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Tässä ehdotetun alueellisen maahanmuuttopolitiikan lähtökohtana on kansallista politiikkaa mukaileva osaa-
misperustainen lähestymistapa, joka korostaa koulutus- ja työllisyyspolkuja ja liittyy kiinteästi alueen kehitykseen. 
Työvoimaa ei rekrytoida vain avoinna oleviin työtehtäviin, vaan pyritään vahvistamaan myös alueen elinkeinoelä-
män uudistumista ja väestön kasvua. Osaamisperusteinen maahanmuuttopolitiikka voidaan jakaa kolmeen osaan: 
(1) osaamisen ja investointien houkuttelu, (2) osaamisen hyödyntäminen ja (3) osaamisen tunnistaminen ja kehit-
täminen. Osien tavoitteena on maahan muuttaneiden ihmisten asettautuminen haluamaansa ammattiin sekä 
kiinnittyminen alueen tarjoamiin yhteisöihin.  Uudistava alueellinen maahanmuuttopolitiikka on kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jossa tavoitteena on erityisesti alueen työmarkkinoiden ja innovaatioympäristön kansainvälistämi-
nen, pitkäaikainen väestönkasvu, maahanmuuttajien keskeinen rooli paikallistaloudessa ja yhteisössä sekä näiden 
uudistamisessa ja kehityksessä. 
 
Tavoitteena on:

• perustaa seudullinen tai maakunnallinen maahanmuuton johtajan tehtävä.
• tehdä palveluja tuottava verkosto näkyväksi ja yhtenäiseksi alustamaisella johtamisella.
• rakentaa organisaatiorajat ylittäviä sujuvia palvelupolkuja ja kiinnittää toiminta ja polut osaksi alueen 

innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemiä ja tätä tukevaa palvelurakennetta (ml. kansainvälisten osaajien 
kasvanut rooli yritysten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä).

• kiinnittää toiminta ja polut osaksi alueen koulutusta ja tätä tukevaa palvelurakennetta (ml. suomenkieli-
nen korkeakoulutus maahan muuttaville ja jäämiseen sitoutuville).

• varmistaa vastuullisuus kansainvälistyvillä työmarkkinoilla ja luoda riittävät mekanismit ulkomaisen 
työvoiman hyväksikäytön kitkemiseksi.

• luoda asumista, vapaa-aikaa ja sosiaalista elämää tukeva ”kansainvälinen kylä -toimintamalli”, joka vah-
vistaa pysyvää ja sosiaalisesti kestävää maahanmuuttoa alueelle. 

Tässä esitettyjen kehittämisehdotusten lähtökohtana ovat sekä kansallisen osaamisperustaisen maahanmuuttopo-
litiikan raamit, Etelä-Pohjanmaan alhainen ulkomaalaisten osuus, työvoiman tarve sekä näissä puitteissa tarkasteltu 
Muuttomoottori-hankkeen aineisto (kysely kansainvälisen työvoiman ja opiskelijoiden muuttopäätöksiin liittyvien 
syiden sekä Etelä-Pohjanmaan vetovoima- ja laatutekijöiden kartoittamiseksi (n=71) sekä aineistoa tarkentavat hen-
kilökohtaiset haastattelut (n=11)). 

Tulosten mukaan K8-seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla laajemmin on siis mahdollista houkutella ja sitouttaa jo nyt ulko-
maalaista työvoimaa, joka tulee saman tyyppisestä ympäristöstä kotimaastaan tai muuten arvostaa maaseutumaista 
tai pikkukaupunkiympäristöä. Sitouttamisen taustalla on usein huolellinen koulutuspolku työllisyyteen. Haasteelli-
sempaa on houkutella korkeasti koulutettuja kansainvälisiä osaajia, joiden arvostuksissa usein kansainvälisyys ja ura 
korostuvat. Lähtökohtaisesti kohderyhmän arvostusten osalta tilanne siis vastaa pitkälti kotimaisen työvoiman hou-
kuttelussa kohdattuja haasteita.
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Strateginen johtaminen: luodaan aktiivinen yhteistyöverkosto ja perustetaan maakunnalli-
nen tai seudullinen (kuntien yhteinen) maahanmuuttojohtajan tehtävä, jonka tavoitteena 
on johtaa ja edistää osaamisperusteista maahanmuuttoa ja sen keskeisiä kehittämiskokonai-
suuksia.

• Monia palveluja on jo olemassa ja lukuisat kehittämishankkeet tuottavat malleja toiminnan 
uudistamiseen. Tunnistetaan ja kuvataan olemassa oleva toiminta ja toimijat (palvelueko-
systeemi), jonka pohjalta rakennetaan alueellinen yhteistyömalli ja palvelupolut. 

• Korostetaan toiminnan kestävyyttä ja nostetaan työperäisen hyväksikäytön ehkäisy 
näkyväksi osaksi toimintaa, joka luo uskottavuutta ja vetovoimaa maahan muuttavan ja 
maassa jo olevan työvoiman näkökulmasta.
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Toimivat palvelupolut: luodaan fyysinen ja digitaalinen palvelualusta, joka kokoaa palvelut 
kansainvälisille opiskelijoille, osaajille sekä työnantajille, jotka aikovat rekrytoida kansainväli-
sesti. Tavoitetilaksi voidaan asettaa ”International House Etelä-Pohjanmaa”, jonka puitteista palvelut 
löytyvät niin fyysisesti kuin digitaalisesti.

• Avaintoimijoiden yhteistyönä palvelut kootaan yhteen ja asiakkaiden palvelupolku selkiytyy ja 
palveluiden näkyvyys lisääntyy, kun alkuvaiheen asettautumiseen liittyvät ohjaus- ja neuvon-
tapalvelut – ja mahdollisesti myös keskeiset viranomaispalvelut –  keskitetään samalle alustalle 
(lähtökohtana mm. Moni-info, Welcome2EP).

• Organisoidaan toimijoiden välinen yhteistyö toimivaksi (esim. jatkuvan vuorovaikutuksen mahdollistavat 
alustat osaamisen kerryttämiseksi ja matalan kynnyksen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi eri palve-
luntarjoajien kesken).

• Työllistymisen ja koulutuksen polut ja ohjaus (myös korkeakoulutetuille) löytyvät kootusti palvelun kautta 
(esim. SIMHE-tyyppiset, muu koto-koulutus tai suomen kielen opinnot).

• Työnantajien neuvontapalvelut löytyvät samalta alustalta (kaupunki, kehittämisyhtiöt, TE-hallinto, EURES) 
kansainvälisen työvoiman rekrytointiin liittyen (ml. tieto työkaluista kuten Business Finlandin Talent Explorer). 

Palvelujen keskittämisen tavoitteena on palvelujen parempi saatavuus, palvelu- ja työllistymis-
polkujen sujuvoittaminen sekä kansainvälisten osaajien näkyvyys ja verkostoituminen paikallisen 
elinkeinoelämän kanssa. ”Kansainvälisen talon” tarjoama fyysinen kiinnepiste voidaan rakentaa 
sekä toiminallisuutta (esim. keskeiset lupaviranomaiset ja ohjaava toiminta, vrt. Oslo) että sosiaa-
lisesta kanssakäymistä (esim. ohessa kahvilatoimintaa, vrt. Eindhoven) painottaen yhdeksi toimi-
vaksi ja viihtyisäksi kohtaamispaikaksi tai useammaksi kohtauspaikaksi Etelä-Pohjanmaan alueella.
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OSA I - kehIttämISehdOtukSet

Kotouttava innovaatioekosysteemi: uudistetaan koulutus- ja TKI-toiminta entistä voimak-
kaammin kanavaksi ja kotouttajaksi osaamisperustaiselle maahanmuutolle. Kansainväliset 
opiskelijat ja osaajat kiinnitetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa paikalliseen liike-, 
innovaatio- ja/tai tutkimustoimintaan ja niiden tarjoamiin sosiaalisiin verkostoihin. Samalla tue-
taan potentiaalisten kasvuyritysten ja osaajien kiinnittymistä seuduille ja hidastetaan valumista 
suuremmille kaupunkiseuduille (erityisesti pääkaupunkiseudulle). Startup-ekosysteemi, alueen 
ankkuriyritykset sekä korkeakoulujen ja opistojen osaamisalueet sitovat kansainväliset osaajat sekä 
mahdollistavat uuden liiketoiminnan seudulle. 
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• Luodaan fyysinen ja digitaalinen alusta alueen kansainvälistyvälle innovaatioekosysteemille, 
joka tukee paitsi liiketoiminnan kansainvälistymistä kiinnittää systemaattisesti myös kansainväliset 
osaajat (ml. opiskelijat)  keskeisiin rooleihin paikallisen elinkeinoelämän uudistamisen ytimessä.

• Alustalla yritykset ja yhdistykset yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden kans-
sa etsivät vastauksia globaaleihin kestävyyshaasteisiin (esim. Social Development Goals). Star-
tup- ja TKI-toiminta tukevat kansainvälisten opiskelijoiden urapolkujen rakentamista, tarjoavat 
kosketuspinnan seudun työmarkkinoille (startup-aihiot, innovaatiohankkeet, harjoittelut, lop-
putyöt, jne.) ja auttavat kiinnittymisessä alueen osaajayhteisöön jo uran aikaisessa vaiheessa 
(vrt. Maria 01, Helsinki ja Tribe, Tampere).

• Vahvistetaan kansainvälisiä ja maahanmuuttajille kohdennettuja koulutusohjelmia tai nii-
den osia strategisena osaamisen kanavana ja kotouttajana (perustana alueen osaaminen mm. 
Jami:n koulutusrekrytointi Venäjältä, Sedu:n maahanmuuttajalinjat, SeAMK:n kv-opinto-ohjelmat).

• Etsitään ja kokeillaan aktiivisesti uusia tapoja ohjata ja kiinnittää kansainvälistä osaamista 
seudulle (esim. osaamisperusteiset täydentävät väylät suojelun tarpeessa oleville opiskelijoille 
ja osaajille, työelämän ja koulutuksen uudenlainen yhdistäminen, esim. Finest Ninja, Industrial 
doctorates).

• Etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia, miten koulutus voi hyödyntää erilaisia globaalisti toimi-
via opiskelijoiden ja tutkijoiden verkostoja tai yhteisöjä toiminnan kansainvälistämiseksi (esim. 
Ambitious Africa).

• Vähennetään kielen osaamisen muodostamia esteitä osaamisen hyödyntämiselle.

• Vahvistetaan suomen kielen opetusta ja ohjausta oppilaitoksissa osana kansainvälisiä ja maa-
hanmuuttajille suunnattuja opintoja.

• Tarkastellaan mahdollisuuksia laajentaa maahanmuuttajille ja kansainvälisille opiskelijoille 
suunnattua suomenkielistä tutkintoon johtavaa opetusta toisen ja kolmannen asteen opin-
noissa.

• Kehitetään suomen kielen opetusta työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi (esim. korkeasti 
koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus).

• Kannustetaan työnantajia tarkistamaan kielitasovaatimuksia tarkoituksenmukaiselle tasolle.

Todellisten kasvua luovien ja kansainvälisyyttä edistävien toimenpiteiden toteuttaminen innovaa-
tio- ja liiketoimintaympäristön rajapinnassa on keskeinen pitkän aikavälin tavoite, joka uudistaa 
työmarkkinoita ja lisää kansainvälisen osaamisen kysyntää. Korkeakoulut ovat innovaatiotalouden 
ytimessä tiedon tuottajana ja kouluttajana sekä lähtökohtaisesti kansainvälisenä, tieteen seudulle 
ankkuroivana toimijana. Tähän resurssiin on tarkoituksenmukaista myös asettaa toiminnan paino-
piste. 

Osaamisperustainen lähestymistapa, eli ”Kanadan mallin” alueellinen sovellus: vahvistetaan 
ensisijaisesti alueen työvoimaresursseja ja vasta toissijaisesti sitä täydentävää suoraa kansain-
välistä rekrytointitoimintaa. Paikallisten yhteisöjen rooli korostuu tulijoiden kiinnittämisessä 
alueeseen ja sen työmarkkinoihin.  

• Kansainvälisten ja eri tavoin osaamiseen ja talouteen kiinnittyvien yhteisöjen (liiketoiminta, 
innovaatio, opiskelija, jne.) aktivointi ja tukeminen on keskeinen tavoite. Yhteisöt toimivat 
sekä alueeseen sitouttajina että palvelujen ja aktiviteettien toteuttajina. 

• Vahvistetaan erilaisten aktiivisten kansainvälisyyttä edistävien yhteisöjen toimintaa ja roolia 
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osana yliopiston ja liike-elämän toimintaa. (vrt. korkeakoulujen ES, Tampereen Bloom,  kiina-
laisten opiskelijoiden CSSA ja Wiise, EP).

• Vahvistetaan mentorointia osana yhteisöjen rakentamista. Toiminta voi kohdistua sekä opiske-
lijoihin ja osaajiin että heidän puolisoihinsa. Juuri sosiaaliset syyt ja puolison hankala asema 
johtavat usein maasta poismuuttamiseen.

• Luodaan pilotti-hanke ja ”Kansainväliset kylät -toimintamalli”, jonka perustan luovat edellä kuva-
tut toiminnot (työelämään pääsy, koulutus, alueellinen palvelupiste, jne.). Mallin ytimessä on asu-
minen ja paikallisyhteisöön kiinnittyminen osana laajempaa, myös kantasuomalaisia koskevaa, 
maallemuuttoa, monipaikkaisuutta ja etätyöskentelyä tukevaa kehittämistyötä. 

• Pilottikylä-hankkeen kohderyhmää ovat potentiaaliset ulkomaalaiset maallemuuttajat tai 
etätyöntekijät (esim. usein seudulle tulevat kausityötekijät, opiskelijat tai osaajat), joiden kanssa 
tarkastellaan mahdollisuuksia siirtyä alueelle ympärivuotisesti työskentelemään ja asumaan.

• Tavoitteena on pitkäaikainen tai pysyvä seudulle jääminen ja toiminnalla pyritään tarjoa-
maan edullisia ja vetovoimaisia asumisvaihtoehtoja tulijoille, tiedottamaan mahdollisuuksis-
ta sekä myös kehittämään näitä mahdollisuuksia paikallisesti (asunnon hankintaan liittyvät 
asiat, asuntolainat, autioituvien talojen tai tilojen kunnostaminen tulijoiden käyttöön, jne.).

• Paikalliset kyläyhdistykset ja/tai muut paikalliset toimijat pyritään aktivoimaan keskeiseen roo-
liin hankkeessa.

• Yhteisöjohtamisen ja osallisuuden kursseja järjestetään erityisesti toisen polveen maahanmuut-
tajille korostamaan yhteiskunnallisen ja erityisesti paikallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia niin 
kunnan valtuustossa, vanhempainilloissa, paikallisyhdistyksissä kuin muillakin paikalliseen päätök-
sentekoon osallistavilla foorumeilla. 

Sosiaaliset ja kulttuuriset yhteisöt

(verkostoituminen ja tiedonvaihto myös 
työ- ja yrityselämään liittyvissä teemoissa)

Ammatilliset ja liiketoimintayhteisöt

Innovaatioyhteisöt 
(innovaatio- ja liiketoiminta)

(ammatillinen verkostoituminen)

Kuva 1. Osaamiseen ja talouteen liittyvät yhteisöt.
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Maahanmuuttopolitiikan lähtökohtana on kansallista politiikkaa mukaileva osaamisperustainen, 
eli koulutus- ja työllisyyspolkuja korostava ja alueen kehitykseen kiinteästi liittyvä, lähestymista-
pa. Työvoimaa ei rekrytoida vain avoinna oleviin työtehtäviin, vaan pyritään vahvistamaan myös 
alueen elinkeinoelämän uudistumista ja väestönkasvua houkuttelemalla seudulle ulkomaalaisia 
ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joiden osaaminen tukee seudun kehitystä sekä tulijoiden 
työllistymistä (Kanadan mallin alueellinen sovellus).  Osaamisperusteinen maahanmuuttopolitiik-
ka voidaan jakaa kolmeen osaan: 

1) Osaamisen ja investointien houkuttelu. Osaavan työvoiman saatavuus ja mahdollisuus rekry-
toida seudulle uutta kansainvälistä osaamista tukevat alueelle kohdistuvien investointien houkut-
telua. 
 
2) Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen (erityisesti ”Talent Hub” -toiminnot). Korkeasti 
koulutettujen tai erityisosaamista omaavien henkilöiden kiinnittäminen alueen innovaatiojärjes-
telmään, elinkeinoelämään ja sosiaalisiin verkostoihin osaamisen hyödyntämiseksi.

3) Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen (erityisesti ”maahanmuuton osaamiskeskustoi-
minnot”). Kaikkien maahanmuuttajien kohdalla vahvistetaan koulutus- ja työllistymispolkuja eli 
pyritään osallistamiseen osaamisen kautta. 

Uudistava alueellinen maahanmuuttopolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa tavoit-
teena on erityisesti alueen työmarkkinoiden ja innovaatioympäristön kansainvälistäminen, pitkä-
aikainen väestönkasvu, maahanmuuttajien keskeinen rooli paikallistaloudessa ja yhteisössä, sekä 
näiden uudistamisessa ja kehityksessä (maahanmuuttajien integroinnin sijaan). 

OSA II - uudIStAvA AlueellInen mAAhAnmuuttOpOlItIIkkA

Kuva 2. Osaamisperusteisen maahanmuuttopolitiikan  kokonaisuus (Raunio 2015).
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Tässä esitettyjen kehittämisehdotusten lähtökohtana ovat sekä kansallisen osaamisperustaisen 
maahanmuuttopolitiikan raamit, Etelä-Pohjanmaan alhainen ulkomaalaisten osuus, kasvava työ-
voiman tarve että näissä puitteissa tarkasteltu Muuttomoottori-hankkeen aineisto. Aineisto sisäl-
tää kyselyn kansainvälisen työvoiman ja opiskelijoiden muuttopäätöksiin liittyvien syiden sekä 
Etelä-Pohjanmaan vetovoima- ja laatutekijöiden kartoittamiseksi (n=71) sekä aineistoa tarkentavat 
henkilökohtaiset haastattelut (n=11). 

Yleistä epävarmuutta työperäisen muuttoliikkeen tulevaisuuden osalta aiheuttaa Covid-pande-
mian vaikutus  vuoden 2021 jälkeen. Palautuuko esimerkiksi kausityövoiman liikkuvuus ennalleen, 
on yksi avoimista kysymyksistä. Myös koko muuttoliikkeen on oletettu vähentyvän joissakin arvi-
oissa. Yhtenä ratkaisuna on ehdotettu siirtymistä lyhytaikaisesta muuttoliikkeestä työvoiman py-
syvämpään muuttoon (IOM 2021). Kansallisella tasolla suomalainen maahanmuuttopolitiikka on 
kuitenkin painottumassa voimakkaasta työ- ja opiskeluperustaisen (osaamisperustaisen) maahan-
muuton vahvistamiseen (Valtioneuvosto 2021). Myös Etelä-Pohjanmaan osalta yhdistelmä, jossa 
painotetaan osaamisperusteisen ja pitkäaikaisen maahanmuuton vahvistamista on tarkoituksen-
mukainen lähtökohta. 

Kansainvälisen työvoiman toistaiseksi vaatimattomasta osuudesta huolimatta Etelä-Pohjanmaalla 
on monia osaamisperustaisen maahanmuuton toteuttamisen kannalta edistyksellisiä organisaati-
oita (esim. SeAMK, Sedu, JAMI). Maahan muuttaneiden ja työmarkkinoille siirtyneiden henkilöiden 
vaikutus näkyy myös laajemmin seudun kehityksessä, kuten kulttuuri- ja palvelutarjonnan moni-
puolistumisena ravintola-alalla (esim. Valkoinen puu, Sininen paprika ja Still Standing ovat melko 
selvästi edukseen erottuvia ravintola-alan yrityksiä seudulla).

Kysely tulosten taustalla:

• Toteutustapa: verkkopohjainen kysely suomeksi ja englanniksi 24.9.2020 – 30.10.2020. Ta-
voitettavuuden kannalta ryhmä on haastava. Kontaktoinnissa hyödynnettiin mm. Seinäjoen 
Moni-infon, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, SeAMKin, JAMIn ja UCSn kanavia sekä yk-
sittäisten toimijoiden verkostoja. 

• Otos n=71 (41 suomenkielistä / 29 englanninkielistä vastausta). Vastaa noin 1,3 % Etelä-Poh-
janmaan vieraskielisestä väestöstä, mutta ei ole tilastollisesti edustava otos maakunnassa asu-
vista vieraskielisistä henkilöistä.

• Noin kolmasosa vastaajista oli venäläistaustaisia ja viisi vastaajaa Irakista, muuten kaksi tai yksi 
vastaajaa/maa. Virolaisia oli vain kaksi, mikä on olennainen puute, koska he ovat suurin ulko-
maalaisten ryhmä useimmissa kunnissa. Viranomaiset ovat laajemminkin tunnistaneet ilmiön, 
jossa virolaiset eivät koe itseään maahanmuuttajiksi.

• Keskeisiin tuloksiin ja kehittämisehdotuksiin on haettu myös palautetta avoimessa seminaaris-
sa keväällä 2021 sekä tulosten esittelyssä erilaisiille asiantuntijaryhmille (Seinäjoen Talent Hub 
ohjaursyhmä, EP:n maahanmuuttofoorumi). 

Aineistosta voidaan nostaa esiin kolme kehittämistoimenpiteiden kannalta keskeistä huomiota 
(kuvat 3-5):

OSA III - keSkeISet tulOkSet: AlueeSeen tyytyväISten 
ulkOmAAlAISten työntekIjöIden ryhmää vOIdAAn lAAjentAA 
lAAdukkAAllA pAlvelupOlullA  
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Kuva 3. Asuin- ja elinympäristössä ei koeta olevan suurta ongelmaa, ja haasteelliset elementit (julkiset pal-
velut ehkä osin) ovat hyvin samansuuntaisia kuin kantaväestöllä (julkinen liikenne, palvelutarjonta).

Kuva 4. Ilmapiiriin liittyvistä tekijöistä erityisesti avoimuutta erilaisia ihmisiä ja tapoja kohtaan  
tulisi vahvistaa. Sinänsä kansainvälistä ilmapiiriä tai maahanmuuttajayhteisöjä  

ei yhtä merkittävissä määrin tarvita vastaajien viihtymiseksi. 
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Kuva 5. Työmarkkinoiden kehittäminen on keskeisin kipukohta ja tärkein lähtökohta  
ulkomaisen työvoiman saamiseksi ja kinnittämiseksi seudulle. 

Kehittämisen kannalta on hyvä myös huomata, että on olemassa ryhmä, joka ei koe työn saamista 
seudulla vaikeaksi (kuva 6). 

Kuva 6. Tärkeimmät syyt sille, että työtä on vaikea saada (n= 71, mahdollisuus valita useampia syitä).
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Kuva 7. Osaamisperusteinen polku johtaa alueelle työllistymiseen ja sitoutumiseen.

Niiden vastaajien, jotka eivät koe työnsaantia vaikeaksi profiili ja koulutuksen ja työllistymisen pol-
ku on kuvattu kuvassa 7.

Kuva 8. Jakauma kysymykseen " Suosittelisitko muille tulemista Etelä-Pohjanmaalle ja asumista siellä?", n=70.

Ne 76 %, jotka vastasivat myöntävästi kysymykseen: ”Suosittelisitko muille tulemista Etelä-Pohjan-
maalle ja asumista siellä?” (n=70) ovat pääosin työelämässä (46 %) opiskelijoita (44 %) tai yrittäjiä 
(6 %). He arvostavat muita vastaajia enemmän turvallisuutta, seudun tulevaisuudenuskoa, lasten 
hyvää ympäristöä sekä työn merkitystä. He arvostavat muita vastaajia vähemmän kansainvälisyyt-
tä ja avoimuutta ja näkevät seudun positiivisemmin (erityisesti turvallisuus, luonto, lapsille hyvä 
ympäristö, viihtyisä työympäristö, maaseutu- ja kaupunkiympäristö) kuin muut vastaajat. He ovat 
pääosin kotoisin Itä-Euroopasta tai Venäjältä, mutta osin myös Länsi-Euroopasta.

K8-seudulla ja Etelä-Pohjanmaalla laajemmin on siis mahdollista houkutella ja sitouttaa jo nyt ulko-
maalaista työvoimaa, joka tulee saman tyyppisestä ympäristöstä kotimaastaan tai muuten arvos-
taa maaseutumaista tai pikkukaupunkiympäristöä. Sitouttamisen taustalla on usein huolellinen 
koulutuspolku työllisyyteen. Haasteellisempaa on houkutella korkeasti koulutettuja kansainvälisiä 
osaajia, joiden arvostuksissa usein kansainvälisyys ja ura korostuvat. Lähtökohtaisesti kohderyh-
män arvostusten osalta tilanne siis vastaa pitkälti kotimaisen työvoiman houkuttelussa kohdattuja 
haasteita. Tämä painotusero on tarkoituksenmukaista huomioida myös kehittämistyössä, jossa 
osaajien houkuttelussa korostuu innovaatioympäristön kehittäminen ja uusien toimintatapojen 
luominen, kun taas suorittavan tason osaajia tukevien palvelujen kohdalla on kyse enemmänkin 
olemassa olevan osaamisen organisoinnista ja vahvistamisesta. Monilta osin nämä palvelut ovat 
toki päällekkäisiä. 


