
 

Tekemistä  jä häästekerrointä hänkkeellä on ollut 

älustä sääkkä. Hänkkeeseen osällistui lä hes pu-

olet Suomen noin viidestä kymmenestä  seutukäu-

pungistä. Viitekehyksenä  on ollut lääjästi 

yhteinen elinkeinoelä mä n kehittä minen. Resurs-

seinä projektillä on ollut projektipä ä llikko  Päävo 

Lääksonen sekä  ostopälvelubudjettiä eri tee-

mojen äsiäntuntemustä värten. Käupungit ovät 

olleet mukänä omän tyo nsä  ohessä. 

”Yksi SEUTU-ohjelmää leimännut tekijä  on ollut 

toimintäympä risto n muutos”, ärvioi Lääksonen. 

”Osällistujäkäupungeistä on ollut liki päri sätää 

yhteyshenkilo ä , joistä hänkeäikänä muihin 

tehtä viin täi elä kkeille on siirtynyt noin 40. Seu-

tukäupunkiverkostollä on ollut kolme eri puheen-

johtäjää. Käsvupälvelu-uudistukselle on pidetty 

ristiä iset jä häutäjäiset. Meriteollisuus jä käu-

punkipolitiikkä tääs ovät herä nneet uudestään 

henkiin”, Lääksonen luettelee.  

Lääksonen korostää toimiviin verkostoihin 

pitkä jä nteisesti pänostämistä muuttuvässä 

toimintäympä risto ssä : ”Verkostojen jä yhteistyo n 

merkitys on kiistäton keskinä isriippuvuuksien 

määilmässä, muttä ne väätivät luottämustä, jotä 

kerrytetä ä n väin tekojen käuttä.” Lääksonen jät-

kää änälyysiä ä n sänoen, että  muutoksistä hu-

olimättä SEUTU-ohjelmä toteutui hyvin, kun täus-

tällä oli kymmenvuotiäs seutukäupunkiverkosto. 

”Toivon, että  äluekehittä miseen jä moni-

muotoiseen käupunkipolitiikkään säädään 

pitkä jä nteisyyttä  jä tunnistetään päremmin jo 

olemässä olevien verkostojen ärvo. Suhteellisen 

pienellä  rähoituksellä SEUTU-ohjelmällä mäh-

dollistettiin seutukäupunkien yhteistyo n syv-

eneminen uusille täsoille.”  

Muttä mitä  projektillä säätiin äikään? Lääksonen 

esittelee infogrääfiä, johon on koottu äväinlukujä 

hänkkeen toiminnästä monessä teemässä. ”Yksi 

onnistumisen merkki on mielestä ni käupunkien 

jä yritysten lääjä mukänä olo eri teemoissä äivän 

hänkkeen loppuun sääkkä. Lä hes käikki SEUTU-

ohjelmän käupungit ovät myo s lä hdo ssä  välm-

isteillä olevään Seutukäupunkien yritysverkostot 

–hänkkeeseen, jokä vie eteenpä in SEUTU-

ohjelmän oppejä 32 seutukäupungin känssä”, 

Lääksonen kertoo ilähtuneenä.” Eivä t käupungit 

jä yritykset pysy väpääehtoisesti mukänä toimin-

nässä, jostä eivä t koe säävänsä hyo tyä . Erityisesti 

meriteollisuuden älihänkintäverkostojen lääjen-

tämiseen liittyen monet yritykset ovät kiitelleet 

hänkkeen tuomiä kontäktejä jä konkreettisiä 

hyo tyjä  heidä n liiketoiminnälleen.” Hänkkeellä on 

ollut myo s väikutustä käupunkitäsollä: Sästä-

mälässä kehitetä ä n SYKE-yritysäluettä, Räumällä 

on Floskä-yritystäpähtumä jä Värsinäs-Suomeen 

kä ynnistellä ä n mikroyritysten käsvuverkostoä. 

Esimerkiksi käikkien nä iden synnyssä  hänke on 

ollut yhtenä  liikkeellepänevänä tekijä nä .  

Lääksonen korostää käupunkien äktiivisuuttä 

hänkkeen onnistumisessä jä kertoo, että  

jokäisessä teemässä on ollut muutämä äktiivinen 

käupunki, joiden vedossä on ollut helppoä 

lääjemmän porukän tullä mukään. ”Joukossä on 

vältävä voimä. Miljoonän äsukkään käupunkiv-

erkosto on ävännut moniä oviä, jotkä yksittä isiltä  

älueiltä olisi jä ä nyt kiinni. Tä tä  kännättää seutu-

käupunkien hyo dyntä ä  entistä  enemmä n jätkos-

säkin”, Lääksonen vinkkää. ”Stärtup-määilmässä 

pänostetään hyviin tiimeihin jä äluekehittä mis-

essä  kännättää pänostää hyviin verkostoihin. 

Tuloksiä tulee usein yllä ttä vä ä kin käuttä, kun 

osäävälle jä sitoutuneelle porukälle ännetään 

riittä vä sti pelimerkkejä  jä väpäuttä toimiä”, Lääk-

sonen summää kokemuksiään SEUTU-ohjelmästä. 

S 
eutukäupunki on älueensä keskus... Tä mä  

läuse on perinteinen osä seutukäupunkien 

mä ä ritelmä ä . 55 seutukäupunkiin mähtuu 

monenläisiä keskuksiä muttä käikissä 

niissä  käupän merkitys on tä rkeä . Perinteitä  jä 

historiää lo ytyy muttä sämällä käupän 

keskittyminen jä digitälisoituminen häästävät 

erityisesti nä itä  määkuntäkeskusten ulkopuolisiä 

keskustojä. Vältäkunnällisesti pä ivittä istävärä-

käuppojen lukumä ä rä  on tippunut 2005-2017 

vä lillä  20 prosenttiä (Nielsen Pä ivittä istävärä-

myymä lä rekisteri) jä verkkokäupän käsvun on 

ärvioitu olevän 18 prosenttiä pelkä stä ä n  vuonnä 

2018 (Päyträil, Verkkokäuppä Suomessä 2018). Jos 

jokin on värmää, niin se on muutos! 

Muttä onneksi muutoksen mukänä myo s kehitystä  

täpähtuu! Tä ssä  yksi tärinä siitä  kuinkä yhteinen 

kehitys voi nytkä htä ä  liikkeelle: 

 

Lokakuussa 2017 yritysneuvojät ovät 

kokoontunut Huittisiin SEUTU-ohjelmän 

kutsumänä. Pä ivä ä n kuuluu hyvien esimerkkien 

jäkäminen jä Huittisten käupungin Leenä Häkänen 

esittelee ylpeä nä  heidä n käuppiäsverkostoä, jokä 

yhteistyo ssä  käupungin känssä jä rjestä ä  kähdesti 

vuodessä Hullu Yo  –käuppätäpähtumää. Leenä 

kutsuu seutukäupunkejä vieräilemään 

täpähtumään jä kutsu jä ä  Suupohjän 

elinkeinotoimen kuntäyhtymä n elinkeinoäsiämies 

Cäritä Lätikän jä monen muun mieleen. 

Syyskuussa 2018 

pidetään Huittisten 

Hullu Yo  –

käuppätäpähtumä  

jä seutukäupungeille 

on jä rjestetty täpähtumään  yhteisvieräilu. Cäritän 

lisä ksi väjää kymmenen käuppojen edustäjää oli 

piän lä hdo ssä  Huittisiin Käuhäjoeltä kuten myo s 

käupunginjohtäjä Lindä Leinonen. Kutsuun 

tärtuttiin myo s seitsemä ssä  muussä 

seutukäupungissä. 

Hullu Yo  –täpähtumän täuställä on äktiivinen 

käuppiäsverkosto, johon kuuluu yli 100 

pälveluyritystä . Muutämässä käupässä vieräilu tuo 

esille, kuinkä yritykset ovät innollä yhdessä  

mukänä vuodestä 2010 älkäen jä rjestetyssä  

täpähtumässä. Kommenteissä nousee esille 

yhteistyo n tä rkeyden oivältäminen perinteisen 

kyrä ilyn jä käteuden sijään. Lisä ksi moni käuppiäs 

kiittelee jä päinottää käupungin rooliä toiminnän 

tukemisessä jä koordinoinnissä. Jä yhteistyo  on 

kännättänut! Monelle käupälle täpähtumä tuo 

vuoden pärhään myynnin jä uusiä äsiäkkäitä 60 

kilometrin sä teeltä . Perjäntäi-iltäpä ivä n 

pikkubussissä Huittisistä Käuhäjoelle ei juttuä jä 

innostustä puutu.  

Lokakuussa 2018 Cäritä Lätikkä kutsuu 

Käuhäjoen käuppiäsverkoston kokoon 

ensimmä isen kerrän jä pärinkymmenen yrityksen 

lisä ksi mukänä on myo s käupunginjohtäjä. Pä ä to s 

kokeillä omää käuppätäpähtumää vä hintä ä n 

muutämän vuoden äjän syntyy nopeästi jä 

ensimmä inen täpähtumä pä ä tetä ä n jä rjestä ä  jo 

muutämän viikon pä ä stä .  

Marraskuussa 2018 

Käuhäjoellä 

jä rjestetä ä n 

ensimmä inen 

käuppojen yhteinen 

käuppätäpähtumä Bläck Fridäyn tiimoiltä. 

Muutämässä viikossä mukään on säätu 40 yritystä . 

Käupunki on innollä mukänä jä mm. uimähälli on 

iltään sääkkä äuki täpähtumän hengessä . K-

Citymärketin käuppiäs hehkuttää pä ivä ä  Ilkkä-

lehdessä  ”Tä mä  on äivän poikkeuksellistä yhteen 

hiileen puhältämistä tä ä llä ”.  Odotukset 

ensimmä iselle täpähtumälle lyhyellä  

välmistäutumisellä olivät mältilliset muttä tulos 

yllä tti käikki. Käuppä jä po hinä  liikkeissä  oli 

erinomäistä jä into jätkon yhteistyo lle nousi 

täppiin!  

Mitä  tä stä  jä i kä teen muutä kuin hullut jä mustät 

yo t? Ainäkin yhteistyo  jä rohkeus! Mätti Nykä stä  

mukäillen: pitä ä  äntää tsä ä nssille mähdollisuus! 

Ilmän räjät ylittä vä ä  yhteistyo tä  jä rohkeuttä 

uusiin äväuksiin sää välot sämmuttää niin 

kivijälästä kuin seutukäupungeistä.  

Seutukaupunkien kivijalkaa kehittämässä 

SEUTU-ohjelmalla hyödynnettiin verkoston voima ja 
toimintaympäristön muutokset 
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SEUTUKAUPUNGIT – SOVELTAMISEN MESTARIT –PROJEKTI, TUTTAVALLISEMMIN SEUTU-

OHJELMA, KÄYNNISTYI REILU PARI VUOTTA SITTEN SYKSYLLÄ 2016. TEM:N KASVUSOPI-

MUSTEN RINNALLA TOIMINUT SEUTUKAUPUNKIEN YHTEINEN TEEMAHANKE ON NYT TU-

LOSSA PÄÄTÖKSEEN JA ON HYVÄ HETKI ARVIOIDA MITÄ OPITTIIN JA MITÄ JÄI KÄTEEN. 

SEUTU-ohjelmalla 
mahdollistettiin 

seutukaupunkien yhteistyön 
syveneminen uusille tasoille. “ 

Miljoonan asukkaan 
kaupunkiverkosto on  

avannut monia ovia. “ 

Yritysten sitoutuminen ja into Hullu Yö –kauppatapahtumaan teki vaikutuksen seutukaupunkien pariin 

kymmeneen vierailijaan. 

Hullu Yö –tapahtuman taustalla on 

aktiivinen kauppiasverkosto, johon 

kuuluu yli 100 palveluyritystä.  “ 
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Navigate-messujen
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10
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Useat yritykset ovat kertoneet saaneensa 
konkreettisia uusia liiketoimintaverkostoja 
sekä toteutunutta kauppaa.
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Yritysneuvojien 

vertaistapaamista

Yli 110
Osallistujaa vertaispäiville 

yhteensä
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Hyvät käytännöt –koontia

Yrityspalvelujen hyviä esimerkkejä seutukaupungeista[4]

Yrityspalvelujen rekrytointimanööverit[5]

Mikroyritykset kasvuun –osapilotti, jossa oli 6 aluetta mukana.[6]

Osapilotin veti Aava&Bang, joka kokosi Mikroyritykset kasvuun –
toimintamallipaketin

Osapilotin pohjalta mm. käynnistyi Raumalla säännölliset Floska-
yritystapahtuma ja Iisalmella vastaavat yritystapaamiset.

Jatkoa teemalle seuraa SEUTU-ohjelmankin jälkeen. 6.-7.6.2019 
Yritysneuvojien kesäpäivät Suonenjoella. 
Myös Sekes on lupautunut yhdeksi tahoksi mukaan yritys-
neuvojien vertaistoiminnan jatkoon.

KUNTALIITON ELINVOIMAVERKOSTO

Elinvoimaverkostotyön osana FCG ja Kuntaliitto 
toteuttivat ”kuinka johtaa elinvoimaa?” –raportin.[3]

4   Seutukaupunkia mukana verkostossa 

SEUTU-ohjelman tukemana

4 Kutsuseminaaria avoimiksi SEUTU-ohjelman

osallistujille

FRUSH-KIERTOTALOUSTAPAHTUMA

SEUTU-ohjelma oli yhteistyökumppanina 2017 
käynnistämässä ensimmäistä FRUSH-
kiertotaloustapahtumaa Forssassa. 
Tapahtumasta on sen jälkeen tullut vuosittainen.
http://frush.fi
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SEUTUKAUPUNKISELVITYKSET

Timo Aro (MDI) toteutti alkuvuodesta 2018 kaikkia seutukaupunkeja (55) koskevan tilastoanalyysin[9], joka julkaistiin 5/2018. 
Analyysin suosituksiin ja johtopäätökseen nostettiin myös aiemmin SEUTU-ohjelmalla tuotetun pamfletin keskeiset huomiot. 

Tilastoanalyysiä syvennettiin 2018-19 vuoden taitteessa seutukaupunkeja koskevalla vetovoimatutkimuksella[10], jossa 
selvitetään kansalaisilta  seutukaupunkien ”pehmeitä” vetovoimatekijöitä.
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Kaupunkia
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7
Rannikkoseutukaupungille 
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1
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selvitys[11]

5
Työpajaa

Hankkeen toiminnan tukemana 
mm. Sastamalassa käynnistetty 
laajemmin yritysalue Sykkeen 

kehittäminen.

11
Seutukaupunkia

työsti InvestIn -aluekorttia 
BF:n kanssa
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Seutukaupunkien ja BF:n InvestIn –osaston 
yhteistyö käynnistetty.

VIESTINTÄ

4   SEUTU-news –julkaisua

8 Uutiskirjettä

27 Blogikirjoitusta

SEUTUKAUPUNKIEN TAPAHTUMIA

5   Oltu järjestämässä viittä laajasti

seutukaupungeille suunnattua
tapahtumaa hankkeen pääteemojen 
lisäksi, kuten 2 seutukaupunkiseminaaria

8 Seutukaupunkia vieraili

Huittisten Hullu Yö –
kauppatapahtumassa kivijalkakaupan 
kehittämisen tiimoilta

SEUTU-ohjelma
LUKUINA
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Seutukaupunkien pehmea  vetovoimatutkimus 

kertoo, etta  ”sujuvan ela ma n” imago toteutuu 

seutukaupungeissa. Turvallisuus, 

asuinympa risto o n liittyva t mahdollisuudet ja 

liikenteellinen saavutettavuus nousevat vetovoi-

matekijo ina  seutukaupunkien vahvuuksiksi. Noin 

joka kuudes suuren kaupungin tai la hiseutukau-

pungin asukas voisi harkita muuttamista seutu-

kaupunkiin. Vastaajien mielesta  erityisen ta rkea  

houkuttelevuustekija  asumiseen liittyvien seikko-

jen ohella olisi kaupungin ilmapiiri ja fiilis. Kol-

mas keskeinen muuttoharkintaan vaikuttava 

vetovoimatekija  on kaupungin persoonallisuus ja 

erottautuvuus, jota pideta a nkin yleisesti maineen 

keskeisena  ulottuvuutena. 

Kokonaistasolla seutukaupunkien tunnettuus ei 

ole kovin korkea. Kuitenkin suuri osa seutukau-

pungeista on pitovoimaltaan vahvoja ja saa hyvin 

myo nteiset imagoarviot asukkailtaan. Ta ma  

piilossa oleva imagopotentiaali voi yhdessa  tun-

nettuuden vahvistamisen kanssa auttaa kau-

punkeja kehitta ma a n mainettaan. 

Tutkimus osoittaa seutukaupunkien yhteisen 

bra ndin olevan toistaiseksi varsin heikko. Uud-

istuvuuden osalta saatu heikohko tulos ja seutu-

kaupunkien tiivis ja kehityshakuinen yhteistyo  

antaa aiheen pohtia, voisiko 

”seutukaupunkiuden” yhteista  bra ndia  kehitta a  

voimakkaasti eteenpa in uudistumisen ja 

muutoskyvyn mielikuvien vahvistamiseksi. 

Pehmea n eli kokemuksellisen vetovoiman ja tilas-

tollisen elinvoimaisuuden yhdistelma indeksin 

ka rkikymmenikko o n nousivat Rauma, 

Uusikaupunki, Kalajoki, Raahe, Tornio, Iisalmi, 

Valkeakoski, Ylivieska, Pietarsaari ja Savonlinna. 

Useimpia ka rjen kaupunkeja yhdista a  menestys 

kovilla mittareilla eli myo nteinen kasvu-ura jon-

kin kasvualan imussa, plus-merkkinen muut-

toliike tai hyva  tyo llisyysaste. Imagollisesti ka rjen 

kaupunkeja yhdistiva t mielikuvat hyvien 

tyo llisyysmahdollisuuksien ohella erityisesti 

keskustan vireys ja viihtyisyys, kaupungin erottu-

vuus seka  hyva t kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.  

Pehmea  vetovoima na ytta a  kasautuvan erityisesti 

elinvoimaisille kaupungeille. Toisaalta pehmea n 

vetovoiman suhteen ka rjen tuntumaan nousi 

myo s kaupunkeja, jotka eiva t menesty kovilla 

mittareilla mitattuna.  

 

www.kuntaliitto.fi/

seutukaupunkitutkimus2019 

Seutukaupunkien laaja vetovoimatutkimus: kärjen kaupungit 
kasvu-uralla, mutta myös pehmeillä mielikuvilla voi menestyä 
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Tutkimuksessa seutukaupunkien pehmeitä vetovoimatekijöitä ja imagoa tarkastellaan strategisena 

työvälineenä, joka luo edellytykset vetovoiman kehittämiselle tulevaisuudessa. Kovat vetovoimatekijät 

ovat luonteeltaan osin annettuja ja hitaasti muuttuvia kytkeytyen kaupunkien sijaintiin, asemaan alueel-

lisessa työnjaossa ja rakennemuutoksen suuntaan. Pehmeät imagotekijät sen sijaan nousevat osittain eri 

maastosta ja voivat taipua osaavissa käsissä strategiseksi työvälineeksi kaupungin vetovoimaisuuden ja 

elinvoiman kehittämiseksi. 

SEUTUKAUPUNKIEN VETOVOIMATUTKIMUS ON 55:LLE SEUTUKAUPUNGILLE TOTEUTETTU TUTKIMUS KAUPUNKIEN TUNNETTUUDESTA, IMAGOSTA JA VETOVOIMASTA. TUTKIMUS TO-

TEUTETTIIN SÄHKÖISENÄ TIEDONKERUUNA TAMMIKUUSSA 2019. TUTKIMUS PERUSTUU YHTEENSÄ NOIN 12 800 VASTAUKSEEN. TUTKIMUKSEN TOTEUTTI INNOLINK SEUTUKAUPUNKI-

VERKOSTON JA SEUTU-OHJELMAN TOIMEKSIANNOSTA 
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H 
allitus on osoittanut vuodelle 2019 

budjetoitua ma a ra rahaa 3 miljoonaa 

euroa nopeasti toteutettaviin seutu-

kaupunkien osaavan tyo voiman saa-

tavuutta tukeviin verkostohankkeisiin. 

Kaksivuotisten hankkeiden on tarkoitus ka ynnis-

tya  kesa lla  2019. Tavoitteena rahoituksella on 

tukea joustavien koulutusmallien syntya  ja 

levia mista , tukea tyo llistymista  julkisten palve-

luntarjoajien ja yritysten va lisella  yhteistyo lla , 

edista a  kansainva listen osaajien rekrytointeja 

seka  tukea seutukaupunkien yritysverkostojen 

yhteistyo ta . Rahoituksen taustalla on valtakunnal-

linen pula osaavasta tyo voimasta, mika  na kyy 

myo s laajasti seutukaupungeissa. Ratkaisuja halu-

taan nyt hakea yhteisesti maakuntakeskusten 

ulkopuolisen Suomen selka rangan muodostavalle 

seutukaupunkijoukolle.  

Seutukaupunkiverkoston koordinoimana on valm-

isteltu nelja  hanketta, joissa kussakin on mukana 

kymmenesta  yli kolmeenkymmeneen seutukau-

punkia. Hankkeiden tulokset ja toimivat ka yta nno t 

halutaan juurruttaa seutukaupunkeihin laajalti. 

Seutukaupunkiverkosto toivoo hankkeiden olevan 

askel laajempaan elinvoiman kehitta mistyo ho n 

yhdessa  valtion kanssa.  

Hankkeiden rahoitushakemukset on ja tetty 

maaliskuun puoliva lissa  2019 ja rahoi-

tuspa a to ksia  odotetaan saatavan keva a lla  2019. 

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän 

kanssa 

H 
ankkeen toiminta-ajatus on tiivistetys-

ti luoda julkisen sektorin, oppilai-

tosten ja yritysela ma n va lille malli, 

jonka avulla siirryta a n ”Tyo tto myyden 

hoidosta tyo llisyyden hoitoon strategista ja 

toiminnallista kumppanuutta kehitta ma lla .” 

Hanke kehitta a  paikallista yhteistyo ta  eri toimi-

joiden va lilla , jolla edisteta a n seutukaupunkien ja 

la hialueen tyo voimatarjonnan kohtaantoa ja osu-

vuutta tyo ela ma la hto isesti. Toimijoiden 

keskina inen verkostoituminen tukee 

kustannustehokasta palvelutuotantoa tyo njakoa 

tehostamalla ja va henta a  julkiselle sektorille tyo t-

to myydesta  aiheutuvia kustannuksia. 

Hankkeessa keskityta a n tyo ela ma n osaamistar-

peiden tunnistamiseen, tyo voiman osaamisen 

kehitta misen palvelujen ja koulutuksen 

suuntaamiseksi tyo ela ma n tarpeita vastaavaksi 

(digialusta). Digialustan avulla kartoitetaan 

tyo voiman osaaminen ja kehitta mistarpeet. Saatua 

tietoa ka yteta a n eri organisaatioissa oman palve-

lutuotannon kehitta miseen asiakas kohderyhmille 

ja keskina iseen tiedonjakamiseen.  

Hankkeen tavoitteena on kehitta a  palvelumalleja, 

joilla voidaan tuottaa yksilo llista  tukea kuntien 

la hipalveluina erityisesti pitka aikaistyo tto mille. 

Yksilo llisen tuen tavoitteena on saada siirtymia  

kuntoutus/koulutuspoluille ja sita  kautta takaisin 

tyo ela ma a n. Osa tyo tto mista  tyo nhakijoista 

tarvitsee henkilo kohtaista ohjausta lo yta a kseen 

erilaiset tukitoimet tyo markkinoille palaamiseen.  

 

Seutukaupunkeja hankkeessa: 
8 

Päätoteuttaja: 

Sastamala 

Suunniteltu budjetti: 

~900 k€ 

Työllistämisen tukeminen julkisten  

palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä  

S 
eutukaupungeilla on vaihtelevat 

valmiudet tukea kansainva listen rekry-

tointien toteutusta. Seutukaupunkien 

yhteinen hanke mahdollistaa tyo voiman 

rekrytoinnin useille alueille ja yrityksiin 

yhteistyo ssa  hyo dynta en kunkin alueen ja kump-

panien osaaminen. 

Kansainva lisyyden hyo dynta minen ulkomaisen 

tyo voiman saatavuudessa -hankkeen tavoitteena 

on yritysten ja tyo nantajien kansainva listen rekry-

tointien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja ke-

hitta misresurssien vahvistaminen yrityksissa  ja 

kehitta misorganisaatioissa. Tavoitteena on: 

-Ka yta nno n suorien kansainva listen rekrytointipi-

lottien toteuttaminen valituilla toimialoilla ja 

alueilla 

-Kv-rekrytointiprosessin mallinnus ja palveluauk-

kojen tunnistaminen 

-Viranomaisyhteistyo n tiivista minen kv-

rekrytoinneissa ja ta ha n liittyvien tukiprosessien 

kehitta minen 

-Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden maahan 

ja a vien osuuden kasvattaminen ja tehokkaampi 

hyo dynta minen seutukaupungeissa 

-Seutukaupunkien ja niiden yritysten houkuttele-

vuuden lisa a minen kv-osaajien ja opiskelijoiden 

na ko kulmasta 

-Suomalaisten yritysten liiketoiminnan ke-

hitykselle ta rkeiden ja seutukaupunkien ka r-

kitoimialojen kriittisten osaajaresurssien (kv-

talenttien) rekrytointi 

 

Seutukaupunkeja hankkeessa: 
18 

Päätoteuttaja: 

Salo 

Suunniteltu budjetti: 

~900 k€ 

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen 

työvoiman saatavuudessa 

O 
saajien saatavuutta voidaan edista a  

myo s kehitta ma lla  yritysverkostoja. 

Monet sektorit ja tuotannot perustuvat 

laajoihin alihankinta- ja kump-

paniverkostoihin. Tyo voiman lisa ksi myo s tyo  voi 

liikkua verkoston kautta, jolloin kasvanutta ky-

synta a  voidaan kanavoida verkostoihin. Eri toimi-

aloille kasvanut kysynta , toimialan muutokset tai 

yksitta iset suuret investoinnit mahdollistavat 

uusien toimijoiden mukaan tulon ja uusien kump-

panuuksien syntymisen vakiintuneiden verkosto-

jen jatkeeksi.  

Hankkeen tavoitteet ovat: 

-Yritysverkostojen kasvattaminen ja kehitta minen 

kasvualoilla 

-Luoda yritysneuvojien valtakunnallinen verkosto 

ja toimintamalli, jolla kyeta a n lo yta ma a n ja kanav-

oimaan osaamista tarpeen mukaan eri puolilta 

Suomea seka  kehitta ma a n yrityspalveluja 

valtakunnallisesti. 

Hanke toteutetaan tiiviissa  yhteistyo ssa  kasvua-

alojen avaintoimijoiden ja verkostojen, seutukau-

punkien yrityspalvelujen seka  muiden 

yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Hankkeen 

toimenpidekokonaisuudet ovat: kasvualojen tun-

nistaminen, kasvualakohtiaset toimenpiteet 

yritysverkostojen laajentamiseksi, yritysneuvoja-

verkoston kehitta minen ja viestinta . 

 

Seutukaupunkeja hankkeessa: 
32 

Päätoteuttaja: 

Kauhajoki/SEK 

Suunniteltu budjetti: 

~520 k€ 

Seutukaupunkien yritysverkostot 

Osaavaa työvoimaa seutukaupunkeihin 

J 
oustavat koulutusmallit yhdessa  yritysela ma n 

kanssa -hankekokonaisuus la htee kehit-

ta ma a n uudenlaista Monikampus Finland –

alustamallia, jossa koulutuksen strategisina 

kumppaneina ovat yritykset, yrityspalvelutoimijat, 

tyo voimaviranomaiset seka  koulutuskumppanit 

toiselta asteelta korkeakouluihin. Jokainen seutu-

kaupunki pystyy poimimaan oman alueensa kan-

nalta olennaiset toimintamallin osat jatkuvaan 

ka ytto o n ja jatkokehitta misen kohteeksi. Kukin 

kaupunki vastaa oman alueensa koulutusmallien 

kehitta misesta . Ta lla  hankkeella tuodaan tyo kalu-

ja ja yhteistyo mahdollisuuksia ta ha n kehit-

ta miseen. Koulutusmalli mahdollistaa nopean, 

tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen 

tyo - ja elinkeinoela ma n osaamis- ja tyo voimantar-

peisiin. Malli tuottaa kunkin alueen elinvoimaa ja 

ka rkitoimialoja palvelevia koulutuksia alueelle. 

Malli kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia 

tarjoamalla yritys- ja elinkeinoela ma lle tarpeisiin 

ra a ta lo itya  korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa 

yhteistyo ssa  koulutuskumppaneiden kanssa. 

Kumppanuusverkostoja kehiteta a n hankkeella 

yhteistyo ssa . Hankkeen aikana pilotoidaan jousta-

via koulutusmalleja, uusia oppilaitosten va lisia  

yhteistyo malleja seka  eriasteisteisten koulu-

tusmallien tuomista seutukaupunkien alueelle. 

Hankkeessa laaditaan valtakunnallinen seutukau-

punkien tulevaisuusselvitys tyo ssa ka yntiin ja 

koulutukseen liittyen seka  pilotoidaan erilaisia 

pito- ja vetovoimaan liittyvia  toimenpiteita .  

 

Seutukaupunkeja hankkeessa: 
~30 

Päätoteuttaja: 

Raahe/Raahen koulutuskuntayhtymä 

Suunniteltu budjetti: 

~1,7 M€ 

Valmistellut seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävät hankkeet 

SEUTU-news Tulevaisuus Edition 3/2019 

#seutukaupungit 

Ratkaisuja halutaan nyt 
hakea yhteisesti “ 
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