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Veto- ja pitovoiman elementtejä?

• Työmarkkinat 

• Opiskelupaikat

• Alueen yleinen kehitys

• Sijainti ja saavutettavuus

• Hintatekijät (erityisesti 

asuminen) 

Pääasiassa toiminnallinen 

seutu

• Asuin- ja elinympäristön 

laatu (rakennettu ja 

luonnonympäristö) 

• Yksityinen palvelutarjonta

• Julkinen palvelutarjonta

• Maine ja mielikuvat, imago

• Vapaa-aika, 

harrastusmahdollisuudet

• Tapahtumat

• Ilmapiiri, fiilis

Pääasiassa asuinkunta

• Kotipaikka ja –seutu

• Sukulaiset

• Ystävät ja muu sosiaalinen 

verkosto

• Paikkaan liittyvät tunteet

• Vaikuttamismahdollisuudet

• Kulttuurinen kerroksellisuus 

ja monipuolisuus

Maakunta, seutu & asuinkunta

Pehmeät tekijät Kolmannet tekijätKovat tekijät

Merkitys vaihtelee

Lähde: muokattu ja koostettu useista lähteistä



Työmarkkinoiden tilanne

25.2.2021 |  4
Lähde: Raunio ym. 2020



Muutoksen logiikka
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Lähde: Raunio&Ahvenainen 2021



Näkökulmia työmarkkinoihin (1/2)

• Koronapandemia -> Työn ja asumisen uudenlainen suhde -> Työmarkkina-alueiden 
laajeneminen -> ”Eteläisen ja läntisen Suomen kaupunkirihmasto” -> Saavutettavuuden 
korostuminen

• Asuinseutunäkökulma: Seinäjoen seudulta mahdollista käydä töissä monessa suunnassa 

• Työvoiman saatavuusnäkökulma: Työmarkkinoiden kilpailukykyisyys; yritysten ja muiden 
organisaatioiden kilpailukyky suhteessa työntekijöihin

• Em. näkökulmat kehittyvät yhdessä, erityisesti ”kahden uran perheissä” 

• ”Rihmastosta” huolimatta asiantuntijatyöntekijöiden työmarkkinat ovat pitkään ohuet -> 
huomio on kiinnitettävä määrän sijasta laatuun -> ”välttämättömyydestä hyve”

• ”Näytön paikka” –ajattelu -> Haastavia ja palkitsevia tehtäviä nuorille osaajille -> vrt. toimet 
yliopistoharjoittelijoiden saamiseksi alueen organisaatioihin

• Hyvästä johtamisesta kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle? 

• Innovaatioekosysteemit ja –alustat myös yksilönäkökulmasta -> Osaamisen painoalojen 
kehittäminen tähän suuntaan (vrt. SDG-alustat)
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Näkökulmia työmarkkinoihin (2/2)

• Pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen -> yhteys tutkimus- ja koulutustoimintoihin

• Pk-yritysten saattaminen systemaattisen kehittämisen polulle -> työtilaisuuksia ja uusia 
asiantuntijatehtäviä

• Uudenlaiset tavat vastata pk-yritysten kehittämishaasteisiin, esim. jaetut tehtävät, verkostot jne. 

• Yrittäjyys työmarkkinoiden elävöittäjänä 

• Yrittäjyyden vahvistaminen (edelleen) erityisesti ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa (esim. 
pedagogiikka, yrittäjävalmiudet) 

• Yrittäjyysmahdollisuuksien yhdistäminen muuttajien houkuttelu- ja juurruttamistoimintaan mukaan 
lukien kansainväliset muuttajat

• Korkeakoulutoimintojen vahvistaminen vuoteen 2030 mennessä

• Yliopistotutkinnot, AMK-tutkinnot

• TKI-toiminnan vahvistuminen
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Kiitos!
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