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Missä mennään seutukaupungeissa

 M 
eitä on nyt 56 verkostossa toimivaa seutukaupun-
kia. Seutukaupungit muodostavat maakuntakes-
kusten ulkopuolisen Suomen selkärangan. Me 

yhdessä kehitämme toimintamalleja niin seutukaupunkiver-
koston kesken kuin kanssamme toimivien yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Edustamme noin miljoonaa suomalaista 
asukasta, yli 70 000 yritystä ja siten noin 350 000 työpaik-
kaa. Luvut ovat Suomen elinvoiman ja sen kehittämisen 
kannalta merkittäviä. Ja kun samalla seutukaupunkeihin 
isossa kuvassa voidaan sijoittaa teollisen Suomen ja vienti-
kaupan vahvoja keskuksia toimintoineen, on keskeistä työs-
tää huomista ja sen elinvoiman moottoreita valtakunnallisesti 
kanssamme.

SEUTUKAUPUNKIVERKOSTO ON TOIMINUT jo vuosia, mutta iso 
sysäys kehityksen edelläkävijyyteen saatiin aikaiseksi seutu-
kaupunkiohjelmaa työstettäessä. Se laadittiin Salon eläkkeel-
le siirtyneen kaupunginjohtaja Antti Rantakokon selvityksen 
pohjalta ja luovutettiin kuntaministeri Anu Vehviläiselle 
19.6.2018. Seutukaupungit tunnistettiin ja pian saimme 
seutukaupunkejamme haastavaan työvoiman tarpeeseen 
hallituksen osoittamana hankerahoituksen 3 miljoonaa euroa 
vuoden 2018 budjettiriihessä. Osaavan työvoiman saatavuu-
den edistämisen hankekokonaisuus käynnistettiin keväällä 
2019 yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Saa-
dun rahoituksen lisäksi osallistuvat kaupungit panostavat 
hankekokonaisuuteen omarahoitusosuudella. Ketterä ja 
toimelias seutukaupunkiverkosto pystyy tavoitteelliseen sekä 
sitoutuneeseen yhteistyöhön ja samalla kaupungit jakavat 
osaamista oman verkostonsa ulkopuolelle.

NYKYINEN HALLITUSOHJELMA tunnusti seutukaupungit osaksi 
monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Hallitusohjelmaan kirjat-
tiin vuoden 2018 laaditun seutukaupunkiohjelman 
toimeenpano- ohjelman laatiminen. Työ- ja elinkeinoministeriö 
asetti helmikuussa 2020 seutukaupunkiohjelman toimeenpa-
nolle valmisteluryhmän ja sille sihteeristön laatimaan seutu-
kaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelman vuosille 2020–
2022. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi KHT-tilintar-

kastaja Olavi Ala-Nissilä ja toimeenpano-ohjelma luovutettiin 
elinkeinoministeri Mika Lintilälle 26.6.2020. Sisältö ja tavoit-
teet nostavat esiin seutukaupunkien omaehtoisen kehittämi-
sen 31 toimenpidettä. Siitä saimme työkalupakin seutukau-
punkien tulevalle tavoitteelliselle tekemiselle elinvoiman 
tukemiseen ja osaksi hallitusohjelman monimuotoista kau-
punkipolitiikkaa. Jatkamme tiiviisti kumppanuuden tiellä, 
nostaen työkalupakkiimme sopimuksellisuuden yhtenä ele-
menttinä. Kumppanuuden ja yhteistyön hyvänä alkuna näen 
seutukaupunkifoorumin perustamisen. Sen tarkoitus on ko-
koontua kaksi kertaa vuodessa. Kyseessä on poikkihallinnol-
linen foorumi, joka edistää valtion ja seutukaupunkien yhteis-
työtä, kumppanuutta ja sopimuksellisuutta. Koollekutsujana 
on TEM ja työskentelyyn osallistuvat kaikki ne ministeriöt, 
joiden asioita foorumissa käsitellään.

VIIMEISIN AVAUS seutukaupunkiverkostolta on Pieni kaupun-
gistuminen -selvitys, jonka kautta halusimme selvittää asumi-
seen ja muuttamiseen liittyvää kaupungistumisilmiötä seutu-
kaupungeissa. Selvitys julkaistiin 12.6.2020 ja se laadittiin 
yhdessä konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Kaupungistuminen 
on käynnissä, mutta miten ajan ilmiöt sitä muokkaavat ja 
miten mm. tämän ajan pandemiahaasteemme (COVID-19) 
suuntaa ihmisten muuttoajatuksia. Seutukaupungit ketteränä 
ja väljinä sujuvan elämän palvelukeskittyminä tarjoavat mah-
dollisuuden monenlaiseen asumiseen maaseudun ja kaupun-
kikeskuksen välimaastossa. Seutukaupungit ovat usein  
kokoaan suurempia kaupunkeja, jotka palvelevat myös lähi-
kuntia. Niissä on hyvä elää turvallista ja sujuvaa elämää. 
Seutukaupungeissa on palvelut lähellä ja työpaikkoja tarjolla.

TERVETULOA osaksi seutukaupunkien yhteistä matkaa  
verkoston ja kumppanuuden pariin. Tekemään  
ja toteuttamaan yhdessä huomista.

Johanna Luukkonen
Rauman kaupunginjohtaja, 
seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja

06

14

16

Sisältö
03 | Pääkirjoitus 

Missä mennään seutukaupungeissa.

04 |  Seutukaupungit
Mitä ovat seutukaupungit ja seutukaupunkiverkosto?

06 | Omat Hoodit 
Kampanja haastaa nuoret kertomaan kuulumisistaan.

08 | Työvoima-apua työnhakijoille ja työnantajille
Työllistymisen tukeminen yhteistyöllä.

10 | Seutukaupungit kasiluokkalaisten silmin
Kysely selvittää, miten nuoret näkevät oman kaupunkinsa.

14 | Venäjä-pilotti
Kansainvälisten rekrytointien polkua viitoittamaan.

16 |  Verkostoitumisesta voimaa liiketoimintaan
Verkostoituminen osana Mäkelä Alun toimintatapaa.

18 |   Pieni kaupungistuminen ja asumisen  
mahdollisuudet seutukaupungeissa
Mitä kaupungin sisäinen muuttoliike mahdollistaa.

20 |  Pieni kaupungistuminen 
Keskeisimmät johtopäätökset selvityksestä.

22 |  Seutukaupunkien  
verkostohankkeiden esittelyt
Hankkeiden tavoitteet ja toteuttajat.

24 | Seutukaupungit

32



Seutukaupungit

SEUTUKAUPUNKI

•  Seutunsa keskus  
muttei maakuntakeskus

•  Luontainen palvelujen, talous-
alueen ja elinvoiman keskus

•  Maakuntakeskusten ulkopuolisen 
Suomen rakenteen selkäranka

•  Elinkeinoelämänsä tunteva

SEUTUKAUPUNKI- 
VERKOSTON  KAUPUNGIT

Akaa, Alajärvi, Alavus, Forssa, Hamina,  
Heinola, Huittinen, Iisalmi, Ikaalinen, 
Imatra, Jämsä, Kalajoki, Kankaanpää, 
Kannus, Kauhajoki, Kauhava, Kemi, 
Kemijärvi, Keuruu, Kitee, Kokemäki, 
Kristiinankaupunki, Kurikka, Kuusamo, 
Laitila, Lieksa, Lohja, Loimaa, Loviisa, 
Mänttä-Vilppula, Nivala, Nurmes, 
Oulainen, Paimio, Parainen, Parkano, 
Pieksämäki, Pietarsaari, Raahe, Raa-
sepori, Rauma, Riihimäki, Saarijärvi, 
Salo, Sastamala, Savonlinna, Somero, 
Suonenjoki, Tornio, Uusikaupunki, 
Valkeakoski, Varkaus, Viitasaari, 
Ylivieska, Ähtäri ja Äänekoski.

Seutukaupunkiverkosto

•  Verkostohankkeiden taustalla on seutukaupunkiverkosto. 
•  Verkoston perustehtävä on seutukaupunkien ennakoiva 

edunvalvonta. Verkosto toiminut noin 10 vuotta ja toiminnan 
ydin on kaupunginjohtajatapaamiset kerran kuussa. Verkos-
tolla ei ole omaa henkilökuntaa mutta Annukka Mäkinen ja 
Essi Ratia koordinoivat verkoston perustoimintaa Kuntaliitos-
ta käsin. Verkoston verkkosivut ovat Kuntaliiton sivujen alla: 
https://www.kuntaliitto.fi/seutukaupungit

•  Verkostolla ollut historiassa erinäisiä hankkeita. Viimeisim-
pänä SEUTU-ohjelma, joka päättyi 2019 huhtikuussa, jonka 
teemat jatkuvat osin Seutukaupunkien yritysverkostot 
 -hankkeessa.

Verkoston kärjet  

käynnistyneelle hallituskaudelle

•  Monimuotoinen kaupunkipolitiikka
•  Osaavan työvoiman tarve taataan  

ketterällä koulutuksella
•  Elinvoima ja palvelut valtteina
•  Saavutettavuus sijaa antaa
•  Kansainvälisyys kiihdyttää kasvua
•  Ilmasto ja kestävä elinympäristö

YHTEYSTIEDOT

Verkkosivut:  www.kuntaliitto.fi/seutukaupungit 
   www.seutukaupunkiosaajat.fi  

Puheenjohtaja:  kj. Johanna Luukkonen, Rauma
Varapuheenjohtaja:  kj. Ari Nurkkala, Raahe
Koordinaattori:  Annukka Mäkinen, Essi Ratia, Kuntaliitto
Seutukaupunkiprojektit: Paavo Laaksonen

915 000
asukasmäärä

Tilastokeskus: väkiluku 2019, yritysten toimipaikat 2018, työpaikat 2017.

Yhteistyökykyiset ja -haluiset, valtakunnallisesti verkottuneet ja ketterät.

#seutukaupungit 

56
kapunkia

71 500
yritystä

350 000
työpaikkaa
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Omat Hoodit on nuorille (10–22 v.) suunnattu kampanja,  

joka haluaa kuulla, miten nuoret kokevat oman kotikaupunkinsa. 

Kampanjalla vahvistetaan seutukaupunkien veto- ja pitovoimaa.

 O 
mat Hoodit -kampanjan taus-
talla on tärkeä ajatus: Seutu-
kaupungit välittävät nuoris-

taan. Kampanja tarjoaa äänen kahden-
kymmenenviiden (25) seutukaupungin 
nuorille. Omat Hoodit haastaa nuoria 
kertomaan ajatuksistaan ja esittele-
mään kotikaupunkinsa parhaita puolia. 
Ajatuksia, joita meidän aikuisten on 
hyvä kuulla.

Miltä sinun asuinkaupunkisi  

näyttää nuorten silmissä?

Elämme aikuisten maailmassa, jossa 
nuorten ääntä on välillä vaikeaa kuulla. 
Me aikuiset kyllä kysymme nuorten 
mielipiteitä, mutta usein suodatamme 
vastaukset aikuisten logiikan läpi. Ai-
kuistuessaan moni nuori haluaa kokeil-
la omia siipiään ja osa heistä lentää 
maailmalle. Koulutus, ammattitaito, 
kokemus – Ne ovat tärkeitä asioita. 
Maailmalle lähteneiden nuorten paluu 
onkin sitten vaikeampi asia. Millaiset 
ovat mielikuvat ja kuinka suuri on rak-
kaus vanhaa kotikaupunkia kohtaan? 
Tätä veto- ja pitovoimaa kaupungit 
tarvitsevat.

Kanava nuorille

Kampanjan tavoitteena on ollut viestiä 
suoraan nuorille. Viesti ei välttämättä 
välity aikuisilta nuorille, vaan tehok-
kaampaa on käyttää nuorten omia 

kanavia. Tämän takia kampanjan keula-
kuvan ja vaikuttajan roolin valittiin 
Justimusfilms komediaryhmä. Heidän 
sosiaalisen median kanavissa kampan-
jan ensimmäinen osa tavoitti noin 500 
000 nuorta ympäri Suomea. Tärkeänä 
osana kampanjaa myös kaupunkien 
omat vaikuttajat pääsivät ääneen. 
Tästä esimerkkinä urheilijatähdet, jotka 
kannustivat nuoria tarttumaan haastee-
seen. Mukana olivat muun muassa 
hiihtäjä Krista Pärmäkoski, jääkiekkoili-
ja Jussi Jokinen ja hiihtolegenda Juha 
Mieto. 
 
Rasmuksen ensimmäinen  

video räppinä Salosta 

Kampanjan ensimmäinen vaihe toteu-
tettiin toukokuussa 2020. Monien 
mahtavien teoksien joukosta voiton 
nappasi Rasmus Salosta. Rasmuksen 
videolla vilisi hänen kotikaupunkinsa 
maamerkkejä. Räpin sanoma oli positii-
vista ja iskevää. Palkinnoksi Rasmus 
sai Segway Ninebot ES2-sähköpotkulau-
dan ja pääsyn avustajaksi Justimuksen 
uuden Duo 2 -tv-sarjan kuvauksiin. 

Omat Hoodit -kampanja  

toteutetaan useammassa osassa! 

Kampanjan ensimmäisessä osassa 
nuoria haastettiin kertomaan, miten 
etäkoulu tai etäopiskelu on sujunut ja 
mistä nuoret haaveilevat, kun sosiaali-

Omat Hoodit 
haastaa nuoret kertomaan  

kotikaupungeistaan

 HANKE

JOUSTAVAT KOULUTUSMALLIT  
YHDESSÄ YRITYSELÄMÄN KANSSA
Kehitetään uudenlainen alueittain 
räätälöitävä Monikampus Finland 
-alustamallia, joka perustuu kumppa-
nuuksille yritysten, yrityspalvelutoimi-
joiden, työvoimaviranomaisten sekä 
koulutuskumppanuuksille toiselta 
asteelta korkeakouluihin. Kukin 
seutukaupunki voi poimia itselleen 
sopivimmat toimintamallin osat 
käyttöön ja jatkokehitettäväksi, ja 
kukin kaupunki vastaa oman alueen-
sa koulutusmallien kehittämisestä.

 Löydät kampanjan Facebookista  
ja Instagramista hakusanalla  
Omat Hoodit.

TEKSTI: Milka Grekula, Minna Pappi ja Osku Ketola 
Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeesta

Kuvateksti tähän:  

Rasmus pääsi mukaan 

avustajaksi Justimus-

films komedia ryhmän 

uuden tv-sarjan  

kuvauksiin.

set rajoitukset loppuvat. Jatkossa  
pyrimme löytämään kaupunkien ”ma-
keimmat mestat”, sekä selvittämään 
opiskelu- ja työmahdollisuudet omassa 
kotikaupungissa. 

Kampanjan  

tavoitteena on ollut  

viestiä suoraan nuorille. 
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Kokemäki

Paikallinen elintarvikealan yritys tarvitsi 
alan AMK-koulutuksen saaneita työn-
tekijöitä, joko valmistuneita ja/tai opin-
tojensa loppupuolella olevia opiskeli-
joita, heille kausityöhön loppukesään. 
 SEUTU2-alueasiantuntija infosi yhteis-
työtahoja ja sai sieltä kiinnostuneita 
henkilöitä tämän yrityksen rekrytointiin.

SEUTU2-HANKE ja julkisen sektorin toimi-
jat tehostivat yhteistyötä työnhakijoille 
ja yrityksille suunnattujen palvelujen 
osalta. SEUTU2-hankkeen alueasiantun-
tijat liittyivät osaksi asiantuntijatiimejä 

Työvoima-apua  
työnhakijoille ja työnantajille

SEUTU2-alueasiantuntija 

yhdisti tapaamisbussin ja 

kuljettajan.  

Yrittäjät, Sastamala

TEKSTI: Taina Kaapu Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä -hankkesta

Koronakriisi vei osan työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksista, mutta toisaalta myös toi lisää työtä tietyille  

toimialoille. Koronatilanteen vaikutukset laittoivat SEUTU2-hankkeen keväälle suunnitellut asiat uudelleen  

arviointiin ja uusien toimintamallien suunnittelu käynnistyi välittömästi.

Sastamala

Eräällä yrittäjällä ei ollut koronatilan-
teen takia työmahdollisuuksia omalla 
alallaan. Hän soitti SEUTU2-alueasian-
tuntijalle ja kertoi, että etsii aktiivisesti 
korvaavaa työtä. Tämän jälkeen toinen 
yrittäjä otti yhteyttä työvoimatarpees-
taan. Sastamalalainen yritys innovoi 
tapaamisbussin, jossa esimerkiksi 
hoivakodin asukkaan on turvallista 
tavata läheisiään koronaviruksesta 
huolimatta. Bussiin tarvittiin  
asiakaspalvelutaitoinen kuljettaja. 
 SEUTU2-alueasiantuntija yhdisti työn-
hakijan ja työnantajan. 

Kehitys-Parkki Oy, Parkano

Metallialan yrittäjä otti SEUTU2-alue-
asiantuntijaan yhteyttä työvoimatar-
peen suhteen. Alueasiantuntija ei 
 löytänyt omilta listoiltaan sopivaa, 
mutta tiesi, että paikkakunnan puualan 
yrityksessä on yt-neuvottelut menossa 
ja soitti sahanjohtajalle. Hän suositteli 
erästä heiltä juuri irtisanottua työnteki-
jää. Alueasiantuntija otti yhteyttä ja 
keskustelussa ilmeni, että irtisanotulla 
työntekijällä on 10 vuotta sitten jäänyt 
metallin ammattitutkinto kesken. 
Soitto kierros oppisopimuskoulutusjär-
jestäjään, työnantajaan ja konsultaa-
tioapua toimiston te-asiantuntijalta 
– alle kaksi viikkoa tästä lopputulema 
oli, että työntekijä aloitti palkkatuella 
oppisopimuskoulutuksen metallialan 
yrityksessä.

vastaamaan työnhakijoiden ja yritysten 
neuvonnasta, muun muassa työvoiman 
saatavuuteen liittyvissä asioissa ja 
yrittäjille suunnattujen tukimuotojen 
neuvonnassa.

Useat SEUTU2-osatoteuttajan 
alueasiantuntijat toteuttivat konkreet-
tista työvoima-apua. Tavoitteena oli 
auttaa nopeita siirtymiä työstä työhön 
ja yrittäjyydestä palkansaajaksi.

Esimerkkejä onnistumisista

 HANKE

TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN  
JULKISTEN PALVELUNTARJOAJIEN  
JA YRITYSTEN YHTEISTYÖLLÄ 
Eri toimijoiden välillä kehitetään 
paikallista yhteistyötä, jolla ediste-
tään seutukaupunkien ja lähialueen 
työvoimatarjonnan kohtaantoa ja 
osuvuutta työelämälähtöisesti.  
Luodaan julkisen sektorin, oppilaitos-
ten ja yrityselämän välille malli, jonka 
avulla siirrytään työttömyyden hoi-
dosta työllisyyden hoitoon strategista 
ja toiminnallista kumppanuutta kehit-
tämällä.
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Seutukaupungit kasiluokkalaisten silmin 70 % seutukaupunkien nuorista tuntee 

ylpeyttä omasta kotikaupungistaan.

TEKSTI: Milka Grekula, Minna Pappi ja Tiina  
Perämäki Joustavat koulutusmallit yhdessä  

yrityselämän kanssa -hankkeesta

Kuva 4. Haluaisitko saada lisää tietoa oman kotikaupunkisi yrityksis-

tä ja työllistymismahdollisuuksista, esim. vierailujen tai esittelyjen 

kautta?

13

Kuva 2. Haluaisitko aikuisena asua nykyisellä kotipaikkakunnallasi?

Kuva 1. Jos olisi mahdollista, niin opiskelisitko omalla paikkakunnal-

lasi unelmiesi ammattiin? (eli jos kotipaikkakunnaltasi löytyisi toivo-

masi ammattikoulu, ammattikorkeakoulu tai yliopisto)

Kuva 3. Onko kotipaikkakunnallasi yrityksiä, joissa haluaisit työsken-

nellä tulevaisuudessa?

seutukaupunkia toteuttivat 
huhtikuussa 2020 kyselyn 
8.-luokkalaisille. Kyselyyn 

vastasi yhteensä yli 1 800 nuorta. 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, 
miten kasiluokkalaiset näkevät oman 
kaupunkinsa: mikä kotikaupungissa on 
parasta ja mitä nuoret toivoisivat kehi-
tettävän. Olisivatko he valmiita opiske-
lemaan omassa kotikaupungissaan 
unelmiensa ammattiin ja mitkä ovat 
nuoria kiinnostavimmat ammattialat. 
Tärkein kysymys oli kuitenkin, ovatko 
nuoret ylpeitä omasta kaupungistaan. 
Kysely toteutettiin osana Joustavat 
koulutusmallit yhdessä yrityselämän 
kanssa -hanketta.

70 % vastaajista koki ylpeyttä omas-
ta kaupungistaan. Vastausten positiivi-
suus yllätti kyselyn toteuttajat. On 
hienoa, että oma kaupunki nähdään 
paikkana, josta voi olla ylpeä! Ylpeys 
omasta kotikaupungista on hyvä pohja, 
jonka päälle voimme lähteä rakenta-
maan tulevaisuutta ja nuorten sitoutu-
mista alueille.

Valtaosa nuorista olisi valmis  

opiskelemaan ammattiin  

omassa kotikaupungissaan

Vaikka perusopetuksen jälkeen oltaisiin 
valmiita jäämään opiskelemaan kotikau-
punkiin, haluaa aikuisena kahdeksas-
luokkalaisista varmuudella kotikaupun-

gissaan asua vain yksi viidestä. Toki 
aikuisuus voi käsitteenä olla 15-vuo-
tiaalle nuorelle haastava, mutta ase-
telman muuttuminen näin jyrkästi on 
mielestämme huolestuttavaa. 

Selitystä ajatustavalle voi perustella 
se, että nuorilla ei kyselyn mukaan ole 
riittävästi tietoa oman alueen työllisty-
mismahdollisuuksista. Vastaajista 26 % 
kertoo, että alueelta löytyy yritys, jossa 
he voisivat aikuisena työskennellä. 
Suunnilleen saman verran vastaajista 
ei usko työllistymismahdollisuuksiin, 
joten kyselyn mukaan noin puolet ikä-
luokasta ei tiedä onko työllistyminen 
alueella heidän kohdallaan mahdollista 
vai ei. Hyvä uutinen kuitenkin on, että 
54 % haluaisi saada lisätietoja oman 
kotikaupungin alueella toimivista yrityk-
sistä vierailujen ja esittelyjen kautta. 
Tämä on nuorilta selkeä viesti, johon 
seutukaupunkien tulee reagoida.

 
Poikien asenteet  

nousivat positiivisesti esille

Mukana olevat seutukaupungit sijaitse-
vat eri puolella Suomea, mutta nuorten 
ajatukset ovat kaikkialla hyvin saman-
kaltaisia. Enemmän eroja ajattelutavas-
sa löytyy tyttöjen ja poikien välillä. 
Kyselyn mukaan lähes joka aihealueella 
pojat tuntevat suurempaa kiintymystä 
ja uskoa kotikaupungin tarjoamiin mah-
dollisuuksiin. Selkeästi tarvittaisiin 
toimia, joilla myös tyttöjen ajatukset ja 
kiinnostus kotikaupungin mahdollisuuk-
siin saataisiin heräämään. Kysely toteu-
tettiin etäkouluaikaan, jonka voi ajatella 
parantavan tulosten luotettavuutta 
siinä suhteessa, että vastaajat eivät 
ole olleet yhteydessä toisiinsa vastaa-
misen aikana.
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Miten meidän tulisi huomioida 

kyselyn vastaukset?

Johtopäätöksenä toteamme, että nuo-
ret ovat ihailtavan ylpeitä kotikaupun-
geistaan ja osaavat arvostaa pienten 
kaupunkien rauhallisuutta, turvallisuut-
ta ja luontoa. Nuoret eivät kuitenkaan 
näe itseään aikuisina seutukaupungeis-

sa, vaikka olisivatkin valmiita kotipaik-
kakunnallaan opiskelemaan. He eivät 
myöskään tunne kotikaupunkiensa 
työllistymismahdollisuuksia. Hälyttävän 
alhainen on kiinnostus teollisuuteen 
työnantajana seutukaupunkien kuiten-
kin ollessa teollisen Suomen selkäran-
ka.

Uskomme, että koska nuorilta löytyy 
kotiseuturakkautta ja -ylpeyttä, voidaan 
heidät saada sitoutumaan alueille. 
Uskomme myös, että nuoriin ja kaupun-
kien pitovoimaan satsaaminen on he-
delmällisempää kuin vetovoimatoimen-
piteiden etsiminen jo kaupungista pois 
muuttaneiden nuorten kohdalla. 

Teollisuuden selkäranka vaarassa

Seutukaupungit nähdään Suomen teolli-
suuden selkärankana ja seutukaupun-
kien Joustavat koulutusmallit -hankkeen 
lähtökohta onkin osaavan työvoiman 
saatavuuden vahvistamisessa. Kyselyn 
tuloksissa huolestuttavaa on, että 
kasiluokkalaisista jotka jo tulevana 
lukuvuonna tekevät valintansa jatkokou-
lutuksen suhteen vain noin 4 % ilmoitti, 
että olisi kiinnostunut työskentelemään 
teollisuudessa. Samoilla seutukaupun-
geilla on pula teollisuuden työntekijöis-
tä. Selkeästi eniten kyselyyn vastannei-
ta kiinnosti työskentely sosiaali- ja 
terveysalalla. Yrittäjänä toimimisesta 
on jo nyt kiinnostunut 13 prosenttia 
vastaajista. 

Nuorten mielestä seutukaupunki 

on turvallinen mutta tylsä

Nuoria pyydettiin myös kuvaamaan 
kolmella sanalla omaa kotikaupunki-
aan. Yksi merkittävimmin esille nous-
seista sanoista on turvallisuus. Myös 
pieni ja kaunis, mutta samalla hiljainen 
ja tylsä olivat nuorten käyttämiä sano-
ja. Jokaisella kaupungilla oli selkeästi 
omia sanoja ja tietenkin murteita, jotka 
korostuivat vastauksissa. Myös kysyttä-
essä oman kaupungin parhaita puolia 
nuoret toivat esille pienuuden, sen että 
kaikki on lähellä, rauhallisuuden, kave-
rit ja luonnon.

Eniten kehitettävää vastaajien mie-
lestä seutukaupungeissa on palveluis-
sa. Lisää kaivataan kauppoja, tapahtu-
mia, liikuntapaikkoja sekä ilahduttavas-
ti myös koulutusmahdollisuuksia. Kuva 6. Mikä kotikaupungissasi on parasta?

Kuva 7. Mitä kotikaupungissasi pitäisi kehittää?

Kuva 5. Valitse ala, jolla olisit kiinnostunut työskentelemään tulevai-

suudessa kotiseudullasi? Voit valita yhdet tai useamman. (n=1701, 

Keuruun kyselyssä ei ollut ko. kysymystä).

Nuorten sitouttamiseksi  

seutukaupunkeihin  

on syytä satsata 

1   Opiskelumahdollisuuksien 
monimuotoiseen lisäämiseen

2   Nuorten tietoisuuden lisäämi-
seen kotikaupungin työllisty-
mismahdollisuuksista

3   Mielikuviin teollisuudesta 
työnantajana

4   Yrittäjyyskasvatukseen

5   Nuorten toiveisiin kaupunkien 
kehittämisessä.

Joustavat koulutusmallit yhdessä 
yrityselämän kanssa -hanke  
hakee yhdessä käytännön keinoja 
ja työkaluja yllä mainittuihin  
teemoihin.

Kyselyssä mukana olivat seuraa-
vat seutukaupungit: Huittinen, 
Iisalmi, Ikaalinen, Imatra, Keuruu, 
Kristiinankaupunki, Parkano, 
Raahe, Salo, Sastamala, Savon-
linna, Varkaus ja Ylivieska.

Uskomme kaupunkien  

pitovoiman satsaamiseen 

nuorten sitouttamiseksi.
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katsottavissa sekä pilotin verkkosivuilla 
että YouTubessa. Verkkosivut avautuvat 
syyskuussa. Pilotille on suunniteltu 
oma ilme ja logo, joka myötäilee seutu-
kaupunkien visuaalista ilmettä ja väri-
maailmaa. 

 H 
oukuttimeksi ei enää riitä 
edulliset toimitilat kaupunkien 
kilpaillessa uusista yrityksis-

tä. Valtti kilpailussa on ammattitaitoi-
nen työvoima ja sen välittäminen yrityk-
selle. Osaava työvoima on tämän päi-
vän avainsana. Sen takaamiseksi 
katseet on suunnattava maamme rajo-
jen ulkopuolelle, ainakin työvoimapulas-
ta kärsivillä toimialoilla. Haasteena 
tosin on se, että useat pk-yrittäjät 
mieltävät kansainvälisen rekrytointipro-
sessin monivaiheiseksi ja työlääksi, 
erityisesti silloin, kun työvoimaa hae-
taan EU:n ulkopuolelta.

Kansainvälisyyden hyödyntäminen 
ulkomaisen työvoiman saatavuudessa 
-hankkeen tavoitteena on edistää yritys-
ten ja työnantajien kansainvälisiä rekry-
tointeja ja niihin liittyvää osaamista. 
Osana tätä hanketta on valmisteilla 
pilotti, jolla viitoitetaan rekrytointipol-
kua Venäjältä Suomeen.

Osaavan työvoiman saamisessa 
Savonlinna ja Varkaus ovat samojen 
haasteiden edessä. Molemmilla paikka-
kunnilla on monipuolista teollisuutta ja 
yritystoimintaa, jota varjostaa työvoima-
pula tietyillä aloilla. Hankkeessa toteu-
tetun yrityskyselyn tuloksena selvisi, 
että kansainvälisille osaajille on todella 
tarvetta. Sen pohjalta lähdettiin kehittä-
mään pilottia, jonka kohteeksi valikoitui 
Venäjä ja siellä erityisesti Suomen 

lähialueet. Valintaan vaikutti mm. se 
että, itäinen Suomi Saimaan rantoineen 
on entuudestaan jo näillä alueilla tun-
nettu. Suomi myös nähdään arvostettu-
na, hyvänä ja turvallisena työ- ja asuin-
paikkana, luonto koetaan houkutteleva-
na ja mukavia harrastuksia tarjoavana. 
Lisäksi rajan läheisyys ja hyvät liiken-
neyhteydet mahdollistavat jopa pende-
löinnin. Myös useilla näiden seutujen 
asukkailla on jo olemassa tukiverkos-
toa Suomen puolella. Pilotin toteuttami-
sessa on huomattava etu ollut myös 
siitä, että molemmilla projektipäälliköil-
lä on hyvä Venäjä-tuntemus ja venäjän 
kielen taito.

Aineisto hyödynnettävissä  

myös muissa seutukaupungeissa

Pilotissa tehdään tutuksi ja houkuttele-
vaksi Saimaan seutua Varkauden ja 
Savonlinnan kautta. Kampanja-aineisto 
on kuitenkin suunniteltu siten, että se 
on helposti muokattavissa ja laajennet-
tavissa palvelemaan myös muita seutu-
kaupunkeja. Esimerkiksi osa kuvatusta 
materiaalista on hyödynnettävissä 
suoraan sellaisenaan. Kampanjan 
referenssivideoilla ääneen pääsevät 
alueelle jo muuttaneet ja asettautuneet 
työperäiset maahanmuuttajat. Videoilla 
he kertovat oman tarinansa ja esimer-
killään rohkaisevat työnhakijoita hakeu-
tumaan töihin Suomeen. Videot ovat 

Venäjä-pilotti
Venäjä-pilotin kampanjan kuvaukset Varkau-

dessa. Eve Antikainen, Navitas Kehitys Oy 

(vas.), Aleksi Mustonen ja Jarmo Nousiainen, 

Mainostoimisto Hinku, Tatjana Maslova,  

Andritz Varkaus.

Videoilla maahanmuuttajat 

kertovat oman tarinansa ja 

rohkaisevat työnhakijoita  

hakeutumaan töihin  

Suomeen.  

Minna Marttila ja Eve Antikainen

TEKSTI: Minna Marttila ja Eve Antikainen Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeesta

Pilotilla kansainvälisten rekrytointien polkua viitoittamaan.

 HANKE

KANSAINVÄLISYYDEN  
HYÖDYNTÄMINEN ULKOMAISEN 
TYÖVOIMAN SAATAVUUDESSA 
Mahdollistaa työvoiman rekrytoinnin 
useille alueille ja yrityksiin yhdistä-
mällä kunkin alueen ja kumppanien 
osaamista. Tavoitteena on yritysten 
ja työnantajien kansainvälisten rekry-
tointien tukeminen ja kriittisen osaa-
misen sekä kehittämisresurssien 
vahvistaminen yrityksissä ja kehit-
tämisorganisaatioissa.
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 V 
erkostoituminen on tärkeä osa 
toimintatapaamme, sanoo alu-
miiniprofiileja valmistavan ala-

järveläisen Mäkelä Alu Oy:n myyntijoh-
taja Mika Korkea-aho. Järvi-Pohjassa  
on vahva alumiinituottajien keskittymä. 

– Verkostoitumalla toiminta tehostuu, 
asiakkaat ovat tyytyväisiä ja tulos paranee.

Kolmannen sukupolven perheyritykses-
sä työskentelee noin 250 ihmistä. Pää-
osa tilauksista suunnitellaan suoraan 
asiakkaalle esimerkiksi meriteollisuuteen, 
noin kolmannes vientiin. Tuotantoa on 
uniikkikappaleista laajoihin kokonaistoimi-
tuksiin logistiikkaratkaisuineen. 

Yhteistyössä kokoansa suuremmaksi

– Yhteistyö mahdollistaa isot, vaativat 
tilaukset, joihin mikään yritys ei yksin 
pystyisi. Verkostossa yritys keskittyy 
ydinosaamiseensa, jolloin saadaan  
parhaat toimittajat eri tuotteille ja pal-
veluille, Korkea-aho kuvaa.  

Verkostot auttavat myös jatkuvassa 
kehittämistyössä. Siitä todisteina ovat 
Mäkelä Alun laatu- ja ympäristösertifi-
kaatit, joita asiakkaat nykyisin jo vaati-
vat. Hiilidioksidipäästöjen pudottaminen 
kolmannekseen vuoden 2015 tasosta 
näyttää sekin pian toteutuvan.  

Aktiivinen hyötyy

Mäkelä Alussa on kokemusta myös 
laajoista verkostoista. 

– Teknologiateollisuuden alumiinituot-
teet -toimialaryhmässä edistämme alaa 
koko Suomessa. Toimialaryhmä on 
verkostoitunut myös ulkomaille, kertoo 
Korkea-aho.  

Korkea-ahon kokemusten mukaan 
alueen yrityspalvelut tukevat verkostoi-
tumista. Ne tiedottavat asioista, mutta 
kuitenkin parhaiten toisiin yrityksiin 
tutustuu kasvotusten. Yrityspalveluiden 
järjestämät tilaisuudet ja esimerkiksi 
yritysvierailut ovatkin tärkeitä, vaikka 
kiire usein rajoittaa osallistumista.  

– Verkostoissa ei kuitenkaan kannata 
odottaa toisten tekevän työt puolestasi. 
Pitää olla itse aktiivinen: anna hyötyä 
niin saat hyötyä, Korkea-aho vinkkaa.  

Alihankinta.info-palvelu  

tukee verkostoitumista

Seutukaupunkien yritysverkostot -hank-
keen tarjoamaan Alihankinta.info -palve-
luun Mäkelä Alu liittyi, koska portaali on 
helppokäyttöinen ja tarpeellinen digi väline 
verkostoitumiseen ja kumppaneiden 
löytämiseen. Laajalla yhteistyöverkostolla 
portaalista kehittyy yhä parempi ja alan 
ammattilaisten tuntema arjen työkalu. 

Peräti 90 kunnan yritykset saavat näky-
vyyden Alihankinta.info-palvelussa vuoden 
2022 loppuun asti. Siellä oli syyskuun 
puolivälissä noin 160 yritystä, pääasiassa 
metalli- mutta myös elektroniikka- ja 
muovialoilta. Palvelu toimii sekä valtakun-

Verkostoitumisesta voimaa  
liiketoimintaan

nallisesti että alueellisesti – sitä tehok-
kaammin, mitä enemmän mukana on 
yrityksiä. Yrityspalvelut vievät tietoa Ali-
hankinta.infosta alueidensa yrityksille. 

 
Ostaja löytää listatut palvelut

Alihankinta.info on jo ostajillekin tuttu. 
Teollisuuden materiaalivirtojen käsitte-
lyratkaisuja eri puolille maailmaa toimit-
tava Pesmel alkoi viime talvena kotiut-
tamaan osaa alihankinnasta. 

– Meitä Alihankinta.info auttaa uu-
sien alihankkijaehdokkaiden löytämi-
sessä, kertoo Pesmelin tuotantojohtaja 
Mikko Marttila ja vinkkaa: 

– Sopiva yritys löytyy sitä paremmin, 
mitä paremmin yrityksen tiedot ovat 
palvelussa. 

Alumiiniprofiileja tuottavalla 

Mäkelä Alulla on noin  

250 työntekijää.  

Verkostoituminen on  

tärkeä osa Mäkelä  

Alun toimintatapaa.  

Mika Korkea-aho, myyntijohtaja
TEKSTI: Aila Ryhänen Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeesta

 HANKE

SEUTUKAUPUNKIEN  
YRITYSVERKOSTOT  
Tuetaan kasvualojen verkostojen 
laajenemista ja kehittymistä. Tavoit-
teet ovat yritysverkostojen kasvatta-
minen sekä kehittäminen kasvualoil-
la ja yritysneuvojien valtakunnallisen 
verkoston ja toimintamallin luominen. 
Verkostolla ja toimintamallilla kye-
tään löytämään ja kanavoimaan 
osaamista tarpeen mukaan eri puolil-
ta Suomea sekä kehittämään yritys-
palveluja valtakunnallisesti.
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Pieni kaupungistuminen  
ja asumisen mahdollisuudet 
seutukaupungeissa

ALKUVUODESTA 2020 Haminan, Kurikan, 
Laitilan, Raahen ja Ylivieskan kaupun-
ginjohtajien muodostama seutukaupun-
kien valmistelunyrkki yhdessä Kunta-
liiton asiantuntijoiden kanssa ryhtyi 
pohtimaan, miten kansalliseen asunto-
poliittiseen keskusteluun voitaisiin 
tuoda mukaan myös seutukaupunkien 
tarpeita asuntorakentamiselle. Samalla 
nähtiin tärkeänä tuoda paremmin esiin 
eri puolella Suomea käynnissä olevaa 
sisäistä kaupungistumiskehitystä erityi-
sesti seutukaupungeissa: kyseessä 
oleva ilmiö on pieni kaupungistuminen 
eli kunnan sisäisten kaupunkimaisten 
alueiden kasvu.

SEUTUKAUPUNKIEN KESKUUDESSA tun-
nistetulle pienen kaupungistumisen 
ilmiölle on käsillä olevan selvityksen 
kautta tuotu konkreettista näyttöä ja 
aiempaa monipuolisempaa väestön-
kehityksen kuvaa 2010-luvun seutukau-
pungeissa. Selvitys tarkastelee kaikkia 
56 seutukaupunkia sekä yhtenä ryhmä-
nä että yksittäisinä kaupunkeina. Paik-
katietoperustaisella tarkastelulla on 
saatu esille paremmin se, miltä kau-
pungin sisäinen muuttoliike näyttäytyy. 
Monipuolisemman ja alueiden sisäisen 
tarkastelun tuloksena ei ole vain taan-
tuvia alueita ja kasvavia suurkaupun-

keja. Kun tarkastelu siirtyy neliökilomet-
rin tarkkuuteen, päästään lähemmäs 
monisävyisempää totuutta.

Selvityksessä havaittiin, että kaupun-
kien keskustaajamien väestönkehitys 
on ollut 2010-luvulla muita alueita 
vahvempaa. Keskustaajamien muita 
alueita vahvempi väestökehitys nojaa 
sisäisten muuttovoittojen lisäksi maa-
hanmuuttoon.

 
SEUTUKAUPUNGIT MUODOSTAVAT kunta-
rakenteen perustan. Ne ovat sujuvan 
elämän keskuksia, joissa työn ja per-
heen sekä monipuolisen ja laadukkaan 
vapaa-ajan yhdistäminen on helppoa  
ja mutkatonta. Kevään 2020 korona- 
kriisin aikana on ollut nähtävissä  
vahvistuvaa veto- ja pitovoimaa. Selvi-
tyksen kautta haluamme tuoda asunto-
poliittiseen keskusteluun seutu kaupun-
kien yhdyskuntarakenteen tiivistymisen 
mukanaan tuomat edellytykset ja tar-
peet asuntotuotannolle. Samalla selvi-
tys ja tulokset ovat uusi avaus kaupun-
kipoliittiseen keskusteluun seutu-
kaupunkien sisäisen kehittymisen  
ja keskusalueiden kasvamisen eli  
”pienen kaupungistumisen” ilmiöstä.

 
12.6.2020
Johanna Luukkonen
Seutukaupunkiverkoston  
puheenjohtaja,  
Rauman kaupunginjohtaja

 K 
eskustelu kaupungistumisesta, 
sen sisällöistä ja vaikutuksista 
käy aika ajoin yhteiskunnas-

samme kiivaana. Maaseutumaisilta 
alueilta kaupunkeihin siirtyviä ihmis-
määriä kuvataan täysillä bussilasteilla, 
jonka kerran päivässä kulkeva vuoro 
lähtee maaseudulta määränpäänä suuri 
keskuskaupunki. Tarjolla tosin on pelk-
kä menolippu, linja kulkee vain yhteen 
suuntaan.

Faktoja ja tilastoja näiden tulkintojen 
taakse löytyy, mutta sivuun on jäänyt 
keskustelu siitä, mitä kaupungistumi-
nen ilmiönä kunnan rajojen sisällä voi 
tarkoittaa. Seutukaupungeissa on huo-
mattu, miten kaupungistuminen ja 
ihmisten asumiseen liittyvät preferens-
sit vaikuttavat vahvasti myös kehityk-
seen kunnan sisällä.

 
VÄESTÖENNUSTEET JA KAUPUNGISTUMIS-

KEHITYS valtakunnan tasolla tarkastel-
tuina osoittavat väestön vähenemistä 
myös isolle osalle seutukaupunkeja, 
mutta kiinnostavaa on myös pureutua 
kysymyksiin miltä kyseiset ilmiöt näyt-
tävät kaupunkien sisällä ja mitä niiden 
vaikutukset tarkoittavat kaupunkien 
kehityksen kannalta esimerkiksi maan-
käytön, asumisen ja liikenteen kysymyk-
sissä. Tältä pohjalta seutukaupungit 
yhteistyössä halusivat vahvistaa tieto-
pohjaa kuntatason väestönkehityksestä 
ja dynamiikasta. Tarkastelun keskiöön 
haluttiin nostaa seutukaupunkien sisäl-
lä eri alueilla tapahtuvat väestömuutok-
set ja niiden välinen muuttoliike. Samal-
la haluttiin tarkentaa tilannekuvaa, 
jonka perusteella niin päättäjät, raken-
nuttajat kuin muuttamista pohtivat 
asiakkaat toimivat.

 

Kyseessä oleva ilmiö on 

pieni kaupungistuminen eli 

kunnan sisäisten kaupunki-

maisten alueiden kasvu.

Tarjolla tosin on pelkkä 

menolippu, linja kulkee 

vain yhteen suuntaan.
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Pieni kaupungistuminen 
Keskeisimmät johtopäätökset selvityksestä Keskustaajamien muuta kaupunkia  

vahvempi väestönkehitys ”kaupungistaa”  

ja keskittää seutukaupunkeja.
LÄHDE: Aluekehittämsen konsulttitoimisto MDI

2010-luvun väestönkehityksen kuva on 

ollut seutukaupungeissa monipuolinen

Väestönkehitys vaihteli Ylivieskan +7,9 prosentista 
Lieksan -17,3 prosenttiin. Vaikka suurimmassa osas-
sa seutukaupunkeja väkiluku supistui, tämän taustal-
la vaikuttaneet tekijät ja väestönkehityksen vahvuudet 
vaihtelivat erittäin paljon seutukaupungista toiseen. 
Seutukaupunkien väestönkehitys heikkeni merkittä-
västi 2010-luvun loppupuolella.

1
Keskustaajamien väestönkehitys on ollut 

2010-luvulla muita alueita vahvempaa

Suurin osa seutukaupunkien keskustaajamista supis-
tui 2010-luvulla, mutta enemmistössä seutukaupun-
keja keskustaajaman väestönkehitys oli muita alueita 
maltillisempaa. Keskustaajamien muuta kaupunkia 
vahvempi väestönkehitys ”kaupungistaa” ja keskittää 
seutukaupunkeja, nostaen keskustan väestöllistä 
painoarvoa suhteessa muuhun kaupunkiin.

2
Keskustaajamat kärsivät suuria muutto-

tappiota, maaseutumaiset alueet  

vetävät yli 25-vuotiaita

Seutukaupunkien keskustaajamat kärsivät muita 
alueita merkittävästi suurempia muuttotappiota  
kuntien välisessä muuttoliikkeessä (suhteessa  
asukaslukuun). Keskustaajamat kärsivät muutt o-
tappiota yli 25-vuotiaiden muuttoliikkeessä,  
muut alueet ja etenkin maaseutumaiset alueet  
saavat taas merkittäviä muuttovoittoja yli  
25-vuotiasta muuttajista.

3
Seutukaupunkien sisäinen muuttoliike 

toimii pienen kaupungistumisen ajurina

Keskustaajamien muita alueita vahvempi väestön-
kehitys nojaa kunnan sisältä saatuihin muuttovoittoi-
hin (sekä maahanmuuttoon). Kunnan sisäinen muutto-
liike kasvatti kaikkia keskustaajamia seutukaupun-
geissa, siirtäen erityisesti maaseutumaisilta alueilta 
asukkaita keskustaajamiin. Sisäisen muuttoliikkeen 
ikärakenne ja ikäihmisten osuus muuttajista jää kes-
keisimmäksi avoimeksi kysymykseksi tarkastelussa.

4

Seutukaupungit kansainvälistyvät  

kokonaisvaltaisesti

Vieraskielisen väestön määrä ja osuus kasvoi merkit-
tävästi käytännössä kaikissa seutukaupungeissa, 
vaikka koko väestö supistuikin. Kasvuprosentit ovat 
lähes vastaavia kaiken tyyppisilla alueilla, vaikkakin 
määrällinen kasvu painottuu keskustaajamiin.  
Voimakkaasta kansainvälistymisestä huolimatta  
merkittävä osa seutukaupunkeihin kohdistuvasta 
maahanmuutosta ”vuotaa” jatkomuuttoina  
suuremmille kaupunkiseuduille.

5
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Päätoteuttaja: 
Koulutuskeskus Brahe 
(Raahen koulutuskuntayhtymä)
Osatoteuttajat:
Iisalmen kaupunki
Kurikan kaupunki
Imatran kaupunki
Keuruun kaupunki
Kristiinankaupungin elinkeinokeskus
Kristinestads näringslivscentral 
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Novida (Lounais-Suomen  
koulutuskuntayhtymä)
SASKY koulutuskuntayhtymä
SAMIedu (Itä-Savon  
koulutuskuntayhtymä)
Varkauden kaupunki
Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy
Verkostokumppanit: 
Alavus, Forssa, Heinola, Kauhajoki, 
Kokemäki ja Winnova

TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN JULKISTEN 

PALVELUNTARJOAJIEN JA YRITYSTEN 

YHTEISTYÖLLÄ -HANKKEESSA luodaan 
julkisen sektorin, oppilaitosten ja yritys-
elämän välille malli, jonka avulla siirry-
tään työttömyyden hoidosta työllisyyden 
hoitoon strategista ja toiminnallista 
kumppanuutta kehittämällä. Hanke 
kehittää paikallista yhteistyötä eri toimi-
joiden välillä seutukaupunkien ja lähi-
alueen työvoiman tarjonnan kohtaan-
non ja osuvuuden kehittämiseksi  
työelämälähtöisesti. Toimijoiden keski-
näinen verkostoituminen tehostaa 

JOUSTAVAT KOULUTUSMALLIT YHDESSÄ 

YRITYSELÄMÄN KANSSA -HANKE kehittää 
uudenlaista Monikampus Finland -alus-
tamallia, jossa koulutuksen strategisina 
kumppaneina ovat yritykset, yrityspalve-
lutoimijat, työvoimaviranomaiset ja kou-
lutuskumppanit toiselta asteelta korkea-
kouluihin. Kukin seutukaupunki voi poi-
mia itselleen sopivimmat toimintamallin 
osat käyttöön ja jatkokehitettäväksi, ja 
kukin kaupunki vastaa oman alueensa 
koulutusmallien kehittämisestä. Työkalu-
ja ja yhteistyömahdollisuuksia kehittämi-
seen tuodaan hankkeella. Koulutusmalli 
mahdollistaa nopean, tarpeiden mukai-
sen ja ennakoivan reagoimisen työ- ja 
elinkeinoelämän osaamis- ja työvoiman-
tarpeisiin. Malli tuottaa alueelle sen 
elinvoimaa ja kärkitoimialoja palvelevia 
koulutuksia. Malli kasvattaa alueen 
innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- 
ja elinkeinoelämälle tarpeisiin räätälöityä 
korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa yhteis-
työssä koulutuskumppaneiden kanssa. 
Kumppanuusverkostoja kehitetään yh-
teistyössä. Hankkeen aikana pilotoidaan 
joustavia koulutusmalleja, oppilaitosten 
välisiä yhteistyömalleja sekä eriasteis-
teisten koulutusmallien tuomista seutu-
kaupunkeihin. Hankkeessa laaditaan 
valtakunnallinen seutukaupunkien tule-
vaisuusselvitys työssäkäyntiin ja koulu-
tukseen liittyen sekä pilotoidaan pito- ja 
vetovoimaan liittyviä toimenpiteitä. 

Hankkeessa mukana n. 30 seutukau-
punkia.

työnjakoa ja tukee kustannustehokasta 
palvelutuotantoa sekä vähentää julki-
selle sektorille työttömyydestä aiheutu-
via kustannuksia.

Hankkeessa keskitytään työelämän 
osaamistarpeiden tunnistamiseen, 
työvoiman osaamisen kehittämiseen 
palvelujen ja koulutuksen suuntaami-
seksi työelämän tarpeita vastaavaksi. 
Saatua tietoa käytetään eri organisaati-
oissa oman palvelutuotannon kehittä-
miseen asiakaskohderyhmille ja keski-
näiseen tiedon jakamiseen. 

Tavoitteena on kehittää palvelumalle-
ja, joilla voidaan tuottaa yksilöllistä 
tukea kuntien lähipalveluina erityisesti 
pitkäaikaistyöttömille. Yksilöllisen tuen 
tavoitteena on saada siirtymiä kuntou-
tus-/koulutuspoluille ja sitä kautta 
takaisin työelämään. Osa työttömistä 
työnhakijoista tarvitsee henkilökohtais-
ta ohjausta löytääkseen erilaiset tuki-
toimet työmarkkinoille palaamiseen. 

Hankkeessa mukana 8 seutukau-
punkia.

Päätoteuttaja: 
Sastamalan kaupunki
Osatoteuttajat:
Huittisten kaupunki 
Ikaalisten kaupunki 
Sataedu Kankaanpää 
Kokemäen kaupunki 
Paimion kaupunki 
Kehitys-Parkki Oy Parkano 
SAMIedu Savonlinna 

KANSAINVÄLISYYDEN HYÖDYNTÄMINEN 

ULKOMAISEN TYÖVOIMAN SAATAVUUDES-

SA -HANKE mahdollistaa työvoiman 
rekrytoinnin useille alueille ja yrityksiin 
yhdistämällä kunkin alueen ja kumppa-
nien osaamista.

Hankkeen tavoitteena on yritysten ja 
työnantajien kansainvälisten rekrytoin-
tien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja 
kehittämisresurssien vahvistaminen 
yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa. 

Tavoitteena on:
•  Käytännön suorien kansainvälisten 

rekrytointipilottien toteuttaminen 
valituilla toimialoilla ja alueilla

•  Kv-rekrytointiprosessin mallinnus ja 
palveluaukkojen tunnistaminen

•  Viranomaisyhteistyön tiivistäminen 
kv-rekrytoinneissa ja tähän liittyvien 
tukiprosessien kehittäminen

•  Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoi-
den maahan jäävien osuuden kasvat-
taminen ja tehokkaampi hyödyntämi-
nen seutukaupungeissa

•  Seutukaupunkien ja niiden yritysten 
houkuttelevuuden lisääminen 
kv-osaajien ja opiskelijoiden näkökul-
masta

•  Suomalaisten yritysten liiketoiminnan 
kehitykselle tärkeiden ja seutukau-
punkien kärkitoimialojen kriittisten 
osaajaresurssien (kv-talenttien) 
rekrytointi

Hankkeessa on mukana 18 seutukau-
punkia.

Päätoteuttaja: 
Yrityssalo Oy (Salo)
Osatoteuttajat:
Savonlinnan kaupunki
Rauman kaupunki (yhdessä  
Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa)
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhty-
mä (yhdessä Alavuden, Kauhavan ja 
Kurikan kanssa)
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy  
(yhdessä Valkekosken kanssa)
Kalajoen kaupunki
Navitas Kehitys Oy
Verkostokumppanit: 
Paimio, Heinola, Iisalmi, Nivala ja  
Pietarsaari

SEUTUKAUPUNKIEN YRITYSVERKOSTOT 

-HANKE tukee kasvualojen verkostojen 
laajenemista ja kehittymistä. Monet 
sektorit ja tuotannot perustuvat laajoi-
hin alihankinta- ja kumppaniverkostoi-
hin. Työvoiman lisäksi myös työ voi 
liikkua verkoston kautta, jolloin kasva-
nutta kysyntää voidaan kanavoida ver-
kostoihin. Eri toimialoille kasvanut 
kysyntä, toimialan muutokset tai yksit-
täiset suuret investoinnit mahdollista-
vat uusien toimijoiden mukaan tulon ja 
uusien kumppanuuksien syntymisen 
vakiintuneiden verkostojen jatkeeksi.

Hankkeen tavoitteena on yritysver-
kostojen kasvattaminen ja kehittäminen 
kasvualoilla. Valitut kasvualat ovat bio- 
ja kiertotalous, matkailu, meriteolli-
suus, metallin alihankinta ja puuraken-

taminen.
Tavoitteena on myös luoda yritys-

neuvojien valtakunnallinen verkosto ja 
toimintamalli, jolla kyetään löytämään 
ja kanavoimaan osaamista tarpeen 
mukaan eri puolilta Suomea sekä ke-
hittämään yrityspalveluja valtakunnalli-
sesti.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteis-
työssä kasvua-alojen avaintoimijoiden 
ja verkostojen, seutukaupunkien yritys-
palvelujen sekä muiden yrityspalvelutoi-
mijoiden kanssa. 

Yritysverkostohankkeen rinnalla hoi-
detaan myös kaikkien seutukaupunkien 
verkostohankkeiden koordinaatiota.

Päätoteuttaja: 
Kauhajoen kaupunki
Osatoteuttaja: 
Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituu-
tin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Hankkeessa mukana 33 seutukaupun-
kia: Alajärvi / Järvi-Pohjanmaan Yritys-
palvelu Oy, Alavus, Forssa, Hamina / 
Vetovoimainen Hamina, Heinola,  
Huittinen, Iisalmi, Ikaalinen, Kannus / 
 Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy, Kauha-
joki / Suupohja, Kauhava, Kemijärvi, 
Kokemäki, Kristiinankaupunki, Kurikka, 
Laitila, Lieksa, Loimaa, Paimio, Parka-
non kaupunki / Kehitys-Parkki, Raahe, 
Raseborg / Raasepori, Rauma, Riihi-
mäki, Saarijärvi, Salo/ Yrityssalo Oy, 
Sastamala, Somero, Suonenjoki / 
SavoGrow, Uusikaupunki, Valkeakoski, 
Varkaus ja Ylivieska / Ytek Oy.

Seutukaupunkien verkostohankkeiden esittelyt

2322



www.kuntaliitto.fi/seutukaupungit

www.seutukaupunkiosaajat.fi

Pieni kaupungistuminen
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