannalta imago on kuitenkin nimenomaan oikean tietoisuuden levittämis-

tä näistä tekijöistä oikealle kohderyhmälle, jolloin sen merkitys on erittäin tärkeä.

KUVA 5. Ympäristön eri elementtien ja niiden rajapintojen tärkeysjärjestys asuinseutua valit-
taessa (n=860).

Hyvän imagon omaava yritys houkuttelee osaajia, jotka ovat saattaneet kouluttaa itseään tietä-

en alusta asti pyrkivänsä nimenomaan tähän yritykseen työhön. Imagolla on vaikutusta laa-

jemminkin. Kaupunkiseudun sisällä on paljon seksikkäämpää olla työssä “high-tech teknolo-

giakylässä” kuin “teollisuusalueella”, vaikka työn sisältö sinänsä olisi sama. Imagon merkitys

tunnistettiin sekä yritys-, yrityskeskittymä- että kaupunkiseututasolla. Esimerkiksi osaavan

työvoiman saaminen Itä-Helsingin teollisuusalueelle koetaan hankalammaksi kuin vastaavan

työvoiman saaminen Teknillisen korkeakoulun ympärillä sijaitsevan teknologiakeskittymän

yrityksiin. Jotkin yritykset ja kaupunkiseudut vetävät osaajia puoleensa erityisesti luomansa

oikeanlaisen mielikuvan perusteella. Monissa haastatteluissa todettiin, että imagon merkitys

on yllättävän suuri, vaikka kyseessä on korkeasti koulutettu työvoima. Toisaalta näkemykset

olivat myös hyvin ristiriitaisia ja esimerkiksi toisille tamperelaisille yrityksille oli luonnollista

saada paljonkin hakemuksia Oulun osaajilta kun taas toisissa pohdittiin, miten Oulun osaajia

kyettäisiin Tampereelle houkuttelemaan. Osaavan työvoiman houkutteleminen on siis paljon-

kin kiinni yrityksistä itsestään ja  toiset yritykset tekevät kaupunkiseudusta huomattavasti ve-

tovoimaisemman kuin toiset.

Työ ja ura

Talous

Asuinympäristö

Perhe & suku

Ystävät

Palvelut

 1 = tärkein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 = kuudenneksi tärkein

6,05,04,03,02,01,0

4,5

3,9

3,5

3,0

3,0

2,5
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Kompleksiseen systeemiin, ulkopuolisiin tekijöihin ja edellisiin monitahoisiin tulkintoihin

viitaten on siis selvää, että yksinkertaisesti kehittämällä kuvan 4 kymmentä tärkeintä ominai-

suutta ei  kaupunkiseudun vetovoimaisuutta  voida välttämättä lisätä eniten. Kyse on koko-

naisvaltaisesta kehittämisestä, kaupunkiseudun pullonkaulojen poistamisesta (kappale 5) sekä

kohderyhmän tarpeiden tunnistamisesta. Kuva 5 esittää kuuden asuin- ja elinympäristön ele-

mentin tärkeysjärjestyksen asuinseutua valittaessa. Työhön ja uraan liittyvät syyt (mielenkiin-

toiset ja haastavat työtehtävät) ovat selkeästi tärkeimmät tekijät. Taloudelliset syyt kuten asu-

miskustannukset ja palkka sekä asumiseen liittyvät syyt kuten asuinalueen viihtyisyys ovat

keskiarvoltaan samansuuruiset. Vain tarkastelemalla kuvan 4 tekijöiden saamia keskiarvoja

tärkeimmäksi pitäisi tulla asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät syyt. Myös palveluiden tu-

lisi olla ennen sukulaisiin ja perheeseen liittyviä syitä.

Kokonaisvaltaisuudessa korostuu kuitenkin vähäisempiäkin merkityksiä saaneet tekijät ja

preferenssit ovat aina suhteessa muihin tekijöihin eli kysymys tärkeimmästä johtaa erilaiseen

päättelyprosessiin kuin kysymys tärkeästä. Toisesta näkökulmasta  tai muita tekijöitä tukevina

niiden merkitys voi olla hyvinkin suuri. Suoraa lineaarista päättelyä noudattamalla kuvien 4 ja

5 kaltaisten arvostusten listauksista ei ole mahdollista muodostaa toimivaa välinettä kaupun-

kiseudun vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Sen sijaan sitä voidaan erilaisia näkökulmia käyttä-

en hyödyntää kompleksisen prosessin ohjaamiseen eli osien ja kokonaisuuden välisen vuoro-

vaikutuksen suuntaamisessa toivotu(i)lle polu(i)lle.



4  Taustamuuttujat
osaajien preferenssien määrittäjinä

Osaajat eivät ole homogeeninen joukko, jolla on yhteiset “osaajuuden” määrittämät preferens-
sit. Näin ollen on tarkasteltava lähemmin niitä osaajiin liittyviä ominaisuuksia, jotka prefe-
renssien muodostumiseen vaikuttavat. Kyselyyn vastanneiden osaajien taustalta voidaan löy-
tää joitakin yhteisiä piirteitä, mutta kokonaisuutena joukko on heterogeeninen ja preferenssit
liittyvät usein tiettyyn elämänvaiheeseen ennemmin kuin osaajuuteen sinänsä. Elämänvaihei-
siin liittyvät preferenssit painottavat kaupunkiseudun kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, kos-
ka ei ole niinkään erityisiä osaajille ominaisia preferenssejä, vaan elämäntilanteiden muuttu-
essa myös preferenssit muuttuvat. Vertaamalla erilaisten osaajien preferenssejä ja kaupunki-
seudun ominaisuuksia voidaan kullekin kaupunkiseudulle piirtää karkea osaajan perustyyppi,
jonka preferenssit ovat lähimpänä kaupunkiseudun ominaisuuksia.

Tässä luvussa esitetään kaupunkiseuduttaiset jakaumat kyselyyn vastanneista osaajista. Näi-

den jakaumien tarkoituksena on osaltaan selittää eri kaupunkiseutujen saamia erilaisia arvos-

tuksia ja toisaalta nostaa esiin kaupunkiseutujen erilaiset vastaajatyypit. Preferenssejä tarkas-

tellaan lähinnä asuin- ja elinympäristön kuuden elementin arvostusten kautta, mutta myös yk-

sittäisiä tekijöitä nostetaan tarpeen mukaan esiin. Kuuden peruselementin osalta tarkastellaan

keskiarvoja ja tärkeimmiksi valittujen elementtien prosenttijakaumia. Tärkeimmiksi valittu-

jen elementtien prosenttijakaumat esitetään, koska se selkeyttää eri elementtien roolia muuten

yhteenkietoutuneessa prosessissa.
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Sukupuoli

TAULUKKO 4. Vastanneiden sukupuolijakaumat kaupunkiseuduittain (%) (n = 860)

Vastaajien sukupuolijakauma vahvistaa käsitystä osaamisintensiivisten ja teknologiaan pai-

nottuvien tehtävien miesvaltaisuudesta (Taulukko 4). Miespuolisten vastaajien osuus (76 %)

ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen korkea, koska kohderyhmänä on osaamisintensiivisten alo-

jen eli käytännössä usein tietotekniikkaan liittyvien alojen osaajat. Maleckin ja Bradburyn

vuonna 1992 Yhdysvalloissa tekemässä lähes vastaavaa kohderyhmää tarkastelevassa tutki-

muksessa miehiä oli vastaajista 82 % (Malecki & Bradbury 1992). Samoin Porissa tehdyssä

“It-alan paluumuuttajaselvityksessä” vastaajista 72 % oli miehiä.

KUVA 6. Asuinseudun valintaan vaikuttavien elementtien tärkeysjärjestys sukupuolen mu-
kaan (n = 860).

Sukupuolijakauman kaupunkiseuduttaiset erot saattavat johtua satunnaisvaihtelusta otoksen

sisällä, mutta myös siitä, että tutkimukseen valittujen yritysten toimialat painottuvat hieman

eri tavoin eri kaupunkiseuduilla. Helsingin ja Turun seuduilta mukana on enemmän lääketeol-

lisuuden yrityksiä, kun muilla kaupunkiseuduilta yritykset painottuvat voimakkaasti tekniik-

kaan ja tietotekniikkaan. Tämä saattaa nostaa naisten osuutta mainituilla kaupunkiseuduilla.

Asuin- ja elinympäristön elementtien arvostuksessa (Kuva 6) keskiarvot vaihtelevat välillä

2,4 - 4,5, mikä korostaa elementtien yhteenkietoutuneisuutta. Tärkeinkin elementti saa keski-

Kaupunkiseutu Helsingin Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Yhteensä

Mies 66,5 81,5 73,2 77,7 81,3 81,2 76,5
Nainen 33,5 18,5 26,8 22,3 18,8 18,8 23,5

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

mies

nainen

1 = tärkein . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 = kuudenneksi tärkein

6,05,04,03,02,01,0

 Työ ja ura

 Talous

 Asuinympäristö

 Perhe & suku

 Ystävät

 Palvelut

4,5

4,5

4,2

3,8

3,4

3,5

2,8

3,1

3,1

2,9

2,7

2,4
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arvon 2,4, joka on lähes keskellä annettua skaalaa yhdestä kuuteen. Tärkeintä elementtiä ei siis

voida yksiselitteisesti nimetä. Kuvasta 6 voidaan kuitenkin todeta olennaiset erot naisten ja

miesten preferensseissä. Miehet arvostavat taloudellisia sekä työhön ja uraan liittyviä tekijöitä

naisia enemmän. Lisäksi ystävien ja sosiaalisen verkoston merkitys on vastanneille miehille

jonkin verran tärkeämpi kuin naisille.

Naisille ainoastaan asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät syyt eli lähinnä fyysisen ympä-

ristön elementti on jonkin verran tärkeämpi kuin miehille. Myös keskiarvojen vaihteluväli on

naisilla miehiä pienempi 2,8 - 4,5 eli tekijät ovat vielä hieman voimakkaammin yhteenkietou-

tuneita. Vastauksessa oli mahdollista asettaa sama arvo useammalle elementille, kuten jotkut

olivat tehneetkin, mikä korostaa tärkeimmän tekijän erottamisen ongelmallisuutta tai mahdot-

tomuutta.

TAULUKKO 5. “Mikä on tärkein syy sijoittumispäätöstä tehdessäsi”? (%) (n =860).

Taulukosta 5 nähdään, että sukupuoli vaikuttaa selvästi tärkeimmän tekijän valintaan. Miehis-

tä noin 38 % pitää tärkeimpänä syynä  työhön ja uraan liittyviä tekijöitä, kun vastaava prosentti

on naisilla selkeästi alhaisempi, vain noin 27 %. Naisilla useimmiten tärkeimmäksi syyksi

valittiin asuinympäristöön liittyvät syyt, tosin vain prosenttiyksikköä useammin kuin toiseksi

useimmin valittu työhön ja uraan liittyvät syyt. Muiden tekijöiden kohdalla sukupuoli ei näytä

merkittävästi vaikuttavan tärkeimmän tekijän valintaan.

Kun tarkastellaan yksityiskohtaisemmin eri ympäristön elementteihin liittyvien tekijöiden

arvostuksia (Kuva 4) ja tyytyväisyyttä niihin, löytyy miesten ja naisten vastatusten väliltä mui-

takin ilmeisiä eroja. Taloudellisen ympäristön arvostukset eroavat toisistaan jonkin verran puo-

lison työpaikan tärkeydessä: miespuoliset vastaajat pitivät työpaikkaa (mahdolliselle) puoli-

solle hieman vähemmän tärkeänä (ka4 1,4) kuin naiset (ka 1,6). Naiset olivat myös tyytyväi-

sempiä  nykyisen asuinseutunsa puolisolleen tarjoamiin työmahdollisuuksiin (ka 2,0) kuin

miehet (ka 2,5). Koska puolison työpaikka on erittäin tärkeä tekijä asuinseutua valittaessa ja

suurin osa vastanneista osaajista on parisuhteessa eläviä miehiä, on kaupunkiseudun kyettävä

Mies Nainen Yhteensä

Työhön ja uraan liittyvät syyt 38,3 27,4 35,7

Asuinympäristöön liittyvät syyt 22, 0 28,4 23,5

Perhe ja sukulaiset 22,6 24,0 22,9

Taloudelliset syyt 18, 9 16,3 18, 3

Ystävät 9,5 8,7 9,3

Seudun palvelut 6,5 4,8 6,1

4 ka = keskiarvo, joka on laskettu aina kulloinkin kyseessä olevan vastaajaryhmän vastauksista asteikolla: 1 =
erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä tai 1 = erittäin tyytyväinen, 2 = tyytyväi-
nen, 3 = jonkin verran tyytyväinen, 4 = ei lainkaan tyytyväinen.
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tarjoamaan työtä myös heidän puolisoilleen ollakseen vetovoimainen molempien puolisoiden

silmissä. Muut taloudellisen ympäristön tekijät eivät juuri eronneet sukupuolten välillä.

Toiminnallisen ympäristön tekijät eivät mainittavasti saaneet erilaisia arvostuksia miehiltä

ja naisilta. Naiset pitivät jonkin verran tärkeämpinä hyvin järjestettyä lasten päivähoitoa (Las-

ten päivähoito), kulttuuritarjontaa kuten teatterit, oopperat, taidenäyttelyt (Korkeakulttuuri),

monipuolisia terveydenhoitopalveluja (Terveydenhoito) sekä hyvin toimivaa julkista paikal-

lisliikennettä. Naiset olivat myös astetta tyytyväisempiä muutamiin kaupunkiseudun tarjoamiin

palveluihin kuin miehet, mutta selkeitä eroja tyytyväisyydessä toiminnallisen ympäristön teki-

jöihin ei ollut. Ainoastaan tyytyväisyys lasten päivähoitojärjestelyihin sai naisilta keskiarvon

1,6 ja miehiltä 1,9. Muutoin keskiarvot olivat lähes identtisiä.

Vastaavasti fyysisen ja sosiaalisen ympäristön arvostukset ja tyytyväisyys niihin ovat hyvin

samansuuntaisia miehillä ja naisilla. Naiset pitävät luonnonläheisyyttä tai sen helppoa saavu-

tettavuutta (Luonnonläheisyys), puistojen ja viheralueiden korkeaa laatua ja riittävää määrää

(Puistot & viheralueet) sekä seudun turvallisuutta  jonkin verran tärkeämpinä kuin miehet.

Sukupuoli vaikuttaa siis lähinnä edellä mainittuihin työhön ja uraan sekä asuinympäristöön

liittyviin tekijöihin. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että koko aineistosta tehtävät analyysit

ovat vahvasti “miesnäkökulman” dominoimia ja arvostukset muuttuvat, jos tarkastelussa olisi

naisvaltaisempia osaamisaloja tai kun naisten osuus osaajien joukossa kasvaa.

Ikä

TAULUKKO 6. Vastanneiden ikäjakaumat kaupunkiseuduittain (%)(n=860).

Vastanneiden ikäjakauma on selkeästi painottunut välille 25 - 34 vuotta. Seutujen välillä on

kuitenkin eroja, mikä on syytä ottaa huomioon seutukohtaisia analyysejä tulkittaessa. Tampe-

reen ja Jyväskylän seuduilla 25 - 34-vuotiaat muodostavat jopa yli puolet koko seudun otok-

sesta. Sen sijaan Turun seudulla ikäryhmä 35 - 44 on suurin ja 45-vuotiaita tai sitä vanhempia

on lähes 25 % vastaajista. Myös Helsingissä ja Porissa vanhimpaan ikäryhmään kuuluvia on

noin 20 % vastaajista, mikä on selkeästi Tampereen, Jyväskylän ja Seinäjoen seutuja enem-

män.

5 Koko aineisto sisältää myös ryhmän “muut (n=25)”, joten loppusummat eivät täysin vastaa kaupunkiseutujen
yhteenlaskettuja vastaajamääriä.

Kaupunki
-seutu

Helsingin Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinäjoen Koko
aineisto5

Alle  25 6,3 11,9 3,1 10,0 8,8 14,1 9,1

25 - 34 43,0 59,6 34,0 51,3 44,2 49,4 48,2

35 - 44 29,7 25,8 38,1 26,7 27,4 27,1 28,5

45 tai yli 20,9 2,6 24,7 12,1 19,5 9,4 14,3

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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KUVA 7. Asuinseudun valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeysjärjestys ikäluokittain (n =
860).

Asuinseudun valintaan vaikuttavien elementtien tärkeysjärjestys vaihtelee selkeästi iän mu-

kaan. Tärkein elementti kaikissa ikäryhmissä on työ ja ura eli mielenkiintoiset ja haastavat

työtehtävät, mutta tämän tekijän merkitys korostuu erityisesti nuorimmassa ja jonkin verran

myös vanhimmassa ikäryhmässä (Kuva 7). Alle 35-vuotiaille taloudelliset syyt on toiseksi

tärkein elementti, mutta 35-vuotiaiden ja sitä vanhempien kohdalla asumisen ja asuinympäris-

tön merkitys ohittaa taloudelliset tekijät ollen toiseksi tärkein asuinseudun valintaan vaikutta-

va elementti. Tähän vaikuttaa todennäköisesti iän myötä saavutettu taloudellisen tilanteen va-

kiintuminen ja/tai arvostusten muuttuminen. Alle 25-vuotiaille ystävien ja/tai sosiaalisen ver-

koston merkitys on selkeästi suurempi kuin muilla, lähes yhtä tärkeä kuin taloudelliset syyt.

Ystävien ja/tai sosiaalisen verkoston merkitys vähenee siirryttäessä nuorimmasta ikäryhmästä

vanhimpaan ja perheen ja sukulaisten merkitys vastaavasti kasvaa. Palveluita pidetään koko-

naisuutena vähiten tärkeänä asuinseudun valintaan vaikuttavana tekijänä.

TAULUKKO 7. “Mikä on tärkein syy sijoittumispäätöstä tehdessäsi”? (%) (n = 860).

Ikäluokka Alle 25 25-34 35-44 45 tai yli Yhteensä

Työhön ja uraan liittyvät syyt 45,6 32,3 34,8 42,7 35,7

Asuinympäristöön liittyvät syyt 20,3 20,8 29,1 23,4 23,5

Perhe ja sukulaiset 17,7 22,7 24,3 24,2 22,9

Taloudelliset syyt 24,1 17,9 18,2 16,1 18,3

Ystävät 19 7,1 10,1 6,5 9,3

Seudun palvelut 7,6 6,0 6,5 4,8 6,1

alle 25

25-34

35-44

45 tai yli

1 = tärkein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 = kuudenneksi tärkein

6,05,04,03,02,01,0

 Työ ja ura

 Talous

 Asuinympäristö

 Perhe & suku

 Ystävät

 Palvelut
4,4

4,5

4,5

4,4

4,4

3,9

3,8

3,3

3,3

3,3

3,6

3,7

2,9

2,8

3,1

3,4

3,1

2,9

3,0

3,0

2,3

2,6

2,6

2,0
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Taulukko 7 tarkentaa kuvassa 7 esitettyjä jakaumia. Nuorimman ikäryhmän eli alle 25-vuotiai-

den työtä ja uraa korostavat arvostukset tulevat taulukossa selvästi esiin. Jopa 45,6 % vastaa-

jista pitää työhön ja uraan liittyviä tekijöitä tärkeimpänä asuinseudun valintaan vaikuttavana

tekijänä. Nuorimmassa ikäluokassa myös taloudelliset syyt sekä ystävien merkitys on valittu

tärkeimmiksi tekijöiksi huomattavasti useammin kuin muissa ryhmissä. Jopa 19 % alle 25-

vuotiaista on asettanut ystävien merkityksen tärkeimmäksi tekijäksi asuinseudun valintapro-

sessissa kun koko otoksen prosenttiosuus on vain 9 %.

25 - 34-vuotiailla näkemykset tärkeimmästä tekijästä jakautuvat hieman tasaisemmin työn

ja uran säilyessä kuitenkin edelleen selkeästi useimmin mainittuna. Taloudelliset syyt ja ystä-

vien merkitys mainitaan harvemmin ja sukulaisten useammin.  35 - 44-vuotiaiden jakauma

näyttää samansuuntaiselta, mutta asuinympäristöön liittyvät syyt ovat tärkein tekijä 29 %:lle

vastaajista kun edellisen ikäluokan kohdalla osuus oli 21 %. 45-vuotiailla ja sitä vanhemmilla

kokonaisuus on lähellä edellisiä ryhmiä, mutta työhön ja uraan liittyvät syyt korostuvat lähes

yhtä paljon kuin nuorimmalla ikäryhmällä ja asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät syyt vä-

henevät edelliseen verrattuna.

KUVA 8. Joidenkin taloudellisen ympäristön tekijöiden arvostus ikäluokittain (n = 860).

Kun eri ikäryhmien arvostuksia ja tyytyväisyyttä tarkastellaan eri ympäristön elementtien si-

sällä tekijäkohtaisesti, voidaan ikäryhmän vaikutusta vielä jonkin verran hienosäätää. Talou-

dellisen ympäristön tekijät ovat hyvin samansuuntaisia eri ikäryhmien välillä, mutta joitakin

eroja voidaan löytää. (Kuva 8).

Kuvasta 8 nähdään, miten nuorimmalle ikäryhmälle asumiskustannukset ovat muita tär-

keämpi tekijä asuinseutua valittaessa samoin kuin seudun tarjoamat uramahdollisuudet. Täl-

lainen yhdistelmä voi selittää pitkälti suurten kaupunkiseutujen  kilpailukykyisyyden suhtees-

alle 25

25-34

35-44

45 tai yli

1 = erittäin tärkeä  . . . . . . . . . . . . . . .4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

 Asumiskustannukset

 Uramahdollisuudet

 Tietty yritys

2,5

2,8

2,8

2,5

2,1

2,3

2,1

1,7

1,8

1,8

1,7

1,4
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sa pääkaupunkiseutuun. Saatavilla on kohtuullisen hintaisia asuntoja ja toisaalta kasvava it-

sektori esimerkiksi Tampereella tarjoaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla. Nuorimmat vastaa-

jat ovatkin koko aineiston tasolla tyytyväisimpiä uramahdollisuuksiinsa. Sen sijaan puolisolle

tarjolla oleviin työmahdollisuuksiin oltiin sitä tyytyväisempiä mitä vanhemmasta ikäryhmästä

oli kyse (alle 25-vuotiaat: ka 2,7 ja yli 45-vuotiaat: ka 2,1). Myös puolisolle tarjolla olevat

työpaikkamahdollisuudet ovat suurella kaupunkiseudulla pieniä seutuja paremmat. Nuorim-

man ikäryhmän uraa ja taloutta korostavat preferenssit istuvat näiltä osin ehkä parhaiten suur-

ten kaupunkiseutujen ominaisuuksiin.

KUVA 9. Joidenkin toiminnallisen ympäristön tekijöiden arvostus ikäluokittain (n = 860).

Kuvasta 9 näkyy, miten aikuisille suunnatut vapaa-ajanviettomahdollisuudet kuten kevyen mu-

siikin konsertit, elokuvat, discot ja yökerhot (Ilta ja yöelämä) ovat tärkeämpiä nuoremmille

kuin vanhemmille ja miten vanhemmille puolestaan kulttuuritarjonta kuten ooppera, museot,

taidenäyttely, teatterit jne. ovat tärkeämpiä. Erot rajoittuvat kuitenkin näihin tekijöihin, joten

kokonaisuuden kannalta eri ikäryhmät arvostavat palveluja melko samalla tavalla. Sen sijaan

vanhemmat ikäryhmät ovat pääsääntöisesti nuorempia hieman tyytyväisempiä kaikkiin kau-

punkiseutujen tarjoamiin palveluihin.

Fyysisen ympäristön tekijöissä on eroa lähinnä elämänvaiheeseen sopivan asunnon (vuok-

ra/omistus, ok- tai kerrostalo, jne.) tärkeydessä. Alle 25-vuotiaille sopivan asunnon löytymi-

nen on astetta tärkeämpää kuin vanhemmille, mikä kertoo ehkä heidän rajoitetummista talou-

dellisista mahdollisuuksistaan ja toisaalta sopivien asuntojen eli usein pienten keskusta-asun-

tojen vähyydestä. Laajemminkin nuorempien ikäluokkien vanhempia vähäisempi tyytyväisyys

fyysiseen ympäristöön saattaa johtua ennemminkin heidän usein (toistaiseksi) heikommista

alle 25

25-34

35-44

45 tai yli

1 = erittäin tärkeä  . . . . . . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0
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2,7

2,9
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3,0

3,1

2,9
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3,0

2,8

2,6

2,2
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2,2

2,1

1,9

1,7



Taustamuuttujat osaajien preferenssien määrittäjinä

55

asuinolosuhteistaan kuin korkeammista kriteereistään. Molemmissa tapauksissa fyysisen ym-

päristön korkea laatu kaupunkiseudun kilpailukyvyn tekijänä kuitenkin korostuu joko vasta-

uksena tulevaisuuden osaajien entistä korkeampiin kriteereihin tai mahdollisuutena tarjota

nuorille osaajille korkealaatuiset elinolosuhteet.

Asunto ja asuinympäristö

Asunnon ja asuinympäristön laatuun liittyvät tekijät ovat yleisiä syitä seudun sisäiseen muut-

toliikkeeseen. Myös kaupunkiseutujen välisen muuttoliikkeen näkökulmasta on tarpeellista

tietää, miten seudun osaajat asuvat ja miten tyytyväisiä he nykyiseen asumismuotoonsa ovat.

Tyytymättömyys asunnon ja välittömän asuinympäristön laatuun saattaa toimia työntötekijänä

myös seudun ulkopuolelle, jos sopiva tilaisuus ilmaantuu. Tässä asuinympäristön vaikutusta

eri asuin- ja elinympäristön elementtien ja yksittäisten tekijöiden arvostukseen tarkastellaan

kolmen muuttujan kautta: asumismuodon (omistusasunto, vuokra-asunto vai joku muu), asun-

non tyypin (omakoti- tai paritalo, rivitalo tai kerrostalo) ja asuinympäristön (maaseutu tai haja-

asutusalue, maaseututaajama, pientaloalue tai lähiö tai kaupungin tai kunnan keskusta).

Omakoti- tai paritalossa asuminen ja kerrostaloasuminen jakaantuvat melko tasaisesti koko

aineistossa, mutta kaupunkiseuduttaiset erot ovat selviä. Helsingissä ja Tampereella vastaajat

asuvat useimmiten kerrostalossa, kun taas muilla seuduilla hallitseva asumismuoto on pikem-

minkin omakoti- tai paritalo. Helsingin seudulla kerrostaloasumista selittänee vastaajien kau-

punkirakenteen laajuus ja yksin asuvien suuri osuus. Tampereella selitystä voidaan hakea no-

pean väestönkasvun ohella vastaajien muita nuoremmasta ikäjakaumasta. Erityisesti pienillä

kaupunkiseuduilla Porissa ja Seinäjoella omakoti- ja paritalo on vastaajien pääasiallinen asu-

mismuoto.

TAULUKKO 8. “Mikä on nykyinen asumismuotosi?” (%) (n = 855).

Koko aineistossa ok-tai paritalo ja kerrostaloasuminen ovat lähes yhtä yleisiä, mutta 35-vuoti-

aista ja sitä vanhemmista ok- tai paritalossa asuu noin 60 % vastanneista, mutta 25 - 34-vuoti-

aista vain 27 %. Alle 25-vuotiaista vastaajista noin 65 % asuu kerrostalossa. Tampereen seu-

dun kerrostalossa asuvien suuri osuus selittyy siis osaksi vastaajien nuoremmalla ikäraken-

Kaupunki-
seutu

Helsingin Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinäjoen Koko
aineisto

Ok-tai
paritalo

25,9 26,8 38,1 42,2 57,7 56,0 39,6

Rivitalo 16,5 16,1 25,8 24,6 19,8 17,9 20,1

Kerrostalo 56,3 56,4 35,1 31,0 22,6 23,5 38,8

Muu 1,3 0,7 1,0 2,2 0,9 2,4 1,4

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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teella samoin kuin Turun seudun korkea omakoti- tai paritalossa asuvien osuus vastaavasti

vanhemmalla ikärakenteella.

Useimmiten omakoti- tai paritalossa asuva  vastaaja on perheellinen ja jopa 64 % lapsiper-

heistä asui ok- tai paritalossa. Vastaava osuus ilman lapsia avo- tai avioliitossa asuvilla on 23

%. Suurin osa vastanneista on perheellisiä eli suurilla kaupunkiseuduilla jo ongelmaksi muo-

dostunut kysymys omakotirakentamiseen tarkoitetun tonttimaan saatavuudesta saattaa tule-

vaisuudessa vaikuttaa osaavan työvoiman hakeutumiseen kaupunkiseuduille, joilla omakoti-

asuminen on järjestettävissä.

TAULUKKO 9. “Minkä tyyppisellä alueella asuntosi sijaitsee?” (%) (n = 852)

Asuinympäristönä on useimmiten esikaupunki eli pientaloalue tai lähiö. Helsingin ja Tampe-

reen vastaajat ovat muita urbaanimpia, mutta jo Turussa maaseudulla tai maaseututaajamissa

asuu yli 12 % vastanneista. Seinäjoella jo lähes 30 % asuu maaseudulla tai maaseututaajamas-

sa. Myös vastaajien ikä vaikuttaa asuinympäristön valintaan eli pientaloalueella tai lähiössä

asuu 60 - 70 % 25-vuotiaista ja sitä vanhemmista vastaajista. Kaupungin tai kunnan keskusta-

alueella asuminen on taas huomattavasti yleisempää alle 35-vuotiailla vastaajille kuin sitä

vanhemmille.

Lapsiperheistä suurempi osuus asuu maaseudulla tai maaseututaajamassa (17 %) kuin kau-

pungin tai kunnan keskusta-alueella (13 %). Yhden hengen kotitalouksista maaseudulla tai

maaseututaajamassa asuu 3 % ja kaupungin tai kunnan keskusta-alueella 46 % vastanneista.

Pientaloalueet tai lähiöt ovat molemmissa ryhmissä  yleisin asuinympäristö, mutta erilaiset

painotukset kaupunkimaisen ja maaseutumaisen asumisen välillä ovat selvät. Tämä korostaa

kokonaisvaltaisuutta myös kaupunkiseudun vetovoimaisuuden tulkinnassa eli eri elämänvai-

heissa osaajat arvostavat ja tarvitsevat erilaisia asuinolosuhteita.

Kuvasta 10 voidaan nähdä, että omakoti- tai paritaloasumiseen ja sen kustannuksiin ollaan

jonkin verran tyytyväisempiä kuin rivitaloasumiseen ja selkeästi tyytyväisempiä kuin kerros-

taloasumiseen. Omakoti- ja paritalotyppisen asumisen laatuun ollaan siis tyytyväisimpiä. Tämä

on vahvuus pienemmille kaupunkiseuduille, joiden osaajista suuri osa asuu omakoti- tai pari-

talossa ja joilla toisaalta on suurempia kaupunkiseutuja paremmat mahdollisuudet tarjota oma-

Kaupunkiseutu Helsin-
gin

Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Maaseudulla tai haja-
asutusalueella

1,9 0,7 3,1 10,9 8,1 20,2 7,3

Maaseututaajamassa 1,9 2,7 9,3 6,1 7,2 8,3 5,8

Pientaloalueella tai
lähiössä

63,3 68,5 67,0 63,3 63,1 45,2 62,2

Kaupungin tai kun-
nan keskusta-alueella

32,9 28,2 20,6 19,7 21,6 26,2 24,8

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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kotitaloja kohtuulliseen hintaan. Kerrostalossa asuvat ovat astetta nuorempia kuin muut, mikä

osaltaan selittää tyytymättömyyttä asuinympäristöön, koska nuoremmat ikäryhmät olivat kes-

kimäärin tyytymättömämpiä asuinympäristönsä ja asuntonsa laatuun kuin vanhemmat.

KUVA 10. Tyytyväisyys asuntoon liittyviin tekijöihin asumismuodoittain (n =855).

Kokonaisuutena kuva 10 kuitenkin tukee ajatusta perinteisestä asumisurasta, jonka päämäärä-

nä on omakotitalo. Vastaajat  ovat myös huomattavasti tyytyväisempiä myös omistusasuntoon

kuin vuokra-asuntoon asumismuotona. Samoin omistusasunnon laatuun ollaan tyytyväisem-

piä kuin vuokra-asunnon laatuun eli lopulta osaajien ihanneasumismuoto on pääsääntöisesti

heidän itsensä omistama omakotitalo, mikä on hyvin lähellä perinteistä käsitystä suomalaises-

ta toiveasumismuodosta. Osaajien preferenssit vaikuttavat siis ehkä yllättävänkin perinteisiltä

ainakin asunnon suhteen.

Maaseutumaisilla alueilla ollaan selkeästi tyytymättömämpiä työmatkasta aiheutuviin kus-

tannuksiin ja siihen käytettävään aikaan kuin keskusta-alueella (kuva 11). Myös asunnon si-

jaintiin kaukana palveluista ollaan tyytymättömämpiä maaseudulla kuin keskusta-alueella, mutta

maaseututaajaman ja pientaloalueen tai lähiön välillä eroa ei juuri enää ole. Sen sijaan tyyty-

väisyys asuinseudun viihtyisyyteen laskee hillitymmin mutta tasaisesti maaseudulta keskusta-

alueelle liikuttaessa. Maaseudulla tai haja-asutusalueella asuvat ihmiset ovat myös tyytyväi-

sempiä nykyiseen asumismuotoonsa kuin keskusta-alueella asuvat. Vaihtokauppaa käydään

siis asumismuodon ja asuinympäristön viihtyisyyden sekä muiden tekijöiden välillä ja esikau-

punkialueet eli lähiöt tai pientaloalueet ovat tässä vaihtokaupassa hyvin lähellä komprosmissi-

ratkaisua.

ok- tai paritalo

rivitalo

kerrostalo

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

Tyytyväisyys

 asunnon tyyppiin

 asunnon laatuun

 asunnon

 kustannuksiin

2,3

2,1

1,9

2,2

1,9

1,8

2,3

1,7

1,4
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KUVA 11. Tyytyväisyys joihinkin asuin- ja elinympäristön tekijöihin eri tyyppisillä asuinalueil-
la (n = 852).

Koulutus ja ammatillinen suuntautuminen

TAULUKKO 10 “Mistä olet valmistunut?” (%) (n = 853)

Kaupunkiseutu Helsin-
gin

Tampe-
reen

Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Yhteensä

Amk tai opisto 33,1 22,8 34,0 55,0 52,3 63,1 43,8

Korkeakoulu tai
yliopisto
(perustutkinto)

40,8 45,0 40,2 29,4 27,0 11,9 32,9

Korkeakoulu tai
yliopisto (lis. tai
tohtori)

3,8 7,4 14,4 3,6 9,0 - 5,5

Muualta 1,9 1,9 2,1 3,5 3,6 8,3 3,3

Opinnot kesken 14,6 20,8 8,2 8,2 8,1 9,5 11,8

Ei ole suorittanut
tutkintoon johtavia
opintoja

5,7 1,3 1,0 1,3 - 7,1 2,6

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100

maaseutu

maaseututaajama

pientaloalue/lähiö

keskusta-alue

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

Tyytyväisyys

 asuinalueen

 viihtyisyyteen

 palveluiden

 läheisyyteen

 työmatkan

 kestoon

 työmatka-

 kustannuksiin

1,7

1,9

2,6

2,6

1,7

1,8

2,3

2,4

1,5

2,0

2,0

2,4

2,0

1,8

1,6

1,4
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Suurin osa vastaajista on valmistunut joko ammattikorkeakoulusta tai opistosta (44 %). Jon-

kin verran vähemmän on valmistunut tiedekorkeakouluista eli noin 38 %. Yli 10 %:lla vastaa-

jista on vielä opinnot kesken ja vajaat  3 % ilmoittaa, ettei ole lainkaan suorittanut tutkintoon

johtavia opintoja. Osaajat ovat siis pääsääntöisesti korkeasti koulutettuja. Alle 6 % on hankki-

nut perustan osaamiselleen muualta kuin korkeakouluista.

Kaupunkiseutujen välillä on kuitenkin taas selkeitä eroja. Tiedekorkeakouluista valmistu-

neet ovat selkeänä enemmistönä suurimmissa yliopistokaupungeissa Helsingissä, Tampereel-

la ja Turussa. Kaupunkiseudun koon pienentyessä myös tiedekorkeakouluista valmistuneiden

osuus pienenee. Tampereen ja Turun seuduilla yli 50 % on valmistunut tiedekorkeakouluista

ja Seinäjoella enää noin 12 %. Turun seudulla on vastaajissa muita enemmän jatkotutkinnon

suorittaneita, mikä saattaa osittain johtua vastaajien hieman muita vanhemmasta ikärakentees-

ta sekä bioteknologiaan ja lääketeollisuuteen painottuvasta yritysotoksesta. Myös Porin seu-

dulla lähes 9 % vastanneista on suorittanut jatkotutkinnon.

Tampereen vastaajajoukossa on yli 20 %:lla opinnot ovat vielä kesken. Myös pääkaupunki-

seudulla noin 15 % vastaajista ilmoittaa opintojensa olevan vielä kesken. Tähän ei vaikuta

siten välttämättä vain vastaajien nuori ikä, vaan myös seutujen vetovoimaiset työmarkkinat,

jotka työllistävät nuoret osaajat jo paljon ennen valmistumista.

TAULUKKO 11. “Minkä alan erityisosaamista työssäsi pääosin tarvitset?” (%) (n=851)

Useimmiten tarvittava erityisosaaminen on atk-ohjelmistojen suunnittelua ja kehittämistä. Kai-

kista vastanneista lähes 34 %  valitsi edellä mainitun työssään ensisijaisesti tarvittavaksi eri-

tyisosaamisalueeksi. Lisäksi 21 % valitsi muun tietotekniikan. Perinteistä teknistä osaamista

tarvitsi myös noin 21 % ja hallintoon ja johtamiseen tarvittavaa osaamista noin 14 % vastaajis-

ta. Kyseessä on siis ensisijaisesti tarvittava osaaminen eikä esimerkiksi perinteisen tekniikan

osaamisen ensisijaisuus sulje pois mahdollisuutta, että myös ohjelmointi on tärkeässä osassa

osaajan ammatissa tai päinvastoin. It-sektorin painotuksesta huolimatta aineistossa on siis lä-

hes puolet myös muiden alojen osaajia.

Kaupunkiseutu Helsin-
gin

Tampe-
reen

Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Yhteensä

Atk-ohjelmistojen
suunnittelu ja kehittäminen

32,9 30,6 18,6 43,4 30,9 33,3 33,5

Muu tietotekniikka 23,4 27,9 14,4 16,9 19,1 21,4 21,4

Tekniikka 8,9 25,2 21,6 24,2 27,3 23,8 21,2

Fysiikka ja kemia 5,1 2,7 8,2 0,9 15,5 1,2 4,7

Hallinto ja johtaminen 22,2 8,2 23,7 10,8 6,4 13,1 13,5

Muu 7,6 5,4 13,4 3,9 0,9 7,1 5,8

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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Tämänkin muuttujan kohdalla kaupunkiseutujen välillä on suuria eroja. Helsingin seudulla

perinteiseen tekniikkaan liittyvää osaamista piti ensisijaisena osaamisalueenaan vain 8,9 %,

kun sen osuus muilla seuduilla on yli 20 %. Tietotekniikan osuus oli Turun seudulla muita

selkeästi pienempi ja “muu” kategoria suurempi. Tämä johtunee seudun lukuisista biotekno-

logiayrityksistä, joiden osaaminen ei sopinut mihinkään valmiista kategorioista. Hallinnon ja

johtamisen osuus on muita korkeampi Helsingin ja Turun seuduilla. Vaikka osaamisalojen

kaupunkiseuduttaiset jakaumat johtuvat suurelta osin mukana olevien yritysten valinnasta ja

niiden kaupunkiseuduittain pienehköstä määrästä, antavat ne jonkinlaisen kuvan myös eri kau-

punkiseutujen osaamisen painotuksista.

Työssä tarvittava erityisosaaminen ja koulutus eivät tämän vastaajaryhmän sisällä mainitta-

vasti ohjanneet arvoja tai tyytyväisyyttä suuntaan tai toiseen. Osaajien preferenssit ovat hyvin

samansuuntaisia koulutuksesta tai ammatillisesta suuntautumisesta huolimatta. Joitakin mie-

lenkiintoisia yksityiskohtia voidaan kuitenkin nostaa esiin. Esimerkiksi atk-ohjelmien suun-

nittelun ja kehittämisen erityisosaamista työssään tarvitsevat asettavat työhön ja uraan eli mie-

lenkiintoiseen ja haasteelliseen työtehtävään liittyvät syyt 7 - 10  prosenttiyksikköä muita har-

vemmin tärkeimmäksi sijoittumiseen vaikuttavaksi tekijäksi (29 %). Tätä ryhmää luonnehdit-

tiin haastatteluissa “omaksi rodukseen” ja ryhmäksi, jonka preferenssit usein poikkeavat muista

eivätkä seuraa niinkään perinteistä vertikaalista urakehitystä kuin työn sisältöön ja mielekkyy-

teen keskittyvää luovaa ongelmanratkaisuympäristöä. Osittain tätä ristiriitaista tulosta voi se-

littää se, että monentasoinen ohjelmointityö luetaan suunnitteluun ja kehittämiseen, jolloin

mukaan mahtuu myös “ei-huippuosaajia” eli niitä, joiden työ on osaamista vaativaa ja yrityk-

selle arvokasta, mutta tekijälleen itselleen pikemminkin rutiinia ja “leipätyötä” kuin omien

kykyjen jatkuvaa kehittämistä.

Mahdollisuus edetä työuralla on puolestaan hallintoon ja johtamiseen keskittyvillä osaajil-

le (ka 1,8) jonkin verran tärkeämpi tekijä kuin muiden alojen osaajille (ka 2,1 - 2,2). Koulutus

ja erityisosaaminen vaikuttavat siis lähinnä työhön liittyvien tekijöiden arvostukseen, ei asuin-

ja elinympäristön arvostukseen laajemmin.
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Kotitalouden muoto

TAULUKKO 12. “Mikä on kotitaloutesi muoto?” (%) (n = 854)

Yleisin kotitalouden muoto on lapsiperhe, joita vastanneista on lähes puolet. Avio- tai avopa-

reja ilman lapsia on 27,5 % ja yhden hengen kotitalouksia noin 20 %. Yksinhuoltajia vastaajis-

ta on vain noin 3 % ja ryhmään muut kuuluvia 2 %, joten nämä jätetään tulosten reliabiliteetin

vuoksi seuraavista ryhmäkohtaisista ja ryhmienvälisistä analyyseistä pois. Kotitalouksien

muodossa on eroja eri kaupunkiseutujen välillä. Eniten yhden hengen kotitalouksia on Helsin-

gin seudulla, mikä ei suoranaisesti liity vastaajien ikään, sillä Helsingin seudun vastaajat kuu-

luivat Turun seudun jälkeen vanhimpaan ikäryhmään. Helsingin seudun 25 - 34-vuotiaista

vastaajista noin 34 % asuu yhden hengen kotitaloudessa, kun koko aineistossa vastaavasta

ikäluokasta noin 24 % asui yhden hengen kotitaloudessa. Myös 35 - 44-vuotiaiden ikäluokassa

on vastaava kymmenen prosenttiyksikön ero Helsingin seudun vastaajien ja koko aineiston

välillä. Yhden hengen kotitaloudet ovat yleisiä suurilla kansainvälisillä kaupunkiseuduilla ja

tämä näyttää olevan tilanne myös Helsingin seudun vastaajien kohdalla.

Myös lapsiperheiden ja lapsettomien kotitalouksien välillä on syytä tehdä ero, koska toi-

minnallisen ympäristön vaatimukset ovat monilta osin hyvin erilaiset. Esimerkiksi Tampereen

seudulla vastaajista on lapsiperheitä alle 40 %  ja Turun seudulla jopa 65 %, mikä tulisi huomi-

oida myös kaupunkiseuduttaisia tuloksia tulkittaessa. Toisaalta vastauksien keskiarvoja las-

kettaessa suoraan lapsiperheiden palveluihin liittyviin kysymyksiin vastasivat  useimmiten

juuri lapsiperheet ja muiden tyhjäksi jättämät tai “ei osaa sanoa” vastaukset on karsittu pois.

Näin ollen ko. vastauksien painotus on enemmän lapsiperhepainotteinen kuin taulukon pro-

senttijakaumista voidaan päätellä.

Kaupunkiseutu Helsingin Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Yhden hengen
kotitalous

24,8 20,8 17,5 18,5 19,8 14,3 19,4

Avo-tai
avioliitto, ei
lapsia

26,1 38,9 14,4 26,3 18,9 36,9 27,5

Avo-tai
avioliitto,
lapsi(a)

43,9 35,6 59,8 52,2 56,8 45,2 48,1

Yksi vanhempi
ja laspsi(a)

3,2 2,0 5,2 2,2 0,9 0,9 2,7

Muu 1,9 2,7 3,1 0,9 3,6 3,6 2,2

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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KUVA 12. Asuin- ja elinympäristön tekijöiden tärkeysjärjestys kotitalouden muodon mukaan
(n = 854).

Kotitalouden muoto vaikuttaa ratkaisevasti osaajien preferensseihin asuin- ja elinympäristön

suhteen (Kuva 12). Kun vastaajia pyydettiin asettamaan eri tekijät tärkeysjärjestykseen tär-

keimmästä kuudenneksi tärkeimpään, ero yksin asuvien ja parisuhteessa asuvien välillä tulee

selkeästi esiin. Tärkein tekijä eli työhön ja uraan liittyvät syyt pysyy eri ryhmillä tärkeimpänä,

mutta sen merkitys korostuu yhden hengen kotitalouksien vastauksissa. Taloudelliset syyt ovat

jokseenkin yhtä tärkeät kaikille, mutta taulukosta 13 voi nähdä, miten yhden hengen kotitalo-

udet asettavat ne muita useammin tärkeimmäksi tekijäksi.

Asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät syyt ovat lapsiperheiden vastauksissa toiseksi tär-

keimpänä asuinseudun valinnassa, kun muilla ryhmillä toisena on taloudelliset syyt (kuva 12).

Myös sukulaisten merkitys korostuu selvästi lapsiperheiden kohdalla. Ystävien merkitys ko-

rostuu taas yhden hengen kotitalouksien vastauksissa, sosiaalisten suhteiden painottuessa per-

heen sijasta ystäviin. Palvelut saavat kaikilta tasaisesti pienimmän merkityksen.

yksin asuva

pariskunta

lapsiperhe

1 = tärkein . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 = kuudenneksi tärkein

6,05,04,03,02,01,0

 Työ ja ura

 Talous

 Asuinympäristö

 Perhe & suku

 Ystävät

 Palvelut

4,6

4,4

4,6

4,1

3,9

3,3

3,1

3,9

3,9

2,8

3,0

3,7

3,0

2,9

2,8

2,6

2,5

2,2
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TAULUKKO 13. “Mikä on tärkein syy sijoittumispäätöstä tehdessäsi”? (%) (n=854).

Taulukosta 13 näkyy, miten kotitalouden muoto vaikuttaa tärkeimpinä pidettyihin asuinseu-

dunvalintaan vaikuttaviin tekijöihin. Yhden hengen kotitaloudet korostavat (kuten alle 25-

vuotiaatkin, joka on pitkälti sama ryhmä), työhön ja uraan, talouteen  liittyviä syitä sekä ystä-

vien merkitystä. Parisuhteessa elävät korostavat tasaisemmin myös muita tekijöitä ja lapsiper-

heet erityisesti perheen ja sukulaisten merkitystä. Lapsiperheistä 28,5 % pitää perheeseen ja

sukulaisiin liittyviä syitä tärkeimpinä asuinseudun valinnan kriteereinä ja yksin asuvista noin

16 %. Taloudellisten tekijöiden kohdalla suhde on päinvastainen. Seudun palvelut näyttävät

olevan hyvin harvoin tärkeimpänä tekijänä asuinseutua valittaessa vastaajien kotitalouden

muodosta riippumatta. Muuttuvien elämänvaiheiden eli yksin asumisen, parisuhteen ilman

lapsia ja lapsiperheen vaiheiden vaihtelun myötä myös osaajien preferenssit todennäköisesti

muuttuvat, mikä jälleen korostaa kokonaisvaltaisuuden merkitystä kaupunkiseudun vetovoi-

maisuudessa.

Kuva on kuitenkin hieman erilainen, kun laajempia elementtejä tarkastellaan yksittäisten

tekijöiden kautta. Lapsiperheiden ja yksin asuvien tärkeysjärjestykset poikkeavat selkeästi toi-

sistaan työn ja uran korostuessa yksin asuvilla. Tästä huolimatta taloudellisen ympäristön yk-

sittäiset tekijät kuten hyvä työpaikka, työpaikka puolisolle tai uramahdollisuudet saavat mo-

lemmilta yhtä suuren arvostuksen. Lisäksi molemmat ryhmät ovat lähes yhtä tyytyväisiä näi-

hin tekijöihin. Muuttuvissa elämänvaiheissa kyse on siis arvojen priorisoinnista. Tällöinkään

taloudellisen ympäristön arvostus ei katoa, vaan sen lävistää joukko uusia ensisijaisia arvoja.

Yhden hen-
gen kotitalous

Avio-/avo-
liitto (ei lap-

sia)

Avio-/avo-
liitto (lapsi/a)

Yhteensä

Työhön ja uraan liittyvät syyt 42,4 35,1 33,3 35,7

Asuinympäristöön liittyvät syyt 13,5 25,9 25,3 23,5

Perheeseen ja sukulaisiin liittyvät syyt 15,9 17,2 28,5 22,9

Taloudelliset syyt 22,4 16,7 17,5 18,3

Ystävät 15,9 6,7 6,3 9,3

Seudun palvelut 4,7 5,9 5,8 6,1
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KUVA 13. Joidenkin asuin- ja elinympäristön tekijöiden arvostus kotitalouden muodon mu-
kaan (n=854).

Lapsiperheet ovat jonkin verran tyytyväisempiä useimpiin sosiaalisen ja toiminnallisen ympä-

ristön tekijöihin kuin yksin asuvat. Toiminnallisen ympäristön yksittäiset palvelut saavat mel-

ko erilaisen merkityksen riippuen siitä, arvottaako niitä lapsiperhe vai yhden hengen kotita-

lous. On itsestään selvää, että lapsiperheet pitävät hyvin toimivia päivähoitojärjestelyjä ja las-

ten koulumahdollisuuksia tärkeämpinä kuin kotitaloudet joissa lapsia ei ole. On kuitenkin

myös monia muita tekijöitä, jotka erottavat näiden ryhmien preferenssit toisistaan.

Fyysisen ympäristön tekijöistä asuinalueen viihtyisyys ja luonnonläheisyys korostuvat per-

heellisten osaajien preferensseissä. Sen sijaan aikuisille suunnattujen vapaa-ajanviettomah-

dollisuuksien ja ravintola- ja kahvilatarjonnan monipuolisuuden merkitys on perheellisille hie-

man pienempi. Preferenssit ovat kuinkin hyvin samansuuntaisia eli ne vain painottuvat eri

tavoin eri elämäntilanteissa. Osaajilla on samansuuntainen arvoperusta, josta elämäntilantei-

den tai avautuvien mahdollisuuksien myötä nousevat esiin kulloinkin tilanteeseen sopivat pre-

ferenssit.

 Erityis- tai ylellisyyspalvelut kuten lasten päivähoidon monet vaihtoehdot (englanninkieli-

set tai muut erikoispäivähoitopaikat) saavat saman keskiarvon lapsiperheiltä kuin muiltakin

vastaajilta. Preferenssit eivät siis muodostu suoraviivaisesti elämäntilanteeseen liittyen edes

yksittäisten erityispalveluiden kohdalla, vaan prosessiin vaikuttavat myös monet muut tekijät.

Esimerkiksi lasten päivähoidon monia eri vaihtoehtoja pitää erittäin tärkeänä vain pieni osa

vastaajista, eikä lapsiperheet arvioi sitä tärkeämmäksi tekijäksi kuin muutkaan. Uusien ilmiöi-

den tiedostaminen kestää aina aikansa ja vielä kauemmin kestää ennen kuin ensisijainen koh-

deryhmä ottaa sen omakseen ja omaksuminen leviää laajemmalle yhteiskuntaan. Suomessa

yksin asuva

pariskunta

lapsiperhe

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

Asuinalueen

viihtyisyys

Luonnon läheisyys

tai saavutettavuus

Aikuisille suunnattu

ilta- ja yöelämä

Runsas ravintola-

ja kahvilatarjonta

Lasten päivähoidon

monet vaihtoehdot

2,8

2,8

2,8

3,1

2,7

2,5

2,9

2,5

2,2

1,6

1,7

2,0

1,5
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julkisten palveluiden leikkaaminen ja yksityistäminen on ilmiö, joka muuttaa tasapäisten pal-

veluiden muotoa monipuolisemmaksi ja korostaa todennäköisesti seutujen välisiä eroja. Mo-

nipuolistumisen ja erilaistumisen tiedostaminen ja erityisesti omaksuminen on vielä kesken

paitsi suurelta yleisöltä myös osin palveluiden ensisijaisilta kohderyhmiltä. Lasten päivähoi-

don monet eri vaihtoehdot on yksi prosessin ilmiö, joka on vasta ilmaantunut laajemmin suo-

malaiseen yhteiskuntaan. Palvelujen mahdollisen erilaistumisen vaikutukset on nähtävissä vasta

muutamien vuosien kuluttua.

Tulokas, paluumuuttaja vai paikallinen

TAULUKKO 14. “Mikä kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi?” (%) (n=834)

Kaupunkiseudun vetovoimaisuus toimii sekä juurruttajana että seudulle houkuttelijana. Tau-

lukko 14 kuvaa kotiseudullaan pysyneiden (Kotoisin), kotiseudulleen palanneiden (Paluumuut-

taja) tai ensimmäistä kertaa seudulle muuttaneiden (Tulokas) jakaumia eri kaupunkiseutujen

välillä. Taulukko 14 osoittaa selvästi, miten voimakkaasti muuttovirrat vaikuttavat osaavan

työvoiman sijaintiin Suomessa. Vain noin 34 % vastaajista kokee olevansa kotoisin nykyiseltä

asuinseudultaan.

Kaupunkiseutujen välillä on selkeitä eroja. Helsingin seudulla sieltä kotoisin olevien osuus

on huomattavasti muita kaupunkiseutuja suurempi. Tampereen ja Jyväskylän seuduilla puo-

lestaan tulokkaiden osuudet ovat molemmissa yli 60 %, mikä on selkeästi suurempi osuus

kuin muilla seuduilla. Porin ja erityisesti Seinäjoen seuduilla luonteenomaista on paluumuut-

tajien huomattavasti muita kaupunkiseutuja korkeammat osuudet. Eri tyyppisten kaupunki-

seutujen vastaajien osaamisperustat muodostuvat siis eri tavoin.

Eroille on monia todennäköisiä syitä ja esimerkiksi Helsingin seudulla sieltä kotoisin ole-

vien osaajien määrää kasvattaa seudun suuri väestöpohja  siihen liittyvä suuri koulutusvolyy-

mi. Tampereen ja Jyväskylän seuduilla sijaitsevat oppilaitokset sekä korkean teknologian aloilla

nopeasti kasvava työpaikkojen määrä lisää tulokkaiden osuutta näillä seuduilla. Seinäjoella ja

Porissa varsinaisten tiedekorkeakoulujen puuttuminen ja pienemmät työmarkkinat eivät hou-

kuttele niinkään uusia tulokkaita, mutta luovat kuitenkin hyvät edellytykset osaavan työvoi-

man paluumuutolle. Turun seudulla jakauma on tasaisempi, mutta sielläkin osaamisperusta on

pitkälti tulokkaiden varassa, joiden määrää kasvattaa osaltaan siellä sijaitsevat tiedekorkea-

koulut.

Kaupunki-
seutu

Helsingin Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Kotoisin 50,6 28,6 39,6 20,9 38,7 30,9 33,7

Paluumuuttaja 7,7 8,8 13,2 17,3 27,9 37,0 16,9

Tulokas 41,7 62,6 47,3 61,8 33,3 32,1 49,4

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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KUVA 14. Asuinseudun valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeysjärjestys seudun ja osaajan
välisen suhteen mukaan. (n = 834).

Paluumuuttajia vetää kotiseudulle selkeästi sukulaissuhteet ja omat juuret alueella. Palveluis-

ta ja taloudellisesta hyvinvoinnista ollaan valmiita tinkimään, kun tehdään päätös palata koti-

seudulle. Sen sijaan asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät tekijät sekä työhön ja uraan liitty-

vät tekijät on oltava kunnossa myös kotiseudulla. Pelkkä kotiseuturakkaus ei siis osaajia vält-

tämättä saa muuttamaan, vaan taustalle tarvitaan toimiva kokonaisuus.

Yksittäisten tekijöiden tasolla paluumuuttajat ovat astetta tyytyväisempiä fyysisen ympä-

ristönsä tekijöihin kuin muut vastaajat. Tyytyväisyys korostuu luonnonläheisyyden ja  sen hel-

pon saavutettavuuden kohdalla hieman selvemmin. Tämä johtui todennäköisesti pääasiassa

kahdesta syystä. Ensinnäkin paluumuuttajat keskittyvät Porin ja Seinäjoen seuduille, joilla

vastaajat ainakin osittain olivat tyytyväisempiä fyysisen ympäristönsä tekijöihin kuin suurem-

milla kaupunkiseuduilla. Toiseksi, osa kotiseuturakkautta ja paluumuuttamisen ideologiaa on

paluu “parempaan” ja puhtaampaan ympäristöön. Näin ollen fyysisen ympäristön merkitys

korostuu paluumuuttajia takaisin kotiseudulle vetävänä voimana. Sen sijaan seudun työmark-

kinoihin ja seudun yritysten tarjoamiin urakehitysmahdollisuuksiin paluumuuttajat ovat jon-

kin verran muita tyytymättömämpiä, mikä osittain johtuu paluumuuttajien keskittymisestä pie-

nemmille kaupunkiseuduille. Puolison työmahdollisuuksiin ovat tyytyväisimpiä kotiseudul-

laan pysyneet, mikä kertoo vakiintumisesta ja sopeutumisesta kaupunkiseudun tarjoamiin mah-

dollisuuksiin.

Kotoisin

Paluumuuttaja

Tulokas

1 = tärkein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 = kuudenneksi tärkein 

6,05,04,03,02,01,0

Työ ja ura

Talous

Asuinympäristö

Perhe & suku

Ystävät

Palvelut

4,4

4,8

4,4

4,0

3,8

3,8

3,8

2,8

3,4

3,0

3,1

3,0

3,0

3,2

2,9

2,4

2,6

2,7
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TAULUKKO 15. “Mikä on tärkein syy sijoittumispäätöstä tehdessäsi”? (%) (n=834).

Työhön ja uraan liittyvät syyt korostuvat “tulokkaiden” tärkeimpänä sijoittumiseen vaikutta-

vana motiivina ja jopa 43 % vastanneista asettaa sen tärkeimmäksi syyksi. Paluumuuttajilla

syynä ovat useimmiten sukulaissuhteet (38,7 %), kun taas kotiseudulla pysyneillä syyt jakau-

tuvat tasaisemmin elinympäristön eri elementeille. Tämä korostaa asuin- ja elinympäristön

kokonaisvaltaista tulkintaa, josta jokin elementti tai yksittäinen tekijä nousee esiin avainteki-

jänä vetovoimaisuuden kasvattajana ja kaupunkiseudun kilpailuetuna niin, että osaaja valitsee

juuri tämän kaupunkiseudun asuinseudukseen.  Taulukon 15 ja kuvan 14 perusteella paluu-

muuttajien kohdalla tuo elementti on useimmiten sukulaissuhteisiin liittyvä, tulokkaiden koh-

dalla työhön ja uraan liittyvä ja kotiseudulle jäävien kohdalla eri tekijöiden toimiva kokonai-

suus. Työ- ja uramahdollisuuksien kehittäminen on siis ensisijaista, jos seudun toivotaan hou-

kuttelevan osaavaa työvoimaa seudun ulkopuolelta. Paluumuuttajien houkuttelemiseksi riittä-

vät vaatimattomammatkin työmahdollisuudet, kunhan kokonaisuus on riittävän hyvässä kun-

nossa. Vaikka eri ryhmien kohdalla nousevat esiin erilaiset tärkeimmät tekijät, mitään tekijöitä

ehkä palveluja ja ystäviä lukuun ottamatta ei jätetä selvästi kokonaisuuden ulkopuolelle. Pal-

veluiden kohdalla merkityksettömyyden sijaan kyse on luultavasti ennemminkin niiden otta-

misesta annettuina.

Paluumuuttajia, tulokkaita ja kotiseudullaan pysyneitä on suunnilleen yhtä paljon kussakin

ikäryhmässä, joten tässä osaajaryhmässä ne eivät liity suoranaisesti tiettyyn ikävaiheeseen.

Itse asiassa usein vanhempiin ikäluokkiin liitetty paluumuutto liittyy tässä lähinnä nuoriin

painottuen jonkin verran lapsiperheisiin. Alle 35-vuotiaista noin 19 % on paluumuuttajia, kun

kahdessa vanhimmassa ikäluokassa heitä on noin 15 %. Lapsiperheistä 19 % oli paluumuutta-

jia, avio- tai avopareista 15 % ja yhden hengen kotitalouksista noin 14 %. Absoluuttisesti

lapsiperheiden osuus on paluumuuttajista suurin kuten koko osaaja aineistossa, mutta suhteel-

lisesti ero siis ei ole yhtä ratkaiseva.

Kotoisin Paluu-
muuttaja

Tulokas Yhteensä

Työhön ja uraan liittyvät syyt 28,5 27,5 43,0 35,5

Asuinympäristöön liittyvät syyt 28,5 19,0 21,0 23,5

Perhe ja sukulaiset 22,8 38,7 16,0 22,1

Taloudelliset syyt 23,8 12,7 15,8 17,9

Ystävät 9,6 10,6 7,9 8,9

Seudun palvelut 8,2 4,9 4,3 5,7
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TAULUKKO 16. “Kauanko olet asunut nykyisellä asuinseudullasi?” (%) (n=853).

Paluumuuttajuus, tulokkuus ja kotiseudulla pysyminen ovat tulkinnanvaraisia käsitteitä. Tau-

lukosta 16 nähdään, kuinka pitkään vastaajat ovat seudulla asuneet. Yli 10 vuotta asuneiden

prosenttiosuudet ovat joka kaupunkiseudulla korkeammat kuin oli niiden henkilöiden, jotka

kokevat olevansa seudulta kotoisin. Tulokkaaksi saattaa kokea siis itsensä myös sellainen hen-

kilö, joka on asunut seudulla yli 10 vuotta. Itse asiassa jopa 38 % tulokkaaksi itsensä kokevista

on asunut seudulla jo yli kymmenen vuotta. Toisaalta seudulta kotoisin olevista 8 % on asunut

alueella kymmenen vuotta tai vähemmän.

Mitä kauemmin vastaajat olivat seudulla asuneet, sitä tyytyväisempiä he olivat asuinseu-

dun puolisolle tarjoamiin työmahdollisuuksiin ja asunnosta maksamaansa hintaan mutta astet-

ta tyytymättömämpiä omaan työpaikkaansa. Tämä korostaa vetovoimaisuuden kokonaisval-

taista luonnetta ja dynaamista prosessia eli siinä missä tietyn tekijän vetovoimaisuus ajan myötä

pienenee, niin toisten kasvaa. Näin ollen tarkkoja vetovoima/työntövoimatekijöitä luettele-

malla ei asuin- ja elinympäristön merkitystä kaupunkiseudun kilpailukyvyn osana voida ta-

voittaa, koska kyseessä on paitsi kaupunkiseudun jatkuvasti muuttuva olemus myös yksilöta-

solla jatkuvasti muuttuvien ympäristön olosuhteiden kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuva

arvottamisprosessi.

Helsingin Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Alle vuoden 7,0 3,4 3,1 6,9 7,3 9,6 6,3

1-5 vuotta 24,1 25,5 18,6 27,2 20,9 27,7 24,4

6-10 vuotta 7,0 23,5 9,3 19,8 7,3 9,6 14,0

Yli 10 vuotta 62,0 47,7 69,1 46,1 64,5 53,0 55,3

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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Muuttamassa vai ei

Muuttopäätöksessä on lopulta kysymys siitä, miten hyvin jokin kaupunkiseutu osaavaa työ-

voimaa seudulleen houkuttelee ja/tai sitoo. Toinen puoli prosessia on seudulta pois muuttami-

en, jota tässä tutkimuksessa kartoitettiin mm. kysymällä, onko vastaaja muuttamassa tai suun-

nitellut muuttamista lähiaikoina. 20 % vastasi kysymykseen myöntävästi. Suurin osa muutta-

jista tai muuttamista suunnittelevista aikoo kuitenkin muuttaa kaupunkiseudun sisällä (tauluk-

ko 17).

TAULUKKO 17.  “Oletko muuttamassa tai suunnitellut muuttamista lähiaikoina?” (%) (n=860).

Todennäköisin muuttaja on seudulla yli vuoden mutta alle viisi vuotta asunut alle 25-vuotias

nainen, joka on muuttanut seudulle, eikä ole asunut siellä aiemmin ja asuu maaseututaajamas-

sa tai keskusta-alueella vuokralla yhden hengen kotitaloudessa. Hänen opintonsa ovat vielä

kesken ja erityisosaamisena on atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.

Varsinaisia vetovoima- ja työntötekijöitä voidaan arvioida tarkastelemalla muuttamista suun-

nittelevien ja muuttamista suunnittelemattomien preferenssejä ja erityisesti heidän tyytyväi-

syyttään seudun eri tekijöihin. Noin 15 - 23 % kaupunkiseutujen huippuosaajista on suunnitel-

lut muuttamista tai on muuttamassa lähiaikoina. Korkein prosentti on Tampereella, missä vas-

taajat olivat myös nuorimpia.

Kun tarkastellaan tyytyväisyyttä taloudellisen ympäristön tekijöihin kuten omaan työpaik-

kaan, seudun yritysten tarjoamiin uramahdollisuuksiin, puolison työpaikkamahdollisuuksiin

jne., mainittavia eroja muuttamista suunnittelevien ja seudulle jäävien välillä ei löydy. Samoin

toiminnallisen ympäristön tekijöihin molemmat vastaajaryhmät ovat suunnilleen yhtä tyyty-

väisiä. Muuttamista suunnittelevat tai muuttamassa olevat vastaajat eivät siis ole mainittavasti

vähemmän tyytyväisiä työhönsä, seudun tarjoamiin uramahdollisuuksiin tai seudun tarjoamiin

palveluihin. Sen sijaan he ovat tyytymättömiä seudun fyysisen ympäristön tekijöihin, erityi-

sesti asuntoonsa tai seudun turvallisuuteen. Ero muuttamista suunnittelevien tai muuttamassa

olevien ja ei-muuttavien välillä on huomattava näiden tekijöiden kohdalla (kuva 15). Perintei-

sesti muuttamisen syynä on seudun sisäisessä muutossa ollut usein asunnon vaihto paremmin

elämäntilannetta vastaavaan. Myös tässä asunnon tyyppi (ok-, rivi- tai kerrostalo, omistus- tai

vuokra-asunto) näyttää olevan selkein ero seudulle jäävien ja muuttavien tai muuttoa harkitse-

vien välillä.

Valtaosa muuttajista onkin aikeissa muuttaa nykyisen asuinseutunsa sisällä. Kysymykseen,

minne aiot muuttaa, vastattiin useimmiten vain nimeämällä oma kaupunkiseutu tai asuntoon

Kaupunki-
seutu

Helsingin Tampereen Turun Jyväs-
kylän

Porin Seinä-
joen

Koko
aineisto

Ei 77,8 76,8 83,5 81,1 82,1 84,7 80,1

Kyllä 22,2 23,2 16,5 19,9 17,9 15,3 19,9

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
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tai asuinympäristöön liittyviä ominaisuuksia kuten “pois keskustasta”, “omakotitaloon” tms.

Asuinseudun valintaa pohditaan siis lähinnä kaupunkiseudun sisällä ja muuttohalukkuuden

syyt liittyvät lähinnä asunnon ja asuinympäristön vaihtamiseen.

KUVA 15.  Muuttamassa olevien tai muuttamista suunnittelevien ja ei-muuttamassa olevien
vastaajien tyytyväisyys fyysisen ympäristön tekijöihin.

Kaupunkiseutujen välistä muuttoa ilmoitti harkitsevansa vain hyvin harvat vastaajista. Voi-

daankin olettaa, että kaupunkiseutujen välinen muutto ei osaajien kohdalla johdu niinkään

työntötekijöistä tai pakkomuutosta, koska heille yleensä on tarjolla työtä ja kohtuullisen hyvät

elinolosuhteet nykyiselläkin asuinseudullaan. Sen sijaan  kyse on ennemminkin muualla avau-

tuvista houkuttelevista tilaisuuksista eli muiden kaupunkiseutujen vetovoimatekijöistä. Muut-

to ei tällöin ole yhtä suunnitelmallisesti harkittua (fyysisen ja/tai toiminnallisen) asuinympä-

ristön laadun parantamista kuin asuinseudun sisäisessä muutossa, vaan avautuviin tilaisuuk-

siin ja kiinnostaviin mahdollisuuksiin tarttumista. Suunnitelmallisempaa muutto voi olla sil-

loin, kun palataan takaisin kotiseudulle, mutta tässäkään tapauksessa kyse ei ole välttämättä

nykyisen asuinseudun työntötekijöistä, vaan halusta palata omille juurilleen ja tutun sosiaali-

sen verkoston luokse.

Vaikka seutujen välisessä muutossakin fyysisen ympäristön ja toiminnallisen ympäristön

tekijät toki vaikuttavat, ne ovat kuitenkin enemmänkin ohjaavia kuin liikkeelle panevia voi-

mia. Muuttaminen seudulle vaatii tietyn tason fyysisen ja toiminnallisen ympäristön, mutta

itse muuttamispäätös tehdään pääasiassa joko sosiaalisiin tai taloudellisiin syihin vedoten.

Karkeasti ottaen sosiaalisiin syihin eli lähinnä perheeseen ja sukulaisiin liittyvää muuttoa edus-

ei muuttamassa

muuttamassa

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

Tyytyväisyys

 asunnon tyyppiin

 asuinseudun

 luonnonläheisyyteen

 asuinalueen

 viihtyisyyteen 

 asunnon laatuun

 asuinseudun 

 puhtauteen

2,3

2,0

2,3

1,9

2,0

1,8

2,0

1,7

2,4

1,7
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tavat paluumuuttajat ja taloudellisiin syihin eli työ- ja uramahdollisuuksiin perustuvaa seudun

uudet tulokkaat. Vetovoimatekijöihin perustuva muutto korostaa imagon luomisen ja ulkopuo-

listen tekijöiden tärkeyttä osaajien asuinseudun valinnassa. Tämän näkemyksen mukaan osaa-

jien muuttamista ohjaavana voimana ovat ennemminkin muualla avautuvat mahdollisuudet,

kuin tyytymättömyys nykyisen asuinseudun ominaisuuksiin.



  5  Kaupunkiseutujen vahvuuksia
ja pullonkauloja

Tämän luvun tehtävänä on asettaa asuin- ja elinympäristön tekijät  tärkeysjärjestykseen kau-

punkiseuduittain. Luku on jaettu kappaleisiin kaupunkiseutujen mukaisesti, vaikka tämä hei-

kentää kokonaisuuden luettavuutta ja aiheuttaa eri kappaleiden välillä toistoa. Tutkimuksen

luonteen kannalta on kuitenkin nähty tärkeänä mahdollistaa kaupunkiseutujen tarkastelu itse-

näisinä osioina.

Kaupunkiseutujen asuin- elinympäristöjä tarkastellaan lähinnä yksittäisten tekijöiden kaut-

ta. Yksittäiset tekijät on ryhmitelty asuin- ja elinympäristön elementtien alle taloudelliseen,

sosiaaliseen, toiminnalliseen sekä fyysiseen ympäristöön. Näin jokaisesta elementistä muo-

dostuu yksittäisiä tekijöitä laajempi kokonaisuus kaupunkiseudun mahdollisena vahvuutena

tai pullonkaulana. Esiin nostetaan sekä kaupunkiseudun vastaajille ominaiset arvostukset että

tyytyväisyys kysyttyihin asuin- ja elinympäristön tekijöihin. Jälkimmäinen vastaa tutkimuk-

sen tämän vaiheen toiseen pääkysymykseen: Mitkä ovat kunkin kaupunkiseudun asuin- ja elin-

ympäristön vahvuudet ja pullonkaulat?

Yksittäisiä tekijöitä, vahvuuksia ja pullonkauloja tarkastellaan myös suhteessa muihin kau-

punkiseutuihin. Keskinäinen vertailu mahdollistaa kaupunkiseudun vahvuuksien ja pullon-

kaulojen näkemisen osana kansallista kaupunkiseutujen kokonaisuutta, mikä on erittäin tärke-

ää kokonaistilanteen hahmottumiselle. Ilman vertailua tehty paikallisen seudun arvottaminen

saattaisi liiaksi korostaa melko tasaista tyytyväisyyttä kysyttyihin kaupunkiseudun ominai-

suuksiin, koska osaajat ovat pääsääntöisesti oloihinsa enemmän tai vähemmän tyytyväisiä.

Jokaisen kappaleen lopuksi tarkastellaan vastaajien unelmia eli paikkaa, jossa he joskus vielä

toivoisivat asuvansa.
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5.1.   Helsingin seutu

Helsingin seudun vastaajan omakuva:

Hän on 36 -vuotias perheen isä, joka asuu kerrostalossa omistusasunnossa pientaloalueella tai
lähiössä. Koulutus on hankittu yliopistosta tai korkeakoulusta. Työssä tarvittava erityisosaami-
nen liittyy atk-ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen tai muuhun tietotekniikkaan tai hal-
lintoon ja johtamiseen. Hänen työpaikallaan on työntekijöitä 200 tai enemmän ja työmatkaa on
noin 16 km. Hän on paljasjalkainen stadilainen eikä ole muuttamassa tai suunnitellut muuttamis-
ta pois Helsingin seudulta.

Internet-kyselyyn vastanneiden jakaumat Helsingin seudulla:

• ikä: alle 25-vuotias 6 % , 25 - 34-vuotias 43 %, 35 - 44-vuotias 30 % ja 45-vuotias tai yli 21 %
(n=158)

• sukupuoli: nainen 34 %, mies 66 %  (n=158)

• nykyinen tilanne: kotoisin nykyiseltä asuinseudulta 51 %, paluumuuttaja 8 % ja tulokas 42 %
(n=156)

• montako vuotta asunut: yli 10 vuotta 62 %, 6-10 vuotta 7 %, 1-5 vuotta 24 % ja alle vuoden 7
% (n=158)

• asuinalueen tyyppi: Maaseudulla tai haja-asutusalueella 2 %,  maaseututaajamassa 2 %, pien-
taloalueella tai lähiössä 63 % ja kaupungin tai kunnan keskusta-alueella 33 % (n=158)

• asunnon tyyppi: omakoti- tai paritalo 26 %, rivitalo 17 %, kerrostalo 56 % ja muu 1 % (n=158)

• asunnon omistussuhde: omistusasunto 65 %, vuokra-asunto 33 % ja muu 2 % (n=158)

• kotitalouden muoto: yhden hengen kotitalous 25 %, avo- tai avioliitto (ei lapsia) 26 %, avio- tai
avoliitto (lapsia) 44 %, yksi vanhempi ja lapsia 3 % ja muu 2 % (n=157)

• valmistunut: ammattikorkeakoulusta tai opistosta 33 %,  korkeakoulusta tai yliopistosta (pe-
rustutkinto) 41 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (lis. tai tohtori) 4 %, opinnot ovat kesken 15
% ja ei ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja 6 % (n=157)

• erityisosaaminen: atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen 33 %, muu tietotekniikkaan
liittyvä osaaminen 23 %, tekniikkaan liittyvä osaaminen 9 %, fysiikkaan ja kemiaan liittyvä
osaaminen 5 %, hallintoon ja/tai johtamiseen liittyvä osaaminen 22 % ja muu osaaminen 8%
(n=158)

• muuttamassa vai ei: kyllä 22 % ja ei 78 %.

Lyhyt lukuohje:

Tekstiin sijoitetut merkinnät kuten (ka 1,4) tai (ka 2,1-2,4) viittaavat muiden kaupunkiseutujen
vastaavien tekijöiden keskiarvoihin tai aina erikseen mainitun vastaajaryhmän keskiarvoihin.
Tarkastelun kohteena olevan kaupunkiseudun keskiarvoja tekstissä ei ilmoiteta, vaan ne ovat
nähtävissä kullakin aukeamalla esitetyistä kuvista. Keskiarvot on laskettu asteikosta:

• 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä tai

• 1 = erittäin tyytyväinen, 2 = tyytyväinen, 3 = jonkin verran tyytyväinen, 4 = ei lainkaan
tyytyväinen.

Pääsääntöisesti tekstissä käsitellään ensin osaajien yleiset arvostukset eli eri tekijöiden tärkeys ja
toiseksi tyytyväisyys nykyisen asuinseudun ominaisuuksiin.
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Taloudellinen ympäristö

KUVA 16. Taloudellisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Helsingin seudun vas-
taajille (n=158).

KUVA 17. Helsingin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa taloudellisiin tekijöihin
(n=158).

Hyvä työpaikka

Puolison työpaikka

Uramahdollisuudet

Laajat työmarkkinat

Asumiskustannukset

Tietty yritys

Työmatkakustannukset

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,7

2,7

2,0

1,9

1,9

1,6

1,6

Työmarkkinat

Uramahdollisuudet

Työpaikka

Puolison työpaikka

Työmatkakustannukset

Asumiskustannukset

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,3

2,0

1,8

1,7

1,6

1,5
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Helsingin seudun vastaajille taloudellisen ympäristön tekijöistä tärkeimmät asuinseudun va-

lintaan vaikuttavat tekijät ovat hyvä työpaikka sekä työpaikka mahdolliselle puolisolle (Kuva

16). Nämä tekijät on arvostettu tärkeimmiksi myös muilla kaupunkiseuduilla, yleensä jopa

hieman tärkeämmiksi kuin Helsingin seudulla.  Seudun tarjoamia useampia kiinnostavia työ-

mahdollisuuksia (Laajat työmarkkinat) ja mahdollisuuksia edetä työuralla (Uramahdollisuu-

det) pidetään Helsingin seudulla tärkeämpinä kuin asunnosta maksettavaa hintaa tai vuokraa

(Asumiskustannukset). Muilla kaupunkiseuduilla suhde on päinvastoin ja ero arvostuksessa

astetta suurempi. Myös työmatkakustannusten merkitys on Helsingin seudulla hieman muita

pienempi eli suurempiin kustannuksiin sopeudutaan parempien työmarkkinoiden ja uramah-

dollisuuksien korostuessa. Yleensä kuvien keskiarvot kuvaavat hyvin vastauksia myös koko-

naisuutena ja ainoastaan mahdollisuus työskennellä jossakin tietyssä yrityksessä (Tietty yri-

tys) sai vastauksia selkeästi skaalan molemmista päistä. “Erittäin tärkeä” tietty yritys oli noin

11 %:lle vastaajista ja “ei lainkaan tärkeä” 22 %:lle.

Helsingin seudulla taloudellisesta ympäristöstä on helppo löytää monia vahvuuksia (kuva

17). Työpaikkaan ollaan enemmän kuin tyytyväisiä Helsingin seudulla kuten muillakin kau-

punkiseuduilla, eikä tässä suhteessa mainittavia kaupunkiseutujen välisiä eroja nouse esiin.

Sen sijaan lähes kaikkien muiden tekijöiden kohdalla Helsingin seutu poikkeaa selvästi muis-

ta kaupunkiseuduista. Helsingin seudulla puolison työmahdollisuuksiin (Puolison työpaikka)

ollaan selkeästi tyytyväisempiä kuin muilla kaupunkiseuduilla (ka 2,3 - 2,7).  Toinen hyvin

selkeä, joskaan ei yllättävä, ero on Helsingin seudun vastaajien huomattavasti suurempi tyyty-

väisyys uramahdollisuuksiin ja seudun työmarkkinoihin. Tarjolla olevien työpaikkamahdolli-

suuksien laajuuteen (Työmarkkinat) ollaan huomattavasti tyytyväisempiä  kuin muilla kau-

punkiseuduilla (ka 1,9 -3,0) samoin kuin Helsingin seudun yritysten tarjoamiin urakehitys-

mahdollisuuksiin (Uramahdollisuudet) verrattuna muihin kaupunkiseutuihin (ka 2,0 - 2,7).

Nykyisestä asunnostaan maksamaansa hintaan tai vuokraan (Asumiskustannukset) Helsin-

gin seudun vastaajat ovat jonkin verran tyytymättömämpiä kuin muilla seuduilla keskimäärin

(ka 1,7 - 2,2). Samoin työmatkakustannuksiin ollaan pääkaupunkiseudulla hivenen tyytymät-

tömämpiä kuin muilla seuduilla (ka 1,7 - 2,0), mutta varsinaisesta pullonkaulasta ei ainakaan

työmatkakustannusten kohdalla voitane puhua.

Työmarkkinoihin, puolison työpaikkamahdollisuuksiin ja omiin uramahdollisuuksiin ol-

laan Helsingin seudulla siis selkeästi muita seutuja tyytyväisempiä. Nämä tekijät muodostavat

taloudellisen ympäristön tekijöistä kiistämättömän vahvuuden, kun seudulle pyritään houkut-

telemaan uutta tai pitämään siellä jo olevaa osaavaa työvoimaa. Asumisen ja työmatkojen

aiheuttamiin kustannuksiin ollaan jonkin verran muita seutuja tyytymättömiä, mutta niitä ei

tämän kyselyn perusteella voida pitää varsinaisina pullonkauloina. Tuloksista voidaan tulkita

jonkinasteista preferenssien sopeuttamista ympäröivään todellisuuteen eli niitä tekijöitä pide-

tään vähiten tärkeinä, joihin ollaan tyytymättömämpiä tai päinvastoin.
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Sosiaalinen ympäristö

KUVA 18. Sosiaalisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Helsingin seudun vastaa-
jille (n=158).

KUVA 19. Helsingin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa sosiaalisiin tekijöihin
(n=158).

Seudun turvallisuus

"Paikan henki"

Ystävät tai tuttavat

"Sielun veljiä"

Seudun imago

Suku tai juuret

Kansainvälisyys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,3

3,1

2,7

2,6

2,2

2,2

1,5

Seudun turvallisuus

Seudun imago

"Paikan henki"

Kansainvälisyys

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,2

2,1

2,0

1,9
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Seudun turvallisuus nousi Helsingin seudulla kuten muillakin kaupunkiseuduilla (ka 1,3 - 1,4)

selkeästi tärkeimmäksi asuinseudun valintaan vaikuttavaksi sosiaalisen ympäristön tekijäksi

(kuva 18). Vastaajat ovat myös turvallisuuteen tyytyväisiä (kuva 19), eikä Helsingin seutu

tässä suhteessa juuri poikkea muista kaupunkiseuduista.

Myös paikan henki tai ilmapiiri sekä ystävät tai tuttavat seudulla ovat enemmän kuin jon-

kin verran tärkeitä asuinseutua valittaessa (kuva 18) ja tässäkin suhteessa Helsingin seudun

vastaajien arvostukset ovat hyvin samansuuntaisia muiden kaupunkiseutujen vastaajien kans-

sa. Samoin tyytyväisyys paikan henkeen ja ilmapiiriin (Kuva 19) vastaa hyvin pitkälle muiden

kaupunkiseutujen saamia keskiarvoja (ka 2,1-2,5). Tyytyväisyyttä alueella asuviin ystäviin ja

tuttaviin ei kysymyksen moniselitteisen luonteen vuoksi kysytty.

Seudulla asuvat vastaajan kanssa samanhenkiset ihmiset (“Sielun veljiä”) ja seudun imago

saavat jo selvästi vähäisemmän merkityksen asuinseudun valintaan vaikuttavina tekijöinä (kuva

18). Tosin 34 % vastaajista oli sitä mieltä, että seudun imago on tärkeä tekijä asuinseutua

valittaessa ja vain 15 %:n mielestä se ei ole lainkaan tärkeä. Tämän muuttujan sisällä vastauk-

sissa oli siis hieman muita enemmän hajontaa. Myös nämä arvot vastaavat hyvin pitkälle sa-

mojen muuttujien muilla kaupunkiseuduilla saamia arvoja. Imagon saaman vähäisen merki-

tyksen pohjalta on helppo ymmärtää neutraali tyytyväisyys paikan imagoon niin Helsingin

seudulla (kuva 19) kuin pääsääntöisesti muillakin kaupunkiseuduilla.

Omana asuinseudun valintaan vaikuttavana tekijäryhmänä voidaan nähdä myös seudulla

asuvien sukulaisten tai vastaajan omien juurien sekä seudun kansainvälisyyden merkitys (kuva

18). Yhtäältä paikalliseen miljööseen voimakkaasti viittaava sukulaisuus sekä omat juuret ja

toisaalta paikasta irrallinen kansainvälisyys ovat asuinseudun valinnan kannalta Helsingin seu-

dun vastaajille vähiten merkittäviä tekijöitä. Kansainvälisyys näyttäisi olevan yhtä vähämerki-

tyksellinen tekijä myös muilla kaupunkiseuduilla, mutta Helsingin seudun roolin Suomen kan-

sainvälisimpänä keskuksena olisi voinut olettaa korostavan sen merkitystä pääkaupunkiseu-

dulla. Sen sijaan sukulaisten tai omien juurien arvostus asuinseudun valintaan vaikuttavana

tekijänä on pienimpien kaupunkiseutujen vastaajille jonkin verran suurempi (ka 2,5 - 2,9).

Helsingin seudun sosiaalisiin ominaisuuksiin ollaan  siis tyytyväisiä, mutta niiden merkitys

asuinseutua valittaessa ei vaikuta turvallisuutta lukuun ottamatta olevan kovinkaan suuri. Tyy-

tyväisyys sosiaalisen ympäristön tekijöihin ei myöskään poikkea merkittävästi muiden kau-

punkiseutujen vastaavista arvoista. Näin ollen varsinaisia Helsingin seudulle ominaisia vah-

vuuksia ei sosiaalisen ympäristön tekijöistä löydy.  Toisaalta Helsingin seudun vastaajat eivät

ole muita seutuja tyytymättömämpiä, vaan pääsääntöisesti jopa astetta tyytyväisempiä sosiaa-

liseen ympäristöönsä kuin muiden kaupunkiseutujen vastaajat. Tyytyväisyys sosiaaliseen ym-

päristöön (oheisilla tekijöillä arvotettuna) ei siis välttämättä vähene kaupunkiseudun koon

kasvaessa, vaan tässä yhteydessä joissakin tapauksissa jopa lisääntyy.
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Toiminnallinen ympäristö

KUVA 20. Toiminnallisten (palvelut) tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Helsingin
seudun vastaajille (n=158).

KUVA 21. Helsingin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnalliisiin (palvelut)
tekijöihin (n=158).

Peruspalvelut

Liikunta

Terveydenhoito

Lasten päivähoito

Lasten koulut

Erikoisliikkeet

Ilta-ja yöelämä

Aikuiskoulutus

Ravintolat&kahvilat

Korkeakulttuuri

P-hoidon vaihtoehdot

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,8

2,6

2,6

2,6

2,6

2,4

2,2

2,0

2,0

1,9

1,8

Korkeakulttuuri

Aikuiskoulutus

Liikunta

Ilta- ja yöelämä

Lasten koulut

Erikoisliikkeet

Terveydenhoito

Peruspalvelut

Lasten päivähoito

Ravintolat&kahvilat

P-hoidon vaihtoehdot

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7
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Toiminnallisen ympäristön palveluiden merkitys asuinseutua valittaessa vaihtelee Helsingin

seudulla kahden eri tyyppisen palvelutarjonnan välillä. Tärkeimpiä ovat palvelut, jotka mah-

dollistavat normaalin päivittäisen toiminnan ja takaavat perusturvallisuuden. Näistä tärkeim-

mäksi osoittautui asunnon sijaitseminen lähellä kauppaa tai kioskia tms. (Peruspalvelut) (kuva

20). Myös monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet (Liikunta), monipuoliset yksityi-

set ja julkiset terveydenhoitopalvelut (Terveydenhoito), lasten päivähoitojärjestelyjen toimi-

vuus (Lasten päivähoito) sekä monipuoliset koulumahdollisuudet peruskoululaisille ja perus-

koulun jo suorittaneille kuten kieli-, matematiikka- tai musiikkipainotetut luokat, steiner- tai

muut erikoislukiot jne. (Lasten koulut) ovat tärkeitä tekijöitä asuinseutua valittaessa. Luon-

nollisesti lastenhoito ja koulutus koskee pääasiassa lapsiperheitä eli näissä kysymyksissä vas-

taajien määrä on jonkin verran pienempi kuin koko otoksen 158 (Lasten koulut n=132, Lasten

päivähoito n=125 ).

Niin sanotut “ylellisyyspalvelut” ovat selvästi vähemmän tärkeitä asuinseudun valinnan

kriteereitä kuin päivittäiseen toimintaan liittyvät palvelut (kuva 20). Monipuoliset ja laajan

valikoiman omaavat erikoisliikkeet (Erikoisliikkeet) ovat Helsingin seudun vastaajille vielä

kohtuullisen tärkeä tekijä. Aikuisille suunnatut vapaa-ajanviettomahdollisuudet, kuten kevy-

en musiikin konsertit, elokuvat, pelisalit, discot, yökerhot, jne. (Ilta- ja yöelämä), aikuisille

tarjolla olevat jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuudet (Aikuiskoulutus), monipuolinen

ravintola- ja kahvilatarjonta (Ravintolat&kahvilat) sekä kulttuuritarjonta kuten ooppera, mu-

seot, taidenäyttelyt, teatterit, jne. (Korkeakulttuuri) ovat jo jonkin verran vähemmän tärkeitä.

Edellisiä heikomman keskiarvon saivat monipuoliset mahdollisuudet lasten päivähoidossa,

kuten englanninkieliset, steiner-pedagogiset, iltahoitomahdollisuus, jne. (P-hoidon vaihtoeh-

dot). Muiden kaupunkiseutujen vastaajien arvostuksista poikkesi mainittavasti ainoastaan kor-

keakulttuurin arvostus, joka Helsingin seudulla oli hieman muita korkeampaa (ka 2,9 - 3,1).

Tyytyväisyys palveluihin oli sen sijaan hyvin homogeenistä. Kaikki muut saivat keskiarvon

väliltä 1,7 - 1,9 paitsi monipuoliset mahdollisuudet lasten päivähoidossa. (P-hoidon vaihtoeh-

dot), joka sekin sai keskiarvon 2,0 eli tyytyväinen (kuva 21).

Peruspalvelut koettiin tärkeimmiksi tekijöiksi asuinseudun valinnan kannalta, mutta monet

erityispalvelut tai ns. ylellisyyspalvelut ovat usein tärkeitä rajatummille kohderyhmille. Esi-

merkiksi monipuolista ravintola- ja kahvilatarjontaa ja monipuolisen ja laajan valikoiman

omaavia erikoisliikkeitä piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä yli 40 % vastaajista. Monipuolisia

mahdollisuuksia lasten päivähoidossa ja aikuisille tarjolla olevia jatko- tai täydennyskoulutus-

mahdollisuuksia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä noin 45 % vastaajista. Helsingin seudun

vastaajat olivat yleensä astetta ja yksittäisissä tapauksissa selvästikin muiden seutujen vastaa-

jia tyytyväisempiä kaupunkiseutunsa tarjoamiin palveluihin. Palveluista kokonaisuutena voi-

taneen siis puhua seudulle ominaisena vahvuutena.
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KUVA 22. Toiminnallisten (saavutettavuus) tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Hel-
singin seudun vastaajille (n=158)

KUVA 23. Helsingin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin (saavutet-
tavuus) tekijöihin (n=158)

Paikallisliikenne

Nopea työmatka

Kaupunki lähellä

Kv-yhteydet

Kaukoliikenne

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,6

2,3

2,0

1,8

1,7

Kaupunki lähellä

Kv-yhteydet

Kaukoliikenne

Paikallisliikenne

Nopea työmatka

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

2,0

1,8

1,6

1,4
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Toiminnallisen ympäristön saavutettavuuteen liittyviä tekijöitä pidettiin Helsingin seudulla

tärkeämpinä kuin muilla kaupunkiseuduilla kaukoliikenneyhteyksiä lukuun ottamatta (kuva

22). Hyvin toimiva julkinen paikallisliikenne on selkeästi tärkeämpi arvo Helsingin seudun

vastaajille kuin muiden seutujen vastaajille (ka 1,9 - 2,7). Myös ajallisesti nopeaa yhteyttä

asunnon ja työpaikan välillä (Nopea työmatka) (ka 1,9 - 2,3) sekä suuren kaupunkikeskuksen

helppoa saavutettavuutta (Kaupunki lähellä) Helsingin seudun vastaajat pitävät selkeästi tär-

keämpinä tekijöinä kuin muiden kaupunkiseutujen vastaajat (ka 2,2 - 2,7). Samoin kansainvä-

liset yhteydet ovat Helsingin seudun vastaajille tärkeämpi tekijä kuin muiden seutujen osaajil-

le (ka 2,5 - 2,9) Turun seutua lukuun ottamatta. Sen sijaan kansallisia kaukoliikenneyhteyksiä

Helsingin seudun vastaajat eivät pitäneet aivan yhtä tärkeinä kuin muiden kaupunkiseutujen

vastaajat (ka 2,1 - 2,3). Kahden viimeksi mainitun tekijän suhde kertoo mahdollisesti Helsin-

gin seudun suuntautumisesta enemmän kansainväliseen kuin kansalliseen suuntaan.

Suuren kaupunkikeskuksen helppoon saavutettavuuteen ollaan yhtä tyytyväisiä suurimmil-

la kaupunkiseuduilla kuin Helsingin seudulla (kuva 23), mutta pienemmillä hieman tyytymät-

tömämpiä (ka 1,8). Samoin paikallisliikenteen toimivuuteen Helsingin seudun vastaajat ovat

suunnilleen yhtä tyytyväisiä kuin vastaajat muillakin isoilla kaupunkiseuduilla ja selkeästi tyy-

tyväisempiä kuin vastaajat pienillä kaupunkiseuduilla (ka 2,5 - 2,8). Vaikka kaukoliikenneyh-

teyksiä ei pidetä yhtä tärkeänä kuin muilla seuduilla, niihin ollaan kuitenkin astetta tyytyväi-

sempiä kuin muualla. Kaikki mainitut tekijät voidaan nähdä jonkinasteisina kaupunkiseudulle

ominaisina vahvuuksina. Selkein Helsingin seudun vahvuus on luonnollisesti sen helposti saa-

vutettavat kansainväliset yhteydet. Tyytyväisyys kansainvälisiin yhteyksiin on selkeästi muita

seutuja korkeampaa (ka 2,2 - 2,6). Ainoa saavutettavuuteen liittyvä pullonkaula on nopea työ-

matka, johon ollaan Helsingin seudulla muita seutuja (ka 1,6 - 1,8) tyytymättömämpiä. Pullon-

kaula on melko ilmeinen, koska kaupunkiseudun väestömäärä on suurempi kuin muiden seu-

tujen väestöt yhteenlaskettuina.

On kuitenkin otettava huomioon, että työmatkan ajalliseen kestoon ollaan lähes tyytyväi-

siä, vaikka kyseessä on maan suurin kaupunkiseutu. Jopa 32 % vastaajista on erittäin tyytyväi-

siä työmatkansa ajalliseen kestoon ja 35 % tyytyväisiä. Helposti saavutettavissa olevat kan-

sainväliset yhteydet ja hyvät kaukoliikenneyhteydet ovat Helsingin seudun vastaajille koko-

naisuutena vähemmän tärkeitä, mutta jälleen kyse on palvelun luonteesta ja huomattavalle

osalle vastaajista ne ovat erittäin tärkeitä. Kansainväliset yhteydet ovat erittäin tärkeitä 20

%:lle ja hyvät kaukoliikenneyhteydet 15 %:lle vastaajista.

Helsingin seudun vastaajat siis arvostivat savutettavuuteen liittyviä tekijöitä kaukoliiken-

nettä lukuun ottamatta enemmän kuin muiden kaupunkiseutujen osaajat. Eri tekijöihin ollaan

myös tyytyväisempiä, nopeaa työmatkaa lukuun ottamatta kuin muilla kaupunkiseuduilla. Saa-

vutettavuus voidaan siten kokonaisuutena nähdä seudulle ominaisena vahvuutena, jota työ-

matkojen ruuhkautuminen tosin varjostaa.
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Fyysinen ympäristö

KUVA 24. Fyysisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Helsingin seudun vastaajille
(n=158)

KUVA 25. Helsingin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa fyysisiin tekijöihin (n=158)

Viihtyisä asuinalue

Puistot&viheralueet

Saasteeton&puhdas

Asumismuoto

Luonnon läheisyys

Asunnon korkea laatu

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

1,9

1,8

1,7

1,7

1,3

Asumismuoto

Viihtyisä asuinalue

Luonnonläheisyys

Puistot&viheralueet

Asunnon laatu

Saasteeton&puhdas

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,2

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8



83

Kaupunkiseutujen vahvuuksia ja pullonkauloja - Helsingin seutu

Fyysisen ympäristön tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa on Helsingin seudun vastaa-

jille erittäin suuri (kuva 24). Tosin tekijöiden saamat keskiarvot vastaavat melko tarkasti nii-

den muilla kaupunkiseuduilla saamia keskiarvoja. Ainoastaan luonnon läheisyys tai helppo

saavutettavuus ja asuinympäristön puhtaus ja saasteettomuus ovat ehkä hivenen vähemmän

merkittäviä kuin muilla seuduilla. Kokonaisuutena fyysisen ympäristön tekijöiden saama mer-

kitys on kuitenkin lähes identtinen muiden kaupunkiseutujen kanssa.

Tärkeimmäksi tekijäksi nousee melko tulkinnanvarainen ja alueen positiivisia ominaisuuksia

yhteenkokoava käsite eli asuinalueen viihtyisyys. Tärkeimpinä pidetäänkin juuri asuinympä-

ristöön liittyviä tekijöitä. Asuntoon liittyvistä tekijöistä tärkein on mahdollisuus elämänvai-

heeseen sopivaan asumismuotoon eli mahdollisuus asua omakoti-, rivitalo- tai kerrostaloasun-

nossa joko omistusasunnossa tai vuokralla kulloisenkin tarpeen mukaan (Asumismuoto). Asuin-

seutua valittaessa asunnon korkealaatuisuus eli kohtuullisen uusi tai uudistettu rakennus vailla

välitöntä remontin tarvetta (Asunnon korkea laatu) oli fyysisen ympäristön vähiten tärkeä te-

kijä, vaikka sekin sai vastaajilta keskiarvon 2,1. Kokonaisuutena fyysisen ympäristön elemen-

tit ovat siis hyvin tärkeitä tekijöitä, kun Helsingin seudun huippuosaajat pohtivat asuinseutun-

sa valintaa.

Helsingin seudun fyysisen ympäristön tekijöihin ollaan myös pääsääntöisesti tyytyväisiä

(kuva 25). Suomalaisen mittakaavan suurkaupunkimaisuudesta huolimatta fyysisen ympäris-

tön tekijöihin ollaan seudun saasteettomuutta ja puhtautta lukuun ottamatta enemmän kuin

tyytyväisiä eli keskiarvo on alle 2,0. Asuinseutunsa heikoimpaankin tekijään eli asuinympäris-

tön puhtauteen ja saasteettomuuteen (Saasteeton&puhdas) vastaajat ovat lähes tyytyväisiä ja

tyytyväisyys ei yhdenkään tekijän kohdalla juuri poikkea muiden kaupunkiseutujen osaajien

tyytyväisyydestä.

Fyysisen ympäristön kohdalla ei voida puhua varsinaisista pullonkauloista, koska heikoim-

paankin tekijään ollaan melko tyytyväisiä ja sekin on linjassa muiden kaupunkiseutujen tyyty-

väisyyden kanssa. Samasta homogeenisyydestä johtuen ei voida puhua myöskään kaupunki-

seudulle ominaisista vahvuuksistakaan.

Helsingin seudun tulokset eivät siis anna vahvistusta usein esitetylle väitteelle, että suuret

kaupungit eivät pysty tarjoamaan miellyttävää asuin- ja elinympäristöä. Tulokseen voi vaikut-

taa kohderyhmän hyvä taloudellinen asema ja seudullinen näkökulma eli vastaajat asuvat kym-

menen eri kunnan alueella ja useimmiten pientaloalueella tai lähiössä. Lisäksi Helsingin seu-

tua vois luonnehtia Tage Wiklundin kuvailemana “pohjoisen kaupunkina”, jonka olemusta

korostaa kaupunkien fyysisen ympäristön “pikkukaupunkimaisuus”. Pohjoismainen urbani-

teetti on väljää ja luontoa lähellä olevaa ja kaupungeissa eletään hyvin luonnonläheisesti ja

maaseutumaisesti eli eurooppalaisittain epäkaupunkimaisesti (Wiklund 1995). Epäkaupunki-

maisuus ja luonnonläheisyys vielä korostuvat, koska tarkastelun kohteena on pääkaupunki-

seutu ja sen tarjoamat monenlaiset asuinympäristön vaihtoehdot.
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Helsingin seutu unelmien asuinpaikkana?

Helsingin seudun osaajat ovat pääsäänöisesti tyytyväisiä asuinseutuunsa. Edellä esitettiin vas-

taajien tyytyväisyys kolmeenkymmeneenkahteen eri tekijään (kuvat 17, 19, 21, 23, ja 25),

joista kahteenkymmeneenkahteen vastaajat olivat enemmän kuin tyytyväisiä. Yhdenkään te-

kijän keskiarvo ei ollut suurempi kuin 2,5.

Kohderyhmänä olleiden osaajien kohdalla vaikuttaa siltä, että Helsingin seudulla on aina-

kin toistaiseksi onnistuttu yhdistämään suuren kaupungin tarjoamat monipuoliset työ- ja ura-

mahdollisuudet miellyttävään asuinympäristöön, sosiaalisiin verkostoihin ja palveluihin sekä

liikenneyhteyksiin. Näin ollen ei ole yllättävää, että kysymykseen “Mikä on unelmapaikkasi

eli missä kaupungissa tai seudulla toivoisit tulevaisuudessa asuvasi pysyvästi tai väliaikaises-

ti?” vastauksena oli useimmiten itse pääkaupunkiseutu. Helsingin seudun vastaajista 131 ni-

mesi unelmapaikkansa tai -seutunsa ja näistä yli 60 sijoittui pääkaupunkiseudulle. Tämän jou-

kon pysyminen pääkaupunkiseudulla on siis periaatteessa todennäköistä, koska seutu on paitsi

hyväksi koettu, jopa unelmien täyttymys osalle vastaajista. Toisaalta tyytyväisyys kaupunki-

seutuun ei takaa sinne jäämistä, jos muualla avautuvat mahdollisuudet ovat tarpeeksi houkut-

televat.

Toiseksi eniten haluttiin asua Euroopan suurissa kaupungeissa. Vajaat 30 vastaajaa nimesi

lähinnä tuttuja suurkaupunkeja, kuten Lontoo, Pariisi, Barcelona, Firenze ja Amsterdam. Ko-

timaasta pääkaupunkiseudun ulkopuolelta löysi unelmapaikkansa vain alle 15 osaajaa lähinnä

Itä-Suomesta (Mikkeli, Kuopio, Savonlinna ja Lappeenranta), Tampereelta tai Turusta. Suurin

osa näistä vastaajista oli muuttanut Helsingin seudulle muualta. Ainakin tämän vastaajaryh-

män puitteissa muun Suomen vetovoimaisuus unelmien asunpaikkana näyttää melko vähäi-

seltä potentiaalisia paluumuuttajia lukuun ottamatta. Lähes yhtä moni löysi unelmapaikkansa

Euroopan rajojen ulkopuolelta kuin Suomesta. Muutama vastaaja toivoi voivansa asua USA:ssa

tai Australiassa ja pari Kaukoidässä  tai Etelä-Amerikassa. Myös näistä kohteista nimettiin

lähinnä tuttuja kaupunkeja kuten New York, Los Angeles, Bangkok tai Sydney.

Yllä olevat luvut kertovat jotakin kaupunkiseutujen välisen kilpailutilanteen kansainvälis-

tymisestä myös osaavan työvoiman suhteen. Pääkaupunkiseudun osaajille valinta muun Suo-

men kaupunkiseutujen ja ulkomaisten kaupunkiseutujen välillä ainakin unelmien tasolla kal-

listuu vahvasti kohti jälkimmäistä. Pyrkiessään houkuttelemaan osaavaa työvoimaa pääkau-

punkiseudulta maakuntien kaupunkeihin nämä kaupunkiseudut eivät siis kilpaile vain pääkau-

punkiseudun, vaan myös monien muiden eurooppalaisten ja kaukaisempienkin kaupunkiseu-

tujen vetovoimaisuuden kanssa.

Tieto unelmapaikasta perustui lähes aina omaan kokemuksee paikasta (noin 90 % vastaa-

jista). Imagon rakentamisen ja kaupunkiseudun vetovoimaisuuden näkökulmasta hyvin argu-

mentoituun tietoon tai omakohtaiseen kokemukseen perustuva mielikuva kaupunkiseudusta

näyttää olevan tehokkain tapa herättää osaajan kiinnostus uutta potentiaalista asuinseutua koh-

taan.
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5.2.   Tampereen seutu

Tampereen seudun vastaajan omakuva:

Tampereen seudun vastaaja on 33 -vuotias mies, joka elää parisuhteessa ilman lapsia ja asuu
Tampereella pientaloalueella tai lähiössä omassa kerrostaloasunnossa. Tampereen seudulla hän
on asunut yli 10 vuotta. Hän on suorittanut korkeakoulututkinnon ja työskentelee nyt atk-ohjel-
mistojen suunnittelun parissa. Hänen työmatkansa on alle 9 km eikä suunnitelmissa ole muuttoa
pois Tampereen seudulta.

Internet-kyselyyn vastanneiden jakaumat Tampereen seudulla:

• ikä: alle 25-vuotias 12 %, 25 - 34-vuotias 60 %, 35 - 44-vuotias 26 % ja 45-vuotias tai yli 3 %
(n=150)

• sukupuoli: naisia 18 % ja miehiä 82 % (150)

• nykyinen tilanne: kotoisin nykyiseltä asuinseudulta 29 %, paluumuuttaja 9 % ja tulokas 63 %
(n=147)

• montako vuotta asunut: yli 10 vuotta 48 %, 6-10 vuotta 24 %, 1-5 vuotta 26 % ja alle vuoden
3 % (n=149)

• asuinalueen tyyppi: Maaseudulla tai haja-asutusalueella 1 %,  maaseututaajamassa 3 %, pien-
taloalueella tai lähiössä 69 % ja kaupungin tai kunnan keskusta-alueella 28 % (n=149)

• asunnon tyyppi: omakoti- tai paritalo 27 %, rivitalo 16 %, kerrostalo 56 % ja muu 1 % (n=149)

• asunnon omistussuhde: omistusasunto 56 %, vuokra-asunto 42 % ja muu 2 % (n=149)

• kotitalouden muoto: yhden hengen kotitalous 21 %, avo- tai avioliitto (ei lapsia) 39 %, avio- tai
avoliitto (lapsia) 36 %, yksi vanhempi ja lapsia 2 % ja muu 3 % (n=149)

• valmistunut: ammattikorkeakoulusta tai opistosta 23 %,  korkeakoulusta tai yliopistosta (pe-
rustutkinto) 45 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (lis. tai tohtori) 7 %, opinnot ovat kesken 21
%, muualta 3 % ja ei ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja 1 % (n=149)

• erityisosaaminen: atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen 31 %, muu tietotekniikkaan
liittyvä osaaminen 28 %, tekniikkaan liittyvä osaaminen 25 %, fysiikkaan ja kemiaan liittyvä
osaaminen 3 %, hallintoon ja/tai johtamiseen liittyvä osaaminen 8 % ja muu osaaminen 5 %
(n=147)

• muuttamassa vai ei: kyllä 23 % ja ei 77 %.

Lyhyt lukuohje:

Tekstiin sijoitetut merkinnät kuten (ka 1,4) tai (ka 2,1-2,4) viittaavat muiden kaupunkiseutujen
vastaavien tekijöiden keskiarvoihin tai aina erikseen mainitun vastaajaryhmän keskiarvoihin.
Tarkastelun kohteena olevan kaupunkiseudun keskiarvoja tekstissä ei ilmoiteta, vaan ne ovat
nähtävissä kullakin aukeamalla esitetyistä kuvista. Keskiarvot on laskettu asteikosta:

• 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä tai

• 1 = erittäin tyytyväinen, 2 = tyytyväinen, 3 = jonkin verran tyytyväinen, 4 = ei lainkaan
tyytyväinen

Pääsääntöisesti tekstissä käsitellään ensin osaajien yleiset arvostukset eli eri tekijöiden tärkeys ja
toiseksi tyytyväisyys nykyisen asuinseudun ominaisuuksiin.
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Taloudellinen ympäristö

KUVA 26. Taloudellisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Tampereen seudun vas-
taajille (n=150).

KUVA 27. Tampereen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa taloudellisiin tekijöihin
(n=150).

Puolisontyöpaikka

Hyvä työpaikka

Asumiskustannukset

Laajat työmarkkinat

Uramahdollisuudet

Työmatkakustannukset

Tietty yritys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tärkeä 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,8

2,5

2,1

2,1

1,7

1,6

1,5

Työpaikka

Työmatkakustannukset

Työmarkkinat

Uramahdollisuudet

Asumiskustannukset

Puolison työpaikka

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,4

2,2

2,0

1,9

1,7

1,6
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Kuten muidenkin seutujen osaajat, myös tamperelaiset pitävät asuinseudun valinnassa erittäin

tärkeinä tekijöinä hyvää työpaikkaa (Hyvä työpaikka) sekä itselleen että mahdolliselle puoli-

solleen (Puolison työpaikka). Myös asunnon kohtuullinen hinta tai vuokra (Asumiskustan-

nukset) ovat listan kärkipäässä (kuva 26). Useampien kiinnostavien työpaikkamahdollisuuk-

sien sijaitseminen seudulla (Laajat työmarkkinat) ei ole yhtä tärkeää kuin kolme edellistä,

mutta tämän kysymyksen kohdalla vastaajat jakaantuvat selkeämmin kahteen ryhmään kuin

edellisten kysymysten. Erittäin tärkeänä useampia kiinnostavia työpaikkoja  pitää 23 % ja vain

jonkin verran tärkeinä 28 %. Samoin seudun tarjoamat mahdollisuudet edetä uralla (Uramah-

dollisuudet) jakavat vastaajat kahtia eli 19 % pitää uramahdollisuuksia erittäin tärkeinä, mutta

23 % vain jonkin verran tärkeinä. Keskiarvot eivät mainittavasti poikkea muista kaupunkiseu-

duista. Työmatkakustannuksien kohdalla mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti eri ääripäi-

hin eli noin 10 % vastaajista piti työmatkakustannuksia erittäin tärkeinä ja saman verran ei

lainkaan tärkeinä. Noin 40 % piti niitä tärkeinä ja yhtä moni jonkin verran tärkeinä. Viimeksi

mainitun kaltaiset tekijät riippuvat luonnollisesti osaajien työmatkasta, ei niinkään kaupunki-

seudun ominaisuuksista.

Seudulla sijaitsevien yritysten tarjoamiin työuran kehitysmahdollisuuksiin (Uramahdolli-

suudet) ja asuinseudun tarjoamien työpaikkamahdollisuuksien laajuuteen (Työmarkkinat) ol-

laan myös tyytyväisiä (kuva 27)  ja huomattavasti tyytyväisempiä kuin muilla seuduilla Hel-

singin seutua lukuun ottamatta. Kaksi viimeksi mainittua tekijää ovatkin selkeitä Tampereen

seudulle ominaisia vahvuuksia. Myös työmatkasta aiheutuviin kustannuksiin ollaan hieman

muita seutuja tyytyväisempiä, mutta ei läheskään yhtä selkeästi kuin edellä mainittujen vah-

vuuksien kohdalla. Mahdollisuutta työskennellä jossakin tietyssä yrityksessä pitää erittäin tär-

keänä vain 8 % vastaajista, tärkeänä 26 %, mutta ei lainkaan tärkeänä jopa 28 %. Tärkeänä tätä

mahdollisuutta pitävät lähinnä alle 35-vuotiaat miespuoliset vastaajat.

Vähemmän tyytyväisiä oltiin asumiskustannuksiin, mitä ehkä osaltaan selittää se, että yli

80% vastaajista asuu Tampereella ja vain noin 20 % ympäryskunnissa. Varsinaisesta tyytymät-

tömyydestä ei kuitenkaan voida puhua, koska vastausten keskiarvo on kuitenkin 2,2. Ei lain-

kaan tyytyväisiä oli vastaajista vain 8 %.

Vähiten tyytyväisiä oltiin nykyisen asuinseudun (mahdolliselle) puolisolle tarjoamiin työ-

mahdollisuuksiin. Jopa 17 % vastaajista ilmoitti, että ei ole lainkaan tyytyväinen Tampereen

seudun puolisolleen tarjoamiin työmahdollisuuksiin. Lähes kaikki tyytymättömistä olivat miehiä

eli ongelmana oli avio- tai avovaimon työpaikka. Tätä voidaan pitää jonkinlaisena pullonkau-

lana ainakin suhteessa Helsingin seutuun. Sen sijaan muilla seuduilla oltiin pääsääntöisesti

vielä jonkin verran tyytymättömämpiä puolison työpaikkamahdollisuuksiin seudulla. Avio-

tai avopuolisoiden työpaikka on vastaajille kuitenkin usein tärkein yksittäinen kriteeri asuin-

seutua valittaessa ja on syytä muistaa, että ainakin tämän aineiston osaajat ovat pääsääntöisesti

juuri parisuhteessa eläviä miehiä.
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Sosiaalinen ympäristö

KUVA 28. Sosiaalisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Tampereen seudun vastaa-
jille (n=150).

KUVA 29. Tampereen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa sosiaalisiin tekijöihin
(n=150).

Seudun turvallisuus

"Paikan henki"

Ystävät tai tuttavat

"Sielun veljiä"

Seudun imago

Suku tai juuret

Kansainvälisyys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tärkeä 

4,03,53,02,52,01,51,0

3,3

3,1

3,0

2,6

2,2

2,1

1,4

Seudun imago

Seudun turvallisuus

Kansainvälisyys

"Paikan henki"

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,2

2,2

2,1

2,1



Kaupunkiseutujen vahvuuksia ja pullonkauloja - Tampereen seutu

89

Sosiaalisen ympäristön tekijöistä yksiselitteisesti ylitse muiden on seudun turvallisuus (kuva

28). Mikään muu yksittäinen tekijä ei ole läheskään yhtä tärkeä. Turvallisuutta arvostetaan

kaikissa vastaajaryhmissä sukupuoleen tai ikään katsomatta. Myös paikan henki tai ilmapiiri

sekä ystävät tai tuttavat seudulla ovat Tampereen seudun vastaajille tärkeitä tekijöitä. Muiden

kysyttyjen tekijöiden merkitys on selkeästi vähäisempi.

Se, että seudulla on paljon samanhenkisiä ihmisiä (“Sielun veljiä”) kuin vastaaja itse sai

enää keskiarvon 2,6  ja muut tekijät 3,0 tai enemmän eli viimeksi mainitut ovat väliltä jonkin

verran tai ei lainkaan tärkeitä. Vaikka ystävien ja tuttavien merkitys ei eri ryhmien välillä juuri

vaihtele, samanhenkisten ihmisten olemassaolo on lapsiperheille jonkin verran vähemmän

merkittävää kuin muille. Jos seudulla ei ole valmista sosiaalista verkostoa, on mahdollista että

pidetään tärkeänä mahdollisuutta rakentaa sellainen tutustumalla samaa ajattelutapaa ja arvo-

maailmaa edustaviin ihmisiin.

Seudun imagolla ei nähty olevan kovinkaan suurta merkitystä mahdolliselle muuttopäätök-

selle. Toisaalta lapsiperheet pitivät seudun imagoa ehkä hieman tärkeämpänä kuin muut ryh-

mät, mikä saattaa johtua astetta varovaisemmasta ja tulevaisuuteen suuntavammasta asentees-

ta asuinseutua valittaessa kuin lapsettomilla ryhmillä. Paikan imagon merkitystä ei pidetty

aivan yhtä tärkeänä tekijänä asuinseutua valittaessa kuin muilla seuduilla, mutta siihen oltiin

yhtä tyytyväisiä kuin muillakin kaupunkiseuduilla keskimäärin.

Sukulaiset tai omat juuret eivät ole lainkaan tärkeitä 37 %:lle vastaajista asuinseutua valit-

taessa. Tampereen seudun vastaajista suurin osa on tulokkaita, jolloin  sukulaisten ja juurien

merkitys on luonnollisesti huomattavasti vähäisempi kuin kotiseudullaan pysytelleiden tai pa-

luumuuttajien kohdalla. Vähiten tärkeä sosiaalisen ympäristön tekijä on paikan kansainväli-

syys. Lähes 50 % vastanneista ei pitänyt sitä lainkaan tärkeänä kriteerinä asuinseudun valin-

nalle.

Sosiaalisen ympäristön tekijöihin oltiin hyvin tasaisesti tyytyväisiä (kuva 29). Mikään ryh-

mä ei erottunut selkeästi muista. Jopa tyytyväisyys seudun turvallisuuteen jakaantui melko

tasaisesti miesten ja naisten välillä, vaikka perinteisesti kaupunkiympäristön turvattomuus on

koskettanut juuri naisia. Muidenkin muuttujien keskiarvot kuvaavat hyvin koko vastaajaja-

kaumaa, koska suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä eikä merkittäviä eroja eri ryhmien välillä

löytynyt.

Toisiin kaupunkiseutuihin verrattuna Tampereen seudun vastaajat olivat suunnilleen yhtä

tyytyväisiä kuin muiden seutujen osaajat, eikä mitään seudullisia ominaispiirteitä tai erityisiä

vahvuuksia tai pullonkauloja noussut esiin sosiaalisen ympäristön eri tekijöiden joukosta. So-

siaalisen ympäristön tekijöistä turvallisuus on selkeästi tärkeä, mutta sitä ei kansallisella tasol-

la ainakaan vielä ja tämän vastaajajoukon puitteissa voida nähdä erityisenä vahvuutena, koska

tyytyväisyys seudun turvallisuuteen vaihtelee kaupunkiseuduittain vain välillä 1,7 - 2,1 ja on

itse asiassa Tampereen seudulla skaalan loppupäästä.
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Toiminnallinen ympäristö

KUVA 30. Toiminnallisten tekijöiden (palvelut) merkitys asuinseutua valittaessa Tampereen
seudun vastaajille (n=150).

KUVA 31. Tampereen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin (palvelut)
tekijöihin (n=150).

Liikunta

Lasten päivähoito

Terveydenhoito

Peruspalvelut

Lasten koulut

Ilta- ja yöelämä

Erikoisliikkeet

Aikuiskoulutus

Ravintolat&kahvilat

P-hoidon vaihtoehdot

Korkeakulttuuri

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tärkeä 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,9

2,9

2,8

2,6

2,5

2,5

2,3

2,0

2,0

1,9

1,9

Aikuiskoulutus

Lasten päivähoito

Peruspalvelut

Liikunta

Lasten koulut

Korkeakulttuuri

Terveydenhoito

Ravintolat&kahvilat

Erikoisliikkeet

Ilta- ja yöelämä

P-hoidon vaihtoehdot

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,8
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Toiminnallisen ympäristön palvelut voidaan Tampereen seudun tulosten osalta jakaa kolmeen

ryhmään niiden tärkeyden perusteella. Tärkeimpiä ovat seudun tarjoamat liikunta- ja harras-

tusmahdollisuudet, lasten päivähoitojärjestelyjen toimivuus, monipuoliset yksityiset ja julki-

set terveydenhoitopalvelut sekä peruspalveluiden sijainti lähellä asuntoa. Tärkeimpiä ovat siis

päivittäin tarvittavat tai kaikkien ihmisryhmien käyttämät peruspalvelut (kuva 30).

Toisen ryhmän muodostavat monipuoliset koulumahdollisuudet koululaisille ja jo perus-

koulun suorittaneille (Lasten koulut), aikuisille suunnatut vapaa-ajanviettomahdollisuudet, kuten

kevyen musiikin konsertit, elokuvat, pelisalit, discot, yökerhot jne., (Ilta- ja yöelämä), moni-

puoliset ja laajan valikoiman erikoisliikkeet sekä aikuisille tarjolla olevat jatko- tai täydennys-

koulutusmahdollisuudet.

Kolmantena ryhmänä ovat monipuolinen ravintola- ja kahvilatarjonta, monipuoliset mah-

dollisuudet lasten päivähoidossa, (englanninkieliset, steiner, iltahoito, jne.) ja korkeakulttuu-

rin tarjonta kuten ooppera, museot, taidenäyttelyt, teatteri, jne.  Palveluiden merkitys vähenee

niiden ylellisyysluonteen kasvaessa ja ensisijaisen kohderyhmän pienentyessä. Kulttuuritar-

jonnankin osalta on hyvä huomata, että vaikka se saa pienimmän merkityksen ja 25 % ei pidä

sitä lainkaan tärkeänä tekijänä asuinseutua valittaessa, 27 % vastaajista pitää sitä kuitenkin

tärkeänä tekijänä. Ravintola- ja kahvilatarjonta ja ilta- ja yöelämä ovat luonnollisesti tärkeäm-

piä nuoremmille eli alle 35-vuotiaille perheettömille ihmisille, mutta eivät kuitenkaan yksise-

litteisesti vain heille. Lisäksi 13 % vastaajista pitää erittäin tärkeänä aikuisille suunnattua va-

paa-ajanviettotarjontaa ja ei lainkaan tärkeänä 18 % vastaajista, joten arvostukset jakautuvat

tämäntyyppisissä palveluissa aina skaalan molempiin päihin. Verrattuna muihin kaupunkeihin

arvostukset eivät juuri vaihtele.

Toiminnallisen ympäristön eri palveluihin ollaan hyvin tasaisen tyytyväisiä ja vain seudun

aikuisille tarjoamat jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet (Aikuiskoulutus) ja monipuo-

liset mahdollisuudet päivähoidossa (P-hoidon vaihtoehdot) poikkeavat tasaisesta jakaumasta

hienoisesti (kuva 31).

Tärkeyden osalta palveluiden hierarkiassa on nähtävissä selkeä logiikka, missä päivittäi-

siin toimintoihin ja perushyvinvointiin tarvittavat palvelut nähdään tärkeimpinä ja ns. ylelli-

syyspalvelut vähemmän tärkeinä. Myös ylellisyyspalveluita erittäin tärkeänä tai tärkeänä pitä-

vä ryhmä on kuitenkin olemassa. Tämän ryhmän preferensseistä ja niiden leviämisestä laa-

jemmalle osaajaryhmään riippuu, miten erikoispalveluja voidaan käyttää kilpailuetuna kau-

punkien välisessä kilpailussa osaavasta työvoimasta. Tämän otoksen perusteella osaajat eivät

siis pidä ylellisyyspalveluita kovinkaan merkittävinä tekijöinä asuinseutua valittaessa. Tampe-

reen seudulla ollaan yleisesti astetta tyytymättömämpiä palveluihin kuin Helsingin seudulla,

mutta jonkin verran tyytyväisempiä kuin Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seudulla. Kokonai-

suutena seudun palvelut ovat siis mahdollinen vahvuus verrattuna pienempiin kaupunkiseu-

tuihin, mutta vaikuttavuus riippuu osaajien preferenssien muutoksista ja kaupunkiseutujen

palvelutarjonnan mahdollisen erilaistumisen tiedostamisesta.
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KUVA 32. Toiminnallisten tekijöiden (saavutettavuus) merkitys asuinseutua valittaessa Tam-
pereen seudun vastaajille (n=150).

KUVA 33. Tampereen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin (saavutet-
tavuus) tekijöihin (n=150).

Paikallisliikenne

Nopea työmatka

Kaukoliikenne

Kaupunki lähellä

Kv-yhteydet

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tärkeä 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,6

2,3

2,1

2,0

1,9

Kaupunki lähellä

Nopea työmatka

Kaukoliikenne

Paikallisliikenne

Kv-yhteydet

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,3

2,0

1,9

1,7

1,5



Kaupunkiseutujen vahvuuksia ja pullonkauloja - Tampereen seutu

93

Toiminnallisen ympäristön  saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä erityisesti hyvin toimiva

julkinen paikallisliikenne (Paikallisliikenne) ja ajallisesti nopea yhteys asunnolta työpaikalle

(Nopea työmatka) ovat Tampereen seudun vastaajille tärkeitä tekijöitä asuinseutua valittaessa.

Hyvin toimiva julkinen paikallisliikenne on jopa jonkin verran tärkeämpi kuin muilla kaupun-

kiseuduilla (ka 2,2 - 2,7) Helsingin seutua lukuun ottamatta (ka 1,7). Myös hyviä kaukoliiken-

neyhteyksiä arvostetaan kuten muillakin kaupunkiseuduilla, kuitenkin jälleen astetta vähem-

män kuin Helsingin seudulla  (kuva 32).

Suuren kaupunkikeskuksen helppo saavutettavuus (Kaupunki lähellä) ja helposti saavutet-

tavissa olevat kansainväliset yhteydet (Kv-yhteydet) ovat vähemmän tärkeitä, mutta kuitenkin

huomattavalle osalle vastaajista erittäin tärkeitä (kuva 32). Helposti saavutettavat kansainväli-

set yhteydet ovat erittäin tärkeitä 12 %:lle ja tärkeitä 35 %:lle vastaajista. Kyse on siten palve-

lun luonteesta eli sama palvelu voi olla toisille päivittäisen toiminnan edellytys ja toisille har-

voin käytetty ylellisyyshyödyke. Keskimäärin kansainväliset liikenneyhteydet koetaan vähem-

män tärkeinä kuin Helsingin ja Turun seuduilla, mutta tärkeämpinä kuin Jyväskylän ja Seinä-

joen seuduilla. Suuren kaupunkikeskuksen läheisyyden tärkeys noudattelee samaa linjaa.

Ymmärrettävästi suuren kaupunkikeskuksen läheisyyteen ollaan erittäin tyytyväisiä maan

toiseksi suurimmalla kaupunkiseudulla (kuva 33). Tosin tähän ominaisuuteen ollaan lähes yhtä

tyytyväisiä myös pienemmillä kaupunkiseuduilla (ka 1,4 - 1,8). Samoin työmatkan ajalliseen

kestoon ollaan enemmän kuin tyytyväisiä (Nopea työmatka), mitä osaltaan selittää se, että

vastaajien keskimääräinen työmatka oli Tampereen seudulla alle 10 km. Toisaalta myös tähän

tekijään ollaan suunnilleen yhtä tyytyväisiä muillakin kaupunkiseuduilla Helsingin seutua lu-

kuun ottamatta. Myös kaukoliikenneyhteyksiin ollaan enemmän kuin tyytyväisiä ja keskiarvo

on lähes sama kuin Helsingin seudulla ja jonkin verran parempi kuin Jyväskylän, Porin tai

Seinäjoen seuduilla. Kansainvälisiin yhteyksiin ollaan selkeästi tyytymättömämpiä kuin Hel-

singin seudulla, mutta tyytyväisempiä kuin Jyväskylän, Porin tai Seinäjoen seuduilla (ka 2,4 -

2,6). Paikallisliikenteeseen ollaan yhtä tyytyväisiä kuin Helsingin seudulla, mutta selkeästi

tyytyväisempiä kuin muilla kaupunkiseuduilla (ka 2,3 - 2,8). Suhteessa muihin kaupunkiseu-

tuihin Helsingin seutua lukuun ottamatta Tampereen kaupunkiseudulle ominainen vahvuus

onkin tyytyväisyys julkisen paikallisliikenteen toimivuuteen. Myös kaukoliikenne ja kansain-

väliset yhteydet noudattelevat samaa linjaa, mutta eivät yhtä selkeästi. Tosin kansainvälisiä

yhteyksiä ei pidetä kovinkaan merkittävänä tekijänä asuinseutua valittaessa, ei etenkään Hel-

singin seudun ulkopuolella.

Kaiken kaikkiaan saavutettavuuteen liittyviin tekijöihin ollaan Tampereen seudulla enem-

män kuin tyytyväisiä pois lukien helposti saavutettavat kansainväliset yhteydet, jotka nekin

saavat kohtuullisen hyvän keskiarvon 2,3 (kuva 33). Myös saavutettavuuteen liittyvien teki-

jöiden samoin kuin palveluiden kohdalla niiden merkityksen ratkaisee tulevaisuudessa arvos-

tusten muutokset ja ihmisten lisääntynyt tietoisuus kaupunkiseutujen tarjoamista erilaisista

mahdollisuuksista.
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Fyysinen ympäristö

KUVA 34. Fyysisen ympäristön tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Tampereen seu-
dun vastaajille (n=150)

KUVA 35. Tampereen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa fyysisen ympäristön teki-
jöihin  (n=150)

Viihtyisä asuinalue

Saasteeton&puhadas

Puistot&viheralueet

Luonnon läheisyys

Asumismuoto

Asunnon korkea laatu

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tärkeä 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

1,7

1,7

1,6

1,5

1,4

Luonnonläheisyys

Asumismuoto

Viihtyisä asuinalue

Asunnon laatu

Puistot&viheralueet

Saasteeton&puhdas

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,4

2,2

2,1

2,1

2,1

2,0
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Fyysisen ympäristön tekijät koetaan asunnon korkealaatuisuutta (kohtuullisen uusi tai uudis-

tettu, ei välitöntä remontoitavaa, jne.) lukuun ottamatta enemmän kuin tärkeiksi tekijöiksi

asuinseutua valittaessa. Tärkeimmäksi tekijäksi Tampereen seudulla nousee asuinalueen viih-

tyisyys (kuva 34) kuten muillakin kaupunkiseuduilla (ka 1,2 - 1,4).  Myös saasteeton ja puhdas

asuinympäristö ja puistojen ja viheralueiden riittävyys ovat hyvin tärkeitä tekijöitä Tampereen

seudun osaajille. Mahdollisuus elämänvaiheeseen sopivaan asumismuotoon (omakoti- tai pa-

ritalo, rivitalo tai kerrostalo, omistus- tai vuokra-asunto) ja luonnonläheisyys tai sen helppo

saavutettavuus arvostettiin myös korkealle. Muihin kaupunkiseutuihin verrattuna fyysisen

ympäristön eri tekijöiden saamat merkitykset ovat lähes identtiset.

Tyytyväisyydessä kaupunkiseudun fyysisen ympäristön tekijöihin Tampereen seutu sai hie-

man muita seutuja heikommat keskiarvot (kuva 35). Nykyiseen asumismuotoonsa (ok-, ker-

rostalo, omistus-, vuokra-asunto, jne.) tamperelaiset olivat kohtuullisen tyytyväisiä, mutta hie-

man tyytymättömämpiä kuin muiden kaupunkiseutujen vastaajat. Muilla kaupunkiseuduilla

keskiarvot vaihtelivat välillä 1,7 - 1,8. Samoin nykyisen asuinalueensa viihtyisyyteen tampe-

relaiset vastaajat olivat lähes tyytyväisiä, mutta jälleen muilla kaupunkiseuduilla oltiin hieman

tyytyväisempiä (ka 1,7 - 1,9). Myös tyytyväisyydessä nykyisen asuinseudun luonnonläheisyy-

teen tai sen helppoon saavutettavuuteen, nykyisen asuinseudun puistojen ja viheralueiden riit-

tävyyteen ja laatuun ja hieman vähemmässä määrin nykyisen asunnon laatuun esiintyi vastaa-

va ero muihin kaupunkiseutuihin verrattuna. Nykyisen asuinseutunsa ympäristön puhtauteen

ja saasteettomuuteen tamperelaisvastaajat olivat joidenkin kaupunkiseutujen kohdalla jopa

selvästi tyytymättömämpiä kuin muiden kaupunkiseutujen vastaajat (ka 1,9 -2,2).

Yhtenä selityksenä tyytymättömyydelle fyysisen ympäristön tekijöihin voidaan pitää vas-

taajien hieman muita kaupunkiseutuja nuorempaa ikäjakaumaa. Vielä asumisuransa alkutai-

paleella olevat osaajat eivät ole löytäneet itselleen optimaalista asuinympäristöä Tampereen

seudulta. Koko aineiston tasolla tyytyväisyys fyysisen ympäristön tekijöihin kasvaa tasaisesti

nuorimmasta ikäluokasta vanhimpaan. Tampereen seudun ero muihin kaupunkiseutuihin ver-

rattuna seuraa melko tarkasti tätä linjaa.  Tampereen seudun vastaajista yli 70 % on alle 35-

vuotiaita, kun koko aineiston tasolla vastaava prosentti on alle 60 %. Myös vanhimpaan ikä-

luokkaan kuuluvia vastaajia on Tampereen seudulla huomattavasti muita vähemmän.

Tämän tutkimuksen perusteella Tampereen seudun fyysinen ympäristö ei ole seudulle eri-

tyinen vahvuus. Toisaalta kun otetaan huomioon vastaajien nuori ikäjakauma, ei voida puhua

erityisestä pullonkaulastakaan. Fyysisen ympäristön merkitys on kuitenkin suuri osaajien poh-

tiessa eri sijoittumisvaihtoehtoja, mutta myös tyytyväisyys fyysiseen ympäristöön on hyvin

tasaista eri kaupunkiseutujen välillä eli se on vielä tällä hetkellä pikemmin perusedellytys kuin

erityinen vahvuus yhdellekään kaupunkiseudulle.
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Tampereen seutu unelmien asuinpaikkana?

Tampereen seudun osaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä asuin- ja elinympäristönsä eri te-

kijöihin. Kolmestakymmenestä kahdesta kysytystä tekijästä vain kymmeneen oltiin enemmän

kuin tyytyväisiä (ka alle 2,0), mutta pääsääntöisesti tekijöihin oltiin ainakin lähes tyytyväisiä

(kuvat 27, 29, 31, 33 ja 35). Suurin osa vastaajista kokeekin Tampereen seudun jopa unelma-

asuinpaikakseen. Kysymykseen “Mikä on unelmapaikkasi eli missä kaupungissa tai seudulla

toivoisit tulevaisuudessa asuvasi pysyvästi tai väliaikaisesti?” vastasi 132 Tampereen seudun

osaajaa ja heistä yli 65 nimesi unelmapaikkansa Tampereen seudulta. Mitään muuta seutua ei

mainittu läheskään yhtä usein. Vielä noin kymmenen vastaajaa unelmoi asuvansa Hämeessä

tai Pirkanmaalla.

Kotimaassa Tampereen seudun ulkopuolella unelmoi asuvansa alle 20 osaajaa. Turun ja

Helsingin seudut saivat yhteensä kymmenisen mainintaa ja loput olivat lähinnä yksittäisiä

kaupunkeja tai kuntia kuten Jyväskylä, Oulu, Porvoo, Seinäjoki, Kauhajoki, Rovaniemi  ja

Toijala. Pääasiassa unelmoidaan siis suurimmista kaupunkiseuduista, vaikka joitakin pienem-

piäkin kaupunkeja listattiin.

Kolmanneksi eniten unelmoitiin asumisesta Euroopan suurissa kaupungeissa. Noin 15 osaa-

jaa mainitsi lähinnä suuria Euroopan maita kuten Englanti, Saksa, Italia, Ranska, Itävalta ja

Sveitsi. Lähes yhtä moni löysi unelmapaikkansa Euroopan rajojen ulkopuolelta. Useimmat

unelmoivat voivansa asua USA:ssa tai Australiassa ja yksi Uudessa-Seelannissa.

Todellisuudessa muuttoa oli vastaajista suunnitellut vain 23 %, mutta yllä olevat luvut ker-

tovat yhtäältä paikallisuuden ja toisaalta kansainvälistymisen suuresta merkityksestä ihmisten

mielikuvissa. Tampereen seudun osaajilla unelmien asuinpaikka muun Suomen kaupunkiseu-

tujen ja ulkomaisten kaupunkiseutujen välillä kallistuu vahvasti kohti jälkimmäistä. Pyrkies-

sään houkuttelemaan osaavaa työvoimaa esimerkiksi Tampereen seudulta muut kaupunkiseu-

dut eivät siis kilpaile vain suomalaisten kaupunkiseutujen, vaan entistä enemmän myös eu-

rooppalaisten ja kaukaisempienkin kaupunkiseutujen vetovoimaisuuden kanssa.

Tieto unelmapaikasta perustui lähes aina omaan kokemukseen (noin 90 %). Tämä on syytä

ottaa huomioon, kun pohditaan imagon rakentamista ja näkyvyyden merkitystä vetovoimai-

suuden kasvattamisessa. Unelmien asuinpaikka perustuu useimmiten siis jonkinlaiseen omaan

kokemukseen ja vain hyvin harvoin pelkästään ulkoapäin luotuun mielikuvaan.
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5.3.   Turun seutu

Turun seudun vastaajan omakuva:

Hän on 38-vuotias perheen isä, joka asuu omassa omakoti- tai paritalossa pientaloalueella. Hän
on valmistunut korkeakoulusta tai yliopistosta. Työssä tarvittava erityisosaaminen liittyy joko
atk-ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen, muuhun tietotekniikkaan, perinteiseen tekniik-
kaan tai hallintoon ja johtamiseen. Hänen työpaikallaan on alle 100 työntekijää ja matkaa työpai-
kalle on noin 17 km. Hän on muuttanut seudulle muualta Suomesta eikä ole suunnitellut pois
muuttamista lähiaikoina.

Internet-kyselyyn vastanneiden jakaumat Turun seudulla:

• ikä: alle 25-vuotias 3 %, 25 - 34-vuotias 34 %, 35 - 44-vuotias 38 % ja 45-vuotias tai yli 25 %
(n=96)

• sukupuoli: naisia 73 % ja miehiä 27 % (n=96)

• nykyinen tilanne: kotoisin nykyiseltä asuinseudulta 40 %, paluumuuttaja 13 % ja tulokas 47 %
(n = 91)

• montako vuotta asunut: yli 10 vuotta 69 %, 6-10 vuotta 9 %, 1-5 vuotta 19 % ja alle vuoden 3
% (n=96)

• asuinalueen tyyppi: Maaseudulla tai haja-asutusalueella 3 %,  maaseututaajamassa 9 %, pien-
taloalueella tai lähiössä 67 % ja kaupungin tai kunnan keskusta-alueella 21 % (n=96)

• asunnon tyyppi: omakoti- tai paritalo 38 %, rivitalo 26 %, kerrostalo 35 % ja muu 1 % (n=96)

• asunnon omistussuhde: omistusasunto 84 %, vuokra-asunto 14 % ja muu 2 % (n=96)

• kotitalouden muoto: yhden hengen kotitalous 18 %, avo- tai avioliitto (ei lapsia) 14 %, avio- tai
avoliitto (lapsia) 60 %, yksi vanhempi ja lapsia 5 % ja muu 3 % (n=96)

• valmistunut: ammattikorkeakoulusta tai opistosta 34 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (pe-
rustutkinto) 40 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (lis. tai tohtori) 14 %, muualta 2 %, opinnot
ovat kesken 8 % ja ei ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja 1 % (n=96)

• erityisosaaminen: atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen 19 %, muu tietotekniikkaan
liittyvä osaaminen 14 %, tekniikkaan liittyvä osaaminen 22 %, fysiikkaan ja kemiaan liittyvä
osaaminen 8 %, hallintoon ja/tai johtamiseen liittyvä osaaminen 24 % ja muu osaaminen 13 %
(n=96)

• muuttamassa vai ei: kyllä 16,5 % ja ei 83,5 %.

Lyhyt lukuohje:

Tekstiin sijoitetut merkinnät kuten (ka 1,4) tai (ka 2,1-2,4) viittaavat muiden kaupunkiseutujen
vastaavien tekijöiden keskiarvoihin tai aina erikseen mainitun vastaajaryhmän keskiarvoihin.
Tarkastelun kohteena olevan kaupunkiseudun keskiarvoja tekstissä ei ilmoiteta, vaan ne ovat
nähtävissä kullakin aukeamalla esitetyistä kuvista. Keskiarvot on laskettu asteikosta:

• 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä tai

• 1 = erittäin tyytyväinen, 2 = tyytyväinen, 3 = jonkin verran tyytyväinen, 4 = ei lainkaan
tyytyväinen

Pääsääntöisesti tekstissä käsitellään ensin osaajien yleiset arvostukset eli eri tekijöiden tärkeys ja
toiseksi tyytyväisyys nykyisen asuinseudun ominaisuuksiin.
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Taloudellinen

KUVA 36. Taloudellisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Turun seudun vastaajille
(n=96)

KUVA 37. Turun seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa taloudellisiin tekijöihin (n=96)

Puolison työpaikka

Hyvä työpaikka

Asumiskustannukset

Uramahdollisuudet

Laajat työmarkkinat

Työmatkakustannukset

Tietty yritys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä   

4,03,53,02,52,01,51,0

2,8

2,5

2,2

2,1

1,8

1,5

1,5

Asumiskustannukset

Työmatkakustannukset

Työpaikka

Puolison työpaikka

Uramahdollisuudet

Työmarkkinat

1 = erittäin tyytyväinen. . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,6

2,6

2,3

1,9

1,8

1,7



Kaupunkiseutujen vahvuuksia ja pullonkauloja - Turun seutu

99

Turun seudun osaajat arvostavat taloudellisen ympäristön tekijöitä yhtä paljon kuin muiden-

kin kaupunkiseutujen osaajat. Mikään tekijöistä ei saa arvoa, jota voisi kutsua juuri Turun

seudun vastaajille ominaiseksi. Tärkeimmät tekijät ovat hyvä työpaikka sekä vastaajalle itsel-

leen että mahdolliselle puolisolle (kuva 36). Kolmanneksi tärkein tekijä on asunnosta makset-

tava hinta tai vuokra kuten muillakin seuduilla Helsingin seutua lukuun ottamatta. Hieman

vähemmän tärkeitä ovat seudun tarjoamat mahdollisuudet edetä työuralla (Uramahdollisuu-

det) ja useampien kiinnostavien työpaikkamahdollisuuksien (Laajat työmarkkinat) olemassa-

olo seudulla. Selkeästi vähemmän merkitsevät työmatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mah-

dollisuus työskennellä tietyssä yrityksessä.

Arvostukset ovat siis Turun seudulla hyvin samankaltaisia kuin muillakin seuduilla ja myös

tyytyväisyys tärkeimpinä pidettyihin tekijöihin eli omaan työpaikkaan sekä asuinseudun puo-

lisolle tarjoamiin työmahdollisuuksiin noudattelee muiden kaupunkiseutujen keskiarvoja (kuva

37). Tyytyväisyydessä taloudellisen ympäristön tekijöihin on kuitenkin joitakin paikallisiakin

piirteitä. Nykyiseen työpaikkaansa Turun seudun osaajat ovat astetta tyytymättömämpiä kuin

muiden seutujen vastaajat  (ka 1,6-1,8), mutta ero on hyvin pieni.

Pullonkauloina Turun seudulla voidaan nähdä tyytymättömyys asuinseudun tarjoamien työ-

paikkamahdollisuuksien laajuuteen (Työmarkkinat) ja seudulla sijaitsevien yritysten tarjoamiin

urakehitysmahdollisuuksiin (Uramahdollisuudet). Nämä tekijät erottavat Turun seudun sel-

västi Helsingin ja Tampereen seuduista. Tyytyväisyys työpaikkamahdollisuuksien laajuuteen

saa Turun seudulla vain keskiarvon 2,6, kun se Helsingin seudulla on 1,5 ja Tampereen seu-

dulla 1,9. Myös Jyväskylässä työpaikkamahdollisuuksien laajuuteen ollaan hieman tyytyväi-

sempiä (ka 2,5) kuin Turun seudulla. Samoin tyytyväisyys seudun yritysten tarjoamiin urake-

hitysmahdollisuuksiin on huomattavasti alhaisempaa Turun seudulla kuin Helsingin (ka 1,6),

Tampereen (ka 2,0) tai Jyväskylän (ka 2,3) seuduilla. Tyytyväisyys työmarkkinoihin on Turun

seudulla selkeästi lähempänä pienempien kaupunkiseutujen eli Porin ja Seinäjoen tasoa kuin

vastaavan kokoisen Tampereen seudun.

Puolison työpaikkaan ollaan sen sijaan muita seutuja (ka 2,4 -2,7) hieman tyytyväisempiä,

Helsingin seutua lukuun ottamatta (ka 1,8). Asumiskustannuksiin sitä vastoin ollaan tyytyväi-

sempiä kuin Helsingin seudulla (ka 2,3) ja jopa jonkin verran tyytyväisempiä kuin muilla kau-

punkiseuduilla yleensä (ka 1,8 - 2,3). Turun seudun vastaajien hieman muita vastaajia korke-

ampi ikäjakauma voi osittain selittää muita suuremman tyytyväisyyden puolison työpaikka-

mahdollisuuksiin sekä tyytymättömyyden uramahdollisuuksiin ja tarjolla olevien työmahdol-

lisuuksien laajuuteen (Työmarkkinat). Turun seudulle ei taloudellisen ympäristön tekijöistä

näytä muodostuvan erityisiä vahvuuksia suhteessa muihin seutuihin, vaikka asumiskustan-

nuksiin ja puolison työpaikkamahdollisuuksiin ollaankin astetta muita kaupunkiseutuja tyyty-

väisempiä.
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Sosiaalinen

KUVA 38. Sosiaalisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Turun seudun vastaajille
(n=96).

KUVA 39. Turun seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa sosiaalisen ympäristön teki-
jöihin (n = 96).

Seudun turvallisuus

Seudun imago

"Paikan henki"

Kansainvälisyys

1 = erittäin tyytyväinen. . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,2

2,1

2,1

1,8

Alueen turvallisuus

"Paikan henki"

Ystävät tai tuttavat

Seudun imago

"Sielun veljiä"

Suku tai juuret

Kansainvälisyys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,3

2,9

2,7

2,7

2,5

2,2

1,4
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Sosiaalisen ympäristön tekijöistä arvostetuin oli turvallisuus kuten kaikilla muillakin seuduil-

la (kuva 38). Sosiaalisten tekijöiden tärkeys vastaa Turun seudulla muiltakin osin hyvin tar-

kasti muiden kaupunkiseutujen vastaavia keskiarvoja. Esimerkiksi vastaajan kanssa saman-

henkisten ihmisten asuminen seudulla (“Sielun veljiä”) saa Turun seudulla keskiarvon 2,6 ja

muilla seuduilla se vaihtelee välillä 2,5 - 2,7. Kokonaisuutena sosiaalisten tekijöiden arvostus

on hyvin samansuuntaista muiden kaupunkiseutujen kanssa.

Samansuuntaisuudesta on kuitenkin kaksi poikkeusta. Ainoa vain Turun seudulle ominai-

nen piirre on ystävien ja tuttavien hieman muita kaupunkiseutuja pienempi (ka 2,1 - 2,2) mer-

kitys asuinseutua valittaessa. Ystävien ja tuttavien merkitys kuitenkin vähenee selkeästi siir-

ryttäessä nuoremmista ikäluokista vanhempiin eli Turun vastaajien hieman muita korkeampi

keski-ikä selittää osaltaan tätä ilmiötä. Turun seudun vastaajista yli 60 % kuuluu kahteen van-

himpaan ikäryhmään, kun taas koko aineistossa kahteen vanhimpaan ikäryhmään kuuluu hie-

man yli 40 % vastaajista.

Toinen poikkeus on sukulaisten tai omien juurien merkitys asuinseutua valittaessa (Suku

tai juuret). Turun seutu kuuluu yhdessä Jyväskylän kanssa keskikastiin (ka 2,9), kun taas Hel-

singissä ja Tampereella sukulaiset tai omat juuret seudulla vaikuttavat asuinseudun valintaan

hieman vähemmän (ka 3,1) ja pienemmillä kaupunkiseuduilla Porissa ja Seinäjoella hieman

enemmän (ka 2,5 - 2,6).

Tyytyväisyys sosiaalisen ympäristön tekijöihin on Turun seudulla tasaista, eikä ratkaise-

vasti poikkea viiden muun kaupunkiseudun keskiarvoista (kuva 39). Sosiaalisen ympäristön

tekijöistä ylivoimaisesti tärkeimmäksi koettuun eli turvallisuuteen Turun seudun vastaajat ovat

hieman tyytyväisempiä kuin Tampereen (ka 2,1), Porin (ka 2,0) tai Helsingin (ka 1,9) vastaa-

jat. Muihin sosiaalisen ympäristön tekijöihin vastaajat ovat lähes tyytyväisiä. Turun seudulle

ominaisia vahvuuksia tai pullonkauloja ei sosiaalisen ympäristön tekijöistä ole mahdollista

nostaa esiin.

Myös Turun kaupunkiseudulla sosiaalisen ympäristön tekijät saavat siis turvallisuutta ja

hyvää paikan henkeä tai ilmapiiriä lukuun ottamatta suhteellisen vähäisen merkityksen. Näin

ollen näistä tekijöistä on kahta edellä mainittua lukuun ottamatta hankalaa muodostaa merkit-

täviä vahvuuksia kaupunkiseudulle. Lisäksi tyytyväisyys on pääsääntöisesti hyvin tasaista eri

kaupunkiseutujen välillä ja vahvuuksien rakentaminen suhteessa muihin seutuihin vaatisi jon-

kinlaista erottautumista tästä tasapäisyydestä.
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Toiminnallinen

KUVA 40. Toiminnallisten tekijöiden (palvelut) merkitys asuinseutua valittaessa Turun seu-
dun vastaajille (n=96).

KUVA 41. Turun seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin (palvelut) teki-
jöihin (n=96).

Lasten päivähoito

Lasten koulut

Terveydenhoito

Liikunta

Peruspalvelut

Erikoisliikkeet

Aikuiskoulutus

Ilta- ja yöelämä

P-hoidon vaihtoehdot

Ravintolat&kahvilat

Korkeakulttuuri

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,9

2,9

2,7

2,6

2,5

2,4

2,2

2,1

2,0

1,8

1,8

Lasten päivähoito

Terveydenhoito

Liikunta

Peruspalvelut

Erikoisliikkeet

Lasten koulut

Ilta- & yöelämä

Aikuiskoulutus

Ravintolat&kahvilat

Korkeakulttuuri

P-hoidon vaihtoehdot

1 = erittäin tyytyväinen. . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,2

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,6



Kaupunkiseutujen vahvuuksia ja pullonkauloja - Turun seutu

103

Turun seudulla tärkeimpinä palveluina pidettiin monipuolisia koulumahdollisuuksia koululai-

sille ja peruskoulun jo suorittaneille (Lasten koulut) sekä lasten päivähoitojärjestelyjen toimi-

vuutta (Lasten päivähoito). Koulujen merkitys oli selvästi muita kaupunkiseutuja suurempi

(ka 2,2 - 2,4), mikä mahdollisesti johtuu Turun seudun vastaajien lasten ikärakenteesta. Hei-

dän lapsensa ovat muita useammin iässä, jolloin koulu- ja lukiovaihtoehtojen pohtiminen tu-

lee ajankohtaiseksi. Lähes puolessa Turun seudun lapsiperheistä on kouluikäinen lapsi tai lap-

sia, kun koko aineistossa seitsemänvuotiaita tai sitä vanhempia on vain noin 30 %:ssa lapsi-

perheistä. Jos Turun seudun vastaajien koulumahdollisuuksien arvostus johtuu lasten koulu-

ikäisyydestä ja teeman ajankohtaisuudesta, tämä viitannee laajemminkin erilaisten erikoislu-

kioiden ja -luokkien merkityksen kasvamiseen osaajien sijoittumispäätöksissä lähitulevaisuu-

dessa.

Muut tärkeät palvelut olivat samoja kuin muillakin kaupunkiseuduilla eli Turun seudun

vastaajat arvostivat monipuolisia terveydenhoitopalveluja, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia

sekä peruspalveluiden (kauppa, kioski, tms.) sijaitsemista lähellä asuntoa. Näitä vähemmän

arvostettiin monipuolisen ja laajan valikoiman omaavia erikoisliikkeitä, aikuisille tarjolla ole-

via jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuuksia (Aikuiskoulutus), aikuisille suunnattuja va-

paa-ajanviettomahdollisuuksia kevyen musiikin konserteista, elokuviin, pelisaleihin ja yöker-

hoihin saakka (Ilta- ja yöelämä). Myös monipuolinen ravintola- ja kahvilatarjonta sekä kor-

keakulttuuri oopperoineen, museoineen, teattereineen ja taidenäyttelyineen sekä monipuoliset

mahdollisuudet lasten päivähoidossa (P-hoidon vaihtoehdot) olivat vastaajille vähemmän tär-

keitä tekijöitä asuinseutua valittaessa. Tärkeimpiä ovat siis tässäkin päivittäiseen toimintaan

ja hyvinvointiin liittyvät palvelut ja vasta sitten  ns. ylellisyyspalvelut (kuva 40).

Turun seudulla kuten pääasiassa muillakin kaupunkiseuduilla tyytyväisyys palveluihin on

hyvin tasaista. Ainoastaan tyytyväisyys lasten päivähoitojärjestelyihin korostuu jonkin verran

muita seutuja parempana (ka 1,8 - 1,9). Muilta osin tyytyväisyys vaihtelee välillä 1,8 ja 2,2 ja

noudattaa samaa linjaa muiden kaupunkiseutujen kanssa (kuva 41).

Erityisiä Turun seudulle luonteenomaisia vahvuuksia ei palveluista ainakaan suhteessa Hel-

singin ja Tampereen kaupunkiseutuihin synny ja vain joihinkin toimintoihin ollaan mainitta-

vasti tyytyväisempiä kuin Turun seutua pienemmillä kaupunkiseuduilla. Esimerkiksi tyytyväi-

syys Turun seudun laajaan ja monipuoliseen  erikoisliikkeiden tarjontaan on selvästi korkeam-

paa kuin Jyväskylän ja Porin seuduilla (ka 2,4 - 2,5). Tällaisista tekijöistä on kuitenkin har-

haanjohtavaa puhua erityisinä kaupunkiseudun vahvuuksina, koska niiden merkitys asuinseu-

dun valinnalle on lähinnä marginaalinen. Toisaalta yksikään palvelu ei näytä muodostuvan

myöskään pullonkaulaksi tai edes viittaavan tällaiseen mahdollisuuteen Turun seudulla.
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KUVA 42. Toiminnallisten tekijöiden (saavutettavuus) merkitys asuinseutua valittaessa Turun
seudun vastaajille (n=96).

KUVA 43. Turun seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin tekijöihin (saa-
vutettavuus) (n= 96).

Nopea työmatka

Kaupunkilähellä

Kv-yhteydet

Paikallisliikenne

Kaukoliikenne

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,3

2,3

2,2

2,2

1,9

Kaupunki lähellä

Nopea työmatka

Kaukoliikenne

Kv-yhteydet

Paikallisliikenne

1 = erittäin tyytyväinen. . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,3

2,2

1,9

1,6

1,4
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Toiminnallisen ympäristön  saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä erityisesti ajallisesti nopea

yhteys asunnolta työpaikalle (Nopea työmatka) on Turun seudun vastaajille tärkeä tekijä asuin-

seutua valittaessa (kuva 42). Hyvät kansainväliset yhteydet tai niiden helppo saavutettavuus

(Kv-yhteydet) ovat jopa hieman tärkeämmät kuin Helsingin seudulla (ka 2,3) ja selvästi tär-

keämmät kuin muilla kaupunkiseuduilla (ka 2,5 - 2,9). Kansainvälisten yhteyksien merkitystä

selittänee osittain Turun seudun vastaajien hieman muita korkeampi ikärakenne, koska koko

aineistossa vanhemmat ikäryhmät pitävät helposti saavutettavia kansainvälisiä yhteyksiä sel-

keästi nuorempia tärkeämpinä. Urallaan jo hieman pidemmälle edenneet 35 - 44-vuotiaat tar-

vinnevat myös kansainvälisiä yhteyksiä alle 35-vuotiaita enemmän, vaikka nuorten osuus kan-

sainvälisissä tehtävissä jatkuvasti kasvaakin.

Hyvin toimiva julkinen paikallisliikenne on sen sijaan jonkin verran vähemmän tärkeä kuin

muilla suurilla kaupunkiseuduilla (ka 1,7 - 2,2). Hyvät kaukoliikenneyhteydet ovat yhtä tärke-

ät kuin muillakin kaupunkiseuduilla lukuun ottamatta Helsingin seutua (ka 2,6). Suuren kau-

punkikeskuksen helppo saavutettavuus (Kaupunki lähellä) on hieman vähemmän tärkeä kuin

Helsingin seudulla (ka 2,0), suunnilleen yhtä tärkeä kuin Tampereen seudulla (ka 2,3) ja jon-

kin verran tärkeämpi kuin Jyväskylän, Porin, tai Seinäjoen seuduilla (ka 2,4 - 2,7). Turun

seudun osaajille on siis ominaista kansainvälisten yhteyksien merkityksen korostaminen sekä

Helsingin ja Tampereen seuduista poikkeava ja lähempänä pienempien kaupunkiseutujen suh-

tautumista oleva julkisen paikallisliikenteen arvostus.

Suuren kaupunkikeskuksen läheisyyteen ollaan suunnilleen yhtä tyytyväisiä Turun kau-

punkiseudulla (kuva 43) kuin muillakin kaupunkiseuduilla (ka 1,4 - 1,5) ehkä Porin ja Seinä-

joen kaupunkiseutuja lukuun ottamatta (ka 1,8). Samoin työmatkan ajalliseen kestoon (Nopea

työmatka) ollaan suunnilleen yhtä tyytyväisiä kuin muillakin kaupunkiseuduilla (ka 1,6 - 1,8)

Helsingin seutua lukuun ottamatta (ka 2,1). Myös kaukoliikenneyhteyksiin ollaan enemmän

kuin tyytyväisiä ja keskiarvo on lähes sama kuin Helsingin seudulla ja jonkin verran parempi

kuin Jyväskylän, Porin tai Seinäjoen seuduilla. Erityisiä kaupunkiseudulle tunnusomaisia vah-

vuuksia ei saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä nouse esiin, vaikka Turun seudulla näihin

tekijöihin ollaankin astetta tyytyväisempiä kuin pienemmillä kaupunkiseuduilla. Kansainväli-

siin yhteyksiin ollaan selkeästi tyytymättömämpiä kuin Helsingin seudulla, mutta tyytyväi-

sempiä kuin muilla seuduilla (ka 2,3 - 2,6). Myös paikallisliikenteeseen ollaan tyytymättö-

mämpiä kuin Helsingin tai Tampereen seuduilla (ka 2,0), mutta jonkin verran tyytyväisempiä

kuin muilla kaupunkiseuduilla (ka 2,5 - 2,8).

Saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä lähinnä hyvät kaukoliikenneyhteydet ovat  Turun

seudulle vahvuus suhteessa pienempiin kaupunkiseutuihin. Varsinaisia pullonkauloja ei ole,

vaikka tyytyväisyys kansainvälisiin liikenneyhteyksiin suhteessa Helsingin ja Tampereen seu-

tuihin voitaisiin osittain tällaisena nähdä. Kansainvälisten yhteyksien merkitystä korostaa se,

että Turun seudun vastaajat pitävät niitä tärkeämpinä kuin muiden seutujen vastaajat.
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Fyysinen

KUVA 44. Fyysisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Turun seudun vastaajille (n=96).

KUVA 45. Turun seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa fyysisen ympäristön tekijöihin
(n = 96).

Viihtyisiä asuinalue

Saasteeton&puhdas

Puistot&viheralueet

Luonnonläheisyys

Asumismuoto

Asunnon korkealaatu

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä  

4,03,53,02,52,01,51,0

2,0

1,7

1,7

1,6

1,5

1,3

Viihtyisä asuinalue

Asumismuoto

Asunnon laatu

Luonnonläheisyys

Puistot&viheralueet

Saasteeton&puhdas

1 = erittäin tyytyväinen. . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7
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Turun seudun vastaajat pitävät kaikkia fyysisen ympäristön tekijöitä enemmän kuin tärkeinä

asuinseutua valittaessaan. Vain asunnon korkea laatu (kohtuullisen uusi tai uudistettu, ei väli-

töntä remontoitavaa, jne.) saa keskiarvon 2,0 eli tärkeä. Tärkeimmäksi tekijäksi Turun seudul-

la nousee melko yleinen ja positiivisia ominaisuuksia kokoava asuinalueen viihtyisyys (kuva

44). Myös saasteeton ja puhdas asuinympäristö, puistojen ja viheralueiden riittävyys, mahdol-

lisuus elämänvaiheeseen sopivaan asumismuotoon (omakoti- tai paritalo, rivitalo tai kerrosta-

lo, omistus- tai vuokra-asunto) ja luonnonläheisyys tai sen helppo saavutettavuus saavat selke-

ästi tärkeätä suuremman merkityksen eli keskiarvot ovat hyvin lähellä muiden kaupunkiseutu-

jen vastaavia keskiarvoja.

Tyytyväisyydessä kaupunkiseudun fyysisen ympäristön tekijöihin Turun seutu sai hieman

muita seutuja paremmat keskiarvot (kuva 45). Nykyiseen asumismuotoonsa (ok-, kerrostalo,

omistus-, vuokra-asunto, jne.) Turun seudun vastaajat olivat enemmän kuin tyytyväisiä, mutta

muilla kaupunkiseuduilla keskiarvot vaihtelivat välillä 1,8 - 2,1. Samoin nykyisen asuinalu-

eensa viihtyisyyteen oltiin enemmän kuin tyytyväisiä ja tyytyväisempiä kuin muilla seuduilla

yleensä (ka 1,8 - 2,1). Tyytyväisyydessä nykyisen asuinseudun luonnonläheisyyteen tai sen

helppoon saavutettavuuteen vastaava ero ilmeni lähinnä suhteessa Helsingin ja Tampereen

seutuihin. Nykyisen asuntonsa laatuun Turun seudun vastaajat olivat sen sijaan tyytyväisem-

piä kuin  muiden seutujen vastaajat.

Yhtenä selityksenä tyytyväisyydelle fyysisen ympäristön tekijöihin voidaan pitää vastaaji-

en hieman muita kaupunkiseutuja korkeampaa ikäjakaumaa. Asumisurallaan jo jonkin verran

edenneet osaajat ovat löytäneet itselleen sopivan asuinympäristön  seudulta, joka tarjoaa tähän

monia mahdollisuuksia. Koko aineistoa tarkastellen erityisesti asunnon laatuun ja asumismuo-

toon liittyvä tyytyväisyys kasvaa iän myötä, mutta jonkin verran myös tyytyväisyys asuinym-

päristön viihtyisyyteen ja muihin asuinympäristön tekijöihin.

Ei voida sanoa, että Turun seudun fyysinen ympäristö muodostaisi selkeää vahvuutta tai

pullonkaulaa suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Vaikka fyysisen ympäristön merkitys on

suuri, kun osaajat arvottavat eri sijoittumisvaihtoehtoja, myös tyytyväisyys fyysiseen ympäris-

tön tekijöihin on hyvin tasaista eri kaupunkiseutujen välillä.  Näin ollen siitä on erittäin vaike-

aa muodostaa merkittävää vahvuutta suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Pikemminkin kor-

kealaatuinen ympäristö toimii perusedellytyksenä alueelle muuttamiselle ja vasta kaupunki-

seutujen fyysisten ympäristöjen selkeä laadullinen erilaistuminen ja sen yleinen tiedostaminen

synnyttäisi varsinaisia seutujen välisiä vahvuuksia ja pullonkaulatilanteita. Vielä toistaiseksi

kaupunkiseutujen fyysinen ympäristö koetaan hyväksi kaikilla tutkituilla kaupunkiseuduilla,

mutta ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä ja yhteiskunnan erilaistuessa mielikuvat tasalaatui-

sesta kaupunkiympäristöstä saattavat hyvinkin muuttua.
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Turun seutu unelmien asuinpaikkana?

Myös Turun seudun osaajat valitsevat useimmiten oman asuinseutunsa unelmapaikakseen.

Kysymykseen “mikä on unelmapaikkasi eli missä kaupungissa tai seudulla toivoisit tulevai-

suudessa asuvasi pysyvästi tai väliaikaisesti” vastasi 90 Turun seudun osaajaa ja heistä noin 40

nimesi unelmapaikkansa Turun seudulta. Tyytyväisyyttä kotiseudun ominaisuuksiin kysyttiin

kolmenkymmenenkahden tekijän kautta ja näistä kuusitoista sai pienemmän keskiarvon kuin

2,0 eli niihin oltiin enemmän kuin tyytyväisiä. Tämä on selvästi vähemmän kuin Helsingin

seudulla (22), mutta enemmän kuin muilla seuduilla. Turun seudun osaajat ovat siis suhteelli-

sen tyytyväisiä nykyiseen asuinseutuunsa. Tyytyväisyys ei kuitenkaan takaa asuinseudulle jää-

mistä, vaan muualla avautuvat mielenkiintoiset mahdollisuudet voivat saada tyytyväisenkin

osaajan vastaamaan haasteeseen.

Kotimaassa Turun seudun ulkopuolella unelmoi asuvansa noin 15 osaajaa. Tampere mai-

nittiin viisi kertaa ja Helsingin seutu kahdesti. Muita yksittäisiä kaupunkeja tai kuntia ei mai-

nittu, vaan viitattiin laajempiin alueisiin kuten järvi-Suomi, Lounais-Suomi, Keski-Suomi tai

Keski-Pohjanmaa tai vain Suomi. Ainoastaan siis Tampereen seutu mainittiin useampaan ker-

taan ja muut maininnat olivat huomattavasti laajemmalle alueelle kohdennettuja.

Myös Euroopassa asumisesta unelmoi noin 15  Turun seudun osaajaa. Useimmiten mainit-

tiin Ranska, Englanti, Saksa, Italia tai Sveitsi. Joitakin paikkoja mainittiin kaupungin tarkkuu-

della kuten Caen ja Sofia Antipolis. Myös laajempia määritelmiä käytettiin ja unelmapaikkana

mainittiin vain eurooppalainen pääkaupunki. Lähes yhtä moni löysi unelmapaikkansa Euroo-

pan rajojen ulkopuolelta. Useimmat unelmoivat voivansa asua Yhdysvalloissa, mutta yksittäi-

set vastaajat myös Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Yhdysvalloista mainittiin tuttuja kau-

punkeja kuten Boston tai New York.

Jotkut viittasivat vain ympäristöön eli unelmapaikka on merenrannalla, lämpimässä tai

maaseudulla. Yksi vastaajista kiteytti paikan avainominaisuuksien ja toimintojen merkityksen

vastaamalla: “paikka ei ole itseisarvo”.

Turun seudun osaajilla unelmapaikan valinta muun Suomen kaupunkiseutujen ja ulkomaisten

kaupunkiseutujen välillä kallistuu vahvasti kohti jälkimmäistä. Pyrkiessään houkuttelemaan

osaavaa työvoimaa mielikuvien ja imagojen avulla kaupunkiseudut eivät siis kilpaile vain

suomalaisten kaupunkiseutujen, vaan yhä enemmän myös kansainvälisten kaupunkiseutujen

vetovoimaisuuden kanssa.

Tieto unelmapaikasta perustui lähes aina omaan kokemukseen paikasta (yli 90 %). Oman

kokemuksen merkitys ja nykyisen asuinseudun unelmapaikkana näkeminen on syytä ottaa huo-

mioon, kun pohditaan imagon rakentamista ja näkyvyyden merkitystä vetovoimaisuuden kas-

vattamisessa. Kaupunkiseudun vetovoimaisuuden rakentamisessa kokemukseen perustuva tai

muutoin vakuuttavasti perusteltu tieto on ensiarvoisen tärkeää, eivätkä pelkät iskulauseet tai

epämääräisesti luodut mielikuvat riitä.
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5.4.   Jyväskylän seutu

Jyväskylän seudun vastaajan omakuva:

Hän on 34-vuotias perheellinen mies, joka asuu omistamassaan omakotitalossa pientaloalueella.
Hän on muuttanut seudulle sen ulkopuolelta, mutta asunut siellä jo yli 10 vuotta. Hän on valmis-
tunut ammattikorkeakoulusta tai opistosta ja on työssä suuryrityksessä noin 15 km:n päässä ko-
toaan. Työssään hän tarvitsee atk-ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvää erityis-
osaamista.

Internet-kyselyyn vastanneiden jakaumat Jyväskylän seudulla:

• ikä: alle 25-vuotias 9 % , 25 - 34-vuotias 51 %, 35 - 44-vuotias 28 % ja 45-vuotias tai yli 12 %
(n=233)

• sukupuoli: naisia 22 % ja miehiä 78 % (n=233)

• nykyinen tilanne: kotoisin nykyiseltä asuinseudulta 21 %, paluumuuttaja 17 % ja tulokas 62 %
(n=225)

• montako vuotta asunut: yli 10 vuotta 46 %. 16-10 vuotta 20 %, 1-5 vuotta 27 % ja alle vuoden
7 %. (n=232)

• asuinalueen tyyppi: Maaseudulla tai haja-asutusalueella 11 %, maaseututaajamassa 6 %, pien-
taloalueella tai lähiössä 63 % ja kaupungin tai kunnan keskusta-alueella 20 % (n=229)

• asunnon tyyppi: omakoti- tai paritalo 42 %, rivitalo 25 %, kerrostalo 31 % ja muu 2 % (n=232)

• asunnon omistussuhde: omistusasunto 67 %, vuokra-asunto 28 % ja muu 5 % (n=232)

• kotitalouden muoto: yhden hengen kotitalous 19 %, avo- tai avioliitto (ei lapsia) 26 %, avio- tai
avoliitto (lapsia) 52 %, yksi vanhempi ja lapsia 2 % ja muu 1 % (n=232)

• valmistunut: ammattikorkeakoulusta tai opistosta 55 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (pe-
rustutkinto) 29 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (lis. tai tohtori) 3 %, muualta 4 % opinnot
ovat kesken 8 % ja ei ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja 1 % (n=231)

• erityisosaaminen: atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen 43 %, muu tietotekniikkaan
liittyvä osaaminen 17 %, tekniikkaan liittyvä osaaminen 24 %, fysiikkaan ja kemiaan liittyvä
osaaminen 1 %, hallintoon ja/tai johtamiseen liittyvä osaaminen 11 % ja muu osaaminen 4 %
(n=231)

• muuttamassa vai ei: kyllä 20 % ja ei 80 %.

Lyhyt lukuohje:

Tekstiin sijoitetut merkinnät kuten (ka 1,4) tai (ka 2,1-2,4) viittaavat muiden kaupunkiseutujen
vastaavien tekijöiden keskiarvoihin tai aina erikseen mainitun vastaajaryhmän keskiarvoihin.
Tarkastelun kohteena olevan kaupunkiseudun keskiarvoja tekstissä ei ilmoiteta, vaan ne ovat
nähtävissä kullakin aukeamalla esitetyistä kuvista. Keskiarvot on laskettu asteikosta:

• 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä tai

• 1 = erittäin tyytyväinen, 2 = tyytyväinen, 3 = jonkin verran tyytyväinen, 4 = ei lainkaan
tyytyväinen

Pääsääntöisesti tekstissä käsitellään ensin osaajien yleiset arvostukset eli eri tekijöiden tärkeys ja
toiseksi tyytyväisyys nykyisen asuinseudun ominaisuuksiin.
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Taloudellinen

KUVA 46. Taloudellisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Jyväskylän seudun vas-
taajille (n=233).

KUVA 47. Jyväskylän seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa taloudelliseen ympäris-
töön (n=233).

Puolison työpaikka

Hyvä työpaikka

Asumiskustannukset

Uramahdollisuudet

Laajat työmarkkinat

Työmatkakustannukset

Tietty yritys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tärkeä 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,7

2,4

2,2

2,1

1,6

1,5

1,5

Työpaikka

Työmatkakustannukset

Asumiskustannukset

Uramahdollisuudet

Työmarkkinat

Puolison työpaikka

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,7

2,5

2,2

2,2

2,0

1,8
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Samoin kuin muidenkin kaupunkiseutujen vastaajat Jyväskylän seudulla asuinseudun valin-

nassa hyvä työpaikka (Hyvä työpaikka) sekä itselle että mahdolliselle puolisolle (Puolison

työpaikka) ovat erittäin tärkeitä tekijöitä. Myös asunnon kohtuullinen hinta tai vuokra (Asu-

miskustannukset) ovat listan kärkipäässä (kuva 46).

Useampien kiinnostavien työpaikkamahdollisuuksien sijaitseminen seudulla (Laajat työ-

markkinat) ei ole aivan yhtä tärkeää kuin kolme edellistä, mutta tässä kysymyksessä vastaajat

jakaantuvat selkeämmin kahteen eri ryhmään. Erittäin tärkeänä useampia kiinnostavia työ-

paikkoja  pitää 14 % ja vain jonkin verran tärkeinä 29 % vastaajista. Samoin seudun tarjoamat

mahdollisuudet edetä uralla (Uramahdollisuudet) jakavat vastaajat kahtia eli 22,5 % pitää ura-

mahdollisuuksia erittäin tärkeinä, mutta 24 % vain jonkin verran tärkeinä. Merkitys on suu-

rempi nuoremmille kuin vanhemmille ikäluokille. Mahdollisuus työskennellä jossakin tietys-

sä yrityksessä ja työmatkakustannukset ovat Jyväskylän seudun vastaajille vähiten tärkeitä

taloudellisen ympäristön tekijöitä asuinseutua valittaessa. Kokonaisuus ei juuri poikkea muis-

ta kaupunkiseuduista lukuun ottamatta Helsingin seutua, missä osaajat arvostivat muita enem-

män uramahdollisuuksia ja työmarkkinoita ja muita vähemmän asumis- ja työmatkakustan-

nuksia.

Mitään erityisiä kaupunkiseudulle luonteenomaisia vahvuuksia ei Jyväskylän seudun ta-

loudellisen ympäristön tekijöistä noussut esiin. Tyytyväisimpiä oltiin nykyiseen työpaikkaan

sekä työmatka- ja asumiskustannuksiin, mutta saadut keskiarvot eivät juuri poikenneet mui-

den kaupunkiseutujen vastaavista keskiarvoista (kuva 47). Jyväskylän seudun yritysten tarjo-

amiin urakehitysmahdollisuuksiin oltiin jopa selkeästi tyytyväisempiä kuin Turun, Porin tai

Seinäjoen seuduilla. Samoin seudun tarjoamien työpaikkojen määrään (Työmarkkinat) oltiin

tyytyväisempiä kun mainituissa kaupungeissa, mutta ero Turun seutuun (ka 2,6) oli pienempi

ja Porin (ka 2,9) ja Seinäjoen (ka 3,0) seutuihin suurempi.

Pullonkaulasta voidaan puhua puolison työpaikan kohdalla, johon Jyväskylän seudun vas-

taajat ovat selkeästi tyytymättömämpiä kuin muiden seutujen vastaajat (ka 1,8 - 2,5). Ottaen

huomioon suuren merkityksen joka puolison työpaikkamahdollisuuksille osaajien joukossa

annetaan, tyytymättömyydellä tähän tekijään voi olla huomattaviakin vaikutuksia kaupunki-

seudun vetovoimaisuudelle. Tyytymättömyyttä ei voida selittää taustamuuttujienkaan avulla,

ja esimerkiksi tässä tutkimuksessa puolison työtilanteeseen yleensä naisia tyytymättömämpi-

en miesten osuus ei Jyväskylän vastaajien joukossa juurikaan poikkea koko aineistosta.

Jyväskylän seudun taloudellisesta ympäristöstä ei siis nouse esiin erityisiä kaupunkiseu-

dulle ominaisia vahvuuksia, mutta yksi selkeä pullonkaula kylläkin. Tyytymättömyys puoli-

son työpaikkamahdollisuuksiin on vain yksi tekijä monien joukossa ja osa kokonaisuutta, mutta

sen painoarvo on sekä tämän että vastaavien kansainvälisten tutkimusten mukaan kohtalaisen

suuri.
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Sosiaalinen

KUVA 48. Sosiaalisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Jyväskylän seudun vastaa-
jille (n=233).

KUVA 49. Jyväskylän seudun vastaajien tyytyväisyys asuiseutunsa sosiaalisen ympäristön te-
kijöihin (n=233).

Seudun turvallisuus

"Paikan henki"

Ystävät tai tuttavat

"Sielun veljiä"

Seudun imago

Suku tai juuret

Kansainvälisyys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,4

2,9

2,8

2,5

2,2

2,1

1,3

Seudun turvallisuus

Seudun imago

Kansainvälisyys

"Paikan henki"

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

2,1

2,0

1,8
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Jyväskylän seudulla sosiaalisen ympäristön tekijöistä arvostetuin oli turvallisuus kuten muil-

lakin seuduilla (kuva 48). Sosiaalisten tekijöiden tärkeys seuraa Jyväkylän seudulla muiltakin

osin hyvin tarkasti muiden kaupunkiseutujen vastaavia keskiarvoja. Vastaajan kanssa saman-

henkisten ihmisten asuminen seudulla (“Sielun veljiä”) on  Jyväskylän seudulla sama kuin

Porin seudulla ja muillakin seuduilla se vaihtelee vain välillä 2,6 - 2,7. Kokonaisuutena sosi-

aalisten tekijöiden arvostus on hyvin samansuuntaista muiden kaupunkiseutujen muodosta-

man linjan kanssa.

Jyväskylän seudun vastaajien arvoissa ei ole yhtään poikkeusta, jota voitaisiin sanoa seu-

dulle ominaiseksi arvoksi. Ainoa poikkeus on sukulaisten tai omien juurien merkitys asuin-

seutua valittaessa (Suku tai juuret). Turun seutu kuuluu yhdessä Jyväskylän kanssa keskikas-

tiin (ka 2,9), kun taas Helsingissä ja Tampereella sukulaiset tai omat juuret seudulla vaikutta-

vat asuinseudun valintaan hieman vähemmän (ka 3,1) ja pienemmillä kaupunkiseuduilla Po-

rissa ja Seinäjoella hieman enemmän (ka 2,5 - 2,6). Tätä selittää osittain pienempien kaupun-

kiseutujen paluumuuttajien suuremmat osuudet vastaajista. Sen sijaan sellaisten tekijöiden

arvostus kuten paikan henki tai ilmapiiri ja seudulla asuvat ystävät ja tuttavat ei mitenkään

poikkea yleisestä linjasta.

Eri muuttohistorian omaavat ihmiset luonnollisesti arvottavat näitä tekijöitä eri tavoin. Esi-

merkiksi paluumuuttajat pitävät sukulaisiin ja omiin juuriin liittyviä tekijöitä tärkeämpinä kuin

kotiseudullaan pysyneet tai uudet tulokkaat. Kotiseudullaan pysyneet sen sijaan pitävät ystä-

viä ja tuttavia tärkeämpänä asuinseudun valintaan vaikuttavana tekijänä kuin paluumuuttajat

tai uudet tulokkaat. Vähiten tärkeinä edellä mainittuja tekijöitä pitävät ymmärrettävästi uudet

tulokkaat.

Tyytyväisyys sosiaalisen ympäristön tekijöihin on Jyväkylän seudulla tasaista, eikä ratkai-

sevasti poikkea viiden muun kaupunkiseudun keskiarvoista (kuva 49). Sosiaalisen ympäristön

tekijöistä ylivoimaisesti tärkeimpään eli turvallisuuteen Jyväskylän seudun vastaajat ovat hie-

man tyytyväisempiä kuin Tampereen (ka 2,1), Porin (ka 2,0) tai Helsingin (ka 1,9) vastaajat.

Muihin sosiaalisen ympäristön tekijöihin ollaan lähes tyytyväisiä, eikä mitään Jyväskylän seu-

dulle ominaisia vahvuuksia tai pullonkauloja ole mahdollista nostaa esiin.

Myös Jyväskylän kaupunkiseudulla sosiaalisen ympäristön tekijät saavat siis turvallisuut-

ta, hyvää paikan henkeä tai ilmapiiriä sekä ystävien tai tuttavien seudulla sijaitsemista lukuun

ottamatta suhteellisen vähäisen merkityksen osaajien valitessa asuinpaikkaansa (kuva 48). Li-

säksi vastaajat ovat sosiaalisen ympäristön tekijöihin lähes yhtä tyytyväisiä pääsääntöisesti

kaikilla tutkimuksen kaupunkiseuduilla. Näin ollen sosiaalisen ympäristön tekijöitä ei voida

nähdä kaupunkiseudulle ominaisina vahvuuksina, vaikka näihin tekijöihin Jyväskylän seudul-

la ollaankin tyytyväisiä.

Olennaisin sosiaalisen ympäristön tekijöihin luettava ja kaupunkiseutuja toisistaan erotta-

va vahvuus on yksilön ja kotiseudun välinen side, joka ohjaa seudulle osaavaa työvoimaa

paluumuuttajina. Jyväskylän seudulla valtaosa vastaajista oli kuitenkin uusia tulokkaita, joten

tämän vahvuuden merkitys ei ainakaan tämän tutkimuksen aineistosta noussut esiin.
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Toiminnallinen

KUVA 50. Toiminnallisten tekijöiden (palvelut) merkitys asuinseutua valittaessa Jyväskylän
seudun vastaajille (n=233).

KUVA 51. Jyväskylän seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin ominai-
suuksiin (palvelut) (n=233).

Lasten päivähoito

Liikunta

Terveydenhoito

Peruspalvelut

Lasten koulut

Aikuiskoulutus

Erikoisliikkeet

Ilta- ja yöelämä

Ravintolat&kahvilat

P-hoidon vaihtoehdot

Korkeakulttuuri

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,1

2,9

2,9

2,7

2,5

2,4

2,2

2,1

2,0

2,0

1,8

Lasten päivähoito

Liikunta

Peruspalvelut

Lasten koulut

Aikuiskoulutus

P-hoidon vaihtoehdot

Terveydenhoito

Ravintolat&kahvilat

Ilta- ja yöelämä

Korkeakulttuuri

Erikoisliikkeet

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,3

2,3

2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8
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Toiminnallisen ympäristön palvelut voidaan Jyväskylän seudulla jakaa kahteen ryhmään nii-

den tärkeyden perusteella. Tärkeimpiä ovat lasten päivähoitojärjestelyjen toimivuus (Lasten

päivähoito), seudun tarjoamat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet (Liikunta), monipuoliset

yksityiset ja julkiset terveydenhoitopalvelut (Terveydenhoito) sekä kaupan, kioskin tms. si-

jainti lähellä asuntoa (Peruspalvelut)  (kuva 50). Tärkeimpiä ovat siis päivittäin tarvittavat tai

suurten ihmisryhmien käyttämät peruspalvelut. Lähes yhtä tärkeitä ovat monipuoliset mahdol-

lisuudet koululaisille ja jo peruskoulun suorittaneille (esimerkiksi kieli-, matematiikka-, tai

musiikkipainotetut luokat, Steiner- tai muut vastaavat koulut ja lukiot) (Lasten koulut) sekä

aikuisille tarjolla olevat jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuudet (Aikuiskoulutus).

Toisen ryhmän muodostavat tarkemmin rajatuille kohderyhmille suunnatut “ylellisyyspal-

velut”. Monipuoliset ja laajan valikoiman erikoisliikkeet sekä aikuisille suunnatut vapaa-ajan-

viettomahdollisuudet kuten kevyen musiikin konsertit, elokuvat, pelisalit, discot, yökerhot jne.

(Ilta- ja yöelämä) saivat hieman suuremman merkityksen kuin monipuolinen ravintola ja kah-

vilatarjonta, lasten päivähoidon monipuoliset mahdollisuudet (P-hoidon vaihtoehdot) sekä kor-

keakulttuurin tarjonta kuten ooppera, museot, taidenäyttelyt, teatteri jne (Korkeakulttuuri).

Palvelut ovat kuitenkin usein tärkeitä tietylle kohderyhmälle, vaikka kokonaisuutena nii-

den merkitys ei nouse kovin suureksi. Esimerkiksi kaupungeissa jatkuvasti kasvavan ryhmän

eli yhden hengen kotitalouksien vastauksissa yli 20 % pitää ilta- ja yöelämää erittäin tärkeänä,

kun taas lapsiperheiden vastaajista vain noin 2 % on tätä mieltä (koko aineisto). Toisaalta

hyvin järjestettyä lasten päivähoitoa pitää 56 % lapsiperheiden vastaajista erittäin tärkeänä,

mutta myös yhden hengen kotitalouksista 28 % vastanneista piti tätä erittäin tärkeänä (koko

aineisto). Syynä jälkimmäiseen saattavat olla perheen perustamissuunnitelmat tai palvelun

näkeminen muuten tärkeänä osana kaupunkiseudun hyvää toimintaa. Palveluiden kohdalla

onkin syytä ottaa huomioon niiden syklinen luonne eli eri elämänvaiheissa tarvitaan erilaisia

palveluita ja palveluiden arvostus luonnollisesti seuraa näitä vaiheita.

Tyytyväisimpiä Jyväskylän seudulla ollaan tärkeimpinä pidettyihin palveluihin, eikä tyyty-

väisyys näiden palveluiden osalta juurikaan poikkea muista kaupunkiseuduista (kuva 51). Vas-

taajat ovat tyytyväisiä pääsääntöisesti myös muihin kaupunkiseudun palveluihin ja tyytyväi-

syys on lähempänä suurempien kuin pienempien kaupunkiseutujen keskiarvoja. Varsinaisina

kaupunkiseudulle ominaisina vahvuuksina näitä ei kuitenkaan voida pitää.

Neljän palvelun kohdalla tyytyväisyys on kuitenkin selkeästi pienempää kuin Jyväskylän

seutua suuremmilla kaupunkiseuduilla. Monipuoliseen ravintola- ja kahvilatarjontaan ja ilta-

ja yöelämään ollaan tyytymättömämpiä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 1,8 - 2,0).

Jyväskylän seudun erikoisliikkeiden tarjontaan (ka 1,8 - 2,0) ja tarjolla olevaan korkeakulttuu-

riin (ka 1,7 - 2,0) vastaajat ovat selvästi tyytymättömämpiä kuin suuremmilla kaupunkiseu-

duilla. Vaikka jonkin verran suurempi tyytymättömyys näihin palveluihin ei varsinaista pul-

lonkaulaa kaupungin vetovoimaisuudelle todennäköisesti muodostakaan, voi useampien sa-

maan ryhmään kohdistuvien palvelujen puute muodostaa pullonkaulan juuri tämän ryhmän

kohdalla. Esimerkiksi edellä mainituista tekijöistä kolme ensimmäistä kohdistuvat erityisesti

nuoriin yksin asuviin henkilöihin, jotka arvostavat näitä palveluja muita ryhmiä enemmän.
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KUVA 52. Toiminnallisten tekijöiden (saavutettavuus) merkitys asuinseutua valittaessa Jy-
väskylän seudun vastaajille (n=223).

KUVA 53. Jyväskylän seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin tekijöihin
(saavutettavuus) (n=223).

Nopea työmatka

Paikallisliikenne

Kaukoliikenne

Kaupunki lähellä

Kv-yhteydet

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,8

2,4

2,3

2,2

1,9

Kaupunki lähellä

Nopea työmatka

Kaukoliikenne

Kv-yhteydet

Paikallisliikenne

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,5

2,4

2,2

1,8

1,5
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Toiminnallisen ympäristön  saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä erityisesti ajallisesti nopea

yhteys asunnolta työpaikalle (Nopea työmatka) on Jyväskylän seudun vastaajille tärkeä tekijä

asuinseutua valittaessa (kuva 52). Hyvin toimiva julkinen paikallisliikenne on sen sijaan vä-

hemmän tärkeä verrattuna Helsingin (ka 1,7) ja Tampereen (ka 1,9) kaupunkiseutuihin, mutta

hyvin samankaltainen Porin ja Jyväskylän seutujen kanssa (ka 2,2 - 2,3). Hyvät kaukoliikenne-

yhteydet ovat suunnilleen yhtä tärkeät kuin muillakin kaupunkiseuduilla (ka 2,1 - 2,3) lukuun

ottamatta Helsingin seutua (ka 2,6). Suuren kaupunkikeskuksen helppo saavutettavuus (Kau-

punki lähellä) on hieman vähemmän tärkeä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 2,0 - 2,3),

mutta hieman tärkeämpi kuin Porin (ka 2,5) tai Seinäjoen seuduilla (ka 2,7). Hyvät kansainvä-

liset yhteydet tai niiden helppo saavutettavuus (Kv-yhteydet) ovat melko vähämerkitykselliset

Jyväskylän vastaajille; vähemmän tärkeät ne ovat vain Seinäjoen seudun vastaajille (ka 2,9).

Suuren kaupunkikeskuksen läheisyyteen ollaan suunnilleen yhtä tyytyväisiä Jyväskylän kau-

punkiseudulla (kuva 53) kuin muillakin kaupunkiseuduilla (ka 1,4 - 1,5) Porin ja Seinäjoen

kaupunkiseutuja lukuun ottamatta (ka 1,8). Työmatkan ajalliseen kestoon (Nopea työmatka)

ollaan tyytyväisempiä kuin Helsingin seudulla (ka 2,1), mutta suunnilleen yhtä tyytyväisiä

kuin muillakin kaupunkiseuduilla (ka 1,6 - 1,8). Myös kaukoliikenneyhteyksiin ollaan melko

tyytyväisiä tosin keskiarvo on jonkin verran suurempia kaupunkiseutuja (ka 1,8 - 1,9) heikom-

pi. Julkiseen paikallisliikenteeseen ollaan selvästi Helsingin ja Tampereen seutuja (ka 2,0)

tyytymättömämpiä, mutta jonkin verran Porin ja Seinäjoen seutuja tyytyväisempiä (ka 2,7 -

2,8).

Erityisiä kaupunkiseudulle tunnusomaisia vahvuuksia ei saavutettavuuteen liittyvistä teki-

jöistä nouse esiin. Kansainväliset yhteydet, kaukoliikenne ja paikallisliikenne  ovat Jyväsky-

län seudulla jonkinasteisia vahvuuksia pienempien kaupunkiseutujen suhteen, mutta pullon-

kauloja suhteessa suurempiin kaupunkiseutuihin. Tämä korostaa kaupunkiseudun vahvuuksi-

en ja pullonkaulojen suhteellisuutta, kun kyse on kaupunkiseudun vetovoimaisuudesta. Veto-

voimaisuuden vaikutus on sitä suurempi, mitä heikompi on vastapuolen vetovoima. Kaupun-

kiseudun vetovoimaisuus on siten vain osittain sisältä päin rakennettavissa ja aina suhteessa

muiden kaupunkiseutujen vastaavaan vetovoimaan. Esimerkiksi kansainvälisten yhteyksien

saavutettavuus oli vastaajille kuitenkin yllättävän vähämerkityksellinen tekijä, joten tämän

kaltaiset tekijät eivät myöskään muodosta varsinaisia pullonkauloja.

Lisäksi tekijät kuten paikallisliikenne on nähtävä aina todellisessa ympäristössään eli sen

merkitys riippuu voimakkaasti kaupunkiseudun koosta ja julkisten liikennejärjestelyjen tar-

peellisuudesta. Huonosti toimiva julkinen paikallisliikenne voi olla todellinen pullonkaula

suurella kaupunkiseudulla, mutta ei välttämättä pienellä kaupunkiseudulla, jossa kaikki on

helpommin saavutettavissa ja liikennekulttuuri yksityisautoiluun painottunut.
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Fyysinen

KUVA 54. Fyysisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Jyväskylän seudun vastaajille
(n=233)

KUVA 55. Jyväskylän seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa fyysisiin tekijöihin (n=233)

Viihtyisä asuinalue

Saasteeton&puhdas

Luonnonläheisyys

Asumismuoto

Puistot&viheralueet

Asunnon korkea laatu

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

1,7

1,7

1,7

1,4

1,2

Luonnonläheisyys

Viihtyisä asuinalue

Asumismuoto

Asunnon laatu

Puistot&viheralueet

Saasteeton&puhdas

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,0

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7
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Jyväskylän seudun vastaajat pitävät useimpia fyysisen ympäristön tekijöitä astetta tärkeämpä-

nä asuinseutua valittaessa kuin muiden seutujen vastaajat. Vain asunnon korkea laatu (koh-

tuullisen uusi tai uudistettu, ei välitöntä remontoitavaa, jne.) ja puistojen ja viheralueiden laatu

ja riittävyys eivät saaneet Jyväskylän seudun vastaajilta korkeimpiin lukeutuvia arvoja. Tär-

keimmäksi tekijäksi Jyväskylän seudulla nousee melko yleinen ja positiivisia ominaisuuksia

kokoava asuinalueen viihtyisyys (kuva 54). Myös saasteeton ja puhdas asuinympäristö, puis-

tojen ja viheralueiden riittävyys, mahdollisuus elämän vaiheeseen sopivaan asumismuotoon

(omakoti- tai paritalo, rivitalo tai kerrostalo, omistus- tai vuokra-asunto) ja luonnonläheisyys

tai sen helppo saavutettavuus saavat selkeästi tärkeätä suuremman merkityksen ja kokonai-

suutena keskiarvot ovatkin hyvin lähellä muiden kaupunkiseutujen vastaavia keskiarvoja.

Mitään Jyväskylän seudulle ominaista arvostusta ei ole mahdollista erottaa.

Myös tyytyväisyydessä kaupunkiseudun fyysisen ympäristön tekijöihin Jyväskylän seutu

sai melko tarkasti muita seutuja vastaavat keskiarvot (kuva 55). Nykyiseen asumismuotoonsa

(ok-, kerrostalo, omistus-, vuokra-asunto, jne.) Jyväskylän seudun vastaajat olivat enemmän

kuin tyytyväisiä. Samoin nykyisen asuinalueensa viihtyisyyteen, asuinseudun luonnonlähei-

syyteen tai luonnon helppoon saavutettavuuteen ja asuntonsa laatuun Jyväskylän seudun vas-

taajat olivat enemmän kuin tyytyväisiä. Mitään erityisiä seudullisia vahvuuksia fyysisen ym-

päristön tekijöistä ei kuitenkaan voida löytää. Ainoastaan suhteessa Helsingin ja Tampereen

seutuihin voidaan nähdä jonkinlainen ero tyytyväisyydessä asuinympäristöjen puhtauteen ja

saasteettomuuteen sekä luonnonläheisyyteen tai luonnon helppoon saavutettavuuteen. Kun vielä

otetaan huomioon Tampereen seudun vastaajien nuoruus, joka koko aineistossa alentaa tyyty-

väisyyttä fyysisen ympäristön tekijöihin, ei juuri voida puhua Jyväskylän seudun erityisistä

vahvuuksista. Toisaalta Jyväskylän seudun fyysisen ympäristön tekijät eivät myöskään  muo-

dosta pullonkauloja seudun vetovoimaisuudelle.

Fyysisen ympäristön merkitys on siis suuri, kun osaajat arvottavat eri sijoittumisvaihtoeh-

toja. Toisaalta myös tyytyväisyys fyysiseen ympäristöön on hyvin tasaista eri kaupunkiseutu-

jen välillä, joten fyysisestä ympäristöstä on erittäin vaikeaa muodostaa kaupunkiseudulle omi-

naista merkittävää vahvuutta suhteessa muihin seutuihin. Korkealaatuinen ympäristö toimii

kuitenkin perusedellytyksenä osaajien alueelle muuttamiselle eli vasta kaupunkiseutujen fyy-

sisten ympäristöjen laadullinen erilaistuminen synnyttäisi varsinaisia seuduttaisia vahvuuksia

tai pullonkauloja. Vielä toistaiseksi kaupunkiseutujen fyysinen ympäristö koetaan hyväksi

kaikilla tutkituilla kaupunkiseuduilla, mutta vähitellen ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä ja

yhteiskunnan erilaistuessa mielikuvat tasalaatuisesta kaupunkiympäristöstä saattavat muut-

tua. Fyysisen ympäristön parantaminen ja siitä tiedottaminen ovat siten olennaisen tärkeitä

tekijöitä kaupunkiseudun kilpailukyvylle, vaikka varsinaista kilpailuetua ei näillä toimenpi-

teillä saavutettaisikaan.
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Jyväskylän seutu unelmien asuinpaikkana?

Jyväskylän seudun osaajat valitsevat useimmiten unelmapaikakseen nykyisen kotiseutunsa.

Kysymykseen “Mikä on unelmapaikkasi eli missä kaupungissa tai seudulla toivoisit tulevai-

suudessa asuvasi pysyvästi tai väliaikaisesti?” vastasi noin 200 Jyväskylän seudun osaajaa ja

heistä yli 100 nimesi unelmapaikkansa Jyväskylän seudulta. Mitään muuta seutua ei mainittu

läheskään yhtä usein. Vielä noin viisitoista vastaajaa unelmoi asuvansa jossakin Keski-Suo-

messa eli kovin kauaksi ei suurin osa vastaajista lähtisi. Jyväskylän seudun vastaajat olivat

enemmän kuin tyytyväisiä (ka alle 2,0) yhteentoista kaupunkiseutunsa ominaisuuteen kolmes-

takymmenestäkahdesta kysytystä (kuvat 47, 49, 51, 53 ja 55). Tämä on puolet Helsingin seu-

dun vastaavasta (22) ja vähemmän kuin Turun (18) tai Seinäjoen (12) seuduilla, mutta enem-

män kuin Tampereen tai Porin seuduilla. Toisaalta moniin tekijöihin oltiin lähes tyytyväisiä,

joten ei ole yllättävää, että vastaajien unelmapaikka löytyy useimmiten heidän nykyiseltä asuin-

seudultaan. Tyytyväisyys ei kuitenkaan aina takaa seudulle jäämistä, jos seudun ulkopuolelta

tarjotaan riittävän houkuttelevaa vaihtoehtoa.

Kotimaassa Jyväskylän seudun ulkopuolella unelmoi asuvansa noin 40 osaajaa. Näistä Tam-

pereen seudulle halusi viitisentoista vastaajaa. Tampereen seutu onkin useimmiten mainittu

yksittäinen kaupunkiseutu. Helsingin seutu sai alle kymmenen mainintaa ja loput olivat lähin-

nä yksittäisiä kaupunkeja tai kuntia kuten Hanko, Kuopio, Mikkeli, Seinäjoki tai Oulu. Jyväs-

kylässä ei unelmoida kuitenkaan vain kaupunkiseuduista, vaan kymmenisen osaajaa unelmoi

asumisesta myös jossakin maaseudulla ja kaksi Lapissa.

Euroopassa asumisesta unelmoi vain alle 15 osaajaa, joista suurin osa mainitsi unelmapai-

kakseen Italian. Suunnilleen yhtä moni löysi unelmapaikkansa Euroopan rajojen ulkopuolelta

lähinnä Yhdysvalloista, Kanadasta tai Australiasta.

Yllä olevat luvut kertovat yhtäältä paikallisuuden voimakkaasta merkityksestä ja toisaalta

kansainvälistymisen nousemisesta yhä selvemmin osaajien mielikuviin asuinseudun vaihto-

ehtona. Jopa 80 % vastanneista oli kokemusta unelmapaikastaan eli näkemys perustui harvoin

pelkästään ulkoapäin saatuihin mielikuviin.

Jyväskylän seudun osaajille valinta muun Suomen kaupunkiseutujen ja ulkomaisten kau-

punkiseutujen välillä painottuu vahvasti kohti ensimmäistä. Seudun vastaajista selvä enem-

mistö unelmoi asumisesta nykyisellä asuinseudullaan, mutta selvästi useammin myös jollakin

muulla seudulla Suomessa kuin ulkomailla. Tässä suhteessa Jyväskylän seudun vastaajat ero-

avat suuremmista kaupunkiseuduista ja ovat lähempänä Porin ja Seinäjoen seudun vastaajia.

Suurempien kaupunkiseutujen vastaajat unelmoivat kotiseutunsa jälkeen useammin kansain-

välisistä kuin kotimaisista kohteista, kun taas kahdella viimeksi mainitulla unelmapaikat pai-

nottuvat selkeästi kotimaahan.
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5.5.   Porin seutu

Porin seudun vastaajan omakuva:

Porilainen osaaja on  36-vuotias perheellinen mies. Hän asuu omistamassaan omakotitalossa
pientaloalueella ja on asunut seudulla koko ikänsä eikä ole aikeissa muuttaa. Hän on valmistunut
ammattikorkeakoulusta tai opistosta ja työskentelee suuryrityksessä noin 14 km:n päässä koto-
aan. Ammatillisena erityisosaamisenaan hänellä on atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittämi-
nen.

Internet-kyselyyn vastanneiden jakaumat Porin seudulla:

• ikä: alle 25-vuotias 9 %, 25 - 34-vuotias 44 %, 35 - 44-vuotias 28 % ja 45-vuotias tai yli 20 %
(n=112)

• sukupuoli: naisia 19 % ja miehiä 81 % (n=112)

• nykyinen tilanne: kotoisin nykyiseltä asuinseudulta 38 %, paluumuuttaja 28 % ja tulokas 33 %
(n=111)

• montako vuotta asunut: yli 10 vuotta 65 %, 6 -10 vuotta 7 %, 1 - 5 vuotta 21 % ja alle vuoden
7 % (n=110)

• asuinalueen tyyppi: Maaseudulla tai haja-asutusalueella 8 %,  maaseututaajamassa 7 %, pien-
taloalueella tai lähiössä 63 % ja kaupungin tai kunnan keskusta-alueella 22 % (n=111)

• asunnon tyyppi: omakoti- tai paritalo 58 %, rivitalo 20 %, kerrostalo 22 % ja muu 1 % (n=111)

• asunnon omistussuhde: omistusasunto 69 %, vuokra-asunto 28 % ja muu 3 % (n=111)

• kotitalouden muoto: yhden hengen kotitalous 20 %, avo- tai avioliitto (ei lapsia) 19 %, avio- tai
avoliitto (lapsia) 57 %, yksi vanhempi ja lapsia 1 % ja muu 4 % (n=111)

• valmistunut: ammattikorkeakoulusta tai opistosta 52 %,  korkeakoulusta tai yliopistosta (pe-
rustutkinto) 27 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (lis. tai tohtori) 9 %, muualta 4 %, opinnot
ovat kesken 8 % ja ei ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja 0 % (n=111)

• erityisosaaminen: atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen 31 %, muu tietotekniikkaan
liittyvä osaaminen 19 %, tekniikkaan liittyvä osaaminen 27 %, fysiikkaan ja kemiaan liittyvä
osaaminen 16 %, hallintoon ja/tai johtamiseen liittyvä osaaminen 6 % ja muu osaaminen 1 %
(n=110)

• muuttamassa vai ei: kyllä 18 % ja ei 82 %.

Lyhyt lukuohje:

Tekstiin sijoitetut merkinnät kuten (ka 1,4) tai (ka 2,1-2,4) viittaavat muiden kaupunkiseutujen
vastaavien tekijöiden keskiarvoihin tai aina erikseen mainitun vastaajaryhmän keskiarvoihin.
Tarkastelun kohteena olevan kaupunkiseudun keskiarvoja tekstissä ei ilmoiteta, vaan ne ovat
nähtävissä kullakin aukeamalla esitetyistä kuvista. Keskiarvot on laskettu asteikosta:

• 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä tai

• 1 = erittäin tyytyväinen, 2 = tyytyväinen, 3 = jonkin verran tyytyväinen, 4 = ei lainkaan
tyytyväinen

Pääsääntöisesti tekstissä käsitellään ensin osaajien yleiset arvostukset eli eri tekijöiden tärkeys ja
toiseksi tyytyväisyys nykyisen asuinseudun ominaisuuksiin.
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Taloudellinen

KUVA 56. Taloudellisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Porin seudun vastaajille
(n=113).

KUVA 57. Porin seudun osaajien tyytyväisyys asuinseutunsa taloudellisiin tekijöihin (n=113).

Puolison työpaikka

Hyvä työpaikka

Asumiskustannukset

Uramahdollisuudet

Laajat työmarkkinat

Työmatkakustannukset

Tietty yritys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,7

2,5

2,3

2,2

1,6

1,5

1,4

Työpaikka

Asumiskustannukset

Työmatkakustannukset

Puolison työpaikka

Uramahdollisuudet

Työmarkkinat

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,9

2,7

2,5

1,9

1,8

1,7
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Porin seudun osaajat pitävät taloudellisen ympäristön tekijöitä suunnilleen yhtä tärkeinä asuin-

seudun valinnassa kuin muidenkin kaupunkiseutujen vastaajat (Kuva 56). Tosin Helsingin

seudulla korostuvat uralla etenemismahdollisuudet sekä useampia työpaikkoja tarjoavat työ-

markkinat, mutta verrattuna muihin kaupunkiseutuihin  vastaavia eroja ei ole havaittavissa.

Uramahdollisuuksien ja työmarkkinoiden merkitys  hieman vähenee kaupunkiseudun koon

pienentyessä, mutta esimerkiksi Porin ja Tampereen seutujen välillä molempien tekijöiden

keskiarvoissa eroa on vain yksi kymmenesosa. Muuten taloudellisten tekijöiden arvostus on

Porin seudulla jopa astetta korkeampaa kuin muilla seuduilla. Mahdollisuus työskennellä jos-

sakin tietyssä yrityksessä (Tietty yritys), työmatkakustannukset, asunnosta maksettava hinta

tai vuokra (Asumiskustannukset) sekä hyvät työpaikkamahdollisuudet puolisolle ja hyvä työ-

paikka itselle eivät saa millään seudulla suurempaa arvostusta kuin Porin seudulla. Vaikka

tietty yritys ei saa kovinkaan suurta merkitystä koko vastaajajoukolta, se on kuitenkin osalle

erittäin tärkeä (14 %)  ja melko suurelle osalle tärkeä (32 %) tekijä.

Porin seudulle ominaisia vahvuuksia ei taloudellisen ympäristön tekijöistä juurikaan löydy

(kuva 57). Tyytyväisimpiä ollaan nykyiseen työpaikkaan, työmatkakustannuksiin sekä asun-

nosta maksettuun hintaan tai vuokraan (Asumiskustannukset). Näistä asumiskustannuksiin

ollaan jonkin verran muita kaupunkiseutuja (ka 1,7 - 2,3) tyytyväisempiä Turun seutua lukuun

ottamatta. Erityisesti Helsingin ja Tampereen seutuihin verrattuna ero on jo kohtalainen, mutta

Tampereen kohdalla tyytyväisyyttä laski vastaajien nuorempi ikäjakauma, mikä jonkin verran

pienentää eroa.

Selkeä pullonkaulatekijä verrattuna Helsingin (ka 1,5) ja Tampereen (ka 1,9) ja jossakin

määrin Jyväskylän (ka 2,5) seutuihin on Porin seudun osaajille tarjoamat työpaikkamahdolli-

suudet eli paikalliset työmarkkinat. Vastaava, mutta ei aivan yhtä suuri ero on tyytyväisyydes-

sä yritysten tarjoamiin uralla etenemismahdollisuuksiin (Uramahdollisuudet): Helsingin seu-

dulla keskiarvo on 1,6, Tampereen seudulla 2,0 ja Jyväskylän seudulla 2,2.  Myös tyytyväisyys

puolison työmahdollisuuksiin on pullonkaula verrattuna Helsingin seutuun (ka 1,8), mutta ei

juuri muihin seutuihin (ka 2,3 - 2,7). Työmarkkinat ja uramahdollisuudet ovat melko keskei-

sessä asemassa, kun osaajat valitsevat asuinseutuaan. Näin suhteellisen alhainen tyytyväisyys

näihin tekijöihin sekä puolison työpaikkamahdollisuuksiin seudulla muodostavat Porin seu-

dun taloudellisesta ympäristöstä sille pullonkaulatekijän. Toisaalta tämä pullonkaula on lähin-

nä suhteessa Helsingin ja Tampereen seutuihin, ei kaikkiin tutkimuksen kaupunkiseutuihin.

Lisäksi tyytyväisyys asumiskustannuksiin Porin seudulla on vahvuus nimenomaan suhteessa

näihin kaupunkiseutuihin, mikä osaltaan kompensoi pullonkauloja.
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Sosiaalinen

KUVA 58. Sosiaalisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Porin seudun vastaajille
(n=113).

KUVA 59. Porin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa sosiaalisiin tekijöihin (n=113).

Seudun turvallisuus

"Paikan henki"

Ystävät tai tuttavat

Suku tai juuret

"Sielun veljiä"

Seudun imago

Kansainvälisyys

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,2

2,8

2,5

2,5

2,1

2,0

1,4

Seudun turvallisuus

"Paikan henki"

Kansainvälisyys

Seudun imago

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,7

2,5

2,5

2,0
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Porin seudun vastaajat arvostavat sosiaalisen ympäristön tekijöitä hyvin pitkälle samoin kuin

muidenkin seutujen vastaajat (kuva 58). Tärkein tekijä on seudun turvallisuus, joka on suun-

nilleen yhtä tärkeä joka kaupunkiseudulla (ka 1,3 - 1,5). Toiseksi tärkeimmät tekijät ovat pai-

kan henki tai sen ilmapiiri sekä seudulla asuvat ystävät ja tuttavat eli samat tekijät kuin pää-

sääntöisesti muillakin kaupunkiseuduilla. Sosiaalisen ympäristön tekijät ovat astetta tärkeäm-

piä Porin seudun osaajille kuin muiden seutujen osaajille Seinäjokea lukuun ottamatta. Vas-

taajan kanssa samanhenkisten ihmisten asuminen alueella (“Sielun veljiä”), sukulaisten tai

omien juurien sijaitseminen seudulla sekä seudun kansainvälisyys ovat tekijöitä, joita Porin

seudun vastaajat arvostavat astetta muita seutuja enemmän valitessaan asuinseutua. Varsinai-

sesti Porin seudulle ominaisesta arvosta voidaan kuitenkin puhua vain sukulaisten tai omien

juurien merkityksen kohdalla, jossa arvostus on selkeästi muita seutuja (ka 2,9 - 3,1) korkeam-

paa Seinäjoen seutua (ka 2,6) lukuun ottamatta. Pienimmillä kaupunkiseuduilla paluumuutta-

jien osuus vastaajissa korostuu, mikä luonnollisesti vaikuttaa myös omien juurien ja sukulai-

suussuhteiden arvostuksen kasvamiseen vastauksissa.

Myös tyytyväisyydessä sosiaalisen ympäristön elementteihin Porin seutu poikkeaa selkeäs-

ti muiden kaupunkiseutujen melko homogeenisestä linjasta (kuva 59). Vahvuuksista ei Porin

tapauksessa voida puhua. Tyytyväisyydessä seudun turvallisuuteen ei vielä poiketa muiden

kaupunkiseutujen linjasta (ka 1,7 - 2,1). Tosin Porin seutu sijoittuu häntäpäähän yhdessä suu-

rempien kaupunkiseutujen kanssa. Sen sijaan seudun kansainvälisyyteen ollaan jo selkeästi

vähemmän tyytyväisiä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 2,1 - 2,2) ja astetta tyytymät-

tömämpiä kuin Seinäjoen seudulla (ka 2,4). Myös tyytyväisyydessä paikan henkeen ja ilmapii-

riin Porin seudulla keskiarvo on heikompi kuin millään muulla kaupunkiseudulla (ka 2,1 -

2,2).

Varsinainen pullonkaula näyttää kuitenkin olevan kaupunkiseudun imago. Tyytyväisyys Porin

seudun imagoon poikkeaa selkeästi muuten tasaisesta linjasta (ka 2,0 - 2,1). Imago syntyy aina

toiminnasta ja paikan todellisista ominaisuuksista, jota viestinnän keinoin voidaan levittää

halutulle kohderyhmälle. Näin ollen tulos voidaan tulkita niin, että seudun imago ei ole para-

nemassa vaan päinvastoin. Toisaalta tyytymättömyys voidaan tulkita myös niin, että osaajat

kokevat Porin huomattavasti parempana paikkana elää ja toimia kuin heidän odotuksensa an-

toivat olettaa tai kuin heidän ympäristönsä välittämät mielikuvat antavat ymmärtää. Imagon

saama heikko keskiarvo voidaan siis tulkita joko Porin seudun suurimmaksi vahvuudeksi to-

dellisuuden ollessa mielikuvia edellä kehityksessä tai seudun pahimmaksi pullonkaulaksi si-

säisen imagon heikentäessä myös seudun ulkopuolella omaksuttavaa mielikuvaa.
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Lasten päivähoito

Terveydenhoito

Liikunta

Kaupat lähellä

Lasten koulut

Erikoisliikkeet

Aikuiskoulutus

P-hoidon vaihtoehdot

Ilta- ja yöelämä

Ravintolat&kahvilat

Korkeakulttuuri

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,9

2,7

2,6

2,6

2,5

2,4

2,2

2,1

1,9

1,9

1,7

Lasten päivähoito

Kaupat lähellä

Liikunta

Terveydenhoito

P-hoidon vaihtoehdot

Korkeakulttuuri

Lasten koulut

Aikuiskoulutus

Ilta- ja yöelämä

Ravintolat&kahvilat

Erikoisliikkeet

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,5

2,4

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

Toiminnallinen

KUVA 60. Toiminnallisten tekijöiden (palvelut) merkitys asuinseutua valittaessa Porin seu-
dun vastaajille (n=113)

KUVA 61. Porin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin tekijöihin (pal-
velut) (n=113)
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Porin seudulla tärkeimpinä palveluina pidettiin lasten päivähoitojärjestelyjen toimivuutta (Lasten

päivähoito), monipuolisia terveydenhoitopalveluita sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuk-

sia. Myös kaupan, kioski jne. (Peruspalvelut) sijaitseminen lähellä asuntoa sekä monipuoliset

koulumahdollisuudet koululaisille ja peruskoulun jo suorittaneille (Lasten koulut) ovat listan

kärkipäässä. Peruspalveluita ja lasten kouluja lukuun ottamatta mainitut palvelut koettiin jopa

astetta tärkeämmiksi kuin muilla kaupunkiseuduilla (kuva 60).

Muut palvelut ovat vähemmän tärkeitä, mutta noudattelevat edelleen samaa linjaa kuin

muidenkin kaupunkiseutujen tulokset. Monipuolisen ja laajan valikoiman omaavat erikois-

liikkeet, aikuisille tarjolla olevat jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuudet (Aikuiskoulu-

tus), aikuisille suunnatut vapaa-ajanviettomahdollisuudet kevyen musiikin konserteista, elo-

kuviin, pelisaleihin ja yökerhoin (Ilta- ja yöelämä) ovat Porin seudun vastaajille yhtä tärkeitä

kuin muidenkin kaupunkiseutujen vastaajille. Jonkinasteisen poikkeuksen muodostavat mo-

nipuoliset mahdollisuudet lasten päivähoidossa (P-hoidon vaihtoehdot), joka on Porin seudul-

la astetta muita seutuja (ka 2,7 - 2,9) tärkeämmäksi koettu tekijä. Tärkeimpiä tekijöitä ovat siis

myös Porin seudulla päivittäiseen toimintaan ja hyvinvointiin liittyvät palvelut ja vasta sitten

erityisempien tai ns. ylellisyyspalveluiden merkitys (kuva 60).

Tyytyväisyys palveluihin on Porin seudulla tasaisesti vähäisempää kuin muilla kaupunki-

seuduilla ja selkeästi pienempää kuin vertailussa parhaiten menestyneellä Helsingin seudulla

(kuva 61). Jopa kahdeksan yhdestätoista kysytystä palvelusta saa Porin seudulla heikoimman

keskiarvon joko yksin tai yhdessä jonkin toisen kaupunkiseudun kanssa. Ainoastaan moni-

puolisiin koulumahdollisuuksiin (Lasten koulut), kulttuuritarjontaan (Korkeakulttuuri) tai ai-

kuisille suunnattuun jatko- tai täydennyskoulutukseen (Aikuiskoulutus) oltiin tyytymättömämpiä

muilla tutkimukseen osallistuneista kaupunkiseuduista kuin Porin seudulla. Tosin Porin seu-

dulle ominaista vahvuutta ei näistäkään palveluista muodostu.

Vähiten tyytyväisiä  oltiin ravintoloiden ja kahviloiden tarjontaan, monipuolisten ja laajan

valikoiman omaavien erikoisliikkeiden tarjontaan sekä aikuisille suunnattuihin vapaa-ajan-

viettomahdollisuuksiin kuten kevyen musiikin konsertteihin, elokuviin, discoihin, yökerhoi-

hin jne. (Ilta- ja yöelämä). Nämä tekijät ovat samoja kuin Jyväskylän seudulla tyytymättö-

myyttä aiheuttaneet palvelut, mutta Porin seudulla tyytymättömyys on astetta suurempaa. Pul-

lonkaulatilanne voi siis syntyä tietyn ryhmän kohdalle, jos useampien sen preferoimien palve-

luiden koetaan olevan heikompia kuin muualla. Mainitut kolme palvelua kohdistunevat erityi-

sesti nuoriin yhden hengen kotitalouksiin, jotka myös tässä tutkimuksessa arvostivat näitä

tekijöitä muita ryhmiä enemmän. Vaikka vielä tämän tutkimuksen pohjalta ei voida puhua

varsinaisesta pullonkaulasta, kaupunkiseutujen mahdollinen erilaistuminen ja kaupunkiseutu-

jen profiilien selkeytyminen osaajien mielissä tulee todennäköisesti lähitulevaisuudessa vai-

kuttamaan kaupunkiseutujen vetovoimaisuuteen. Näitä prosesseja silmällä pitäen edellä esi-

tettyjä tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää oikeansuuntaisten kehittämistoimenpiteiden löy-

tämiseksi. Porin seudulla palveluita pidetään kuitenkin astetta tärkeämpinä kuin muilla seu-

duilla,  mikä saattaa viitata arvostusten muutokseen entistä kriittisemmiksi, jos ympäristö ei

vastaa osaajien arvostuksia. Tällöin on mahdollista että ongelmiin ei sopeuduta, vaan ne krii-

siytyvät.
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Nopea työmatka

Kaukoliikenne

Paikallisliikenne

Kv-yhteydet

Kaupunki lähellä

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,5

2,5

2,3

2,2

2,1

Nopea työmatka

Kaupunki lähellä

Kaukoliikenne

Kv-yhteydet

Paikallisliikenne

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,7

2,6

2,4

1,8

1,8

KUVA 62. Toiminnallisten tekijöiden (saavutettavuus) merkitys asuinseutua valittaessa Porin
seudun vastaajille (n=113).

KUVA 63. Porin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin tekijöihin (saa-
vutettavuus) (n=113).
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Porin seudun toiminnallisen ympäristön  saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä erityisesti ajal-

lisesti nopea yhteys asunnolta työpaikalle (Nopea työmatka) on Porin seudun vastaajille tärkeä

tekijä, tosin vähemmän tärkeä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 1,8 - 2,0) (kuva 62).

Hyvin toimiva julkinen paikallisliikenne on suunnilleen yhtä tärkeä kuin Turun ja Jyväskylän

seuduilla, vähemmän tärkeä kuin Helsingin (ka 1,7) ja Tampereen (ka 1,9) seuduilla ja tär-

keämpi kuin Seinäjoen seudulla (ka 2,7). Hyvät kaukoliikenneyhteydet ovat suunnilleen yhtä

tärkeät kuin muillakin kaupunkiseuduilla lukuun ottamatta Helsingin seutua (ka 2,6). Suuren

kaupunkikeskuksen helppo saavutettavuus (Kaupunki lähellä) on hieman vähemmän tärkeä

kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 2,0 - 2,3) ja hieman tärkeämpi kuin Seinäjoen seu-

dulla (ka 2,7). Hyvät kansainväliset yhteydet tai niiden helppo saavutettavuus (Kv-yhteydet)

ovat kolmanneksi tärkeimmät Porin seudulla Turun ja Helsingin seutujen jälkeen. Mitään eri-

tyisesti Porin seudun vastaajille ominaista arvostusta saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä ei

löydy.

Porin seudun saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä ei nouse myöskään erityisiä vahvuuk-

sia esiin. Tyytyväisimpiä ollaan suuren kaupunkikeskuksen läheisyyteen (Kaupunki lähellä) ja

työmatkan ajalliseen kestoon, mutta keskiarvot ovat kuitenkin kaupunkiseutujen häntäpäästä

(kuva 63).  Sen sijaan kaukoliikenneyhteyksiin ollaan tyytymättömämpiä kuin millään muulla

kaupunkiseudulla (ka 1,8-2,2). Samoin kansainvälisiin yhteyksiin ollaan selvästi tyytymättö-

mämpiä kuin suurimmilla kaupunkiseuduilla (ka 1,6 - 2,3) ja yhtä tyytymättömiä kuin Seinä-

joen seudulla (ka 2,6). Julkiseen paikallisliikenteeseen ollaan selvästi suurimpia kaupunkiseu-

tuja (ka 2,0) tyytymättömämpiä, mutta astetta Seinäjoen seutua tyytyväisempiä (ka 2,8).

Saavutettavuuteen liittyvät tekijä ovat Porin seudulla pullonkauloja suhteessa suurempiin

kaupunkiseutuihin, mutta tilanne on tasaisempi pienempien kaupunkiseutujen kanssa. Paikal-

lisliikenne ja kansainväliset yhteydet eivät tosin ole arvostettu erityisen tärkeiksi tekijöiksi

asuinseudun valinnassa, joten on ehkä liioittelua puhua varsinaisista pullonkauloista. Toisaal-

ta monet samaan ryhmään kohdistuvat tyytymättömyydet saattavat muodostaa ryhmäkohtai-

sen pullonkaulan kaupunkiseudun vetovoimaisuuteen. Tämänkin tutkimuksen mukaan esi-

merkiksi paikallisliikenne on jonkin verran tärkeämpää nuorille ja naispuolisille osaajille, kun

taas kansainvälisiä yhteyksiä pitävät jonkin verran tärkeimpinä vanhemmat vastaajat yleensä.

Tämä korostaa kaupunkiseudun vetovoimaisuuden suhteellisuutta eli vetovoimaisuuden

vaikutus voi olla erittäin tarkkaan kohdentunut ja voimakas tai se voi olla suurempaan jouk-

koon vaikuttava, mutta hieman vaatimattomampi. Tuntemalla omat vahvuutensa ja pullon-

kaulansa sekä tavoittelemansa kohderyhmän preferenssit kaupunkiseutu voi parhaalla mah-

dollisella tavalla korostaa parhaita puoliaan ja parantaa heikkouksiaan seudun vetovoimaisuu-

den suhteen.
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Viihtyisä asuinalue

Saasteeton&puhdas

Luonnonläheisyys

Asumismuoto

Puistot&viheralueet

Asunnon korkea laatu

1 = erittäin tärkeä . . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

1,8

1,8

1,8

1,5

1,3

Luonnonläheisyys

Asumismuoto

Viihtyisä asuinalue

Saasteeton&puhdas

Puistot&viheralueet

Asunnon laatu

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,8

Fyysinen

KUVA 64. Fyysisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Porin seudun vastaajille
(n=113).

KUVA 65. Porin seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa fyysisen ympäristön ominai-
suuksiin. (n=113).



Kaupunkiseutujen vahvuuksia ja pullonkauloja - Porin seutu

131

Porin seudun vastaajat pitävät useimpia fyysisen ympäristön tekijöitä yhtä tärkeinä asuinseu-

tua valittaessa kuin muidenkin seutujen osaajat. Vain asunnon korkea laatu (kohtuullisen uusi

tai uudistettu, ei välitöntä remontoitavaa, jne.) ei ollut enemmän kuin tärkeä (ka alle 2,0).

Tärkeimmäksi tekijäksi Porin seudulla nousee melko tulkinnanvarainen ja useita positiivisia

ominaisuuksia yhteenkokoava asuinalueen viihtyisyys (kuva 64). Myös saasteetonta ja puh-

dasta asuinympäristöä, puistojen ja viheralueiden riittävyyttä, mahdollisuutta elämänvaihee-

seen sopivaan asumismuotoon (omakoti- tai paritalo, rivitalo tai kerrostalo, omistus- tai vuok-

ra-asunto) ja luonnonläheisyyttä tai sen helppoa saavutettavuutta arvostettiin korkealle. Koko-

naisuutena keskiarvot ovat hyvin lähellä muiden kaupunkiseutujen vastaavia keskiarvoja. Mitään

Porin seudulle ominaista arvostusta ei fyysisen ympäristön tekijöistä ole mahdollista erottaa.

Myös tyytyväisyydessä kaupunkiseudun fyysisen ympäristön tekijöihin Porin seutu sai melko

tarkasti muita seutuja vastaavat keskiarvot (kuva 65). Nykyiseen asumismuotoonsa (ok-, ker-

rostalo, omistus-, vuokra-asunto, jne.), seudun luonnonläheisyyteen tai luonnon helppoon saa-

vutettavuuteen ja nykyisen asuinalueensa viihtyisyyteen Porin seudun vastaajat olivat enem-

män kuin tyytyväisiä. Muihinkin tekijöihin vastaajat ovat joko tyytyväisiä tai lähes tyytyväi-

siä. Mitään erityisiä seudullisia vahvuuksia tai pullonkauloja fyysisen ympäristön tekijöistä ei

voida löytää, vaan Porin seutu on kaupunkiseutujen muodostaman kapean skaalan keskivai-

heilla.

Porin seudun fyysinen ympäristö ei siis muodosta vahvuutta tai pullonkaulaa suhteessa

muihin kaupunkiseutuihin. Fyysisen ympäristön merkitys on suuri osaajien arvottaessa eri si-

joittumisvaihtoehtoja, mutta siitä on erittäin vaikeaa muodostaa merkittävää vahvuutta suh-

teessa muihin kaupunkiseutuihin, koska tyytyväisyys fyysiseen ympäristöön on hyvin tasaista

eri kaupunkiseutujen välillä. Korkealaatuinen ympäristö on kuitenkin perusedellytys osaajien

alueelle muuttamiselle eli kaupunkiseutujen fyysisten ympäristöjen laadullinen erilaistuminen

ja siitä tiedottaminen melko todennäköisesti synnyttäisi monenlaisia pullonkaulatilanteita tai

vahvuuksia kaupunkiseutujen väliseen vetovoimaisuuteen.

Vielä toistaiseksi kaupunkiseutujen fyysinen ympäristö koetaan hyväksi kaikilla tutkituilla

kaupunkiseuduilla, mutta vähitellen ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä ja yhteiskunnan eri-

laistuessa mielikuvat tasalaatuisesta kaupunkiympäristöstä saattavat muuttua. Fyysisen ympä-

ristön parantaminen ja siitä tiedottaminen ovat siten olennaisen tärkeitä tekijöitä kaupunkiseu-

dun kilpailukyvylle, vaikka varsinaista kilpailuetua ei näillä toimenpiteillä saavutettaisikaan.

Tehokas ja oikein kohdennettu tiedottaminen voi luoda muuten muiden kaupunkiseutujen kanssa

tasapäisestä ominaisuudesta kaupunkiseudulle erityisen vahvuuden, koska sitä mitä yksilö ei

tiedä, hän ei myöskään arvota tai koe vetovoimaisena.
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Porin seutu unelmien asuinpaikkana?

Porin seudun osaajat valitsevat useimmiten unelmapaikakseen nykyisen kotiseutunsa.  Kysy-

mykseen “Mikä on unelmapaikkasi eli missä kaupungissa tai seudulla toivoisit tulevaisuudes-

sa asuvasi pysyvästi tai väliaikaisesti?” vastasi noin 100 Porin seudun osaajaa ja heistä noin 35

nimesi unelmapaikkansa Porin seudulta. Mitään muuta seutua ei mainittu yhtä usein, mutta

suhteellisesti Porin seudun osaajat nimesivät kotiseutunsa harvemmin unelmapaikakseen kuin

muiden kaupunkiseutujen vastaajat. Porin seudulla oltiin myös muita kaupunkiseutuja har-

vemmin enemmän kuin tyytyväisiä (keskiarvo alle 2,0) kysyttyihin kaupunkiseudun ominai-

suuksiin. Kolmestakymmenestäkahdesta kysytystä vain yhdeksän sai pienemmän arvon kuin

2,0 (Kuvat 57, 59, 61, 63 ja 65).

Kymmenisen vastaajaa unelmoi asuvansa Tampereella ja lähes yhtä moni pääkaupunkiseu-

dulla. Turku mainittiin kolme kertaa, mutta muut suomalaiskaupungit saivat vain yksittäisiä

mainintoja (esim. Vaasa, Lahti, Pieksämäki, Joensuu). Euroopassa asumisesta unelmoi noin

kymmenen osaajaa. Unelmamaita ovat Englanti, Italia, Ranska, Ruotsi ja Viro. Suunnilleen

yhtä moni löysi unelmapaikkansa Euroopan rajojen ulkopuolelta lähinnä Yhdysvalloista, mut-

ta myös Australiasta ja Fidziltä.

Yllä olevat luvut ja paikat kertovat yhtäältä paikallisuuden voimakkaasta merkityksestä ja

toisaalta Porin seudun osaajien orientoitumisesta lähinnä kotimaan kasvukeskuksiin todennä-

köisinä asuinseutuina. Suomalaisten kaupunkiseutujen ja ulkomaisten kaupunkiseutujen vä-

lillä painotus on vahvasti kohti ensimmäistä. Seudun vastaajista pääosa unelmoi asumisesta

jollakin muulla seudulla Suomessa, lähinnä Tampereella tai pääkaupunkiseudulla  kuin ulko-

mailla. Tässä suhteessa Porin seudun osaajien vastaukset ovat samansuuntaisia Jyväskylän ja

Seinäjoen seutujen kanssa ja  eroavat suuremmista kaupunkiseuduista. Kansainvälistyminen

ei näy unelmapaikkojen listauksissa ainakaan yhtä vahvasti kuin Helsingin, Tampereen tai

Turun seutujen vastaajilla.

Jopa 75 %:lla vastanneista oli omakohtaista kokemusta unelmapaikastaan eli näkemys pe-

rustuu hyvin harvoin pelkästään ulkoapäin saatuihin mielikuviin. Tämä korostaa oikean ja

vakuuttavan tiedon välittämistä avainkohderyhmille yleisluontoisen tai liian markkinahenki-

sen imagon luomisen sijaan.
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5.6.   Seinäjoen seutu

Seinäjoen seudun vastaajien omakuva:

Hän on 33-vuotias perheellinen mies, joka asuu omassa omakotitalossa pientaloalueella ja on
asunut seudulla jo yli 10 vuotta. Hänon valmistunut ammattkikorkeakoulusta tai opistosta ja
tarvitsee työssään erityisesti atk-ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvää osaamis-
ta. Työmatka on noin 12 km. Hän on paluumuttaja eikä ole ajatellut seudulta pois muuttamista.

Internet-kyselyyn vastanneiden jakaumat Seinäjoen seudulla:

• ikä: alle 25-vuotias 14 %, 25 - 34-vuotias 49 %, 35 - 44-vuotias 27 % ja 45-vuotias tai yli 9 %
(n=85)

• sukupuoli: naisia 19 % ja miehiä 81 % (n=85)

• nykyinen tilanne: kotoisin nykyiseltä asuinseudulta 31 %, paluumuuttaja 37 % ja tulokas 32 %
(n=81)

• montako vuotta asunut: yli 10 vuotta 53 %, 6-10 vuotta 10 %, 1-5 vuotta 28 % ja alle vuoden
10 % (n=83)

• asuinalueen tyyppi: Maaseudulla tai haja-asutusalueella 20 %,  maaseututaajamassa 8 %, pien-
taloalueella tai lähiössä 45 % ja kaupungin tai kunnan keskusta-alueella 26 % (n=84)

• asunnon tyyppi: omakoti- tai paritalo 56 %, rivitalo 18 %, kerrostalo 24 % ja muu 2 % (n=84)

• asunnon omistussuhde: omistusasunto 64 %, vuokra-asunto 33 % ja muu 4 % (n=83)

• Kotitalouden muoto: yhden hengen kotitalous 14 %, avo- tai avioliitto (ei lapsia) 37 %, avio-
tai avoliitto (lapsia) 45 %, yksi vanhempi ja lapsia 0 % ja muu 4 % (n=84)

• valmistunut: ammattikorkeakoulusta tai opistosta 63 %,  korkeakoulusta tai yliopistosta (pe-
rustutkinto) 12 %, korkeakoulusta tai yliopistosta (lis. tai tohtori) 0 %, opinnot ovat kesken 10
% , muualta 8 % ja ei ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja 7 % (n=84)

• erityisosaaminen: atk-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen 33 %, muu tietotekniikkaan
liittyvä osaaminen 21 %, tekniikkaan liittyvä osaaminen 24 %, fysiikkaan ja kemiaan liittyvä
osaaminen 1 %, hallintoon ja/tai johtamiseen liittyvä osaaminen 13 % ja muu osaaminen 7 %
(n=84)

• muuttamassa vai ei: kyllä 16 % ja ei 84 %.

Lyhyt lukuohje:

Tekstiin sijoitetut merkinnät kuten (ka 1,4) tai (ka 2,1-2,4) viittaavat muiden kaupunkiseutujen
vastaavien tekijöiden keskiarvoihin tai aina erikseen mainitun vastaajaryhmän keskiarvoihin.
Tarkastelun kohteena olevan kaupunkiseudun keskiarvoja tekstissä ei ilmoiteta, vaan ne ovat
nähtävissä kullakin aukeamalla esitetyistä kuvista. Keskiarvot on laskettu asteikosta:

• 1 = erittäin tärkeä, 2 = tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä tai

• 1 = erittäin tyytyväinen, 2 = tyytyväinen, 3 = jonkin verran tyytyväinen, 4 = ei lainkaan
tyytyväinen

Pääsääntöisesti tekstissä käsitellään ensin osaajien yleiset arvostukset eli eri tekijöiden tärkeys ja
toiseksi tyytyväisyys nykyisen asuinseudun ominaisuuksiin.
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Taloudellinen

KUVA 66. Taloudellisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Seinäjoen seudun vas-
taajille (n=85).

KUVA 67. Seinäjoen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa taloudellisiin tekijöihin
(n=85).

Hyvä työpaikka

Puolisontyöpaikka

Asumiskustannukset

Uramahdollisuudet

Laajat työmarkkinat

Työmatkakustannukset

Tietty yritys

1 = erittäin tärkeä. . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,8

2,5

2,3

2,3

1,8

1,6

1,5

Työpaikka

Työmatkakustannukset

Asumiskustannukset

Puolison työpaikka

Uramahdollisuudet

Työmarkkinat

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

3,0

2,7

2,5

2,1

1,8

1,7
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Seinäjoen seudun vastaajien taloudellisen ympäristön arvostus vastaa lähes täysin muiden kau-

punkiseutujen osaajien arvostuksia. Hyvä työpaikka sekä itselle että mahdolliselle puolisolle

ovat tärkeimmät tekijät kuten muillakin seuduilla (ka 1,6 - 1,8) Helsingin seutua (ka 2,0) lu-

kuun ottamatta. Myös asunnosta maksettu hinta tai vuokra (Asumiskustannukset) ovat listan

kärkipäässä. Seudun tarjoamat urakehitysmahdollisuudet ja useammat tarjolla olevat työpai-

kat (Työmarkkinat) ovat astetta vähemmän tärkeitä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla ja

selkeästi vähemmän arvostettuja kuin Helsingin seudun (ka 1,9) vastaajien keskuudessa. Mah-

dollisuus työskennellä tietyssä yrityksessä (Tietty yritys) tai työmatkakustannukset eivät juuri

poikkea muiden  kaupunkiseutujen osaajien arvostuksista (kuva 66).

Erityisiä vahvuuksia ei taloudellisen ympäristön tekijöistä Seinäjoen seudulle löydy (kuva

67). Tyytyväisimpiä ollaan nykyiseen työpaikkaan, mutta tyytyväisyys ei mitenkään poikkea

muiden kaupunkiseutujen vastaavasta (ka 1,7 - 1,9). Työmatkakustannuksiin ollaan toisiksi

tyytyväisimpiä, mutta mistään kaupunkiseudulle ominaisesta vahvuudesta verrattuna muihin

kaupunkiseutuihin ei tämänkään tekijän kohdalla voida puhua. Pienen kaupunkiseudun etuna

voitaisiin olettaa olevan asumiskustannukset, mutta tämänkin tekijän kohdalla Seinäjoen seu-

dun vastaajat ovat tyytyväisyydessä skaalan keskivaiheilla verrattuna muihin kaupunkiseutui-

hin (ka 1,7 - 2,3). Puolison työpaikkamahdollisuuksiin Seinäjoen seudun osaajat ovat suunnil-

leen yhtä vähän tyytyväisiä kuin muidenkin kaupunkiseutujen vastaajat (ka 2,3 - 2,7) Helsin-

gin seutua (ka 1,8) lukuun ottamatta.

Varsinaisia pullonkaulatekijöitä ovat seudun yritysten tarjoamat uralla etenemismahdolli-

suudet sekä seudun tarjoamien työpaikkamahdollisuuksien laajuus (Työmarkkinat). Yritysten

tarjoamiin uralla etenemismahdollisuuksiin Seinäjoen vastaajat ovat yhtä vähän tyytyväisiä

kuin Porin seudun vastaajat ja varsinainen pullonkaula syntyykin verratessa seutua Helsingin

(ka 1,6), Tampereen (ka 2,0) tai Jyväskylän (ka 2,2) vastaajien tyytyväisyyteen. Vielä selkeäm-

min ero tyytyväisyydessä näkyy työmarkkinoiden kohdalla. Helsingin (ka 1,5) ja Tampereen

(ka 1,9) seudut ovat omaa luokkaansa, mutta myös Turun (ka 2,6) ja Jyväskylän (ka 2,5) seu-

duilla ollaan tilanteeseen selvästi tyytyväisempiä.

Vaikka seudun työmarkkinat ja siellä avautuvat uramahdollisuudet arvotetaan Seinäjoen

seudulla astetta muita seutuja vähemmän tärkeiksi tekijöiksi asuinseutua valittaessa (kuva 66),

tyytymättömyys niihin (kuva 67) on niin selvästi muita seutuja suurempaa, että näiden tekijöi-

den kohdalla muodostuu väistämättä pullonkaula seudun taloudelliseen ympäristöön. Näiden

tekijöiden saama pienempi merkitys voi osoittaa jonkinasteista sopeutumista vallitsevaan ti-

lanteeseen, koska muilla seuduilla mainittuja  tekijöitä arvostetaan enemmän kuin Seinäjoen

seudulla.
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Seudun turvallisuus

Ystävät tai tuttavat

"Paikan henki"

Suku tai juuret

"Sielun veljiä"

Seudun imago

Kansainvälisyys

1 = erittäin tärkeä. . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,4

2,9

2,7

2,6

2,2

2,1

1,4

Seudun turvallisuus

"Paikan henki"

Seudun imago

Kansainvälisyys

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,4

2,1

2,1

1,7

Sosiaalinen

KUVA 68. Sosiaalisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Seinäjoen seudun vastaa-
jille (n=85).

KUVA 69. Seinäjoenseudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa sosiaalisiin tekijöihin (n=85).
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Seinäjoen sosiaalisen ympäristön saama arvostus on hyvin lähellä muiden kaupunkiseutujen

linjaa. Tärkein tekijä on seudun turvallisuus kuten muuallakin (ka 1,3 - 1,5). Myös toiseksi

tärkeimmät sosiaalisen ympäristön tekijät seuraavat linjaa, jonka mukaan paikan henki ja il-

mapiiri sekä seudulla asuvat ystävät ja tuttavat ovat tärkeitä  tekijöitä asuinseutua valittaessa

(kuva 68). Sen sijaan sukulaiset tai omat juuret seudulla ovat selvästi tärkeämpi tekijä kuin

suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 2,9 - 3,1). Tätä selittää osittain paluumuuttajien suuri osuus

Seinäjoen seudun vastaajien joukossa. Porin seudun saama keskiarvo on melko lähellä Seinä-

joen saamaa ja myös siellä vastaajista huomattavan suuri prosenttiosuus on paluumuuttajia.

Myös seudulla koko ikänsä asuneet arvostavat pienemmillä kaupunkiseuduilla enemmän su-

kulaisten ja omien juurtensa merkitystä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla asuneet. Seinäjo-

en seudun vastaajista noin 20 % niistä, jotka ilmoittivat olevansa seudulta kotoisin, pitivät

sukulaisten ja omien juurten merkitystä erittäin tärkeänä asuinseudun valinnassa. Vastaava

prosenttiosuus oli Helsingin seudulla alle 10 %. Pienten kaupunkiseutujen vahvuutena voi-

daan siten nähdä asukkaiden astetta voimakkaampi kiinnittyminen kotiseutuunsa.

Vastaajan kanssa samanhenkisten ihmisten (“Sielun veljiä”) asuminen seudulla ei juuri tär-

keydeltään poikkea muista kaupunkiseuduista (ka 2,5 - 2,7). Myös paikan imago ja kansainvä-

lisyys ovat tärkeydeltään hyvin lähellä muiden kaupunkiseutujen osaajien antamia arvoja. Omi-

naista Seinäjoen (ja Porin) seudun osaajille on siis tuttavien ja omien juurien merkitys asuin-

seutua valittaessa.

Erityisiä Seinäjoen seudulle ominaisia vahvuuksia tai pullonkauloja ei vastaajien ilmoitta-

masta tyytyväisyydestä voi yksiselitteisesti vetää (Kuva 69). Seinäjoen vastaajat ovat kuiten-

kin astetta tyytyväisempiä seudun turvallisuuteen kuin muiden seutujen vastaajat (ka 1,8 -2,1).

Tämä on luonteenomainen, mutta tässä tutkimuksessa ei kovinkaan selkeästi esiin nouseva

piirre pienelle kaupunkiseudulle. Paikan imagoon ja paikan henkeen ja ilmapiirin ollaan jota-

kuinkin yhtä tyytyväisiä kuin muillakin kaupunkiseuduilla. Seinäjoen seudun kansainvälisyy-

teen ollaan suurimpia kaupunkiseutuja (ka 2,1-2,2) tyytymättömämpiä, mutta ottaen huomi-

oon kansainvälisyyden saaman erittäin pienen merkityksen asuinseutua valittaessa sitä tuskin

voidaan pitää seudun vetovoimaisuuden pullonkaulana.

Vahvuutena voidaan pitää kuitenkin paluumuuttajien suurta osuutta vastaajista eli seudun

ihmisillä on siteitä asuinseutuunsa, vaikka tämä ei kuvasta 69 sinänsä näy. Kaupunkiseudun

osaamisen kannalta ja tämän kyselyn vastaajia tarkasteltaessa paluumuuttajien merkitys seu-

dulle ominaisena vahvuutena näyttää kuitenkin ilmeiseltä. Toisaalta mitalin kääntöpuolena

voidaan nähdä se, että vastanneista osaajista vain pieni osa on uusia tulokkaita eli seudun

vetovoimaisuus koskee lähinnä sinne sosiaalisin sitein kiinnittyneitä osaajia.
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Lasten päivähoito

Terveydenhoito

Liikunta

Peruspalvelut

Aikuiskoulutus

Lasten koulut

Erikoisliikkeet

Ilta- ja yöelämä

P-hoidon vaihtoehdot

Ravintolat&kahvilat

Korkeakulttuuri

1 = erittäin tärkeä. . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

3,1

3,0

2,9

2,8

2,6

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

1,8

Peruspalvelut

Lasten päivähoito

Terveydenhoito

Liikunta

Ravintolat&kahvilat

Erikoisliikkeet

P-hoidon vaihtoehdot

Korkeakulttuuri

Ilta- ja yöelämä

Lasten koulut

Aikuiskoulutus

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tyytyväinen 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,6

2,4

2,3

2,2

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

1,8

1,8

Toiminnallinen

KUVA 70. Toiminnallisten tekijöiden (palvelut) merkitys asuinseutua valittaessa Seinäjoen
seudun vastaajille (n=85).

KUVA 71. Seinäjoen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin ominai-
suuksiin (palvelut) (n=85).
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Seinäjoen seudun vastaajat pitävät tärkeimpinä palveluina lasten päivähoitojärjestelyjen toi-

mivuutta (Lasten päivähoito), monipuolisia terveydenhoitopalveluita, liikunta- ja harrastus-

mahdollisuuksia sekä lähellä asuntoa sijaitsevia peruspalveluita (kauppa, kioski jne.) (kuva

70). Näiden palveluiden arvostus on samassa linjassa muiden kaupunkiseutujen vastaajien

arvostusten kanssa. Hieman vähemmän tärkeänä pidettiin koulutukseen liittyviä tekijöitä, mutta

aikuisille suunnatut jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet (Aikuiskoulutus) saivat suu-

remman merkityksen kuin muilla seuduilla (ka 2,4 - 2,6). Sen sijaan monet muut pienelle

kohderyhmälle tai “ylellisyyspalveluiksi” tulkittavat palvelut saivat astetta pienemmän merki-

tyksen Seinäjoen seudulla kuin muualla. Esimerkiksi aikuisille suunnatut vapaa-ajanvietto-

mahdollisuudet kuten elokuvat, discot, yökerhot ja kevyen musiikin konsertit (Ilta- ja yöelä-

mä), monipuolinen ravintola- ja kahvilatarjonta sekä korkeakulttuurin tarjonta kuten teatterit,

ooppera tai taidenäyttelyt saivat Seinäjoen vastaajilta vähäisemmän arvostuksen kuin min-

kään muun kaupunkiseudun vastaajilta. Seinäjoen seudulle voidaan pitää ominaisena “ylelli-

syyspalveluiden” hieman pienempää arvostusta ja aikuisten jatko- ja täydennyskoulutusmah-

dollisuuksien muita suurempaa arvostusta.

Muiden kaupunkiseutujen tapaan myös Seinäjoen seudulla tyytyväisyys palveluihin on pää-

asiassa melko tasaista (kuva 71). Tyytyväisimpiä ollaan lasten päivähoitojärjestelyihin ja pe-

ruspalveluiden kuten kaupan tai kioskin sijaitsemiseen lähellä asuntoa. Näistä tekijöistä ei

kuitenkaan voida puhua seudulle ominaisina erityisvahvuuksina, koska ne noudattelevat hy-

vin tarkasti samaa linjaa jokaisella kaupunkiseudulla.

Sen sijaan kolme tekijää voidaan nostaa esiin enemmän ja vähemmän kaupunkiseudulle

ominaisia arvoja saaneina. Varsinaisina pullonkauloina tekijöitä ei ehkä voida pitää, mutta

tyytyväisyys on selvästi vähäisempää erityisesti joihinkin yksittäisiin kaupunkiseutuihin

verrattuna. Ensinnäkin tyytyväisyys kaupunkiseudun aikuisille tarjoamiin vapaa-

ajanviettomahdollisuuksiin (Ilta- ja yöelämä) on alhaisempaa kuin suurimmilla

kaupunkiseuduilla (ka 1,8 - 2,0), mutta toisaalta samalla tasolla Jyväskylän (ka 2,2) ja Porin

(ka 2,4) seutujen kanssa. Toinen tekijä on tyytyväisyys monipuolisiin mahdollisuuksiin

koululaisille ja jo peruskoulun suorittaneille eli mahdollisuus erilaisiin erikoisluokkiin, -

kouluihin tai -lukioihin (Lasten koulut). Myös tähän tekijään ollaan selvästi vähemmän

tyytyväisiä kuin muilla seuduilla (ka 1,8 -2,0)  Porin seutua (ka 2,3) lukuun ottamatta. Kolmas

ja selkein pullonkaulatekijä on kuitenkin aikuisille suunnatut jatko- ja

täydennyskoulutusmahdollisuudet, joihin ollaan selkeästi suurempia kaupunkiseutuja (ka 1,7

- 2,0) tyytymättömämpiä ja jonkin verran myös Porin seutua (ka 2,3) tyytymättömämpiä.

Tyytymättömyys kohdistuu todennäköisesti jatkokoulutus (tohtorin tai lisensiaatin tutkinto)

mahdollisuuksiin eli se voi kertoa aktiivisesta akateemisesta osaajaryhmästä ja/tai jatko-

koulutusmahdollisuuksien heikosta tilasta. Koska viimeksi mainittu tekijä on Seinäjoen seudulla

tärkeänä pidetty, sitä voidaan pitää paikallisena pullonkaulana, mutta ei niinkään pullonkaulana

suhteessa muihin kaupunkiseutuihin, joilla tekijän arvostus oli jonkin verran pienempää.
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Kaukoliikenne

Nopea työmatka

Kaupunki lähellä

Paikallisliikenne

Kv-yhteydet

1 = erittäin tärkeä. . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,9

2,7

2,7

2,3

2,1

Nopea työmatka

Kaupunki lähellä

Kaukoliikenne

Kv-yhteydet

Paikallisliikenne

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . .  4 = ei lainkaan tyytyväinen 

4,03,53,02,52,01,51,0

2,8

2,6

2,1

1,8

1,6

KUVA 72. Toiminnallisten tekijöiden (saavutettavuus) merkitys asuinseutua valittaessa Sei-
näjoen seudun vastaajille (n=85).

KUVA 73. Seinäjoen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa toiminnallisiin tekijöihin
(saavutettavuus) (n=85).
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Seinäjoen seudun toiminnallisen ympäristön saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä tärkein on

poikkeuksellisesti hyvin toimiva kaukoliikenne. Muista seuduista poiketen Seinäjoen kaupun-

kiseudusta voidaankin sanoa, että sillä on selkeästi oma profiilinsa saavutettavuuteen liittyvi-

en tekijöiden arvostuksen suhteen verrattuna muihin kaupunkiseutuihin. Kaukoliikennettä lu-

kuun ottamatta kaikki muut tekijät ovat selkeästi asuinseudun valinnassa vähemmän tärkeinä

pidettyjä kuin muilla kaupunkiseuduilla (Kuva 72).

Toiseksi tärkein tekijä on ajallisesti nopea yhteys asunnolta työpaikalle (Nopea työmatka),

joka on jonkin verran vähemmän tärkeä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 1,8 - 2,1).

Myös suuren kaupunkikeskuksen helppo saavutettavuus (Kaupunki lähellä) on hieman vä-

hemmän tärkeä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 2,0 - 2,5). Hyvin toimiva julkinen

paikallisliikenne on jo huomattavasti vähemmän tärkeä kuin muilla kaupunkiseuduilla (ka 1,7

- 2,3). Seinäjoen seudulla vähiten arvostettu saavutettavuuteen liittyvä tekijä on hyvät kan-

sainväliset yhteydet tai niiden helppo saavutettavuus (Kv-yhteydet), mutta arvostus on vain

jonkin verran vähäisempää kuin muilla seuduilla (ka 2,2 - 2,8) (kuva 72). Erityisesti paikallis-

liikenteen vähäisen arvostuksen voi nähdä nousevan omaa autoa suosivasta liikennekulttuu-

rista.

Erityisiä vahvuuksia ei Seinäjoen seudun saavutettavuuteen liittyvistä tekijöistä nouse esiin.

Tyytyväisimpiä ollaan työmatkan ajalliseen kestoon ja suuren kaupunkikeskuksen läheisyy-

teen (Kaupunki lähellä), mutta keskiarvot eivät kuitenkaan anna aihetta puhua erityisistä vah-

vuuksista (kuva 73). Lisäksi kumpikaan tekijä ei Seinäjoen seudun vastaajien mukaan ole

erityisen tärkeä tekijä asuinseutua valittaessa (kuva 72). Myös kaukoliikenneyhteyksiin Seinä-

joen seudun vastaajat ovat melko tyytyväisiä, mutta keskiarvo on lähellä muita kaupunkiseu-

tuja (ka 1,8 - 2,4). Kansainvälisiin yhteyksiin ollaan selvästi tyytymättömämpiä kuin suurim-

milla kaupunkiseuduilla (ka 1,6 - 2,3) samoin kuin julkiseen paikallisliikenteeseen verrattuna

suurimpiin kaupunkiseutuihin (ka 2,0). Kaksi viimeistä saivat melko pienen merkityksen Sei-

näjoen seudun vastaajilta, mutta suurimmilla kaupunkiseuduilla paikallisliikenne koettiin tär-

keäksi. Onkin huomattava tekijöiden merkityksen sidonnaisuus kaupunkiseudun paikallisista

tarpeisiin. Ilman hyvin toimivaa julkista paikallisliikennettä Helsingin seudun vetovoimai-

suus laskisi varmasti, mutta Seinäjoen seudulla julkisen liikenteen tehtävä ja painoarvo on

aivan toisenlainen. Näin ollen onkin syytä suhteuttaa tiettyä tekijää kohtaan tunnettu tyytyväi-

syys aina seudun omien asukkaiden tarpeisiin. Näin he voivat arvioida toimintoa todellisessa

kontekstissaan, jolloin merkityksiä ei virheellisesti yhteismitallisesta vain, koska molemmilla

arviointikohteilla on yhteisenä nimittäjänä kaupunkiseutu.
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Viihtyisä asuinalue

Saasteeton&puhdas

Luonnonläheisyys

Puistot&viheralueet

Asumismuoto

Asunnon korkea laatu

1 = erittäin tärkeä. . . . . . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tärkeä

4,03,53,02,52,01,51,0

2,2

2,0

2,0

1,8

1,5

1,4

Luonnonläheisyys

Viihtyisä asuinalue

Asumismuoto

Saasteeton&puhdas

Asunnon laatu

Puistot&viheralueet

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,7

1,7

Fyysinen

KUVA 74. Fyysisten tekijöiden merkitys asuinseutua valittaessa Seinäjoen seudun vastaajille
(n=85).

KUVA 75. Seinäjoen seudun vastaajien tyytyväisyys asuinseutunsa fyysisen ympäristön teki-
jöihin. (n=85).
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Seinäjoen seudun osaajat pitävät fyysisen ympäristön tekijöitä jotakuinkin yhtä tärkeänä asuin-

seutua valittaessa kuin muiden seutujen vastaajat (kuva 74). Joitakin eroja kuitenkin voidaan

osoittaa. Ensinnäkin puistojen ja viheralueiden laatua ja riittävää määrä ei pidetä aivan yhtä

tärkeänä tekijänä kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla (ka 1,6 - 1,8). Kaupunkiseudun pieni

koko ja maaseudun ja luonnon välitön läsnäolo vähentävät kaupunkiluonnon merkitystä. Toi-

saalta tärkeimmäksi tekijäksi nousee melko yleinen ja positiivisia ominaisuuksia kokoava asuin-

alueen viihtyisyys. Myös saasteeton ja puhdas asuinympäristö sekä luonnonläheisyys tai sen

helppo saavutettavuus arvostetaan korkealle, mutta ne eivät juuri poikkea muiden kaupunki-

seutujen osaajien arvostuksista. Myös vähiten tärkeä fyysisen ympäristön tekijä eli asunnon

korkea laatu (kohtuullisen uusi tai uudistettu, ei välitöntä remontoitavaa, jne.) seuraa lähellä

muiden kaupunkiseutujen muodostamaa linjaa (ka 2,0 - 2,1). Toinen yleisestä linjasta poikke-

avan keskiarvon saanut tekijä on mahdollisuus elämänvaiheeseen sopivaan asumismuotoon

(omakoti- tai paritalo, rivitalo tai kerrostalo, omistus- tai vuokra-asunto). Asumismuoto saa

hieman pienemmän merkityksen Seinäjoen seudun vastaajilta kuin muiden kaupunkiseutujen

vastaajilta (ka 1,6 - 1,8).  Kokonaisuutena keskiarvot ovat hyvin lähellä muiden kaupunkiseu-

tujen vastaavia keskiarvoja, mutta asumismuodon ja puistojen ja viheralueiden vähäisempää

arvostusta asuinseudun valintaan vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää jonkinasteisena Seinä-

joen seudulle ominaisena arvoasetelmana.

Myös tyytyväisyydessä kaupunkiseudun fyysisen ympäristön tekijöihin Seinäjoen seutu sai

pääsääntöisesti muita seutuja vastaavat keskiarvot. Nykyisen asuinalueensa viihtyisyyteen, luon-

nonläheisyyteen tai luonnon helppoon saavutettavuuteen,  asumismuotoon (ok-, kerrostalo,

omistus-, vuokra-asunto, jne.), asuntonsa laatuun ja asuinympäristön puhtauteen ja saasteet-

tomuuteen Seinäjoen seudun vastaajat olivat enemmän kuin tyytyväisiä. Ainoastaan puistojen

ja viheralueiden laatu ja riittävyys sai keskiarvon 2,0 (kuva 75).

Seinäjoen seudun osaajat ovat fyysiseen ympäristöönsä ehkä asteen tyytyväisempiä kuin

muut kaupunkiseudut Turun seutua lukuun ottamatta. Mitään erityistä seudullista vahvuutta

fyysisestä ympäristöstä ei vähäisen eron vuoksi kuitenkaan voida muodostaa. Tosin suhteessa

Helsingin ja Tampereen seutuihin voidaan tyytyväisyydessä asuinympäristön saasteettomuu-

teen ja puhtauteen nähdä jonkinlainen mainittava ero. Tässä tutkimuksessa saatujen vastauksi-

en perusteella Seinäjoen seudun fyysisen ympäristön tekijät ovat siis seudulle pikemminkin

vahvuus kuin pullonkaula.

Vaikka tyytyväisyys fyysiseen ympäristöön on korkea Seinäjoen seudulla, on siitä erittäin

vaikea muodostaa merkittävää vahvuutta suhteessa muihin kaupunkiseutuihin, koska kaupun-

kiseutujen fyysinen ympäristö koetaan hyväksi kaikilla tutkituilla kaupunkiseuduilla. Mahdol-

linen kaupunkiseutujen erilaistumiskehitys ja erilaistumisen tiedostaminen saattavat kuiten-

kin muodostaa kaupunkiseutujen välille selkeämpiä eroja myös osaajien mielikuvissa. Tällöin

sekä fyysisen ympäristön parantaminen että siitä tiedottaminen tulevat tekijöiksi, jotka erotta-

vat kaupunkiseudut hyvinkin voimakkaasti toisistaan.
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Seinäjoen seutu unelmien asuinpaikkana?

Seinäjoen seudun vastaajista noin puolet unelmoi asuvansa nykyisellä asuinseudullaan. Kysy-

mykseen “Mikä on unelmapaikkasi eli missä kaupungissa tai seudulla toivoisit tulevaisuudes-

sa asuvasi pysyvästi tai väliaikaisesti?” vastasi vajaat 70 Seinäjoen seudun osaajaa ja heistä

noin 35 nimesi unelmapaikkansa Seinäjoen seudulta. Mitään muuta yksittäistä seutua ei mai-

nittu läheskään yhtä usein. Neljä vastaajaa nimesi unelmapaikakseen vielä Pohjanmaan tai

Etelä-Pohjanmaan eli useimpien unelmapaikka löytyy lähiseudulta. Seinäjoen seudun vastaa-

jat olivat enemmän kuin tyytyväisiä (ka alle 2,0) kahteentoista kaupunkiseutunsa tekijään,

joista arvioitavana oli kaikkiaan 32 (Kuvat 67, 69, 71, 73 ja 75). Tämän on selvästi vähemmän

kuin Helsingin (22) tai Turun (18) seuduilla, mutta enemmän kuin muilla seuduilla. Lisäksi

vastaajat olivat moniin tekijöihin tyytyväisiä tai lähes tyytyväisiä, joten ei ole yllättävää, että

osaajien unelmapaikat sijaitsevat useimmiten nykyisellä asuinseudulla. Toisaalta tyytyväisyys

nykyiseen asuinseutuun ei takaa sinne jäämistä, jos houkuttelevampia tilaisuuksia avautuu

muilla seuduilla.

Kotimaassa Tampereen seudulla unelmoi asuvansa muutama osaaja. Muut seudut tai  kau-

pungit saivat lähinnä yksittäisiä mainintoja kuten pääkaupunkiseutu, Mikkeli, Vaasa tai Kuo-

pio. Jokusen maininnan sai myös koko Suomi sekä erilaiset unelmien maiseman tai asuinym-

päristön kuvaukset. Euroopassa asumisesta unelmoi vain neljä osaajaa ja yhtä moni Euroopan

rajojen ulkopuolella lähinnä Yhdysvalloissa, Australiassa tai Malediiveillä.

Yllä olevat luvut kertovat paikallisuuden voimakkaasta merkityksestä Seinäjoen seudulla.

Toisin kuin suuremmilla kaupunkiseuduilla unelmapaikaksi nimettiin vain harvoin maailman

suurkaupunkeja. Seinäjoen seudun osaajille unelmapaikan valinta muun Suomen kaupunki-

seutujen ja ulkomaisten kaupunkiseutujen välillä painottuu vahvasti edelliseen vaihtoehtoon.

Seudun vastaajista selvä enemmistö unelmoi asumisesta nykyisellä asuinseudullaan, mutta

selvästi useammin myös jollakin muulla seudulla Suomessa kuin ulkomailla. Tässä suhteessa

Seinäjoen seudun vastaajien preferenssit ovat samansuuntaisia Jyväskylän ja Porin seutujen

vastaajien kanssa.

Noin 70 %:lla  vastanneista oli kokemusta unelmapaikastaan eli näkemys perustuu vain

harvoin pelkästään ulkoapäin saatuihin mielikuviin. Imagon luomisessa ulkoisten mielikuvien

rakentamisen tulee siis olla erittäin vakuuttavaa ja hyvin argumentoitua, jotta sen vaikutus

seudun näyttäytymiseen entistä vetovoimaisempana asuinseutuna toteutuu.



6  Kohtaamisia ja odotuksia

6.1.   Kohtaamisista kilpailueduiksi

Varsinaiset kilpailuedut ja -haitat ovat tässä tekijöitä, jotka korostuneesti heikentävät tai vah-

vistavat kaupunkiseudun vetovoimaisuutta osaajien näkökulmasta. Ollakseen kilpailuetu teki-

jän tai tekijöiden on oltava osaajien arvostamia ja niiden on selkeästi noustava esiin kaupunki-

seudulle ominaisina vahvuuksina, joita muilla seuduilla ei ole.  Kun vetovoimaisuudella ta-

voitellaan tiettyä kohderyhmää kuten osaajia, on varmistettava myös oikeanlainen tiedonväli-

tys, joka saavuttaa tämän ryhmän ja kertoo seudun tarjoamista mahdollisuuksista. Vaikka koko

osaavan työvoiman sijoittumisprosessi sisältää paljon kompleksisten systeemien epälineaaris-

ta dynamiikkaa, hetkellisenä tuokiokuvana kilpailuedun muodostuminen on edellä kuvatun

kaltainen yksinkertainen prosessi.

Tässä tutkimuksessa kilpailuetua tulkitaan siis seudun osaajien kokemuksen kautta eli mi-

ten he arvottavat oman asuinseutunsa. Kyse ei ole ulkopuolisten arvioinnista ja mielikuvista,

vaan kokemukseen perustuvasta kaupunkiseudun ominaisuuksien arvottamisesta, jotka viime

kädessä muodostavat lähtökohdan myös ulkopuolisten mielikuvien ja kaupunkiseudun erilais-

ten imagojen syntymiselle. Tässä esitetyt kilpailuedut ovat tekijöitä, joiden varaan kaupunki-

seudun uskottava imago voidaan  rakentaa. Kaupunkiseudun ulkopuolisten osaajien näkökul-

masta kilpailuedun muodostumisen olennainen vaihe eli imagon luominen ja paikan markki-

nointi jäävät siis tämän tarkastelun ulkopuolelle. Tarkasti rajattuna esitetyt kilpailuedut ovat

kilpailuetuja suhteessa muihin tutkimuksen kaupunkiseutuihin tutkimuksen kohdejoukon osalta.

Ylivoimaisesti selkeimmin kaupunkiseutuja toisistaan erottavat tekijät löytyvät taloudelli-

sen ympäristön tekijöistä (Kuva 76). Puolison työpaikka on selkein yksittäinen kilpailuetua

tuottava tekijä. Se on koko aineistossa tärkeimmäksi koettu taloudellisen ympäristön tekijä eli

yhtä tärkeä kuin vastaajien oma työpaikka. Puolison työpaikkaa koskevissa arvostuksissa ei

kaupunkiseutujen välillä ole mainittavia eroja. Sen sijaan tyytyväisyydessä puolison työpaik-
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kamahdollisuuksiin Helsingin seutu on omaa luokkaansa verrattuna muihin kaupunkiseutui-

hin. Tyytymättömämpiä puolisonsa työpaikkamahdollisuuksiin ovat Jyväskylän seudun vas-

taajat. Puolison työpaikkamahdollisuudet on Helsingin seudulle erittäin vahva taloudellisen

ympäristön kilpailuetu.

KUVA 76. Tyytyväisyys kaupunkiseutuja eniten erottaviin taloudellisen ympäristön tekijöihin
tutkimuksen kaupunkiseuduilla (n = 860)

Myös tarjolla olevien työmahdollisuuksien määrään ollaan Helsingin seudulla tyytyväisempiä

kuin Tampereen seudulla ja huomattavasti tyytyväisempiä kuin Turun tai Jyväskylän seuduil-

la. Porin ja Seinäjoen seudut jäävät vielä selvästi Turun ja Jyväskylän seutujen taakse. Samoin

tyytyväisyys mahdollisuuksiin edetä työuralla on Helsingin seudulla muita suurempaa. Tam-

pereen seudun vastaajat ovat toiseksi tyytyväisimpiä seutunsa yritysten tarjoamiin urakehitys-

mahdollisuuksiin. Jyväskylän seutu on listan kolmosena hieman Tampereen seudun perässä ja

Turun, Porin ja Seinäjoen seudut jäävät jo selvästi Helsingin mutta myös Tampereen seudun

keskiarvosta jälkeen. Uramahdollisuudet ja paikalliset työmarkkinat ovat Helsingin seudulle

erityisesti nuoria osaajia koskeva selkeä kilpailuetu samoin kuin Tampereen seudulle suhtees-

sa muihin kaupunkiseutuihin. Tosin Tampereen seudun vastaajat olivat astetta nuorempia kuin

muiden seutujen vastaajat. Koko aineistossa nuoremmat ikäluokat olivat vanhempia ikäluok-

kia jonkin verran tyytyväisempiä asuinseutunsa tarjoamiin uramahdollisuuksiin ja työmarkki-

noihin, mikä osaltaan vähentää Tampereen seudun kilpailuetua suhteessa muihin kaupunki-

seutuihin (Kuva 76).

Uramahdollisuuksien ja työmarkkinoiden merkitystä kilpailuetuina vähentää jonkin verran

näiden tekijöiden arvostuksen laskeminen kaupunkiseudun koon pienentyessä. Toisin kuin

puolison työpaikkamahdollisuuksien kohdalla edellä mainittuja tekijöitä arvostetaan Helsin-

Helsingin seutu

Tampereen seutu

Turun seutu

Jyväskylän seutu

Porin seutu

Seinäjoen seutu

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

Tyytyväisyys . .

 paikallisiin työ-

 markkinoihin

 urakehitysmahdol-

 lisuuksiin seudulla

 puolison työmahdol-

 lisuuksiin seudulla
2,5

2,5

2,7

2,3

2,4

1,8

2,7

2,7

2,3

2,6

2,0

1,6

3,0

2,9

2,5

2,6

1,9

1,5



Kohtaamisia ja odotuksia

147

gin seudulla (ka 1,9) eniten ja Seinäjoen seudulla vähiten (ka 2,3) asuinseudun valintaan vai-

kuttavina tekijöinä. Kyse on todennäköisesti tietynlaisesta sopeutumisesta vallitseviin olosuh-

teisiin tai kokonaisvaltaisesta elämäntyyli-valinnasta, jonka mukaisiksi preferenssit myös yk-

sittäisten tekijöiden osalta muokkaantuvat. Kokonaisvaltaisuutta korostaa myös eri tekijöiden

voimakas yhteenkietoutuneisuus koko aineistossa eli selkeitä tärkeimpiä tekijöitä on hyvin

vaikea yksilöidä. Vaikka urakehitysmahdollisuuksien ja työmarkkinoiden merkitystä kilpailu-

etuna jonkin verran vähentää preferenssien “sopeutuminen”, se ei missään tapauksessa täysin

poista sitä. Kyseessä on ns. luovan ongelmanratkaisuympäristön avaintekijät ja juuri luova

ongelmanratkaisuympäristö toistui yrityshaastatteluissa erityisenä osaajia houkuttelevana te-

kijänä.

Asumiskustannuksiin Helsingin seudun vastaajat (ka 2,3) ovat sen sijaan kaikkein tyyty-

mättömämpiä ja Turun (ka 1,7) ja Porin (ka 1,8) seuduilla tyytyväisimpiä. Asumiskustannuk-

set muodostavat siis Turun ja Porin seuduille kilpailuedun suhteessa Helsingin seutuun. Asu-

miskustannusten merkitys on koko aineistossa korkea, mutta Helsingin seudulla hieman muita

seutuja pienempi, mikä jälleen osoittaa jonkinlaista sopeutumista negatiiviseen tekijään osana

kokonaisuutta. Turun seudun kilpailuetua suhteessa Helsingin seutuun vähentää tässä tapauk-

sessa hieman Turun seudun vastaajien astetta vanhempi ikärakenne. Koko aineistossa van-

hemmat ikäluokat ovat  tyytyväisempiä asumiskustannuksiinsa kuin nuoremmat. Porin seu-

dun ja Helsingin seudun vastaajien ikärakenteet ovat sen sijaan hyvin lähellä toisiaan. Asu-

miskustannukset muodostavat siis näille kaupunkiseuduilla kilpailuedun suhteessa Helsingin

seutuun, mutta astetta laimeampana kuin edellä mainitut Helsingin seudun kilpailuedut suh-

teessa muihin kaupunkiseutuihin. Kokonaisuutena taloudellinen ympäristö luo selkeän kilpai-

luedun Helsingin seudulle.

Sosiaalisen ympäristön tekijöiden kohdalla ei voida puhua kilpailueduista, vaikka esimerkiksi

turvallisuus on hyvin tärkeä tekijä kaikille vastaajille. Tyytyväisyys sosiaalisen ympäristön

ominaisuuksiin on kaupunkiseutujen välillä kuitenkin niin tasaista, että kilpailuetua ei muo-

dostu. Sen sijaan Porin seutu poikkeaa muista kaupunkiseuduista niin, että sille sosiaalinen

ympäristön tekijöistä kaupunkiseudun imago ja paikan henki tai ilmapiiri voidaan tulkita jopa

mahdollisiksi kilpailuhaitoiksi. Ensinnäkin, tyytyväisyys paikan imagoon oli hyvin tasaista

(ka 2,0 - 2,1) kaikilla kaupunkiseuduilla paitsi Porin seudulla (ka 2,7). Tyytymättömyys ima-

goon voidaan kuitenkin tulkita myös niin, että paikalliset osaajat kokevat ympäristönsä huo-

mattavasti tulkitsemaansa imagoa paremmaksi. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että imago

koetaan huonoksi. Potentiaalisen kilpailuhaitan merkitystä vähentää se, että imagon merkitys-

tä asuinseudun valinnalle ei pidetä kovin tärkeänä. Toisaalta imagon merkitys nousi tärkeänä

esiin yrityshaastatteluissa ja on joka tapauksessa se viesti, jonka perusteella kaupunkiseutu

pääsee tai ei pääse ulkopuolisten osaajien arvottamisprosessiin mukaan. Vaikka yksilön näkö-

kulmasta imago ei olisi olennainen kriteeri  asuinseudun valinnassa, se on ensiarvoisen tärkeä

elementti media- ja informaatioyhteiskunnassa toimivan kaupunkiseudun kilpailukyvylle.

Imagon heikkoutta Porin seudulla korostaa tyytymättömyys paikan henkeen ja ilmapiiriin.

Muilla kaupunkiseuduilla tyytyväisyys oli erittäin tasaista (ka 2,1 - 2,2), mutta Porin seudulla
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keskiarvo on 2,5. Vaikka erot eivät ole kovin suuria, ne kuitenkin poikkeavat selkeästä yleis-

linjasta. Voidaankin olettaa, että Porin seudulle aiheutuu jonkinlaista kilpailuhaittaa sen ima-

gosta ja kaupunkiseudun ilmapiiristä, jos siellä toimivat osaajat kokevat ne heikompina kuin

kaupunkiseuduilla keskimäärin. Myös haastatteluissa nousi ajoittain esiin Porin seudun hei-

kon imagon vaikutus osaavan työvoiman rekrytointiin. Samoin Turun seudulla haastatteluissa

mainittiin seudun heikosta imagosta ja ilmapiiristä, mutta nämä tulkinnat eivät näkyneet enää

kyselyssä kuten Porin seudulla. Huonon imagon muodostama kilpailuhaitta onkin helposti

yleisselitys seudun ongelmille, joille on usein mahdollista löytää myös konkreettisempia koh-

teita. Jos seudun imago muodostuu sen todellisista ominaisuuksista ja toiminnoista voidaan-

kin kysyä, mistä syntyy huono imago ja miten sitä voidaan parantaa.

Toiminnallisen ympäristön palveluista erottui selkeästi kaksi tärkeydeltään erilaista ryhmää.

Tärkeimpiä olivat joko päivittäin tarvittavat tai perusturvallisuuteen kuuluvat palvelut ja vä-

hemmän tärkeitä ns. “ylellisyyspalvelut” tai vain pienen ryhmän käyttämät palvelut. Pääsään-

töisesti tyytyväisimpiä ovat Helsingin seudun vastaajat. Tärkeimmiksi koetuista palveluista

vain tyytyväisyydessä monipuolisiin koulumahdollisuuksiin (erikoislukiot, painotetut luokat

jne.) oli niin paljon eroa, että voidaan puhua jonkinlaisesta kilpailuedusta. Tässäkin tapauk-

sessa kilpailuetu on lähinnä isoilla kaupungeilla ja erityisesti Helsingin seudulla suhteessa

pienempiin kaupunkiseutuihin.

Sen sijaan yleensä edellisiä pienemmän merkityksen saaneiden, suppeamman kohdejou-

kon käyttämien ns. ylellisyyspalveluiden kohdalla kaupunkiseutujen väliset erot olivat suu-

rempia. Näiden palvelujen merkitys oli kuitenkin selkeästi pienempi osaajien asuinseudun

valinnalle kuin edellisten perus- tai päivittäispalveluiden eli näistä on myös hankalampaa

muodostaa varsinaista kilpailuetua. Toisaalta tiettyjä palveluja käyttävän kohderyhmän suh-

teen on mahdollista muodostaa merkittäväkin kilpailuetu kokoamalla useita korkealaatuisia

tietylle kohderyhmälle osoitettuja palveluita samalle kaupunkiseudulle.
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KUVA 77. Tyytyväisyys joihinkin ylellisyyspalveluihin tutkimuksen kaupunkiseuduilla (n =
860)

Esimerkiksi ilta- ja yöelämä, ravintolat ja kahvilat sekä monipuoliset erikoisliikkeet houkutte-

levat nuorempia ikäryhmiä enemmän kuin vanhempia. Koko aineiston tasolla merkitys kilpai-

luetuna on kuitenkin melko pieni, ja palvelut saivat kokonaisuutena vähiten mainintoja tär-

keimpänä asuinseudun valintaan vaikuttavana syynä. Tietyille kohderyhmille yksittäisillä pal-

veluilla tai useammilla erityispalveluilla voi olla suurikin merkitys, mutta ainakin toistaiseksi

palvelujen saatavuus vaikuttaa todennäköisesti enemmänkin kaupunkiseudun sisäiseen kuin

niiden väliseen muuttoon.

Toiminnallisen ympäristön saavutettavuuteen liittyviin tekijöihin oltiin yleensä tyytyväisim-

piä Helsingin seudulla työmatkan nopeutta lukuun ottamatta. Nopeaan työmatkaan oltiin sel-

västi tyytyväisempiä Turun (ka 1,6), Seinäjoen (ka 1,6) ja Tampereen (ka 1,7) seuduilla kuin

Helsingin seudulla (ka 2,1). Nopeaa työmatkaa myös arvostettiin eniten Helsingin seudulla,

mikä vahvistaa Turun, Seinäjoen ja Tampereen seutujen kilpailuetua suhteessa Helsingin seu-

tuun. Päinvastainen tilanne on hyvin toimivan julkisen paikallisliikenteen ja helposti saavutet-

tavien kansainvälisten liikenneyhteyksien kohdalla. Helsingin ja Tampereen seuduilla oltiin

tyytyväisimpiä julkiseen paikallisliikenteeseen ja tyytyväisyys laski tasaisesti kaupunkiseu-

dun koon pienentyessä. Vielä suuremmat erot olivat tyytyväisyydessä kaupunkiseudun tarjo-

amiin nopeasti saavutettaviin kansainvälisiin liikenneyhteyksiin. Selkeästi tyytyväisimpiä oli-

vat Helsingin seudun vastaajat. Nämä tekijät olivat kuitenkin tärkeimpiä juuri niillä seuduilla,

joilla niihin oltiin tyytyväisempiä. Näin ollen esimerkiksi  hyvin toimiva julkinen paikallislii-

kenne ei välttämättä muodosta kilpailuetua suhteessa sellaisen kaupunkiseudun osaajiin, jotka

eivät tällaista palvelua omalla seudullaan koe tärkeäksi. Kilpailuetu on siis nähtävä aina myös

Helsingin seutu

Tampereen seutu

Turun seutu

Jyväskylän seutu

Porin seutu

Seinäjoen seutu

1 = erittäin tyytyväinen . . . . . . . . . . 4 = ei lainkaan tyytyväinen

4,03,53,02,52,01,51,0

Tyytyväisyys

 ilta- ja yöelämään

 erikoisliikkeiden

 tarjontaan

 ravintola- ja 

 kahvilatarjontaan

2,0

2,4

2,2

2,0

2,0

1,9

2,1

2,5

2,3

1,9

2,0

1,8

2,3

2,4

2,2

1,9

2,1

1,8
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yhteydessä kaupunkiseudun muodostamaan kokonaisuuteen ja sen osaajien asettamiin vaati-

muksiin.

Fyysisen ympäristön tekijöihin oltiin lähes yhtä tyytyväisiä kaikilla kaupunkiseuduilla paitsi

Tampereen seudulla, joka jäi jokaisen tekijän kohdalla hieman yleisestä linjasta. Tampereen

seudun keskiarvoa heikensi kuitenkin vastaajien nuoruus, joten voidaan todeta, että mikään

kaupunkiseutu ei saa kilpailuetua tai koe kilpailuhaittaa fyysisen ympäristönsä tekijöistä. Vas-

taajien nuoruus vähentää tyytyväisyyttä fyysiseen ympäristöön koko aineiston tasolla. Tämä

voi johtua fyysisen asuinympäristön pienemmästä merkityksestä nuorimmalle vastaajaryhmälle

tai asumisuran alkuvaiheesta, jolloin taloudelliset mahdollisuudet rajoittavat toiveiden mukai-

seen asuinympäristöön sijoittautumista.

Vaikka fyysinen ympäristö on hyvin tärkeä tekijä osaajille heidän tehdessään sijoittumis-

päätöstään, siitä on hankalaa muodostaa seudullista kilpailuetua Suomessa. Jokaisella kau-

punkiseudulla on tarjolla useita erilaisia asumis- ja asuinympäristövaihtoehtoja ja toisaalta

kansallisella tasolla tarjonta on melko homogeenistä, joten joukosta erottautuminen on vaike-

aa. Samoin kuin toiminnallisen ympäristön kohdalla, myös tässä tulevaisuuden mahdollinen

yhteiskunnallinen eriarvoistumiskehitys ja sen välittyminen osaajien mielikuviin voi tulla näyt-

telemään suurta roolia. Tässä tutkimuksessa mukana olevien kuuden kaupunkiseudun välillä

ei ole vielä nähtävissä merkittäviä eroja kaupunkiseutujen fyysisen ympäristön arvostuksissa.

Kilpailuedun muodostaminen ei ole yksiselitteistä osaajaryhmien erilaisten preferenssien vuoksi.

Preferenssit eivät aina liity suoraan johonkin tiettyyn tekijään tai tekijöihin, vaan myös laajem-

piin kokonaisuuksiin ja elämäntyylivalintoihin, joihin jo taloudellisen ympäristön kohdalla

viitattiinkin (Ks. esim. Kytö 1999; Itäpuisto 1999; Ward 1998). Pikkukaupunkimainen elä-

mäntyyli eroaa urbaanista city-kulttuurista ja näihin liittyvät erilaiset preferenssit voivat sisäl-

tyä samankin yksilön muuttuviin elämäntilanteisiin. Esimerkki muuttuvista preferensseistä on

paluumuuttajat, jotka muodostavat merkittävän pienille kaupunkiseuduille suuntautuvan osaa-

jien virran. Vastavalmistunutta osaajaa houkuttaa suuren kaupunkiseudun ongelmanratkaisu-

ympäristöt, mutta perheen perustamisen myötä kotiseudun tutut ympäristöt ja sosiaaliset ver-

kostot muuttuvat entistä vetovoimaisemmiksi6. Paluumuuttajien kotiseutuun sitoutumisen voi-

makkuus muodostaa siis kilpailuedun suhteessa mihin kaupunkiseutuihin. Porin ja erityisesti

Seinäjoen seudun vastaajista oli suhteellisesti suurempi osa paluumuuttajia kuin muilla seu-

duilla ja näillä seuduilla myös sukulaisten ja omien juurten merkitys asuinseudun valinnassa

korostui. Toisaalta paluumuuttajien suuri osuus saattaa johtua myös siitä, että seutu ei hou-

kuttele uusia tulokkaita.

Elämäntyylissä on siis kyse tiedostetusta valinnasta ja sopeutumisesta vallitseviin olosuh-

teisiin tai sen yksittäisiin tekijöihin kokonaisuuden kustannuksella. Esimerkiksi Seinäjoen seu-

6 Tässä tutkimuksessa ikä, perhestatus tai sukupuoli eivät erityisen voimakkaasti selitä paluumuuton ja elämänti-
lanteen välistä suhdetta. Paluumuuttajista suurin osa on lapsiperheitä. Suhteellisesti mitattuna lapsiperheet olivat
kuitenkin vain jonkin verran useammin paluumuuttajia kuin pariskunnat tai yksin asuvat.
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dun vastaajat ovat ravintola- ja kahvilatarjontaansa suunnilleen yhtä tyytyväisiä kuin Helsin-

gin, Tampereen ja Turun seutujen vastaajat. Myös ilta- ja yöelämään sekä erikoisliikkeiden

tarjontaan oltiin Seinäjoen seudulla suunnilleen yhtä tyytyväisiä kuin suuremmillakin kaupun-

kiseuduilla Helsingin seutua lukuun ottamatta (Kuva 77). Tyytyväisyydessä ei ole kyse vain

seudun tarjoamista palveluista, vaan hyvin paljon myös vastaajien kokonaisuudelle ja siihen

liittyville palveluille asettamista odotuksista ja vaatimuksista eli yksittäisten tekijöiden so-

peuttamisesta kokonaisuuteen.

Jos sopeutumista tyytymättömyyttä aiheuttavaa tekijää tai tekijöitä kohtaan ei tapahdu, se

voi muodostua myös kilpailuhaitaksi. Tällöin tekijän arvostus osaajien keskuudessa ei laske,

vaan päinvastoin nousee. Esimerkiksi Seinäjoen seudun vastaajat olivat selvästi suuria kau-

punkiseutuja tyytymättömämpiä aikuisille tarjolla oleviin jatko- ja täydennyskoulutusmah-

dollisuuksiin ja samanaikaisesti pitivät tätä tekijää myös tärkeämpänä kuin suurempien kau-

punkiseutujen vastaajat. Tällaisessa tapauksessa tekijä voi kriisiytyä jos tyytymättömyys kas-

vaa, mutta tilanne ei parane. Tällöin kriittisyys tekijää kohtaan ja näin ollen myös tekijän

suhteellinen merkitys kasvavat. Pahasti kriisiytyneen ongelman vaikutukset voivat laajentua

vaikuttamaan myös muiden tekijöiden tulkintaan, jolloin sen vaikutus kilpailuhaittana ei ole

enää sidottu vain alkuperäiseen tekijään. Käytännössä varsinainen kilpailuhaitta syntyy, kun

osaajan preferenssit sekä kaupunkiseudun ominaisuus pysyvät muuttumattomina, jolloin ai-

noa ratkaisu on toinen asuinseutu.

Kohtaamisia osaajien preferenssien ja kaupunkiseutujen ominaisuuksien kohdalla siis tapah-

tui, ja joissakin tapauksissa kohtaamisista muodostui myös kilpailuetuja. Kaupunkiseudulle

kilpailuetu syntyy aina suhteessa toisiin, samoja osaajia tavoitteleviin kaupunkiseutuihin. Sel-

keimmät kilpailuetua muodostavat tekijät liittyvät taloudelliseen ympäristöön, joka tarjoaa

osaajille ja heidän puolisoilleen mielenkiintoisia ja haastavia työmahdollisuuksia. Myös asu-

miskustannukset erottavat seutuja toisistaan.

Toinen kilpailuetua muodostava ympäristön elementti on sosiaalinen ympäristö, jonka puit-

teissa paluumuuttajat muodostavat erityisesti pienten kaupunkiseutujen kannalta merkittäviä

osaajavirtoja. Paluumuuttajien preferenssit muodostavat kaupunkiseuduille kilpailuedun ha-

lusta palata juurilleen ja/tai tutun sosiaalisen verkoston pariin. Sen sijaan yleisessä keskuste-

lussa paljonkin pinnalla olleet fyysisen ympäristön laatu sekä palveluiden erilaistuminen eivät

juurikaan kilpailuetua kaupunkiseuduille tuottaneet. Tutkimuksessa mukana olevat kaupunki-

seudut ovat kuitenkin eteläisen Suomen kasvavia tai ainakin maakunnallisia keskuksia ja ti-

lanne saattaisi olla erilainen, jos vertailussa olisi syrjäisempien seutujen taantuvia kaupunki-

seutuja.

Palvelujen ja fyysisen ympäristön ominaisuuksien muuttumista kilpailueduksi enteilee kui-

tenkin suomalaisessakin yhteiskunnassa etenevä eriarvoistumiskehitys. Kun fyysisen ympä-

ristön laatu sekä peruspalvelut eriarvoistuvat seutujen välillä, niiden  merkitys myös kilpailu-

etuna tulee kasvamaan. Se millaisia negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia tällä eriarvoistu-

misella on aluerakenteeseen, riippuu siitä, miten ja mitkä seudut eriarvoistuvat.
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6.2.   Odotuksia eli erilaistuvatko kaupunkiseudut

Kaupunkiseutujen kilpailuetuja eivät määrittele vain osaajien preferenssit ja kaupunkiseutu-

jen ominaisuudet. Kuten aiemmin on jo todettu, myös monet ulkoiset tekijät vaikuttavat rat-

kaisevasti kaupunkiseudun kilpailuetujen muodostumiseen.

Ensinnäkin, yhteiskunnassa jatkuvasti voimistuva erilaistumiskehitys kohdistuu tulevai-

suudessa todennäköisesti myös peruspalveluiden tuottamiseen. Perinteisesti palvelut kuten

lastenpäivähoito, koulut, jatkokoulutus tai terveydenhoito on hoidettu julkisin varoin. Jo nyt

julkisten palvelujen rinnalle on kuitenkin tullut monia yksityisten hoitamia palveluja ja joita-

kin julkisia palveluja on yksityistetty. Liiketaloudellisin periaattein toimivat peruspalvelut si-

joittuvat, päinvastoin kuin tasa-arvoisuuteen pyrkivän aluepolitiikan ohjaamat julkiset palve-

lut, sinne missä niillä on otollisimmat markkinat eli lähinnä suurimmille kaupunkiseuduille.

Myös kansainväliset suuryritykset voivat ottaa joitakin peruspalveluihin kuuluvia toimintoja

hoitaakseen, jolloin myös kansallinen kontrolli palveluiden sijoittumiseen ja laatuun mahdol-

lisesti heikkenee. Juuri peruspalvelut olivat osaajille tärkeimpiä toiminnallisen ympäristön

tekijöitä ja vaikuttivat palveluista eniten asuinseudun valintaan. Jos näiden palveluiden tarjon-

ta kaupunkiseutujen välillä erilaistuu, se vaikuttanee myös osaavan työvoiman suuntautumi-

seen tulevaisuudessa hyvin voimakkaasti.

Toinen merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö on yritysten toimintalogiikan muuttuminen.

Logiikan yhteiskunnallinen vaikutus näkyy erityisesti nopeasti kasvavilla ja kehittyvillä  aloil-

la, joiden merkitys työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia luovina rakenteina on jatkuvasti

kasvanut. Jo nyt monissa yrityksissä pohditaan hajautetun työn uusia mahdollisuuksia perin-

teisten etätyömahdollisuuksien laajentamiseksi. Hajautettua työtä tekevät jo monet konsultit,

jotka työskentelevät pääasiassa asiakasyrityksen tiloissa. Korkean teknologian aloilla esimer-

kiksi kasvava ohjelmistojen tuotanto ja osin kehittäminenkin on usein helpommin siirrettävis-

sä alueellisiin filiaaleihin kuin sopeutettavissa olemassa oleviin tiloihin. Erityisesti ruuhkautu-

neilta kaupunkiseuduilta on hyvinkin mahdollista siirtää osia tuotannosta seuduille, joista osa-

avaa työvoimaa löytyy. Yrityksen ydinkompetensseihin liittyvät toiminnot voidaan hajauttaa

filiaaleihin ja muut toiminnot voidaan ulkoistaa alihankkijoille. Tämä yritysten sijoittumiseen

ja työn hajautumiseen liittyvä dynamiikka tulee vaikuttamaa todennäköisesti paljonkin sekä

seudun fyysisen ympäristön että palvelusektorin merkitykseen kaupunkiseutujen kilpailuky-

vyssä.

Näihin molempiin muutoksiin liittyy kolmas teema, jonka merkitys on jo nyt suuri, mutta

joka tulee edelleen korostumaan kaupunkiseutujen välisen kilpailun kansainvälistyessä: ima-

gon luominen ja sen markkinointi oikeille kohderyhmille. Tässäkin tutkimuksessa yrityshaas-

tatteluissa nousi esiin imagon vaikutus osaajien sijoittumiseen niin yritys, kaupunginosa kuin

kaupunkiseutu tasollakin. Imagoja muokkaavat päivittäin monet mielikuviin vaikuttavat teki-

jät kuten media ja sen pitkällä aikavälillä tuottaman retoriikan mukaiset mielikuvat. Toisaalta

ihmiset näkevät erilaistumisen tapahtuvan koko yhteiskunnassa ja vähitellen tämä prosessi

kytketään myös alueisiin ja niiden erilaisiin ominaisuuksiin. Hyvinvointivaltion todellisuutta

herätään näkemään uusin kriittisin silmin, jolloin seutujen väliset erot nähdään entistä selvem-
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min. Mielikuvien lisääntynyt merkitys ja valinnan mahdollisuuksien paljous lisää imagon luo-

misen ja sen kohdistamisen merkitystä, joten myös taidokas ja pitkälle viety viestintä voi muo-

dostua kilpailueduksi muuten tasaväkisten kilpakumppanien välillä. Imagon merkitys tulee

kasvamaan erityisesti,  jos erilaistumiskehitys ja työn hajautumisprosessi jatkuvat. Tällöin etu-

lyöntiasemassa tulevat olemaan ne kaupunkiseudut, joilla on tarjolla miellyttävä asuinympä-

ristö työmahdollisuuksineen ja riittävine palveluineen sekä organisaatio, joka kykenee tästä

tehokkaasti viestimään oikealle kohderyhmälle.



7  Yhteenveto

Asuin- ja elinympäristö on tässä tutkimuksessa jaettu neljään elementtiin: taloudelliseen (työ-

ja uramahdollisuudet, asumiskustannukset ym.), sosiaaliseen (turvallisuus, sosiaaliset suhteet,

ym.), toiminnalliseen (palvelut ja seudun saavutettavuus) ja fyysiseen (viihtyisä asuinalue,

luonnonläheisyys, jne.). Elementit on edelleen jaoteltu lukuisiin yksittäisiin tekijöihin. Jaon

kattavuus on olennaista, koska osaajien asuinseudun valinnassa korostuu yksittäisten tekijöi-

den yhteenkietoutuneisuus ja kokonaisvaltaisuus, joka on lähempänä elämänlaatuun kuin pel-

kästään asuin- ja elinympäristöön perustuvia valintoja. Tutkimuksen päähuomiot ovat:

• Fyysinen tai toiminnallinen ympäristö eivät tuo kaupunkiseuduille selkeää kilpailuetua osaaji-
en houkuttelussa, mutta ovat tärkeä osa kaupunkiseutujen kilpailukykyä,

• taloudellisen ympäristön tekijöistä kilpailuetua tuovat pääasiassa puolison työpaikkamahdol-
lisuudet sekä ns. luova ongelmanratkaisuympäristö eli seudun laajat työmarkkinat ja kiinnos-
tavat ja haasteelliset työtehtävät,

• sosiaalisen ympäristön tekijöistä kilpailuetua tuo osaajien voimakas kiinnittyminen kotiseu-
tuunsa ja sen tarjoamaan sosiaaliseen verkostoon,

• osaajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä nykyisten asuinseutujensa tarjoamiin ominaisuuksiin,
joten

• vetovoimaisuutta kilpailueduksi saakka lisäävän tekijän on oltava paitsi osaajien arvostama
myös selkeästi korkeatasoisempi kuin muilla kaupunkiseuduilla.

Taloudellisen ympäristön yksittäisistä tekijöistä useimmiten tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi asuin-

seudun valintaan vaikuttavaksi tekijäksi valittiin hyvä työpaikka itselle sekä puolisolle. Sosi-

aalisen ympäristön tekijöistä tärkein oli turvallisuus, toiminnallisen ympäristön tekijöistä hy-

vin järjestetty lasten päivähoito ja fyysisen ympäristön tekijöistä asuinalueen viihtyisyys. Kaik-

kein useimmiten erittäin tärkeäksi tekijäksi valittiin asuinalueen viihtyisyys (Kuva 4).

Kun vastaajia pyydettiin asettamaan kuusi annettua tekijää tärkeysjärjestykseen, useimmi-

ten tärkeimmäksi valittiin työhön ja uraan liittyvät, toiseksi useimmiten asumiseen ja asuin-

ympäristöön liittyvät syyt ja kolmanneksi talouteen liittyvät syyt (Kuva 5). Tämä tuloksien
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lievä ristiriitaisuus korostaa tekijöiden yhteenkietoutuneisuutta eli yksittäisiä tärkeimpiä syitä

ei ole helppoa tai aina edes mahdollista nostaa esiin.

Fyysisen ympäristön tekijät kuten asunto, puhdas- ja saasteeton asuinympäristö sekä viih-

tyisä asuinalue ovat erittäin tärkeitä tekijöitä, kun osaajat valitsevat asuinseutuaan. Myös kau-

punkiseudun tarjoamat peruspalvelut ovat tärkeitä asuinseudun valinnassa käytettäviä kritee-

reitä. Osaajat ovat kuitenkin pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin ominaisuuksiin nykyisillä asuin-

seuduillansa, eikä mainittavia eroja tyytyväisyydessä eri kaupunkiseutujen välille muodostu-

nut. Tilanne oli vastaava sosiaalisen ympäristön tärkeänä pidettyjen tekijöiden kohdalla. Teki-

jät ovat tärkeitä eli ne ovat olennainen osa kaupunkiseudun kilpailukykyä, mutta osaajien tyy-

tyväisyydessä näihin tekijöihin ei juuri ole kaupunkiseutujen välisiä eroja, joten niistä ei muo-

dostu myöskään kilpailuetua.

Asuin- ja elinympäristön laadusta on siis hankalaa muodostaa selkeää kilpailuetua suhtees-

sa muihin kaupunkiseutuihin, koska yhtäältä osaajat ovat pääsääntöisesti melko tyytyväisiä

asuinseutujensa ominaisuuksiin ja toisaalta vertailussa mukana olleet kaupunkiseudut ovat

suhteellisen samankaltaisia monien avaintoimintojen tai -ominaisuuksiensa suhteen. Vastaaji-

en tyytyväisyyttä heidän nykyisiin asuinseutuihinsa korosti se, että  kysyttäessä unelma-asuin-

paikkaa vastaajat useimmiten nimesivät juuri oman asuinseutunsa.

Osaajien preferenssit eivät todennäköisesti mainittavasti eroa valtaväestön preferensseistä,

vaan ovat hyvinkin pitkälle samansuuntaiset. Sen sijaan osaajilla on huomattavan suuret mah-

dollisuudet valita työpaikkansa kansallisesti ja yhä useammin myös kansainvälisesti. Kyse ei

siis niinkään ole tyytymättömyydestä nykyiseen asuinseutuun kuin muualla avautuvista mah-

dollisuuksista, jotka tarjoavat jotakin oleellisesti enemmän kuin nykyinen asuinseutu. Kau-

punkiseudun vetovoimaisuus on siis aina vain osittain sisältäpäin rakennettavissa ja sen lopul-

lisen vaikutuksen määrittelee muiden samoista osaajista kilpailevien kaupunkiseutujen veto-

voimaisuus. Oleellisesti muita parempia ja osaajia kiinnostavia mahdollisuuksia tarjoavat kau-

punkiseudut voivat muodostaa tällaisista tekijöistä itselleen kilpailuedun.

Tällaisia vastaajille tärkeitä ominaisuuksia, joihin oltiin yhdellä kaupunkiseudulla selkeäs-

ti tyytyväisempiä kuin toisilla, löytyi lähinnä taloudellisen ympäristön tekijöistä. Erityisesti

puolison työpaikkamahdollisuudet tuottavat potentiaalista kilpailuetua Helsingin seudulle

muihin kaupunkiseutuihin verrattuna. Myös ns. luova ongelmanratkaisuympäristö tuottaa po-

tentiaalista kilpailuetua Helsingin seudulle, mikä näkyy vastaajien muita suurempana tyyty-

väisyytenä sekä seudun tarjoamiin urakehitysmahdollisuuksiin että työmarkkinoihin. Tampe-

reen seudulle potentiaalista kilpailuetua tuottavat jonkin verran vastaajien tyytyväisyys seu-

dun tarjoamiin urakehitysmahdollisuuksiin sekä paikallisiin työmarkkinoihin suhteessa tutki-

muksen pienempiin kaupunkiseutuihin.

Jonkinasteisena potentiaalisena kilpailuetuna voidaan pitää  myös Helsingin seudun vas-

taajien suurempaa tyytyväisyyttä seudun palveluihin yleensä. Kilpailuedut ovat potentiaalisia,

koska seudun ulkopuolisten osaajien kannalta olennaista tekijää eli mahdollisista kilpailu-

eduista tiedottamista ja niiden tiedostamista ei tässä tutkimuksessa kartoitettu. Jos seudun ul-

kopuoliset osaajat eivät tiedä seudun tarjoamista mahdollisuuksista, ne säilyvät potentiaalisi-

na eivätkä realisoidu.
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Sosiaaliseen ympäristöön voidaan lukea kiintymys kotiseutua ja/tai sen sosiaalisia verkos-

toja kohtaan. Kotiseutuun kiintymisen tuottama kilpailuetu todentuu osaajien paluumuuttona

takaisin kotiseuduilleen. Tämän kyselyn vastaajista suhteellisesti eniten paluumuuttajia oli

Porin ja Seinäjoen seutujen vastaajista. Tämä ei kuitenkaan kerro, onko näiltä seuduilta pois-

muuttaneista suurempi osa potentiaalisia paluumuuttajia kuin muilta seuduilta poismuutta-

neista eli palaavatko Porin ja Seinäjoen seutujen osaajat useammin takaisin kotiseudulleen

kuin muiden seutujen osaajat. Paluumuuttajien suuri osuus vastaajista kertoo joka tapauksessa

heidän suuresta merkityksestään näiden kaupunkiseutujen osaavan työvoiman muodostumi-

sessa.

Yksittäisten tekijöiden ohella vetovoimaisuuteen vaikuttaa kaupunkiseudun muodostama

kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Tähän yhdistyy myös osaajien eri elä-

mänvaiheet eli yksin asuvan preferenssit poikkeavat monessa suhteessa perheellisen prefe-

rensseistä samoin kuin työurallaan jo pitkälle ehtineen poikkeavat uraansa vasta aloittelevan

preferensseistä. Elämänvaiheet vaikuttavat myös haluttuun elämäntyyliin, joka myös on enem-

män kuin yksittäisten preferenssien summa. Näin ollen kaupunkiseutujen vetovoimaisuutta ei

voida täysin selittää niiden yksittäisten ominaisuuksien ja osaajien preferenssien kautta, vaan

myös niiden taustalla olevat kokonaisuudet eli kaupunkiseudun luonne sekä osaajan elämän-

tyyli vaikuttavat tähän prosessiin.

Elämäntyyli ja arvottamisen kokonaisvaltaisuus sopeuttavat yksittäiset tekijät osaksi koko-

naisuutta. Kaupunkiseudun ominaisuuksia ei verrata välttämättä suoraan toisen kaupunkiseu-

dun vastaaviin ominaisuuksiin, vaan tekijät nähdään osana kaupunkiseudun muodostamaa

kokonaisuutta. Tämä selittäisi osaltaan tyytyväisyyden tasaisuutta melko eri tyyppisillä kau-

punkiseuduilla, vaikka vastaajien arvostukset pysyivät hyvin samankaltaisina.

 Karkeasti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että asuinseudun valinta tapahtuu tiettyjen kau-

punkisedun palveluihin sekä fyysiseen ympäristöön liittyvien tekijöiden ohjaamana, mutta työ-

paikka- ja uramahdollisuuksien tai sosiaalisten tekijöiden käynnistämänä. Uudet tulokkaat

kaupunkiseuduilla edustivat lähinnä edellistä ryhmää eli he saapuivat työmahdollisuuksien

vetämänä, kun taas paluumuuttajat edustivat jälkimmäistä eli he palasivat sukulaisten ja/tai

omien juuriensa vuoksi. Fyysisen ympäristön saamasta suuresta arvostuksesta sekä palvelui-

den kohtalaisen suuresta merkityksestä asuinseudun valinnalle voidaan päätellä, että niilläkin

on ohjaava vaikutus osaajien sijoittumiselle ja molemmilta vaaditaan tiettyä tasoa. Kaikki tut-

kimuksessa mukana olevat kaupunkiseudut ovat kuitenkin maakuntiensa keskuksia ja tarjoa-

vat suhteellisen monipuolisen valikoiman sekä palveluja että asumisvaihtoehtoja. Toisenlai-

silla kaupunkiseuduilla palvelujen ja fyysisen ympäristön tekijöiden merkitys saattaisi koros-

tua enemmänkin.

Hyvinvointivaltion osittainen murtuminen ja useiden palveluiden yksityistäminen vaikut-

tanee tulevaisuudessa siihen, että kaupunkiseudut erilaistuvat myös fyysisen ympäristönsä ja

palvelutarjontansa suhteen huomattavasti nykyistä selvemmin. Kaupunkiseutujen välistä eri-

arvoistumista ei välttämättä vielä tiedosteta, mutta jos palveluiden ja fyysisen ympäristön laa-

dun erot kasvavat, ne väistämättä myös jossakin vaiheessa tiedostetaan. Tällöin niiden merki-

tys osaajien sijoittumista ohjaavina tekijöinä voimistuu. Osaajille tarjolla olevien lukuisten
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mahdollisuuksien ohella juuri eriarvoistumisprosessi ja sen tiedostaminen korostavat tehok-

kaan ja oikein kohdennetun imagon luomisen sekä paikan markkinoinnin merkitystä kaupun-

kiseutujen kilpailukyvylle lähitulevaisuudessa. Hyvätkään ominaisuudet eivät tee kaupunki-

seudusta vetovoimaista, jos tavoiteltu kohderyhmä ei ole tietoinen näiden hyvien ominaisuuk-

sien olemassa olosta.
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12. Cap Gemini Oy
13. Icon Medialab
14. Neuromag Oy
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Porin seutu

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

Seinäjoen seutu:

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

Jyväskylän seutu:

1. GWS Systems Oy
2. a.c. interactive Oy
3. TietoEnator Oyj
4. Stresstech Oy
5. Relatech Oy
6. Nokia
7. Santasalo Gears Oy
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LIITE 2a. Internet-kyselyn rakenne ja kysymykset (MSword-versio)

TERMILLÄ ASUINSEUTU TARKOITETAAN SITÄ ALUETTA, JOSSA ASUNTOSI SIJAITSEE
JA JONKA PALVELUJA KÄYTÄT. ASUINSEUDULLA TARKOITETAAN SIIS KOTIKUNTAA
LAAJEMPAA ALUETTA.

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

1. Ikä:  ____ vuotta
2. Sukupuoli:  ___ mies     ___ nainen
3. Nykyinen asuinkuntasi (missä olet kirjoilla)? ___________________________
4. Missä kunnassa työpaikkasi sijaitsee? __________________________
5. Kuinka pitkä on asuinpaikkasi ja työpaikkasi välinen matka (noin)? ___ km
6. Mikä seuraavista määritelmistä kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi?

❏   Olet kotoisin nykyiseltä asuinseudultasi eli olet asunut seudulla (noin 50 km:n
      säteellä) koko aikuisikäsi (alle 6 kuukauden poissaoloja lukuun ottamatta).
❏   Olet paluumuuttaja  eli asut nyt seudulla, mistä olet aiemmin muuttanut pois
       (yli 50 km:n etäisyydelle), mutta nyt kuitenkin palannut.

Mistä olet palannut? ______________________
❏   Olet tulokas eli olet muuttanut seudulle (yli 50 km:n etäisyydeltä), missä et ole
      aiemmin asunut.

Mistä muutit? ___________________________

7. Montako vuotta olet asunut nykyisellä asuinseudullasi?

a) alle vuoden
b) 1 - 5 vuotta
c) 6-10 vuotta
d) yli 10 vuotta

8. Minkä tyyppisellä alueella asuntosi sijaitsee asuinkunnassasi?

a) maaseudulla tai haja-asutusalueella
b) maaseututaajamassa
c) pientaloalueella tai lähiössä
d) kaupungin tai kunnan keskusta-alueella

9. Mikä on asuntosi tyyppi?

a) omakoti- tai paritalo
b) rivitaloasunto
c) kerrostaloasunto
d) muu

10. Mikä on asuntosi omistussuhde?

a) omistusasunto
b) vuokra-asunto
c) muu
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11. Mikä on kotitaloutesi muoto?

a) yhden hengen kotitalous
b)  avo- tai avioliitto, ei lapsia
c) avio- tai avoliitto, lapsi(a)
d) yksi vanhempi ja lapsi(a)
e) muu

12. Jos talouteesi kuuluu alle 18 -vuotiaita lapsia, joiden huoltaja olet, ovatko lapsesi

a) ei lapsia
b) alle 7-vuotiaita
c) 7-vuotiaita tai yli
d) molempiin ikäryhmiin kuuluvia

13. Oletko valmistunut

a) ammattikorkeakoulusta tai opistosta
b) korkeakoulusta tai yliopistosta (perustutkinto)
c) korkeakoulusta tai yliopistosta (tohtori tai lis.)
d) muualta
e) opinnot ovat kesken
f) en ole suorittanut tutkintoon johtavia opintoja

Opiskelupaikkakunta tai –paikkakunnat: ___________________________________

____________________________________

____________________________________

14. Minkä alan eritysosaamista työssäsi pääosin tarvitset?

❏ ATK –ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen
❏ Muu tietotekniikkaan liittyvä osaaminen
❏ Tekniikkaan liittyvä osaaminen (koneiden ja/tai laitteiden suunnittelu ja kehittäminen yms.)
❏ Fysiikkaan ja kemiaan liittyvä osaaminen
❏ Hallintoon ja/tai johtamiseen liittyvä osaaminen
❏ Muu osaaminen

15. Montako työntekijää toimipaikassasi työskentelee?  Noin _____ henkilöä

16. Jos työpaikkasi on osa suurempaa yritystä tai konsernia, paljonko koko yrityksessä tai konsernissa
on työntekijöitä?

a) alle 150
b) 150 - 500
c) yli 500
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VASTAA SEURAAVASSA KYSYMYSSARJASSA JOKAISEN KYSYMYKSEN
KOHDALLA SEKÄ SARAKKEESEEN 1 (valkoinen pohja)

ETTÄ SARAKKEESEEN 2 (harmaa pohja)!

SARAKKEESSA 1 ARVIOIT ASUINSEUDUN
VALINTAAN LIITTYVIÄ YLEISIÄ

ARVOSTUKSIASI.
HUOM! Asuinseudun valinta on sekä uuteen

paikkaan muuttamista, vanhaan palaamista että
paikoillaan pysymistä!

SARAKKEESSA 2 ARVIOIT NYKYISEN
ASUINSEUTUSI OMINAISUUKSIA.

HUOM! Muista, että asuinseudulla tarkoitetaan
sitä aluetta, jossa asuntosi sijaitsee ja jonka

palveluja käytät. Asuinseudulla tarkoitetaan siis
kotikuntaa laajempaa aluetta.

SARAKE 1 SARAKE 2
Miten tärkeänä pidät seuraavia tekijöitä

asuinseutua valitessasi?
Miten tyytyväinen olet näihin tekijöihin tällä
hetkellä tai nykyisellä asuinseudullasi?

1. Asuinseutua valitessani hyvä työpaikka seudulla
on mielestäni…

1 = erittäin tärkeä
2 = tärkeä
3 = jonkin verran tärkeä
4 = ei lainkaan tärkeä

1. Nykyiseen työpaikkaani olen…

1 = erittäin tyytyväinen
2 = tyytyväinen
3 = jonkin verran tyytyväinen
4 = ei lainkaan tyytyväinen

2. Asuinseutua valitessani se, että seudulla on
useampia kiinnostavia
työpaikkamahdollisuuksia on mielestäni…

2. Nykyisen asuinseutuni tarjoamien
työpaikkamahdollisuuksien laajuuteen olen…

3. Asuinseutua valitessani seudun tarjoamat
mahdollisuudet edetä työuralla ovat
mielestäni…

3. Nykyisellä asuinseudullani sijaitsevien yritysten
tarjoamiin urakehitysmahdollisuuksiin olen…

4. Asuinseutua valitessani mahdollisuus
työskennellä jossakin tietyssä yrityksessä on
mielestäni…

5. Asuinseutua valitessani työpaikka myös
(mahdolliselle) puolisolle on mielestäni…

5. Nykyisen asuinseutuni puolisolleni tarjoamiin
työmahdollisuuksin olen/hän on…

6. Asuinseutua valitessani työmatkasta aiheutuvat
taloudelliset kustannukset ovat mielestäni…

6. Nykyisiin työmatkakustannuksiin olen…

7. Asuinaluetta valitessani se, että asunnolta
työpaikalle on ajallisesti nopea yhteys on
mielestäni…

7. Nykyisen työmatkani ajalliseen kestoon olen…

8. Asuinseutua valitessani suuren
kaupunkikeskuksen helppo saavutettavuus on
mielestäni…

8. Nykyisen asuinseutuni sijaintiin suhteessa
lähimpään suureen kaupunkikeskukseen olen…

9. Asuinpaikkaa valitessani lasten
päivähoitojärjestelyjen toimivuus on
mielestäni…

9. Nykyisen asuinseutuni lasten
päivähoitojärjestelyihin olen…

10. Asuinseutua valitessani monipuoliset
mahdollisuudet lasten päivähoidossa
(englanninkieliset, steiner, iltahoidot, jne) ovat
mielestäni. . .

10. Nykyisen asuinseutuni tarjoamiin monipuolisiin
lasten päivähoitomahdollisuuksiin olen…

11. Asuinseutua valitessani monipuoliset
koulumahdollisuudet koululaisille ja jo
peruskoulun suorittaneille (kieli-, matematiikka
tai musiikki tms. painotetut luokat, steiner,
erikoislukiot jne.) ovat mielestäni. . .

11. Nykyisen asuinseutuni tarjoamiin monipuolisiin
kouluvaihtoehtoihin (kieli-, matematiikka tai
musiikki tms. painotetut luokat, steiner,
erikoislukiot jne.) olen…

12. Asuinseutua valitessani aikuisille tarjolla olevat
jatko- tai täydennyskoulutusmahdollisuudet
ovat mielestäni. . .

12. Nykyisen asuinseutuni aikuisille tarjoamiin jatko-
tai täydennyskoulutusmahdollisuuksiin olen…
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13. Asuinseutua valitessani monipuoliset
terveydenhoitopalvelut (yksityiset ja julkiset)
ovat mielestäni…

13. Nykyisen asuinseutuni tarjoamiin
terveydenhoitopalveluihin olen…

14. Asuinseutua valitessani monipuolinen
ravintola- ja kahvilatarjonta  on mielestäni…

14. Nykyisen asuinseutuni ravintola- ja
kahvilatarjontaan olen…

15. Asuinseutua valitessani monipuoliset ja laajan
valikoiman erikoisliikkeet ovat mielestäni…

15. Nykyisen asuinseutuni erikoisliikkeiden
tarjontaan olen…

16. Asuinseutua valitessani aikuisille suunnatut
vapaa-ajanviettomahdollisuudet (kevyen
musiikin konsertit, elokuvat, pelisalit, discot,
yökerhot jne.) ovat mielestäni…

16. Nykyisen asuinseutuni aikuisille suunnattuun
vapaa-ajanviettotarjontaan (kevyen musiikin
konsertit, elokuvat, pelisalit, discot, yökerhot jne)
olen…

17. Asuinseutua valitessani kulttuuritarjonta
(ooppera, museot, taidenäyttelyt, teatteri jne) on
mielestäni…

17. Nykyisen asuinseutuni kulttuuritarjontaan
(ooppera, museot, taidenäyttelyt, teatteri, jne)
olen…

18. Asuinseutua valitessani monipuoliset liikunta-
ja harrastusmahdollisuudet ovat mielestäni…

18. Nykyisen asuinseutuni tarjoamiin liikunta- ja
harrastusmahdollisuuksiin olen…

19. Asuinseutua valitessani hyvin toimivat julkinen
paikallisliikenne on mielestäni…

19. Nykyisen asuinseutuni julkiseen
paikallisliikenteeseen olen…

20. Asuinseutua valitessani hyvät
kaukoliikenneyhteydet ovat mielestäni…

20. Nykyisen asuinseutuni kaukoliikenneyhteyksiin
olen…

21. Asuinseutua valitessani helposti saavutettavissa
olevat kansainväliset yhteydet (esim.
kansainvälinen lentokenttä…) ovat mielestäni…

21. Nykyisen asuinseutuni tarjoamiin kansainvälisiin
yhteyksiin olen…

22. Asuinseutua valitessani asunnon sijainti lähellä
peruspalveluita (kauppa, kioski, jne.) on
mielestäni…

22. Nykyisen asuntoni sijaintiin lähellä palveluita
olen…

23. Asuinseutua valitessani asunnon kohtuullinen
hinta tai vuokra  on mielestäni…

23. Nykyisestä asunnosta maksamaani hintaan tai
vuokraan olen…

24. Asuinseutua valitessani asuinalueen viihtyisyys
on mielestäni…

24. Nykyisen asuinalueen viihtyisyyteen olen…

25. Asuinseutua valitessani puistojen ja
viheralueiden laatu ja riittävyys on
mielestäni…

25. Nykyisen asuinseutuni puistojen ja viheralueiden
laatuun olen…

26. Asuinseutua valitessani luonnonläheisyys tai
helppo saavutettavuus on mielestäni…

26. Nykyisen asuinseutuni luonnonläheisyyteen tai
luonnon helppoon saavutettavuuteen olen…

27. Asuinseutua valitessani asuinympäristön
puhtaus ja saasteettomuus ovat mielestäni…

27. Nykyisen asuinseutuni ympäristön puhtauteen ja
saasteettomuuteen olen…

28. Asuinseutua valitessani asunnon
korkealaatuisuus (kohtuullisen uusi tai
uudistettu, ei välitöntä remontoitavaa, jne) on
mielestäni…

28. Nykyisen asuntoni laatuun olen…

29. Asuinseutua valitessani mahdollisuus
elämänvaiheeseen sopivaan asumismuotoon
(ok- tai paritalo, rivitalo tai kerrostalo, vuokra tai
omistus) on mielestäni…

29. Nykyisen asuntoni tyyppiin (ok-talo, rivitalo,
kerrostalo, omistus tai vuokra, jne.) olen…

30. Asuinseutua valitessani alueen turvallisuus
     on mielestäni…

30. Nykyisen asuinseutuni turvallisuuteen olen…

31. Asuinseutua valitessani ystävät tai tuttavat
      seudulla ovat mielestäni…

32. Asuinseutua valitessani sukulaiset ja/tai
      omat juuret seudulla ovat mielestäni…
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37. Oletko muuttamassa tai oletko suunnitellut muuttamista lähiaikoina?

      ❏  En      ❏ Kyllä     Minne?___________________________________________

38. Asuinseudun valintaan (joko muuttaminen uuteen paikkaan, palaaminen vanhaan tai jääminen
nykyiseen) vaikuttavien tekijöiden tärkeysjärjestys.

Aseta seuraavat tekijät tärkeysjärjestykseen (tärkein=1, toiseksi tärkein=2, jne.)

SYYT NUMERO

Taloudelliset syyt (palkkataso ja asunnon hinta jne.) ________
Työhön ja uraan liittyvät syyt (mielenkiintoinen ja haastava työtehtävä jne.) ________
Perheeseen ja sukulaisiin liittyvät syyt ________
Ystäviin ja sosiaaliseen verkostoon liittyvät syyt ________
Asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät syyt ________
Palveluiden tarjontaan liittyvät syyt ________

39. Mikä on ”unelmapaikkasi” eli missä kaupungissa tai seudulla toivoisit tulevaisuudessa asuvasi
pysyvästi tai väliaikaisesti (myös maa)? ___________________________________________

40. Mistä olet saanut tietosi ”unelmapaikastasi”? (voit valita useampia vaihtoehtoja?

❏ Ystäviltä
❏ Työnantajilta
❏ Fiktiivisistä lähteistä (elokuvat, romaanit, jne)
❏ Faktaan perustuvista lähteistä (tietokirjat, dokumentit yms.)
❏ Omakohtaisesta kokemuksesta

❏ Voimmeko tarvittaessa haastatella Sinua syksyllä 2000 samasta aiheesta? Jos suostut haastatelta-
vaksi, kirjoita tähän yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä myöhemmin.

Puhelin:
Sähköposti:

Voit ilmoittaa yhteystietosi myös suoraan meille:

Mika Raunio, gsm 050-327 6364, s-posti: mr54597@uta.fi tai
Reija Linnamaa , gsm: 040-508 2384, s-posti atreli@uta.fi

33. Asuinseutua valitessani se, että seudulla on
      yleisesti paljon samanhenkisiä ihmisiä on
      mielestäni…
34. Asuinseutua valitessani paikan
      kansainvälisyys on mielestäni…

34. Nykyisen asuinseutuni kansainvälisyyteen
      olen …

30. Asuinseutua valitessani paikan imago on
      mielestäni…

35. Nykyisen asuinseutuni imagoon olen…

36. Asuinseutua valitessani ”paikan henki” tai
      ilmapiiri  on mielestäni…

36. Nykyisen asuinseutuni ”henkeen” tai
       ilmapiiriin olen…
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LIITE 2 b. Internet-kyselyn graafinen asu html-versiona


