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TIIVISTELMÄ
OSA I - Kehittämisehdotukset perustuvat tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 18-44 -vuotiailta muuttajista kerättyyn aineistoon. Tutkimus tarkentaa hankkeen alussa määriteltyjä kehittämisehdotuksia neljään, työvoiman muuttoliikkeen kannalta keskeiseen kärkiteemaan seudullisen brändin puitteissa. Kehittämistavoitteet pyrkivät vaikuttamaan asioihin, jotka ohjaavat muuttoliikkeen suuntaa:
• Seudun tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan heikosti. Yhteisen Avaruuden pääkaupunkiseutu -teeman
alla korostetaan todellista kehitystä ja muuttoliikkeen kannalta keskeisiä ominaisuuksia ja luodaan niistä
uusia mielikuvia.
• Koulutusta vaativien työpaikkojen puute on edelleen keskeisin seudulle muuttamisen este: kehitetään työmarkkinoiden osaamisprofiilia ja houkutellaan uusia kohderyhmiä korostamalla seudulla tehtävän työn
sosiaalista, ekologista ja eettistä merkitystä sekä kansallisesti että globaalisti.
• Kaupungin palvelut ja kulttuuritapahtumat ovat tärkeä ehto monelle tulijalle, mutta samalla maaseudun
rauha on seudun keskeinen ja arvostettu ominaisuus: vahvistetaan asukkaille tarkoitetun tapahtuma- ja
kulttuuriympäristön kehittämistä ja ”maaseudun rauhan” näkyvyyttä kaupungissa ja asumisessa.
• Nuoruuden positiiviset kokemukset seudusta vahvistavat perheellisten paluumuuttohalukkuutta yhdessä lapsille hyväksi koetun kasvuympäristön kanssa: lasten ja nuorten elinympäristön ja palvelujen kehittäminen
sekä avoimen ja positiivisen ilmapiirin vahvistaminen erityisesti nuorten kohdalla.
Nämä muuttajien näkemyksistä johdetut kehittämisehdotukset ovat lähtökohta työpajatyöskentelyyn sidosryhmien kanssa. Työpajoissa määritellään yhdessä ne kehittämistoimet, joilla tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Lisäksi
tavoitteena on seudusta syntyvän mielikuvan laajentaminen kuvaamaan seudun uudistumista.
OSA II - Hankkeen tausta ja aineisto. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Seinäjoen kaupunkiseutuun
ja työikäisiin (18-44 -vuotiaat) tulo-, lähtö- ja paluumuuttajiin, joiden muuttopäätöksiä tarkastellaan erityisesti suuriin
kasvukeskuksiin lähteneiden tai sieltä palanneiden näkökulmasta. Tilasto-, kysely- sekä haastatteluaineistoa on hyödynnetty muuttoliikkeen kannalta olennaisten rakenteiden ja tekijöiden tunnistamiseen.
OSA III - Hankkeen keskeiset tulokset kehittämisehdotusten taustalla
• Rakenteet, kuten opiskelu- ja työmahdollisuudet, kaventavat merkittävällä tavalla muuttajien valintojen
kenttää. Rakenteiden muokkaaminen on usein hitaasti etenevä, mutta tärkeä osa vetovoiman kehittämistä.
• Lähiseuduilta saatavan muuttovoiton potentiaali on rajallinen seudun väestökehityksen takia. Myös
nykyinen suurilta kaupunkiseuduilta tuleva paluumuuton virta vastaa jotakuinkin paluumuuttohalukkaiksi
ilmoittautuneiden osuutta näillä seuduilla. Virran kasvattamiseksi olisi kyettävä houkuttelemaan entistä
suurempaa osaa lähteneistä ja myös muita suurten kaupunkien asukkaita.
• Jotta muuttajien mieltymyksiin voidaan vastata ja seudulliseen muuttoliikkeeseen vaikuttaa, tarvitaan
järjestelmätason muutoksia. Yksittäinen kunta voi toki houkutella pieniä määriä tulijoita esimerkiksi onnistuneen yrityskehityksen tai asuinalueen perustamisen avulla.
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OSA I - kehittämisehdotukset

01
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Kehittämisehdotukset tukevat Seinäjoen kaupunkiseudun (K8-seudun) uutta tarinaa tunnistamalla muuttoliikkeen kannalta keskeisiä nousevia ilmiöitä ja kiinnittämällä niitä käytännön kehittämistoimintaan. Tarinaa voidaan rakentaa seudullisena kokonaisuutena kuntien erityispiirteet huomioiden ja sen pohjana ovat yhteiset ruokamaakunnan, teknologiateollisuuden, yrittäjyyden sekä
tapahtumien vahvat roolit. Näistä lähtökohdista kehittämiskokonaisuudet, joiden puitteissa kuntien yhteisiä tekemisiä muotoillaan, voidaan jakaa tutkimuksen kohderyhmien ja tunnistettujen
haasteiden mukaan neljään toisiaan tukevaan tavoitteeseen ja niiden mukaisiin pitkän ja lyhyen
aikavälin tekemisiin.
Seudun tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan heikosti. Luodaan mielikuvia korostamalla todellista kehitystä ja muuttoliikkeen kannalta keskeisiä ominaisuuksia, esimerkiksi yhteisen
Avaruuden pääkaupunkiseutu -teeman puitteissa.
•

Seinäjoen markkinointi on saanut näkyvyyttä, mutta ei kerro paljoa sen tarjoamista mahdollisuuksista muuttajille. Laajennetaan teema, esimerkiksi ”avaruuden pääkaupunkiseuduksi” tai joksikin muuksi yhteiseksi teemaksi, ja tuodaan viestiin muuttoliikkeen kannalta
relevanttia sisältöä (kohdat 02, 03, 04 ja 05).

Puuttuvat työmahdollisuudet ovat edelleen keskeinen seudulle muuttamisen este. Osaamisprofiilin ja työmarkkinoiden profiilin päivittäminen houkuttelemaan myös korkeasti koulutettuja ja uudenlaisia tulijoita, vahvistamalla ja nostamalla esiin seudulla tehtävää työtä ja
sen merkitystä.
Seudun korkea työllisyysaste ei perustu niinkään kasvuun ja lisääntyneisiin työpaikkoihin kuin työvoiman
osuuden vähenemiseen väestöstä, joten uusien työpaikkojen luominen on keskeistä tässä elinvoimatyössä.
Tavoitetta tukee esimerkiksi:

•

•

Seudun eri alueiden teollisuuden ja osaamisen ominaispiirteet nostetaan esiin viestinnässä (esim. energia ja
teknologiateollisuus) ja ruokajärjestelmän tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vientimarkkinoille (esim.
EU:n Agrifood platform yhteistyö) ja uusien markkinoiden tunnistaminen (esim. Namibia- ja Sambia-kokemukset hyödynnetään laajasti ja luodaan Afrikka-strategia).
Päivitetyn mielikuvan luominen elämäntyylien ja työn yhdistämisestä seudulla. Tunnistetaan mahdollisia
yhteisöjen rakentajia ja tuetaan heidän omanlaistensa yhteisöjen ja yhteisöllisten elämäntyylien rakentamista (esim. maankäyttöön, palveluihin, tiedotukseen jne. liittyvä tuki), jotta ekokylät, erilaiset harrastajien
yhteisöt (esim. hevosala), start-up yhteisöt tai muut yhteisöt, joissa liiketoiminta ja elämäntyyli yhdistyvät,
hakeutuvat seudulle. Maaseutua uudelleen ”brändäävien” yritysten ja vilkkaan harrastustoiminnan (esim.
Kyrö Distillery, seudun yli 400 luomutilaa, Kuortaneen liikunta ja muut mahdollisuudet erilaiseen harrastustoimintaan) systemaattinen esiin nostaminen ja niiden toiminnan vahvistaminen tukevat tätä kehitystä.
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Eteläpohjalaisen kaupunkiseudun kehittäminen yhdistämällä uusi pohjalainen urbaani maaseudun rauhaan. Kaupungistumiskehityksen osana hyödynnetään maaseutumaisten piirteiden ja alueiden ominaisuuksia rauhaa ja aitoutta tarjoavana elementtinä uudessa urbaanissa.
Monille kaupungistuneille paluumuuttajille urbaanin ympäristön elementit ovat tärkeitä tekijöitä paluumuuttoa pohdittaessa, mutta toisaalta maaseudun rauha on seutuun liittyvä keskeinen ominaisuus, joka

on positiivinen voimavara ihmisten stressitasoa kohottaneen digitalisoitumisen ja kaupungistumisen vastavoimana. Tavoitetta tukee esimerkiksi:
•
•
•
•

•
•

04

Kaupungistumiskehityksen vahvistaminen uuden ”modernin pohjalaisuuden” hengessä ja seudullisen verkostokaupungin puitteissa, useamman työpaikkoja ja palveluja tarjoavan keskuksen ympärille.
Monikeskusmalli ja yhtenäinen työmarkkina-alue edellyttävät toimivaa seudullista liikennejärjestelmää. Kuntien tulisi tunnistaa seudulla jo toimivat liikennejärjestelyt ja kehittää liikennejärjestelmää kokonaisuutena (esim. kimppakyydit, Seinäjoen ”Kätevä” MaaS kokeilun opit).
Kaupunkimaisuus asukkaille kohdistettujen tapahtumien muodossa elävöittää ja aktivoi ”tapahtumakaupunkia” myös asukkaiden näkökulmasta (esim. erilaisten omaehtoisten ja ruohonjuuritason
tapahtumien toteutukseen kannustaminen ja tilan tarjoaminen)
Kuntien toisistaan erottuvien profiilien korostuminen asuinympäristöinä. Seudulla on tarjolla kaupunkimaista, pikkukaupunkimaista ja maaseutumaista asumista yhdisteleviä vaihtoehtoja, joita
voidaan edelleen kehittää (esim. erilaisia vaihtoehtoja pikkukaupunkien keskusta-asumiseen, uutta
urbaania edustavat ekologiset puukerrostalot).
Paikallisen elinvoiman vahvistaminen tukemalla kylätoimikuntien ja muiden omaehtoisten ryhmien toimintaa palvelujen tuottamisessa ja edellytyksissä osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin (esim. kyläkoulut, yhteiskunnallinen yrittäjyys, tulomuuttajien aktivointi).
Tunnistetaan kevään 2020 poikkeusolojen (COVID-19) vuoksi lisääntyneen etätyöskentelyn ja kakkosasuntojen/kesämökkikysynnän avaamat mahdollisuudet uusien kohderyhmien sijoittumiselle.

Lasten ja nuorten elinympäristön kehittäminen sekä lapsiperheiden houkuttelemiseksi että
tulevaisuuden paluumuuttopotentiaalin vahvistamiseksi hyvinvoivien nuorten aikuistuessa.
Paluumuutto aktivoituu usein perheen tarpeita ja lasten kasvua pohdittaessa ja taustalla ovat
usein omat lapsuuden ja nuoruuden kokemukset kotiseudulta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa paluumuuton potentiaalia kehittämällä lasten ja nuorten toimintaympäristöä. Tavoitetta
tukee esimerkiksi:
•
•
•
•

Perheystävällisen ympäristön kehittäminen pitovoiman ja erityisesti paluumuuttajien ja perhesyiden vuoksi muuttavien houkuttelemiseksi ja kiinnittämiseksi seutuun (esim. lasten hyvinvoinnin
näkyvä ja aktiivinen kehittämistyö seudullisesti Healthy Kids of K8)
Koulutusmahdollisuuksien vahvistaminen ja esiin tuominen (esim. korkeakoulutuksen mahdollisuuksien lisääminen, SEDU:n kampus, Kurikka tai liikunnan ja hyvinvoinnin osaaminen, Kuortane)
myös osana lapsiperheille ja nuorille suotuisan ympäristön kehittämistä.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen lasten ja nuorten parissa (koulujen osallistavat budjetit).
Mahdollisuus myös maaseudulla asumiseen turvaamalla peruspalveluiden saatavuus ja toimivuus
(esim. koulut ja päiväkodit).
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Perustetaan ”Muuttoliike-klinikka”, jossa käsitellään muuttoliikkeeseen liittyviä ajankohtaisia
haasteita ja kysymyksiä tutkimustiedon valossa yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.
Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikkö käynnistää klinikan toiminnan edellä kuvattujen
kehittämisehdotusten tarkastelemiksi. Mahdollisia kehityspolkuja tarkennetaan kunkin teeman osalta omassa työpajassaan keskeisten sidosryhmien kanssa tarkennettujen seudullisten kehittämisehdotusten ja ratkaisujen muotoilemiseksi.

A. Yhteinen haasteen
määrittely

B. Tutkimus
ja haasteen kärkien
tunnistaminen

C. Yhteiskehittämisen
työpajat ja kehittämistoimenpiteet

Kuva 1. Muuttoliike-klinikan prosessi
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OSA II - hankkeen tausta ja aineisto
Käsillä oleva Politiikkasuosituksia 2/5 keskittyy hankkeen ensimmäiseen kohderyhmään eli nuoreen työikäiseen väestöön, josta tietoa on kerätty ja analysoitu tulo-, lähtö- ja paluumuuttajien
osalta. Hankkeen lähtökohta on muuttoliike ja alueellinen kehitys K8-seudulla. Yksinkertaistaen:
alueiden kehitys edellyttää elinkeinoelämän kannalta osaavaa työvoimaa ja julkisten palveluiden
kannalta myös riittävää määrää kunnassa asuvia veronmaksajia. Asukkaiden houkuttelu on vanha haaste, johon ei kuitenkaan ole löytynyt yksiselitteisiä ratkaisuja. Alueellinen keskittyminen on
jatkunut Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien ja vain vakavat yhteiskunnalliset shokit kuten sotavuodet ja syvät taloudelliset taantumat (1930- ja 1990-luvuilla) ovat aiheuttaneet poikkeuksia
tähän kehitykseen. Uutta ilmiössä ovat kansan ja K8-seudun entistä heikommat väestöennusteet
ja kiihtyvä työikäisen väestön keskittyminen seudullisesti Seinäjoelle ja kansallisesti erityisesti Helsingin ja Tampereen seuduille. Kevään 2020 poikkeustilan (COVID-19) shokkivaikutuksen voimaa
on arvioitava myös muuttoliikkeen osalta.
Tässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa keskeinen kysymys on: miksi ihmiset muuttavat
K8-kaupunkiseudulle tai sieltä pois? Muuttopäätöksiä tarkastellaan erityisesti suuriin kasvukeskuksiin lähteneiden tai sieltä palanneiden näkökulmasta, mutta myös lähialueilta K8-kaupunkiseudulle muuttaneiden kannalta.
Tutkimuksen perusjoukko koostuu kaikista K8-kaupunkiseudulle muuttaneista ja seudulta poismuuttaneista vuosilta 2012–2018 siten, että siihen on poimittu satunnaisesti yksi 18–44 -vuotias
henkilö taustatietoineen jokaisesta muuttaneesta kotitaloudesta. Tällä tavoin poimittuna seudulle
muuttaneiden perusjoukko käsittää 8 970 kotitaloutta ja seudulta pois muuttaneiden perusjoukko
10 840 kotitaloutta. Asetelma ilmentää karkeasti sitä, että alue kokee muuttotappiota ja että sen
väestö vähenee. Vuosien 2012–2018 kuntaliitokset on otettu huomioon perusjoukkoa kerättäessä
ja aineistoa käsiteltäessä: kuntajakona on käytetty nykyisin voimassa olevaa jakoa. Perusjoukko
taustatietoineen muodostaa tutkimuksen tilastollisen aineiston.
Perusjoukolle tehdyn tilastoanalyysin perusteella tutkimuksessa on laadittu omat kohderyhmäkohtaiset kyselytutkimukset, joissa muuttajilta on laajasti kyselty asuinseudun valintaan liittyviä
mieltymyksiä ja pyydetty arvioimaan Seinäjoen kaupunkiseudun laatua näiden samojen mieltymysten valossa: työ- ja uramahdollisuudet, asuminen ja palvelut, ilmapiiri ja sosiaaliset suhteet.
Tämän lisäksi on kysytty myös jo toteutuneiden sekä mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvien
muuttojen taustalla vaikuttavia syitä, muuttajien demografisia taustatekijöitä sekä maailmankuvallisia arvostuksia ja uskomuksia. Lopuksi vastaajia on myös pyydetty esittämään omia kehitysehdotuksia Seinäjoen kaupunkiseudun vetovoiman parantamiseksi. Perusjoukon massiivisuuden
vuoksi kysely suunnattiin pienemmälle, satunnaisotannalla poimitulle joukolle, jota lähestyttiin
tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta kertovalla yhteydenottokirjeellä. Tämän lisäksi verkossa
oli kaikille tulo- ja paluumuuttajille avoin kysely, josta tiedotettiin K8-kuntien viestintäkanavien
kautta.
Kyselytutkimusten ja tilastollisen aineiston lisäksi tutkimuksessa on kerätty myös haastatteluaineisto. Se sisältää 20 K8-kaupunkiseudulle muuttanutta tulo- ja paluumuuttajaa (9 miestä, 11 naista)
sekä 19 seudulta pois muuttanutta lähtömuuttajaa (7 miestä ja 12 naista). Lähtömuuttajien haastattelut kohdennettiin niille kahdelle kaupunkiseudulle (Helsinki ja Tampere), jonne muuttovirta
K8-seudulta on suurin. Haastateltavat asuivat tai olivat lähtöisin kaikista K8-kunnista. Haastattelut
antavat tutkimusaineistossa tilaa muuttajien kokemuksille ja mielipiteille. Noin tunnin kestävissä
teemahaastatteluissa on keskusteltu paitsi muuttopäätöksiin johtaneista syistä, myös yleisemmin
monista asuinseudun valintaan liittyvistä tekijöistä, kuten esimerkiksi seudun vahvuuksista ja heikkouksista, kaupungistumisesta, suurien kaupunkiseutujen vetovoimasta, maaseudun merkityksestä,
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pohjalaisuudesta, lapsien kasvattamisesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Haastattelut tukevat ja syventävät kyselytutkimuksen teemojen ja sen vastauksissa esiin nousseiden näkemyksien
analyysiä. Yhteenveto tutkimukseen kerätystä aineistosta on esitetty taulukoissa 1 ja 2.

Vastaukset/
vastausprosentit

Kohderyhmä

Yhteydenotot

Kohdeseutu

Tulomuuttajat

450 kpl
300 kpl

Suuret kaupunkiseudut: Helsinki & Tampere
Lähiseudut: Suupohja, Kuusiokunnat, SaarijärviViitasaari, Pohjois-Satakunta, Ylä-Pirkanmaa

Paluumuuttajat

450 kpl

Suuret kaupunkiseudut: Helsinki & Tampere

Lähtömuuttajat

1 000 kpl

Suuret kaupunkiseudut: Helsinki & Tampere

Tulo- ja paluumuuttajien
avoin kysely

avoin

n=175 / 15 %

n=219 / 22 %
n=239

Ei kohdennusta

n=601

Yhteensä,
lomakevastauksia
Haastattelut

kasvokkain

Tulo- ja paluumuuttajat

20 haastattelua

Haastattelut

puhelimitse

Lähtömuuttajat

19 haastattelua
Taulukko 1. Kerätyt aineistot

Tulomuuttajat

Paluumuuttajat

Lähtömuuttajat

Tyyppi-ikä

vuotta

34

34

26

Sukupuoli, %

Mies
Nainen

27
73

35
65

45
55

Koulutus, %

Toinen aste
AMK
Yliopisto
Ei tietoa

34
34
26
6

25
44
28
3

35
34
31
–

Ammattiluokka, %

Suorittava työ
Hallinto/johtaminen
Asiantuntija

49
24
27

48
25
27

43
20
37

Asuin- tai lähtökunta, %

Alavus
Ilmajoki
Isokyrö
Kauhava
Kuortane
Kurikka
Lapua
Seinäjoki
Ei tietoa

6
6
3
7
-7
10
54
7

2
11
–
9
–
9
16
47
6

9
12
10
11
8
7
7
31
5

Taulukko 2. Lomakkeeseen vastanneet
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OSA III - tutkimuksen tulokset kehittämisehdotusten taustalla
TULO-, PALUU- JA LÄHTÖMUUTTAJIEN
TÄRKEIMMÄT MUUTTOSYYT
K8-seudulle tulevien tulo- ja paluumuuttajien sekä suurille
kaupunkiseuduille lähtevien lähtömuuttajien ilmoittamat
tärkeimmät muuttosyyt (yksittäinen vastaaja on voinut ilmoittaa
monta syytä). Toteutettu otoksena vuosina 2012-2018 K8-kuntiin
muuttaneista kotitalouksista, jotka ovat joko saapuneet alueelle
tai lähteneet alueelta pysyvästi. Otoksen ulkopuolelle rajattu
kotitaloudet, joissa ei ole ollut muuttohetkellä yhtään 18-44
vuotiasta muuttajaa. Nuolen paksuus kuvastaa muuttoliikkeen
volyymia.

K8-seudulle saapuvat
tulomuuttajat
Opiskeluun
liittyvät
syyt
28 %
Työelämään
liittyvät syyt

42 %

Perhe- ja ystäväverkostoihin
liittyvät syyt

28 %

n= 185

K8
Suurilta kaupunkiseuduilta
K8-seudulle palaavat paluumuuttajat
Halusin muuttaa
Etelä-Pohjanmaalle

Suurille kaupunkiseuduille
lähtevät muuttajat
Halusin muuttaa
suurelle kaupunkiseudulle
16 %
29 %
Työhön
liittyvät syyt

Tampere
61 %

Opiskeluun
liittyvät
syyt

Työelämään
liittyvät syyt

21 %
25 %

Perhe- ja ystäväverkostoihin
liittyvät
syyt
58 %

n= 194

n= 230

Helsinki

K8-kunnat
Seudut, joista K8-kunnat saavat väestöä
Seudut, joihin K8-kunnat menettävät väestöä

Kuva 2. Muuttoliikkeen perusvirrat ja muuton tärkeimmät syyt (vastaaja voi valita enemmän kuin
yhden vaihtoehdon, joten yhteensä prosenttiosuus voi olla yli 100)

Kuvassa 2 esitetään tutkimusaineiston muuttovirrat 2012–2018 ja kyselyihin vastanneiden valitsema tärkein syy muuttaa K8-kaupunkiseudulle tai sieltä pois. Tulokset viittaavat karkeasti yksinkertaistaen kolmeen selvästi arvostuksiltaan ja muuttosyiltään erilaiseen ryhmään, joiden sijoittumista seudulle tulisi paremmin ymmärtää:
1. Kaupungistuneet lähtömuuttajat, jotka eivät pohdi takaisin muuttoa useimmiten työn

(60 %) tai ilmapiirin (26 %) vuoksi.

2. Modernia pohjalaisuutta arvostavat paluumuuttajat, joiden näkökulmasta Seinäjo-

en kaupungistuminen ja sen myötä uudistuva ilmapiiri koetaan tärkeänä edellytyksenä
paluulle.
3. Maaseudun rauhaa arvostavat muuttajat, jotka arvostavat maaseutumaista elämäntapaa, tulivatpa he mistä päin Suomea tahansa.
Kyselyn mukaan 38 % Helsingin ja Tampereen seuduille muuttaneista uskoi palaavansa joskus
kotiseudulleen. Kun paluumuuttajien osuus tilastoaineistossamme oli 36 %, nähdään, että nykyiseen paluumuuttohalukkuuteen perustuva paluumuuttopotentiaali toteutuu jo nyt käytännössä
kokonaan. Muuttovoittoa seutu sai ensisijaisesti lähialuilta (kuva 2), joiden työikäinen muuttopotentiaali vähenee nopeasti. Lähialuetulomuuton määrää ei tulevaisuudessa voida kasvattaa. Tulisi
siis aktivoida myös kaupungistuneet lähtömuuttajat, jotka eivät harkitse paluuta sekä löytää uusia
kohderyhmiä muillakin kaupunkiseuduilla asuvista nuorista ja työikäisistä.
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Siirtolaisuusinstituutti

Seudun vetovoimaisuutta tarkastellaan työmarkkinoiden, sosiaalisen ympäristön sekä asuin- ja
elinympäristön näkökulmista tunnistamalla aineistosta 1) Mitkä ovat useimmin tärkeitä tekijöitä
asuinseudun valinnassa? 2) Mikä on näiden tekijöiden laatu Seinäjoen kaupunkiseudulla? 3) Mitkä
tekijät erottavat eri ryhmiä toisistaan?

Työmarkkinat
1 = Erittäin hyvä

Mikä on tekijän laatu Seinäjoen kaupunkiseudulla?

TYÖMARKKINAT

Näitä ulottuvuuksia kuvataan kahden ryhmän avulla. Toisen ryhmän muodostavat paluumuuttajat, joilla ei ole aikomusta muuttaa seudulta pois (jatkossa kotiin palanneet). Toisen ryhmän
muodostavat suurille kaupunkiseuduille lähteneet, jotka eivät aio seudulle palata (jatkossa muualle
muuttaneet). Analyysissä osoittautui, että heidän näkemyksensä edustivat aineistossa esiintyvien
näkemysten ääripäitä. Muiden paluu- ja lähtömuuttajien näkemykset myötäilivät heidän näkemyksiään, mutta pääsääntöisesti muiden paluu- ja lähtömuuttajien näkemykset erosivat toisistaan
vähemmän kuin ääripäiden näkemykset. Tulomuuttajien näkemykset olivat kotiin palanneiden ja
muualle muuttaneiden välissä, mutta pääsääntöisesti lähempänä kotiin palanneiden näkemyksiä.
Kuvissa 3-5 on kuvattu sitä, mitä tekijöitä kotiin palanneet ja toisaalta muualle muuttaneet pitävät
tärkeinä muuttoon vaikuttavina syinä ja miten he näkevät näiden tekijöiden laadun K8-seudulla.

2 = Melko hyvä

3 = Neutraali

4 = Melko huono

5 = Erittäin huono

4 = Ei lainkaan

3 = Vähän

2 = Jonkin verran

1 = Paljon

Paljonko tekijä merkitsee asuinseudun valinnassa?
Kuva 3. Työmarkkinoiden näkökulma

Muualle muuttaneet pitävät työhön liittyviä tekijöitä jonkin verran tärkeämpinä kuin kotiin palanneet, mutta näkevät työhön liittyvät mahdollisuudet seudulla heikompina. Työn merkitys on suurin korkeakoulutetuilla. Kotiin palanneiden kohdalla työtehtävän laadusta ja uramahdollisuuksista
ollaan valmiita joustamaan, koska paluuta motivoi usein ensisijaisesti perheeseen ja kotiseutuun
liittyvät syyt.
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Sosiaalinen ympäristö
1 = Erittäin hyvä

Mikä on tekijän laatu Seinäjoen kaupunkiseudulla?

SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

Modernia pohjalaisuutta ja maaseudun rauhaa avaruuden pääkaupunkiseudulla

2 = Melko hyvä

3 = Neutraali

4 = Melko huono

5 = Erittäin huono

4 = Ei lainkaan

3 = Vähän

2 = Jonkin verran

1 = Paljon

Paljonko tekijä merkitsee asuinseudun valinnassa?
Kuva 4. Sosiaalisen ympäristön näkökulma

Laadukas kasvuympäristö lapsille sekä mahdollisuus asua ja elää omassa rauhassa korostuvat tärkeinä ja laadultaan hyvinä etenkin kotiin palanneilla. Nuoremmat ja muualle muuttaneet pitävät
seudun avoimuutta erilasia ihmisiä ja uusia ajatuksia kohtaan tärkeänä asuinseudun valinnassa,
mutta näkevät tämän ominaisuuden K8-kaupunkiseudulla melko huonona verrattuna paluumuuttajiin.
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Asuin- ja elinympäristö
1 = Erittäin hyvä

Mikä on tekijän laatu Seinäjoen kaupunkiseudulla?

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖ
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2 = Melko hyvä

3 = Neutraali

4 = Melko huono

5 = Erittäin huono

4 = Ei lainkaan

3 = Vähän

2 = Jonkin verran

1 = Paljon

Paljonko tekijä merkitsee asuinseudun valinnassa?
Kuva 5. Asuin- ja elinympäristön näkökulma

Asuinympäristön laatutekijät ovat tärkeitä molemmille ryhmille, mutta nämä tekijät olivat harvoin
tärkein syy muutolle. Monet kotiin palanneet kokevat seudun laadukkaana ja toteutunut kaupungistuminen on ollut usein myös kynnyskysymys paluulle. Muualle muuttaneille seudun urbaanit
ominaisuudet olivat vielä tärkeämpiä ja he kokivat ne siksi kotiin palanneita heikompilaatuisiksi
K8-kaupunkiseudulla.

Yhteenveto
1. Vahvista ilmiöitä, jotka ovat tärkeitä ja joita kohderyhmät seudulla arvostavat.
•
•
•

Kaupungistuminen, pikkukaupunkimaisuus ja maaseudun rauha ovat merkittäviä ja arvostettuja elementtejä, joiden vahvistaminen tarjoaa lähtökohdan eri kohderyhmien houkuttelulle.
Tapahtumakaupungista puuttuu omaehtoisia tapahtumia kohtaamisten paikkoina ihmisille.
Monille paluumuuttajille kaupunkimaiset elementit – palvelut, kohtaamispaikat, julkinen liikenne ja kulttuuri – ovat palaamisen ehto.

2. Uudista tekijöitä, jotka ovat kohderyhmälle tärkeitä, mutta joiden laatua ei nähdä kovin
hyvänä.
•

Työmarkkinoiden kehittämisessä myös sellaisia ulottuvuuksia kuin sisällöllisesti kiinnostava
työ tai työn sosiaalinen, ekologinen ja eettinen merkitys sekä kansallisesti että globaalisti tulisi
entistä vahvemmin huomioida uusien kohderyhmien houkuttelussa.
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•

•

Siirtolaisuusinstituutti

Seutu mielletään edelleen heikosti erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä sietäväksi. Erilaisuuden sieto
on kuitenkin erityisesti nuorille koulutetuille naisille merkittävä asia. Nuoruuden kokemustensa yhteydessä erilaisuutta sietämätöntä ilmapiiriä kuvanneet kokevat sen keskeisenä syynä,
miksi paluu ei tunnu mielekkäältä.
Julkinen liikenne on osalle arvokysymys, mutta monelle käytännön välttämättömyys, jos seudulle aikoo hakeutua.

3. Tarkista uusien mahdollisten kohderyhmien tunnistamiseksi ne tekijät, jotka eivät ole
K8-kaupunkiseudun muuttajien kannalta erityisen tärkeitä, mutta ovat seudulla kuitenkin
hyväksi koettuja.
•

•

Yrityksen perustaminen oli vain harvoin tärkeäksi koettu syy asuinseudun valinnalle, mutta
K8-kaupunkiseutu näyttäytyy melko hyvänä ympäristönä yrityksen perustamiselle. Onko vahvassa Start-up kulttuurissa mahdollisuuksia uudeksi kohderyhmäksi osana seudun elinkeinoelämän uudistamista?
Kansainvälinen työ ei ollut erityisen tärkeä vastaajille, eikä siihen koettu seudulla olevan usein
mahdollisuuksia. Onko kansainvälisyyden vahvistaminen ja korostaminen mahdollisuus kiinnittää uuden kohderyhmän huomio seutuun?

Lopuksi
•

•

•

Kaupunkiympäristöön tottuneet, pääsääntöisesti alle 40-vuotiaat paluumuuttajat ja/tai heidän mahdolliset muualta kotoisin olevat puolisonsa odottavat usein kaupunkimaisia palveluita ja piirteitä entiseltä kotiseudultaan, mikä osaltaan keskittää muuttoliikettä Seinäjoelle tai
sen läheisyyteen.
K7-kunnista lähteneiden arvostuksissa työpaikka oli hieman tärkeämpi kriteeri asuinseudun
valinnalle ja muut tekijät pääsääntöisesti hieman vähemmän tärkeitä verrattuna Seinäjoelta
lähteneisiin. Tämä viittaa todennäköisesti työpaikkojen puutteeseen nykyisessä kotikunnassa,
mikä korostaa työn merkitystä muuttopohdintojen katalysaattorina.
Kärjistäen: paluumuuttajat pohtivat paluuta entiseen kotikuntaansa tai Seinäjoelle.
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