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TIIVISTELMÄ

Tämä selvitys työ- ja elinkeinoelämän tarpeista rekrytoinnin tukemiseksi on ensimmäinen osa Vaasan ja Mustasaaren kuntien yhdessä toteuttamaa WorkPlacehanketta, jonka tavoitteena on laatia Vaasan seudun rekrytointistrategia. Rinnakkaishankkeessa selvitettiin kunnallista palveluverkkoa rekrytoinnin tukena. Hankkeen tavoitteina oli selvittää elinkeinoelämän näkemyksiä rekrytointitarpeestaan vuoteen
2017, yritysten ja julkisen alan toimijoiden käsityksiä rekrytointitarpeidensa täyttämisestä, elinkeinoelämän erityisesti kuntien strategioihin ja palveluihin kohdistuvia tarpeita ja toiveita rekrytoinnin edistämiseksi sekä elinkeinoelämän koulutukseen, erityisesti ammatilliseen nuoriso- ja aikuiskoulutukseen sekä korkeakoulutukseen, kohdistuvia tarpeita ja toiveita rekrytoinnin edistämiseksi.
Selvityshankkeessa perehdyttiin erilaisiin Suomessa toteutettuihin alueellisiin rekrytoinnin kehittämishankkeisiin ja paikallisiin rekrytointistrategioihin. Vaasan ja Mustasaaren rekrytoinnin kehittämiseen perehdyttiin asiantuntijahaastattelujen ja ryhmätapaamisten avulla sekä haastateltiin Vaasan suurimman teollisuuden, rekrytointitoimialan ja asiantuntijayhteisöjen edustajia. Yritysten tarpeita ja näkemyksiä selvitettiin
sekä laajan sähköpostikyselyn että learning café -session avulla.
Vaasan seudun rekrytointistrategian on hyvä perustua alueen vahvuuksiin ja erottuvuuteen kilpailevista seuduista. Rekrytointistrategian täytyy osoittaa, mikä houkuttelee osaavaa työvoimaa tulemaan ja jäämään alueelle ja kuinka tänne asettuminen
tehdään helpoksi verrattuna kilpaileviin seutuihin. Vaasan seudun työnantajat tarvitsevat ja rekrytoivat ensisijaisesti ammattitaitoista työvoimaa omalta alueeltaan.
Rekrytointitarpeiden uskotaan nousevan sekä lukumääräisesti että osaamisvaatimuksiltaan suuriksi talouden kääntyessä seuraavaan nousuun. Vaasan seudulla odotetaan erityisesti teollisuuden, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sekä tukku- ja
vähittäiskaupan työvoimatarpeiden kasvavan. Myös kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimustyön tarpeiden odotetaan kasvavan. Muiden alojen työvoimatarpeiden odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisillä tasoillaan. Suurten ikäluokkien eläkeiän saavuttaminen
lisää eläkkeelle siirtyviä korvaavien työntekijöiden tarvetta lähes kaikilla aloilla.
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Voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän seudun työvoimatarpeet ovat suuri haaste paikalliselle koulutukselle kaikilla tasoilla. Läpi koulutusasteiden tarvitaan kotimaisten
kielten lisäksi myös englanninkielistä tarjontaa. Myös muiden kielten kysyntä kasvaa.
Vaasan seudun rekrytointia tukevia tekijöitä ovat esimerkiksi energiaklusterin työmahdollisuudet, laaja koulutustarjonta, kansainvälinen ilmapiiri, monipuoliset logistiset yhteydet, merenläheinen maailmanperintöluonto ja monipuoliset asumismahdollisuudet.
Ratkaisuna rekrytointihaasteisiin esitetään tässä raportissa seudullista rekrytointipalvelua, Welcome Officea, johon sisältyisi myös Internet-portaali. Tämän "yhden luukun
periaatetta" noudattavan palvelun kautta työn vuoksi Vaasan seudulle muuttava löytäisi koordinoidusti yhdestä paikasta tietoa ja palveluita, joita niin maassa- kuin maahanmuuttajat alueelle asettuakseen tarvitsevat: työ, koulut, asuminen, kurssit, harrastukset, kulttuuri- ja vapaa-ajanaktiviteettien tarjonta sekä terveyspalvelut. Seudulle
saapuminen ja asettuminen voidaan tehdä kilpailevia seutuja helpommaksi kattavan
vastaanottopalvelun avulla.
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1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

1.1 Hankkeen tausta
Käsillä oleva selvitys on osa Vaasan ja Mustasaaren kuntien yhdessä toteuttamaa
WorkPlace-hanketta, jonka tavoitteena on laatia Vaasan seudun rekrytointistrategia.
Kokonaishankkeen ensimmäinen vaihe koostuu kahdesta osasta, joista tämä on osa
1, ”selvitys työ- ja elinkeinoelämän tarpeista rekrytoinnin tukemiseksi”. Rinnakkaishanke, osa 2, on ”selvitys kunnallisesta palveluverkosta rekrytoinnin tukena”.

Kokonaishankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelma siitä, kuinka Vaasan alueen
toimijat yhdessä tukevat elinkeinoelämän työvoiman saantia. Tavoitteena on kehittää
kestävä rakenne, jossa julkishallinnon toimijat toimivat yhdessä elinkeinoelämän ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa alueen työvoimatarpeen tyydyttämiseksi.
Suunnittelun pääpaino on uusien innovatiivisten toimintatapojen etsinnässä ja ideoinnissa toiminnan onnistumiseksi.
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1.2 Hankkeen tavoitteet ja toteutus
Hankkeen tavoitteina oli selvittää
− elinkeinoelämän näkemyksiä rekrytointitarpeestaan vuoteen 2017
− yritysten ja julkisen alan toimijoiden käsityksiä rekrytointitarpeidensa täyttämisestä
− elinkeinoelämän erityisesti kuntien strategioihin ja palveluihin kohdistuvia tarpeita ja toiveita rekrytoinnin edistämiseksi
− elinkeinoelämän koulutukseen, erityisesti ammatilliseen nuoriso- ja aikuiskoulutukseen sekä korkeakoulutukseen, kohdistuvia tarpeita ja toiveita rekrytoinnin edistämiseksi.

Selvityksen työ- ja elinkeinoelämän tarpeista rekrytoinnin tukemiseksi on toteuttanut
DesNetti Oy asiantuntijoina kauppatieteiden tohtori, filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopelto ja tekniikan tohtori Ilkka Raatikainen. Selvityshankkeen tilaaja oli Vaasan aikuiskoulutuskeskus, jossa selvityshankkeita johti Liisa
Wahlström. Selvityshanke toteutettiin kesäkuun 2009 ja helmikuun 2010 välisenä
aikana.

Kummankin osahankkeen työtä johti ja ohjasi ohjausryhmä puheenjohtajanaan Vaasan apulaiskaupunginjohtaja Kristina Stenman. Ohjausryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Vaasan maahanmuuttajatyön johtaja Mirja Törmä, Vaasan työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Helvi Riihimäki, Vaasan sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvala,
Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, Mustasaaren kehittämispäällikkö Katarina
Heikius, Wärtsilä Finland Oy:n rekrytointipäällikkö Mika Palosaari, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Timo Kantokari ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen koulutuspäällikkö Tina Ura. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuivat myös Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen projektinjohtaja Liisa Wahlström, Johanna Ahopelto ja Ilkka Raatikainen DesNetti Oy:stä osahankkeen 1 toteuttajina ja Ritva Mertaniemi Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta osahankkeen 2 toteuttajana. Ohjausryhmä kokoontui neljä
kertaa.
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Selvityshankkeessa perehdyttiin ensin eri puolilla Suomea toteutettuihin alueellisiin
rekrytoinnin kehittämishankkeisiin ja paikallisiin rekrytointistrategioihin niistä julkaistujen raporttien ja tiedotteiden avulla. Vaasan ja Mustasaaren rekrytoinnin kehittämiseen perehdyttiin asiantuntijahaastattelujen ja ryhmätapaamisten avulla. Alkuvaiheessa haastateltiin kokonaiskuvan saamiseksi kaupungin suurimman teollisuuden,
rekrytointitoimialan ja asiantuntijayhteisöjen edustajia.

Yritysten tarpeita ja näkemyksiä selvitettiin ensin sähköpostikyselyn avulla. Kyselyssä selvitettiin vastaajien rekrytointiin liittyviä perustarpeita, erityisesti ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin kannalta. Kyselyssä haettiin myös näkemyksiä ja ideoita, millä
keinoin Vaasaan voidaan saada osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa. Sähköpostikysely (ks. liite 3) lähetettiin kaikille Vaasan ja Mustasaaren yrityksille ja muille organisaatioille, joiden sähköpostiyhteys oli Vaasanseudun Kehitys VASEK Oy:n yritysrekisterissä. Kohteita oli 1562 kpl. Päällekkäisistä tai toimimattomista sähköpostiosoitteista johtuva kato oli noin 250, joten saavutettu vastaajajoukko oli noin 1200. Kyselyyn saatiin 132 vastausta (11 %).

44 %

56 %

Jatkohaastatteluhalukkuus: kyllä (62 vast.)
Jatkohaastatteluhalukkuus: ei (78 vast.)

Kuva 1. Sähköpostikyselyyn vastanneiden jatkohaastatteluhalukkuus
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Koekyselyjen perusteella päädyttiin tavallisena sähköpostina lähetettävään lyhyeen
kyselyyn, jotta vastauksia saataisiin mahdollisimman monta ja kyselyyn olisi helppo
vastata heti sen saavuttua. Avoimet kysymykset mahdollistivat myös pitkät vastaukset asiasta erityisen kiinnostuneilta. Avoimet vastaukset ovat valmiita vastausvaihtoehtoja työläämpiä analysoida, mutta niiden avulla saattoi saada ennalta arvaamatonta tietoa haasteellisesta ja monimuuttujaisesta asiasta.

Tarvittaessa tarkentavaan jatkoselvitykseen halukkaiksi ilmoittautui 62 vastaajaa (5
% saavutetuista ja 47 % vastanneista). Jatkokysely sähköpostitettiin heille tammikuun 2010 lopussa. Jatkokyselyn saatiin 14 vastausta (23 %).

Tammikuussa 2010 järjestettiin työseminaari, johon osallistui yli 30 alueellisen rekrytointistrategian kehittämisestä kiinnostunutta yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden
edustajaa. Työseminaarissa koottiin ja työstettiin learning café -työskentelyn avulla
tietoja, ideoita ja ajatuksia alueen rekrytointistrategian kehittämiseksi. Learning café työskentelyä on kuvattu liitteessä 1.

1.3 Alueelliset rekrytointi- ja maahanmuuttostrategiat
Suomessa on luotu kaupunkien ja kuntien rekrytointistrategioita viime vuosikymmenen aikana. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa lähtökohtana on ollut huoli alueen
työvoiman vähenemisestä. Myös erityisesti maahanmuuttajien rekrytointipotentiaaliin
kiinnitetään kasvavaa huomiota.

Useissa alueellisissa maahanmuuttostrategioissa ja -visioissa tuodaan esille alueen
monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja aktiivista kotouttamista.
Sekä työperäistä että humanitaarista maahanmuuttoa halutaan lisätä. 1

Osaajien houkuttelu on osa menestystä tavoittelevan seudun elinkeinostrategiaa.
Elinkeinoelämän ja yrittäjyyden menestymistä tarvitaan työllisyyden turvaamiseen.
Osaavan työvoiman saamiseksi tarvitaan menestyviä korkeakouluja ja opiskelijoita.
1

Kauhajoki 2008, Kotkan kaupunki 2003, Lapin TE-keskus 2008, Oris 2007,
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Seudun vetovoiman turvaamiseen tarvitaan myös elämysmahdollisuuksia ja viihtymisen edellytyksiä. 2

2

Raatikainen ja Ahopelto 2007, Kankaala 2009
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2 VAASAN SEUDUN ELINKEINOELÄMÄN TYÖVOIMA- JA
OSAAMISTARPEET

2.1 Alueen yritykset
Vaasan suurimmat työnantajat tai työnantajaryhmät ovat kuntatyönantaja, Vaasan
kaupunki, valtiotyönantaja ja valtioenemmistöiset osakeyhtiöt, Wärtsilä Finland Oy,
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ABB, Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, Oy Wiik & Höglund Ab / KWH-yhtymä, Vacon Oyj, KPO-konserni,
Sonera, Kemira Chemicals Oy, Anvia Oy, Citec Group, Vaasa Engineering, YITyhtymä, Enics Finland Oy ja Vaasan Sähkö Oy. 3

Taulukko 1. Vaasan suurimmat työnantajat (1.1.2009)
Työpaikkojen lkm
Vaasan kaupunki (liikelaitokset mukana)

6208

Valtion laitokset v.2006 (liikelaitokset mukana)

3191

Wärtsilä Finland Oy, Vaasan yksikkö
ABB Oy

2863
2435

Vaasan sairaanhoitopiirin ky / Keskussairaala

2388

Vacon Oyj

624

KWH-yhtymä Oy tytäryhtiöineen

573

Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur

427

Vaasa Engineering konserni
KPO-konserni

386
374

Citec Vaasan yksiköt

350

TeliaSonera Finland Oyj

330

Anvia-konserni

282

Vaasan Sähkö-konserni

3

184
Kaupunkisuunnittelu/Stadsplaneringen; TL 25.3.2009

Raatikainen ja Ahopelto 2007: 22
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VAASAN SUURIMMAT TYÖNANTAJAT 31.12.1990 - 2006
Kuntatyönantaja

8000

Vaasan kaupunki

7500

Valtiotyönantaja ja
valtioenemmistöiset oy:t
Valtiotyönantaja

7000

Valtion laitokset yhteensä
6500

Wärtsilä Finland Oy

6000

Vaasan sairaanhoitopiirin (kl.) ky.

5500

ABB

5000

Valtioenemmistöiset oy:t

4000

Senska Österbottens Förbund för
utbilbning och kultur
Oy Wiik & Höglund Ab, KWHyhtymä
Vacon Oyj

3500

KPO-konserni

4500

3000

Sonera
Kemira Chemicals Oy

2500

Vaasan Läänin Puhelin Oy
2000

Citec Group

1500

Vaasa Engineering

1000

YIT-yhtymä
Enics Finland Oy

500

Vaasan Sähkö Oy
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
KA UP UNKISUUNNITTELU / KS 16.5.2007

Kuva 2. Vaasan suurimmat työnantajat 1990-2006

Valtiotyönantajan ja valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden yhteenlasketut työpaikat
Vaasassa ovat vähentyneet noin 1 200:lla vuosien 1990 ja 2004 välillä. Samana aikana yksinomaan valtiotyönantajan työpaikat ovat vähentyneet noin 1 700:lla. Kuntatyönantajan työpaikat ovat lisääntyneet vastaavana aikana noin 1 600:lla. Vaasan
kaupungin työpaikat ovat lisääntyneet vuodesta 1990 vuoteen 2005 noin 1 900:lla.

Vaasan suurimmista yrityksistä ABB:n työpaikat ovat vähentyneet vuosien 1990 ja
2006 välillä noin 3 300:sta noin 2 200:aan; Wärtsilän työpaikat ovat lisääntyneet samana aikana noin tuhannesta työpaikasta noin 2 600:aan työpaikkaan.
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Vaasan kaupunki on seudun suurin työnantaja edelleen 2010-luvulla. Mahdolliset
kuntaliitokset lisäävät kaupunkityönantajan työntekijämäärää tai pitävät sen entisellään merkittävän osan 2010-lukua, koska mahdollisiin kuntaliitoksiin liittyy viiden vuoden lakimääräinen irtisanomissuoja. Suurten ikäluokkien eläkeiän saavuttaminen toisaalta lisää luonnollista poistumaa ja sitä korvaavaa rekrytointitarvetta. Myös kuntatyönantajan rakenteellinen kehittäminen saattaa hillitä kuntatyöpaikkojen tarjontaa.

Energiaklusteriin kuuluvien sähköteknisen teollisuuden ja konepajateollisuuden työvoimakysyntä heilahtelee suhdanteiden mukana. Vaasassa 2000- ja 2010-lukujen
vaihteeseen ajoittunut maailmanlaajuinen taantuma ei kuitenkaan aiheuttanut niin
voimakasta työvoimatarpeen laskua kuin muualla Suomessa. Vaasalaisen teollisuuden voimakas suuntautuminen energiaklusteriin ja siinä erityisesti energiansäästöteknologiaan on pehmentänyt taantuman vaikutusta.

12. huhtikuuta 2010

15

Vaasan suurimmat työllistäjäalat ovat teollisuus sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Teollisuustyöpaikkojen määrä on vaihdellut voimakkaasti taloudellisten suhdanteiden mukana. Teollisuustyöpaikkojen määrä väheni 1990-luvun alkuvuosina yli
kahdeksastatuhannesta lähelle kuuttatuhatta ja ylitti uudelleen kahdeksantuhannen
rajan vuonna 2001. Sitä seuranneen kahden vuoden notkahduksen jälkeen päästiin
takaisin kasvu-uralle, jonka ennustetaan johtavan 11 500 työpaikan tasolle vuoteen
2020 mennessä. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työpaikat ovat lisääntyneet
vuoden 1990 noin 4 000 työpaikan tasolta noin 6 000:een vuonna 2010 ja kasvun
odotetaan jatkuvan 7 500 työpaikkaan vuonna 2020.

Kaupan työpaikkoja oli vuonna 2007 samat 3 500 kuin vuonna 1990 luvun käytyä
1990-luvun puolivälissä alimmillaan lähellä lukua 2500. Kaupan työpaikkojen odotetaan kasvavan Vaasassa voimakkaimmin 2010-luvulla kaupunkiin kaavailtujen suurten kaupan alan investointien myötä ja lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä jopa
noin 6 500:een.
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Muita kasvusuunnassa olevia aloja ovat 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä
olleet esimerkiksi kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, tukku- ja vähittäiskauppa
sekä koulutus. Rakennusalan työpaikkojen määrä on vähentynyt 1990-luvun alkupuoliskolla noin 2 400:sta lähelle tuhatta ja noussut sieltä heilahdellen noin kahden
tuhannen työpaikan tasolle. Seuraavassa kaaviossa esitetään vuosina 1990-2007
toteutunut toimialoittainen Vaasan työpaikkakehitys ja ennuste vuoteen 2020.

12000

VASA: ARBETSPLATSER EFTER NÄRINGSGREN 1990 - 2020
FÖRVERKLIGAD TILL ÅR 2007
Tillverkning

11500
Hälso- och sjukvård,
sociala tjänster

11000
10500

Parti- och detaljhandel

10000
9500
9000

Fastighets-, uthyrningsoch forskningsverksamhet

8500

Utbildning

8000
Transport, magasinering
och kommunikation

7500
7000

Offentlig förvaltning och
försvar, obl.soc.försäkr.

6500
6000

Byggverksamhet

5500
5000
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Kuva 3. Vaasan työpaikat toimialoittain 1990-2020
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Toimiala /
2000 2001 2002 2003
%
%
%
%
Näringsgren
Maa-ja metsätal.A-B
262
219
138
147
Jord- och skogsbruk
0,8
0,7
0,4
0,4
Teollisuus (C-E)
8177 8308 7974 7544
Industri
25,5
25,7
24,9
23,4
Rakennustoiminta(F)
1761 1574 1596 1826
Byggnadsverksamhet
5,5
4,9
5,0
5,7
Kauppa,majoitus G-H
3795 3770 3823 3849
Handel, inkv.serv.
11,9
11,7
11,9
12,0
Liikenne (I) **
2238 2298 2208 2273
Transport
7,0
7,1
6,9
7,1
Rahoitus, liike-elämän
3956 4147 4096 4215
palv. (J-K) Finansiering,
12,4
12,8
12,8
13,1
näringslivsserv.
Yht.kunn.palv. (L-Q)
11493 11580 11854 11991
Samhällsservice
35,9
35,9
37,0
37,3
Tuntematon (X)
314
383
358
336
Okänd
1,0
1,2
1,1
1,0
Yhteensä /
31996 32279 32047 32181
100,0 100,0 100,0 100,0
Totalt

17

2004 2005 2006 2007
%
%
%
%
135
115
97
99
0,4
0,4
0,3
0,3
7635 7853 8486 9402
23,6 23,8 24,9 26,3
1758 1722 1722 1975
5,4
5,2
5,0
5,5
4014 4065 4201 4428
12,4 12,3 12,3 12,4
2233 2242 2192 2162
6,9
6,8
6,4
6,1
4214
13,0

4650
14,1

5009
14,7

5078
14,2

12135 12083 12282 12398
37,5 36,7 35,9 34,7
271
213
180
170
0,8
0,7
0,5
0,5
32395 32943 34169 35712
100,0 100,0 100,0 100,0

** (I)=Kuljetus,varastointi,tietoliikenne / Transport,lagerhållning,datakommunikation
Lähde/Källa:Tilastokeskus/Statistikcentralen - Kaupunkisuunnittelu/Stadsplaneringen TL 30.10.2009

Kuva 4. Työpaikat Vaasassa 31.12.2007
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Teollisuustyöpaikkojen määrä on suhdanneherkkää. Vaihteluväli on ollut viimeisten
viidentoista vuoden aikana kahdentuhannen työpaikan luokkaa sekä ylös että alaspäin. Sen sijaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työpaikat ovat lisääntyneet
vakaasti ja heilahtelematta. Samoin kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelujen, tukku- ja vähittäiskaupan sekä koulutusalan työpaikat ovat lisääntyneet melko vakaasti
ja hitaasti. Vastaavanlaisten trendien voidaan ennakoida jatkuvan myös seuraavan
vuosikymmenen ajan, joten suurimmat rekrytointitarpeet kohdistuvat edellä mainituille aloille.

Mustasaaren työpaikoista 61 prosenttia oli tuoreimman Tilastokeskuksen saatavilla
olleen tilaston mukaan vuonna 2006 palvelualalla. Jalostuksen osuus oli 28 % ja alkutuotannon yhdeksän prosenttia. (Kuva 5, taulukko 2.)

2%

9%

61%

28%

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2006
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2006
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2006
Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.2006

Kuva 5. Työpaikat Mustasaaressa 4

4

ks. Tilastokeskus 2010c: www.stat.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/499.html 11.2.2010
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Mustasaaren kunnassa toimii kaikkiaan viisi yrityskeskusta: Lintuvuori, Vikby I & II
sekä Raippaluodon ja Koivulahden yrityskeskukset. Lintuvuoren yrityskeskus on suurin Mustasaaren kunnan viidestä yrityskeskuksesta ja siellä toimii runsaat 70 yritystä,
jotka työllistävät yhteensä noin 500 henkeä. Lintuvuoreen on sijoittunut erityisesti
tuotanto- ja kuljetusalan yrityksiä. 5

Vikby I:n alueella toimii runsaat kaksikymmentä yritystä. Vikby II ei ole vielä käytössä,
mutta alue kaavoitetaan monipuolista tulevaa toimintaa silmällä pitäen. Raippaluodon
yrityskeskuksessa toimii seitsemän yritystä ja Koivulahden yrityskeskuksen alueella
kymmenen yritystä. 6

Taulukko 2. Työpaikat Mustasaaressa 7
Työmarkkinat
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2006
Työssäkäyvien henkilöiden osuus väestöstä, % 31.12.2006
Työttömyysaste, % 31.12.2006
Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.2006
Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä, % 31.12.2006
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2006

4 705
48,4
4,0
8 546
34,7
8,8

Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2006

27,9

Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2006

61,3

Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, %
31.12.2006

1,9

Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä yhtä työllistä kohti 31.12.2006

1,06

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2006

20,6

Yritykset
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2007

5
6
7

Mustasaaren elinkeinostrategia 2007: 4
Mustasaaren elinkeinostrategia 2007: 4
Tilastokeskus 2010c: www.stat.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/499.html 11.2.2010
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2.2 Alueen keskeiset toimialat ja kehittämisalat
Pohjanmaan TE-keskusalue on sopivanlaajuinen kokonaisuus koko Pohjanmaan
rannikkoseudun elinkeinoelämän kehityksen tarkasteluun ja tulevaisuuden arviointiin.
Pohjanmaan TE-keskuksen aluetalouskatsauksen 2009 mukaan teollisuus on tärkein
alueen arvonlisäyksessä ja palvelut työllisyydessä. 8

Vuonna 2008 Pohjanmaan TE-keskusalueen teollisuuden arvonlisäyksestä tuottivat
eri toimialat seuraavat osuudet: kone- ja laiteteollisuus 26 %, sähkötekninen ja elektroniikkateollisuus 26 %, metallinjalostus ja metallituoteteollisuus 17 %, paperi- ja
massateollisuus 12 %, kemianteollisuus 6 %, elintarviketeollisuus 4 %, kulkuneuvoteollisuus 3 %, puutavarateollisuus 3 %, rakennusaineteollisuus 2 %, graafinen teollisuus 1 % ja tevanake-teollisuus 1 %. Energiaklusteri tuotti koko Pohjanmaan TE8

Peltola 2009: 7
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keskusalueen teollisuuden arvonlisäyksestä ETLA:n arvion mukaan vuonna 2008
noin puolet. Kun siihen lisätään energiaklusteriin alihankintoja toimittava metallituotteiden valmistus, päästään noin kahteen kolmasosaan. 9

Pohjanmaan TE-keskusalueen työllisyydestä koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut kattoivat ETLA:n arvion mukaan vuonna 2008 yli kolmasosan ja kauppa yli viidesosan. Koko Suomeen verrattuna hoivapalvelut ja tietoliikenne ovat Pohjanmaan TEkeskusalueen erikoistumisaloja ja yrityspalvelut työllisyysosuudeltaan alimitoitetuimpia. Alueen palvelujen työlliset jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: koulutus sekä
terveys- ja sosiaalipalvelut 37 %, kauppa 18 %, yrityspalvelut 10 %, julkinen hallinto 9
%, kuljetus ja varastointi 8 %, muut palvelut 7 %, majoitus ja ravitsemus 4 %, tietoliikenne 3 %, rahoitus ja vakuutus 2 % ja kiinteistötoiminta 2 %. 10

2.3 Alueen yritysten nykyinen rekrytointitilanne sekä arvio tulevaisuudesta
Vaasan seudun yritysten ensisijainen rekrytointialue on Vaasan seutu 11 , josta pääasiassa rekrytoi 54 % alueen yrityksistä. Myös ulkomailta rekrytoivia on alueen yrityksistä 16 %. Yrityksistä 53 % on pitänyt rekrytointia haastavana vuosina 20052007. Rekrytointia helpottavina tekijöinä on pidetty organisaation hyvää mainetta,
positiivista imagoa ja oppilaitosyhteistyötä. 12

Selvitettäessä Vaasan seudun yritysten työvoima- rekrytointi- ja osaamistarpeita
2010-luvulla kävi selvästi ilmi yritysten varovaisuus yrittää ennustaa tulevia työvoimatarpeitaan. Taantuma-ajankohta ei itsessään ole otollinen tulevaisuudennäkymien
julkistamiseen, joten varovaisuus vastauksissa oli ymmärrettävää. Yleisinä tarpeina
9
10
11

12

Peltola 2009: 7
Peltola 2009: 9
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK määrittelee Vaasan seutuun kuuluvuksi seuraavat kunnat:
Vaasa, Isokyrö, Mustasaari, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Oravainen, Vähäkyrö ja Vöyri-Maksamaa
Ylimäki 2008
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nousivat esiin terveydenhoitohenkilökunnan tarve niin nyt kuin tulevaisuudessakin.
Väestön ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet korostuvat tällä seudulla muuta
maata tiukempien molempiin kotimaisiin kieliin kohdistuvien kielitaitovaatimusten
vuoksi.

Vaasa on rakentanut menestystään teollisuus- ja yliopistopaikkakuntana. Energiansäästöteknologian tarve jatkunee tulevaisuudessakin ja tuo tarpeita osaavan henkilökunnan rekrytointiin. Yliopisto- ja korkeakoululaitos ovat muutosten keskellä ja niiden
on selviytyäkseen löydettävä yhteistyö- ja synergiaetuja niin Vaasassa kuin lähialueillakin sijaitsevien oppilaitosten kanssa. Tämä seudullisuus luo osaltaan haasteita
myös rekrytointiin.

184
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100
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32
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Kuva 6. Ulkomainen työvoima yrityksessä/organisaatiossa
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2.4 Alueelliset ja koulutukselliset liittymät
Hankkeen kohdekunnat ovat toimeksiannon mukaisesti Vaasa ja Mustasaari. Työryhmätyöskentelyssä on huomioitu myös liittymäkohdat muuhun Vaasan seutuun.

Vaasa on Suomessa yksi harvoista kaupungeista, joihin pääsee kaikilla liikennevälineillä. Tavallisten maantie- ja rautatieyhteyksien lisäksi Vaasasta on säännöllisiä
suoria lentoyhteyksiä myös ulkomaille. Lento- ja laivayhteydet Ruotsiin ovat päivittäisiä. Suurille risteilylaivoille soveltuva satama sijaitsee vain noin kahden kilometrin
päässä kaupungin ydinkeskustasta. Rautatien sähköistys vuonna 2010 parantaa rautatieyhteyksien tarjontaa. Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa maailman luonnonperintökohde on vuonna 2006 UNESCO:n maailmanperintöluetteloon hyväksytty
Merenkurkun saaristo, Mustasaaressa. 13

13

ks. Raatikainen ja Ahopelto 2008b: 5
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Ulkomaalaistaustaisten osuus Vaasan asukasluvusta on Suomen neljänneksi suurin,
mikä näkyy kaupungin kansainvälisessä monikielisyydessä ja monikulttuurisuudessa.
Monipuolinen tiede-, ammatti- ja osin myös taidekorkeakoulutoiminta, kansainvälinen
teollisuus sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumat tuovat kaupunkiin kävijöitä sekä muualta Suomesta että ulkomailta.

Vaasa on Suomen vilkkaimpia opiskelijakaupunkeja. Vaasan seutu sijoittuu Suomen
aluejaossa monipuolisiin yliopistoseutuihin Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Oulun,
Tampereen, Turun ja Etelä-Karjalan rinnalle. Pääkaupunkiseutu vaikutusalueineen
on metropolialuetta. Muut seudut jakautuvat maakuntavetureihin, erikoistuneisiin teollisiin seutuihin ja muihin alueisiin. 14 Monipuolisella yliopistoseudulla on hyvät luontaiset lähtökohdat kasvuun ja kehitykseen. Yliopistokoulutuksesta hyötyminen edellyttää onnistumista osaajien rekrytoinnissa alueelle.

Vaasan yliopistosta valmistuneista jopa 44 % työllistyi vuonna 2004 Helsingin seudulle 23 %:n jäädessä Pohjanmaan maakuntaan valmistumisensa jälkeen. Tilastokeskuksen mukaan Vaasan yliopiston opiskelijoista toisaalta vain 28 % oli vuonna 2004
kotoisin Pohjanmaan maakunnasta, joten voidaan todeta Vaasan olevan yliopistokaupunkina valtakunnallisesti houkuttelevan. 15 Vaasa lähialueineen on vuosien
1997-2005 välillä noussut Suomessa niiden keskittymien joukkoon, joissa korkean
koulutustason erikoistumien osuus työllisistä on yli 10 % 16 .

Yhtenä valmistumisen jälkeisen poismuuton syynä voidaan pitää myös sitä, että
opiskelijat usein hakeutuvat jo kesätöihin pääkaupunkiseudulle eivätkä siksi opiskeluaikoinaan varsinaisesti juurru Vaasaan 17 . Osin tähän lienee syynä vaasalaisten
kesätyöpaikkojen riittämättömyys, osin asenteet ja kiinnostus. Tilannetta on mahdollista parantaa tehostamalla alueelle rekrytointia ja vahvistamalla sen edellytyksiä.

14
15
16
17

Sorama ja Saarakkala 2009: 147-148
Liiten 2007: A4
Huovari ja Lehto 2009: 53
Palm 2007: A4

12. huhtikuuta 2010

0

25

KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEET
PROSENTTIA 15 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ VUONNA 2004
15 SUURINTA KAUPUNKIA
10
20
30

41,5

Espoo

34,2
32,3
31,3
29,8
29,4
28,9
28,9
27,6
27,5
26,8

Helsinki
Oulu
Jyväskylä
Vaasa
Tampere
Hämeenlinna
Kuopio
Vantaa
Turku
Joensuu
Koko maa
Lappeenranta
Lahti
Kotka
Pori

40

25
24,5
23,2
22,6
22,4

LÄ HDE: TILA STOKESKUS

KA UP UNKISUUNNITTELU / KS 1.9.2006

Kuva 7. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet Suomen 15 suurimman kaupungin väkiluvusta vuonna 2004

Vastavalmistuneiden, erityisesti korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys oli
Tilastokeskuksen 18 mukaan Suomessa nousussa vielä vuonna 2007. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta sekä humanistiselta ja kasvatusalalta
valmistuneet. Maakunnittain työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 82 prosentista PohjoisKarjalan 61 prosenttiin. Pohjanmaalla työllistyttiin koko maan keskiarvoa paremmin
samoin kuin Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen
maakunnissa.

18

Tilastokeskus 2009: www.stat.fi/til/sijk/2007/sijk_2007_2009-03-25_tie_001.html 5.2.2010
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Kuva 8. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kunnittain
vuonna 2008 19

Voidaan sanoa, että Vaasassa yliopistotoiminta palvelee Suomessa valtakunnallisimmin mitattuna sillä, kuinka suuri osuus opiskelijoista on kotoisin muista maakunnista ja kuinka suuri osuus valmistuneista lähtee töihin muihin maakuntiin. Pohjanmaalla vain 16 % yliopisto-opiskelijoista opiskelee kotimaakunnassaan ja 19 % jää
valmistuttuaan opiskelumaakuntaansa.

19

Tilastokeskus 2010a: www.stat.fi/til/vkour/2008/vkour_2008_2009-12-04_kar_001.pdf 5.2.2010
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Taulukko 3. Kotimaakuntaan opiskelemaan jäävien ja opiskelumaakuntaan
työhön jäävien yliopistosta valmistuneiden osuus eräissä maakunnissa 20

Opiskelee

Työskentelee

kotimaakunnassa

opiskelumaakunnassa

Pohjanmaa

16 %

19 %

Etelä-Karjala

19 %

19 %

Keski-Suomi

25 %

32 %

Pohjois-Savo

29 %

39 %

Pohjois-Karjala

30 %

28 %

Pirkanmaa

35 %

45 %

Varsinais-Suomi

36 %

41 %

Lappi

38 %

32 %

Pohjois-Pohjanmaa

45 %

56 %

Uusimaa

56 %

79 %

Kaikki yhteensä

41 %

54 %

Maakunta

Opiskelunsa aloittavat ja opiskelunsa päättävät ovat suurimpia maakuntien välillä
muuttavia

ryhmiä.

Suomen

suurin

maakunnista

toisiin

liikkuvien

yliopisto-

opiskelijoiden osuus on myös Suomen paras vastavalmistuneiden rekrytointipotentiaali ottaa kiinni liikkuvasta korkeasti koulutetusta työvoimasta tarjoamalla houkuttelevia työpaikkoja Vaasassa ja sen lähiympäristössä.

20

Jauhiainen 2007, siteeranneet Nivalainen, Mukkala ja Tohmo 2009
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2.5 Odotukset koulutuksen, Vaasan kaupungin, seudun kuntien ja
elinkeinoelämän kehittämisyhteistyötä, strategioita ja palveluita
kohtaan
Koulutus on määritelty yhdeksi Vaasan strategisista painopistealueista. Kaupungin
eri oppilaitoksissa ja korkeakouluissa on yli 25 000 opiskelijaa. Vaasassa vuonna
1987 aloitettu ja päiväkodeista peruskoulun yhdeksännelle luokalle ulottuva ruotsin
kielen kielikylpymenetelmä on ollut esimerkkinä muulle Suomelle.

Englanninkielistä opetusta on tarjolla leikkikoulusta kansainväliseen ylioppilastutkintoon ja aina ammatilliseen tai korkeakoulututkintoon saakka. Vaasan seitsemässä eri
korkeakouluyksikössä on noin 12 000 opiskelijaa sekä yli kolmekymmentä suomen-,
ruotsin- tai englanninkielistä koulutusohjelmaa. 21

Vuonna 2007 valmistuneessa Vaasan kaupungin elinkeinopoliittisessa ohjelmassa
2020 on esitetty kaupungin elinkeinopolitiikan nykyiset lähtökohdat ja perusteltu visio
kaupungin elinkeinopolitiikan tulevaisuudesta vuoteen 2020 mennessä 22 . Ohjelmassa määritellään Vaasan nykyinen asema ja tilanne Suomen suurimpien kaupunkien
joukossa, Pohjanmaan keskuskaupunkina sekä kansallisten ja maailmanlaajuisten
muutosten vaikutuksessa. Vaasan elinkeinopoliittinen ohjelma perustuu kasvun ja
kehityksen skenaarioon ja Vaasan strategiaan ”Vaasassa hyvä elämä 2020”.

Elinkeinopoliittisen ohjelman 2020 mukaan Vaasa profiloituu seuraavan vuosikymmenen aikana kaupungissa puhuttujen kymmenien kielten, siellä kohdattavien eri
kulttuurien ja sijaintinsa mukaan monikieliseksi ja monikulttuuriseksi merenrantakaupungiksi. Lähitulevaisuuden Vaasa on houkutteleva kaupunki ihmisille tarjoamiensa
hyvien asumisen, työnteon, yrittämisen ja vapaa-ajanmahdollisuuksien ansiosta.
Kasvava ja kehittyvä Vaasa on myös hyvä kaupunki yrityksille osaavan työvoiman,
hyvän toimitila- ja tonttitarjonnan, toimivan logistiikan sekä kattavan innovaatiojärjestelmän ansiosta. Vaasan kaupunkiorganisaatio on toimiva ja erityisesti yrittäjyyden
tarpeisiin vastaava.
21
22

www.vaasa.fi/Suomeksi/Opetus_ja_koulutus
Raatikainen ja Ahopelto 2007; Raatikainen ja Ahopelto 2008: 5-6
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Vaasan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen kytkeytyy kaupungin strategiseen
ohjausjärjestelmään, alueen maankäyttöön sekä toimintaympäristönsä tulevaisuutta
määritteleviin strategioihin. Vaasan kaupungin elinkeinopoliittisella ohjelmalla on liitynnät Vaasan seudun, Pohjanmaan maakunnan ja Suomen laajuisiin elinkeinoelämää edistäviin ohjelmiin.

Vaasan elinkeinopoliittinen ohjelma myötävaikuttaa siihen, että vuoteen 2020 mennessä Vaasan väkiluku voi kasvaa muuttovoiton ja harkittujen kuntaliitosten kautta
120 000 asukkaaseen ja työpaikkojen määrä 55 000:een. Vaasan työpaikkaomavaraisuuden odotetaan tasoittuvan luontaisen työssäkäynti- ja asiointialueen mukaisen
kuntakoon myötä sadan prosentin tasolle, Vaasan tavoite on säilyttää ensimmäisen
sijansa Suomen suurimpien kaupunkien kilpailukykyvertailussa ja viennin osuudessa
teollisuustuotannon bruttoarvosta.

12. huhtikuuta 2010

Kuva 9.

Vaasan elinkeinopoliittisen ohjelman 2020 alkutilanne ja tulevaisuuden tavoitteet 23

23

Raatikainen ja Ahopelto 2008: 5-6
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Onnistuneen elinkeinopolitiikan myötä Vaasan tavoite on profiloitua Suomen innovatiivisimmaksi, monikulttuurisimmaksi, yritysmyönteisimmäksi ja osaavimman työvoiman kaupungiksi. Vuonna 2020 Vaasa haluaa olla Länsi-Suomen vetovoimaisin kaupan keskus, yhä tärkeämpi koko Väli-Suomen muualle Eurooppaan suuntautuvan
liikenteen yhtymäkohta, monipuolisen kulttuurin, matkailun ja asumisen keskus, jonka
maine ja houkuttelevuus ovat valtakunnan kärkitasoa.

Vaasan laatukäytävä rakentuu innovaatioprosessien alkulähteenä toimivan tiedepuiston, innovaatiojärjestelmään keskeiset palvelut tuottavan teknologiakeskuksen, innovaatioympäristön mahdollisuuksia kehittävän kehittämisyhtiön, toimitilatarjonnan sekä
merkittävimmän teollisen kasvun yhdistävänä vetovoimaisena liiketoiminnan kasvualueena. Energiaklusterin kärkiasema on saamassa rinnalleen voimistuvan mediaklusterin sekä myös muita toimialojen tukevien liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan kasvavat osaamisalat. Vuoteen 2020 tähtäävän Vaasan elinkeinopoliittisen
ohjelman lähtökohtana oleva vuoden 2007 alkutilanne ja tavoiteltava tulevaisuudentila voidaan esittää tavoitteiden ja keskeisten kehittämiskohteiden avulla kuvan 9 mukaisesti.

Vaikka Vaasan kaupungin tavoite onkin työssäkäyntialueen kokoinen Vaasa, on rekrytoinnissa ja strategisissa toimenpiteissä otettava huomioon myös se vaihtoehto,
että tämä ei toteudu. Mustasaaren tavoitteena työssäkäyntialueen kokoisen kunnan
muodostaminen ei ole.
Monipuolinen ja eri elämänvaiheisiin sopiva koulutus on yksi Vaasan seudun vetovoimatekijöistä kilpailtaessa asukkaista, työvoimasta ja yrityksistä. Etenkin pienimmissä yrityksissä ulkomaisen työvoiman vastaanottoon odotetaan myös kaupungilta
tai kunnalta apua. Ulkomaisten työntekijöiden halutaan jäävän seudulle.

Kotouttamiseen, suomalaiseen kulttuuriin ja kieliin sopeutumiseen sekä asumiseen
erityisesti alkuvaiheessa tarvitaan myös yritysten ulkopuolista tukea palvelujen ja
koulutuksen muodossa. Ulkomailta tulevat työntekijät tarvitsevat kielikoulutuksen ja
suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien peruskansalaistaitojen lisäksi apua sosiaalisen verkostonsa rakentamiseen.
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2.6 Vaasan elinkeinopoliittisen ohjelman 2020 mukaiset rekrytointiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet
Vuonna 2007 laadittu Vaasan elinkeinopoliittinen ohjelma 2020 rakentuu Vaasan
strategian mukaisesti. Elinkeinopoliittiset tavoitteet tarvitsevat toteutuakseen alueelle
paljon uutta osaamista, mikä on haaste paitsi koulutukselle myös rekrytoinnille. Seuraavassa taulukossa esitetään Vaasan elinkeinopoliittisen ohjelman 2020 tavoitteet ja
toimenpiteet ryhmiteltyinä kaupungin strategian osa-alueiden mukaisiin ryhmiin.

Taulukko 4. Vaasan elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Vaasan elinkeinopoliittisen ohjelman 2020 tavoitteet ja toimenpiteet
PROFILOINTI KIELTEN, KULTTUURIN
JA SIJAINNIN MUKAAN
Monikielinen ja kansainvälinen kaupunki
Kulttuurikaupunki Vaasa - Suomen monikulttuurisin kaupunki
Vaasan maineen ja Vaasa-brändin rakentaminen
Monipuoliset liikenneyhteydet ja hyvä
logistiikka
Sisä-Suomen portti Eurooppaan
Suomen innovatiivisin kaupunki
Paikallisen televisiotoiminnan kehittäminen

HOUKUTTELEVA KAUPUNKI
IHMISILLE
Työpaikkojen nostaminen 55000:een
vuoteen 2020
Turvallinen, viihtyisä monipuolisen asumisen kaupunki
Vetovoimainen kaupan keskus
Matkailukaupunki Vaasa
Asukkaistaan huolta pitävä kaupunki

HOUKUTTELEVA KAUPUNKI
YRITYKSILLE
Suomen yritysvaltaisin, investointeja
houkutteleva kaupunki
Vaasan yrityspuistot ja laatukäytävä
Vaasan tiedepuisto
Seudullinen kehitystoiminta ja houkutteleva innovaatioympäristö
Teknologiankehitys ja toimiva innovaatiojärjestelmä
Elinkeinoelämää vahvistava korkeakouluverkosto
Suomen energiaklusterin ydin
Nousevan mediaklusterin kaupunki
Suomen osaavimman työvoiman kaupunki
TOIMIVA
KAUPUNKIORGANISAATIO
Työssäkäyntialueen kokoinen 120 000
asukkaan kunta
Monipuolisen verkostotoiminnan kaupunki
Suomen yritysmyönteisin kaupunki
Vaasalaisuudesta etua vaasalaisille
Palvelusetelitoiminnan ulottaminen yrityspalveluihin
Elinkeinostrategian ajankohtaisuuden ja
kattavuuden varmistaminen
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2.6.1 Vaasan profilointiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Vaasa on jo nykyisin Suomen monikielisimpiä ja monikulttuurisimpia kaupunkeja.
Toimiva kaksikielisyys antaa myös hyvät lähtökohdat kansainvälistymiseen. Kielten ja
kulttuurien moninaisuus kertoo paikkakunnan suvaitsevaisuudesta ja vastaanottavaisuudesta. Se edistää kaupungin kehitystä innovatiivisena toimintaympäristönä kehityshakuisille yrityksille ja yksilöille.

Vuoteen 2020 ulottuvaksi Vaasan elinkeinopoliittiseksi tavoitteeksi on määritelty
Suomen monikielisimmän ja kansainvälisimmän kaupungin asema. Kieli-imagon kehittämistavoitteena on olla kaupunki, jossa tulee hyvin toimeen suomeksi, ruotsiksi ja
Suomessa parhaiten myös muilla kielillä.

Vaasassa on tavoitteena vuonna 2020 myös entistä monipuolisempi tuotteistettu kulttuuritarjonta, joka hyödyttää sekä asukkaita että matkailijoita. Kulttuuri on Vaasalle
vetovoimainen houkuttelevuustekijä, joka auttaa osaavan työvoiman houkuttelussa
koko seudulle.

Mediateollisuus kasvaa vauhdikkaasti sekä elinkeinona että innovatiivisia opiskelijoita
houkuttelevana koulutusalana. Kulttuuri hyötyy tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta. Kulttuurituotteita voidaan hyödyntää myös matkailun kehittämisessä.

Kaupungin maine on tärkeä houkuttelevuustekijä matkailijoille, opiskelijoille, kaupunkiin muuttajille, tapahtumajärjestäjille sekä yrityksille. Yrityksille maineen hallitseminen on yhä tärkeämpi kehittämiskohde. Sama koskee myös asukkaista ja yrityksistä
kilpailevia kaupunkeja. Tavoitteena on innovatiivisen ja uudistuvan Vaasan brändin
kehittäminen.

Vaasa on erityisesti Länsi-Suomen mutta myös koko Sisä-Suomen portti Eurooppaan. Vaasan kautta pääsee monia terveesti kilpailtuja reittejä pitkin suoraan Euroopan keskuksiin lentoteitse, Merenkurkun yli nopean laivaliikenteen avulla. Kehityssuunta pitkällä aikavälillä on kiinteä yhteys Merenkurkun ali tai yli sekä rautateitse
että autolla.
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Lentologistiikka-alueen toteuttaminen ja maaliikennekeskuksen suunnittelu ovat tärkeitä liikennelogistiikan kehittämishankkeita. Ne luovat perustaa Vaasan tulevaisuudelle monipuolisten liikenneyhteyksien ja hyvän logistiikan kaupunkina.

Nykytilanteessa Vaasa on esimerkiksi vienti / teollisuuden bruttoarvo -mittarin mukaan Oulun kanssa Suomen suurimmista kaupungeista vientisuuntautunein teollisuuskaupunki. Vaasa on elinkeinopoliittisen tavoitteensa mukaan vuoteen 2020
mennessä mahdollisimman kärjessä alueen eri innovatiivisuuden mittareilla toteutetuissa Suomen kaupunkien vertailuissa. Alueen innovatiivisuuden mittareita ovat
esimerkiksi bkt/asukas, ulkomailta muuttaneiden osuus asukkaista, korkeasti koulutettujen osuus asukkaista, yrittäjien osuus asukkaista, alueella puhuttujen äidinkielten
lukumäärä, korkean teknologian viennin osuus alueen viennistä. Alueen innovatiivisuus on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rekrytointitekijä kilpailtaessa erityisosaajista.

Vaasassa on suomalaisittain erityisen hyvät mahdollisuudet paikallisen televisiotoiminnan kehittämiseen, koska kaupungissa on ohjelma- ja elokuvatuotannon osaamista. Paikallistelevisiotoiminta toimii onnistuessaan Vaasan imagon, seudun yhteisöllisyyden, liiketoiminnan, kaupan ja matkailun edistäjänä. MediaCity ja muut alan
toimijat mahdollistavat sekä teknisen, kaupallisen että sisällöllisen kehittämisen. Alueen medianäkyvyys voi olla merkittävä tekijä myös alueelle rekrytoinnin edistämisessä.

2.6.2 Ihmisten kiinnostukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Alueen asukasluvun ja työpaikkamäärän kasvutavoitteet edellyttävät elinkeinoelämän
toimintamahdollisuuksista huolehtimista eli hyvää tontti- ja toimitilatarjontaa sekä työvoiman osaamisen ja työvoimatarpeiden hyvää kohtaamista. Vaasan seudun kehittäminen monipuolisen asumisen alueena edellyttää riittävästi tarjolla olevia erilaisia,
houkuttelevia ja laadukkaita asumismahdollisuuksia. Kaupungissa ja naapurikunnissa tarvitaan sekä edullisia että erityisen tasokkaita mahdollisuuksia sekä omistusettä vuokra-asumiseen.
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Vaasa varautuu asuntopoliittisen ohjelmansa avulla siihen, että vuonna 2020 kaupungissa on 120 000 asukasta. Kaupungin merellistä ympäristöä hyödynnetään kestävää kehitystä noudattaen. Asumismahdollisuuksia kehitetään monipuolisuutta ja
esteettömyyttä tavoitellen. Näin vaalitaan myös turvallisuutta, viihtyvyyttä ja ympäristön laatua. 24

Vaasa haluaa olla vuonna 2020 Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vetovoimaisin kaupan keskittymä. Laatukäytävää, keskustaa ja Kivihaan aluetta kehitetään monipuolisina kaupankäynnin keskuksina. Aktiivisesti tavoitellaan sekä
kotimaisten että ulkomaisten kaupan yritysten sijoittumista Vaasaan. Myös jo nykyisin
Vaasassa toimivien kauppojen laajenemispyrkimyksiin halutaan vastata positiivisesti
ja nopeasti. Tämän onnistumiseksi tarvitaan osaavaa kaupan alan työvoimaa.
24

Vaasan kaupunkisuunnittelu 2006: 3
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Vaasan kaupungin keskusta on seudun ihmisten kohtaamispaikka. Elävä kulttuuri ja
tapahtumat rakentavat Vaasan keskustaa koko seutua yhdistävänä kaupunkiidentiteetin ytimenä ja alueen rekrytointia tukevina houkuttelevuustekijöinä.

Matkailu on Vaasan elinkeinopoliittisten kehittämistavoitteiden mukaan vuonna 2020
yhä merkittävämpi elinkeino. Vaasa haluaa olla tunnettu ja imagoltaan vahva vapaaajan ja kokousmatkailukaupunki. Lapsiperheille tuotettujen matkailupalvelujen tarjontaa kasvatetaan nykyisestä. Lisäksi pyritään yhdeksi Suomen tärkeimmistä kokousja konferenssimatkailukohteista. Tämän odotetaan paitsi lisäävän alan työtilaisuuksia
myös edistävän seudun tunnettuutta ja houkuttelevuutta monien alojen osaajien rekrytointikohteena.

Uusia matkailutuotteita ja -palveluita luodaan jatkuvasti. Esimerkiksi kulttuuri ja urheilu sekä Merenkurkun saariston maailmanperintöstatus luovat uusia palveluja ja tuotteita sekä tuovat uusia kohderyhmiä Vaasan seudulle. Tämä on merkittävä haaste
myös koulutukselle ja rekrytoinnille.

Jotta strategia ”Vaasassa hyvä elämä 2020” voi käydä toteen asukkaiden arkitodellisuudessa, on tarpeen kehittää suoranaisesti elinkeinoelämän menestymiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös ihmisten fyysiseen, henkiseen ja hengelliseen huolenpitoon liittyviä toimenpiteitä. Niissä kaupungin yhteistyökumppaneina ovat myös
monet vapaaehtoisyhteisöt sekä seurakunnat. Kaupunkiin rekrytoitavia ja asumaan
muuttavia uusia asukkaita varten kehitetään aktiivisesti toimenpiteitä, joiden ansiosta
sekä ulkomailta että muualta kotimaasta muuttavat tuntevat itsensä tervetulleiksi
Vaasaan.

Vaasan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa 2020 todettiin, että haastavien asukaslukuja työpaikkamäärätavoitteiden toteutuminen edellyttää myös työperäistä maahanmuuttoa, jota varten tarvitaan lähitulevaisuudessa kuntien, elinkeinoelämän ja mielellään myös seurakuntien yhdessä toteuttama ohjelma. Vaasalaiseen palvelutarjontaan tutustuminen ja kaupunkiin asettuminen oli tehtävä helpoksi työn, opiskelun sekä perhesyiden perusteella tänne saapuville. Nyt valmisteilla oleva seudullinen rekrytointistrategia vastaa näihin tarpeisiin.
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2.6.3 Yritysten kiinnostukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Alueen houkuttelevuus näkyy paitsi suurena työpaikkaomavaraisuutena myös kaupan ja teollisuuden investointien houkuttelemisena. Kotimaiset ja ulkomaiset investoinnit lisäävät entisestään työllistämismahdollisuuksia kaupungissa ja edistävät hyvää kehitystä.

Kansainväliset toimijat etsivät parhaita asettautumispaikkoja uusista sijoittumismaista. Tässä kilpailussa monikielisellä ja monikulttuurisella Vaasan seudulla on hyvät
mahdollisuudet menestyä.

Vaasan elinkeinopoliittisena tavoitteena 2020 on kehittää Vaasan laatukäytävän avulla Vaasan palvelu-, teollisuus- ja liikevyöhykettä sekä osoittaa sijoittumismahdollisuuksia erilaisille teollisuus- ja liiketoiminnoille. Laatukäytävässä profiloidaan alueita
erilaisille teollisille ja liiketoiminnoille. Vaasan laatukäytävä ulottuu Palosaaren Vaasa
Science Parkista Strömberg Parkin kautta Airport Parkiin. Lisäksi pohjoisessa laatukäytävä ulottuu Kivihaan kauppakeskittymään.

Vaasa Science Parkissa kehitetään tiedepuistotoimintoja, Strömberg Parkissa teollisuuden toimintaedellytyksiä ja Vaasan Airport Parkissa nykyaikaisia teknologiankehittämistoimintoja. Nämä edellyttävät hieman toisista poikkeavaa rekrytointitoimenpiteiden suuntaamista. Yrityspuistojen kehittäminen on keskeisiä Vaasan kaupungin
keinoja rakentaa kestävää tulevaisuuttaan elinkeinoelämälähtöisesti. Vaasan laatukäytävän tiede-, teollisuus- ja teknologialähtöisissä yrityspuistoissa tarjotaan sijoittumismahdollisuuksia alkaville ja kasvaville korkean osaamisen yrityksille.

Vaasan tiedepuiston kehittäminen on Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007-2010
mukaan koko maakuntaa yhdistävä hanke. Tiedepuiston kehittäminen on myös tärkeä osa Vaasan korkeakoulukonsortion aluestrategian alueellisen vaikuttavuuden
kärkihanketta, jonka tavoitteena on innovaatiojärjestelmän ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Tiedepuistoon sijoittuva korkeakoulutustarjonta on keskeinen osa Vaasan
seudun houkuttelevuutta ja menestyksekkään osaajien rekrytoinnin perustaa sekä
nyt että tulevaisuudessa. Suomen kansallisena tavoitteena on luoda nykyistä kilpailukykyisempiä ja suurempia yliopistokokonaisuuksia. Kehittämiskeinoina on tuotu
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esille ja aloitettukin esimerkiksi huippuyliopisto-, liittoyliopisto- ja korkeakoulukonsortiohankkeita.

Vaasan korkeakoulukehitystä koskeva visio 2020 on, että Vaasassa on monitieteistä,
houkuttelevasti profiloitunutta, erilaisia osaamisia innovatiivisesti yhdistävää, myös
yrittäjyyteen valmistavaa innovatiivista yliopisto- ja ammattikorkeakoulutoimintaa. Tulevaisuuden rekrytoinnin haasteet eivät kohdistu vain osaavan työvoiman saavuttamiseen, vaan yhä enemmän myös uusimuotoisen työllistämisen ja monipuolistuvan
yrittämisen aikaansaamiseen ja sijoittumiseen. Tavoitteena on, että vuonna 2020
Vaasassa toimivat yliopisto- ja ammattikorkeakouluyksiköt houkuttelevat innovaatioja yrittäjyyssuuntautuneita opiskelijoita sekä kaikilta puolilta Suomea että laajasti
myös ulkomailta.

Kaupungin innovatiivisuus on yhä tärkeämpi menestystekijä kilpailtaessa asukkaista
ja yrityksistä. Vaasassa on kehittyvät toimijat, jotka vastaavat innovaatioympäristön
houkuttelevuudesta, innovaatiojärjestelmän toimivuudesta ja innovaatioprosessien
toteuttamisesta.
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Seudullinen kehitystoiminta on innovatiivisena seutuna kehittymisen edellytyksiä.
Kuntien omistama Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK rakentaa omistajakuntiensa
yhteistyötä seudun elinkeinopolitiikassa sekä toteuttaa Vaasan seudun aluekeskusohjelman. Seudulliseen kehitykseen sijoittaminen on alueen tulevaisuuteen sijoittamista. Sen myötä koko seutu kehittyy innovatiivisena ympäristönä. Innovatiivisuuden
tiedostaminen keskeiseksi menestystekijäksi alueen rekrytointitoimissa auttaa pitämään huolta innovaatioiden edellytyksistä, mikä taas pitkällä aikavälillä toteutuu paikallisten toimijoiden menestymisenä jo koko seudun hyvinvoinnin kasvamisena.
Omistuspohjaltaan teollisuutta, koulumaailmaa ja aluetoimijoita edustava teknologiakeskus Oy Merinova Ab on Vaasan seudun innovaatiojärjestelmän toimija, joka
huolehtii kansallisesta energiatekniikan osaamiskeskuksesta.

Vaasan korkeakoulujen opetustarjonta on liike-elämä- ja teollisuuslähtöistä. Myös
tutkimus- ja kehittämistoiminta on pitkälti elinkeinoelämävetoista. Korkeakoulukonsortiossa keskinäistä yhteistyötään rakentavat Vaasan yliopisto- ja ammattikorkeakouluyksiköt vahvistavat myös lähiympäristönsä elinkeinoelämän osaamista ja tarjoavat
käyttökelpoista rekrytointipohjaa.

Vaasa on jo nykyisin Suomen johtava energiateknologian kehittämisen ja siihen perustuvan teollisuuden paikkakunta. Vuonna 2020 Vaasa haluaa olla vakiinnuttanut
paikkansa Suomen energiaklusterin ytimenä. Energiateollisuus ja sitä palvelevat alihankintayritykset sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot muodostavat
kansainvälisesti tunnetun ja maailmanluokassa kilpailukykyisen verkoston, joka luo
alueelle kasvavaa teollista toimintaa, elinvoimaa ja työvoimakysyntää.

Mediaklusteri nousee elinkeinopoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2020 mennessä Vaasan toiseksi merkittäväksi tulevaisuudentekijäksi energiaklusterin rinnalle. Vaasan tiedepuistossa erityisesti Academillin yhteydessä
on kasvavaa mediatuotannon osaamista, joka jo nyt realisoituu valtakunnallisena
televisio-ohjelmatuotantona sekä alan tutkimustoimintana. Myös elokuvatuotanto on
aloitettu.

Media-alan osaaminen on houkuttelevuustekijä myös vaasalaiselle koulutukselle ja
liike-elämälle. Mediaosaamiseen perustuvan tuotannon kehittäminen tarjoaa mahdol-
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lisuuksia edistää kaupungin ja sen toimijoiden tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä kansallisesti että menestyksen myötä myös kansainvälisesti. Media-alan osaaminen on
haaste paikalliselle koulutukselle, jotta uudet työvoimatarpeet saadaan tyydytetyiksi.

Vaasa on Suomen kattavimpia koulutustarjontakaupunkeja. Se luo kestävän perustan myös laajalle ja osaavalle työvoimatarjonnalle. Koulutusta tulee edelleen olla laaja-alaisesti tarjolla eri asteissa ja eri aloilla. Koulutuksen on tarpeen olla entistä
enemmän yritysten tulevaisuuden tarpeista lähtevää.

Koulutustarjonnan kattavuutta ja ajanmukaisuutta varten tarvitaan jatkuva ja riittävästi
päivittyvä koulutustarpeiden ennakointijärjestelmä. TE-keskuksen ennakointityö auttaa erityisesti ammatillisen koulutuksen suunnittelussa. Myös korkeasti koulutettujen
tarpeita on selvitettävä ja saatettava koulutusorganisaatioiden suunnittelun pohjaksi.

2.7 Elinkeinoelämän tarpeet ja toiveet

2.7.1 Elinkeinoelämän näkemykset rekrytointitarpeistaan 2010-luvulla

Pohjanmaan ammattibarometrin (2009) ja toimialoittaisten trendiennusteiden mukaan
2010-luvulla Vaasan TE-toimiston alueella on pulaa erityisesti terveydenhuollon alan
työnhakijoista. Tätä käsitystä tukevat väestön vanheneminen ja suurten ikäluokkien
poistuminen työmarkkinoilta. Terveydenhuollon vaikeutuva työvoimapula koskee eri
alojen lääkäreitä, hoitajia sekä terapeutteja. Myös sosiaalityöntekijöistä, kodinhoitajista, kotiavustajista, perhepäivähoitajista ja psykologeista on kasvavaa pulaa. Muita
aloja, joilla työvoimatarve ylittää selvästi työvoimatarjonnan, ovat yrittäjät, tuote-,
myynti- ja vientipäälliköt, tuote-edustajat, puhelinmyyjät ja vartijat. Rakennusalalla on
pulaa raudoittajista, betonityöntekijöistä ja lattianpäällystäjistä. 25

25

LIITE 7
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Ylitarjontaa Pohjanmaan syksyn 2009 ammattibarometrin perusteella on Vaasan TEtoimiston alueella kuvataiteilijoista, sihteereistä, toimistotyöntekijöistä, atk-suunnittelijoista, mainosalan suunnittelijoista, rakennusalan sekatyöntekijöistä, ompelijoista,
koneistajista, työkaluntekijöistä, koneenasentajista, koneen- ja moottorinkorjaajista,
levysepistä, sähköasentajista, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajista, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikan kokoajista sekä kokeista, keittäjistä ja kylmäköistä. Ainakin
osa työvoiman ylitarjonnasta johtuu ajankohdan matalasuhdanteesta ja kääntynee
työvoimatarpeeksi taloudellisen suhdanteen kääntyessä nousuun. 26

Sähköpostikyselyssä Vaasan seudun yrityksiltä tiedusteltiin myös näkemyksiä ulkomaiseen työvoimaan liittyvistä hyödyistä. Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, ettei
mitään erityisiä hyötyjä ole. Kaikkiaan 16 % vastanneista näki ulkomaisen työvoiman
tarjoamiksi hyödyiksi osaamisen, ammattitaidon ja koulutuksen (ks. kuva 10).
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Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät hyödyt
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Ulkomaisesta työvoimasta nähtiin olevan hyötyä myös kansainvälisessä ympäristössä toimittaessa sekä silloin, kun oltiin kontaktissa kansainväliseen asiakaskuntaan.
Ulkomaisen työvoiman etuina nähtiin myös muun muassa motivaatio, luotettavuus,
kokemus ja ahkeruus sekä kielitaito ja kulttuuriosaaminen.

2.7.2 Elinkeinoelämän kuntien strategioita ja palveluita koskevat odotukset

Vaasan seudun elinkeinoelämä odottaa kuntien strategioilta erityisesti alueen elinvoimasta, kehityksestä ja houkuttelevuudesta huolehtimista. 27 Kuntien strategiat
eroavat laajuudeltaan toisistaan. Kunnan kokonais- tai päästrategia tarkastelee kunnan toiminnallista kokonaisuutta tai se voidaan rajata tarkastelemaan jotain toiminnan osa-aluetta. Kunnan strategia on suunnitelma, jossa kunta sopeuttaa toimintansa
toimintaympäristön muutoksiin ja käytettävissään oleviin voimavaroihin. 28

Erilaisia kuntien ja kuntayhtymien strategioita ovat esimerkiksi kuntastrategiat, sairaanhoitopiirien strategiat; palvelustrategiat, seudulliset palvelustrategiat, kuntien
palvelustrategiat; toimialastrategiat, kuntien henkilöstöstrategiat, kuntien ja kuntayhtymien viestintästrategiat ja -ohjeet, kuntien ja maakuntien kansainvälistymisstrategiat sekä kuntien ikääntymispoliittiset strategiat. 29

Kielitaito nousi sähköpostikyselyssä selvästi suurimmaksi ulkomaiseen työvoimaan
liittyväksi koetuksi haasteeksi (kuva 11). Erityisesti asiakaspalvelussa tarvitaan
yleensä molempien kotimaisten kielten hallintaa. Learning café -prosessissa tätä lähestyttiin myös pohtimalla mahdollisuuksia väljentää kielitaitovaatimuksia, etenkin
sellaisissa tilanteissa, että työyhteisöstä löytyy suomen- ja ruotsinkielentaitoisia asiakaspalvelijoita, vaikkakaan ei välttämättä molemmankielisiä. Joustavuutta ja tilannetajua edellytettiin niin rekrytointi- kuin asiakaskontaktitilanteisiin.

27
28
29

Ylimäki 2008
Hagerlund 2008: www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;55264;122868;39051 11.2.2010
Hagerlund 2008: www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;55264;122868;39051 11.2.2010
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kilpailukykyiset palkat

tietämättömän työvoiman hyväksikäyttö

Kuva 11.

Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät ongelmat ja haasteet

Kulttuurierot sekä työssä että vapaa-aikana pohdituttivat myös vastaajia. Myös perisuomalaiseen ylireagointiin kiinnitettiin huomiota: omallekin kulttuurillemme on osattava antaa arvoa samalla, kun arvostamme maahanmuuttajien kulttuureita. Integroitumisen ja kotoutumisen kannalta tärkeänä pidettiin sitä, että maahanmuuttajat otetaan mukaan normaaliin suomalaiseen elämään kulttuurierojen arastelemisen aikaansaaman eristämisen sijaan: on hyvä antaa tilaa erilaisille kulttuureille, mutta yksi
niistä on omamme.

Asuminen mainittiin ensimmäisen sähköpostikyselyn vastauksissa, samoin se puhutti
learning café -iltapäivän aikana useaan otteeseen. Samoin toisen sähköpostikyselyn
vastaajat nostivat asuntotarjonnan esiin vastauksissaan. Etenkin pätkätyövoimaa
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varten toivottiin järjestyvän kalustettuja vuokra-asuntoja vaivattomasti. Markkinoilla
onkin tämänkaltaista liiketoimintaa, mutta kysyntä ja tarjonta - tai tieto tarjonnasta - ei
kaikin paikoin ole vielä kohdannut.

Ideoidun seudullisen rekrytointiportaalin yhdeksi osaksi kannattaisikin koota majoitustarjonta esimerkiksi www-linkein lyhytaikaisista kalustetuista asunnoista omistusasumiseen saakka. Asunnontarve koskee yhtä lailla maansisäistä työperäistä maahanmuuttoa kuin ulkomailtakin tänne suuntautuvaa muuttoa, mutta vieraskielisen työvoiman on nykyisellään jokseenkin hankala omaehtoisesti ensimajoitustaan järjestää.
Yrityksissä tämä myös koettiin hallinnollisesti työlääksi ja siihen myös toivottiin kaupungin/kunnan apua.

Toisessa sähköpostikyselyssä (liite 8) tiedusteltiin, mitä rekrytointiin liittyviä palveluja
vastaajayrityksessä toivottiin sijaintikaupungin tai -kunnan järjestävän. Tässäkin yhteydessä nousi esiin tarve kattavaan seudulliseen informaatiopalveluun henkilöstöineen, sekä tätä yksityiskohtaisemmin vielä toive maahanmuuttajille suunnatusta
mahdollisimman kattavasta tietopaketista etenkin asumiseen ja elämiseen liittyvissä
asioissa.

Kaupunkikuvaan toivottiin kiinnitettävän huomiota, jotta se houkuttelisi perheitä sijoittumaan Vaasaan. Vastauksissa ehdotettiin myös kulttuuritarjonnan ja luontoelämysten kehittämistä houkuttelukeinoiksi. Lisäksi puolison työllistymiseen toivottiin mahdollisuuksia, esimerkkinä mainittiin valtion virastot.

Nykyistä suurempaa kuntakokoa todettiin tärkeäksi tavoitella myös siksi, että silloin
olisi helpompi rekrytoida asiantuntijoita ulkomailta. Koska koko Vaasan työssäkäyntialueen kattavat kuntaliitokset eivät vaikuta ajankohtaisilta kovin lähitulevaisuudessa,
on markkinoinnissa löydettävä muita keinoja vakuuttaa Vaasan yhdessä lähikuntineen olevan riittävän suuri ja houkutteleva sijoittumispaikka niin työntekijöille kuin
yrityksillekin.

Rekrytointimarkkinointiin kiinnitettiin vastauksissa huomiota ja painotettiin seudun
yhteisen markkinoinnin tärkeyttä: kaikki yhdessä suurena kokonaisuutena. Esimerkiksi Seinäjoen koettiin onnistuneen tässä Vaasaa paremmin, näyttäytyvän ulkopuo-

12. huhtikuuta 2010

45

lisille kokoaan isompana kun taas Vaasa seutukuntineen näyttäytyy todellisuutta pienempänä - ja todellisuutta ruotsinkielisempänä.

Kahden kielen rikkaudesta on vaara saada aikaan mielikuva esteestä ja hankaluudesta, ellei asiaa markkinoida oikein: ei kaksikielisyys voi tarkoittaa sitä, että jokaikisen Vaasan seudulle työhön tai opintojen vuoksi asettuvan on omasta äidinkielestään riippumatta osattava täydellisesti molempia Suomen virallisia kieliä - riittää, että
täällä molemmilla näistä kielistä tulee toimeen ja pystyy asioimaan, vaikka vain jommallakummalla, ja joskus esimerkiksi englanniksi, saksaksi tai vaikkapa ranskaksikin,
tapauskohtaisesti. Kaksikielisyyden korostamisesta on Vaasankin seudulla päästävä
aitoon, elävään ja suvaitsevaan monikielisyyteen.
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2.7.3 Elinkeinoelämän odotukset koulutukselta rekrytoinnin edistämiseksi

Englanninkielinen koulutus nähtiin vastauksissa ensiarvoisen tarpeellisena. Etenkin
perusopetus päiväkodista peruskouluun saakka nousi esiin useissa vastauksissa:
perheellisen ulkomaisen työntekijän rekrytointi helpottuu, jos lapsille on tarjolla myös
riittävän korkeatasoista englanninkielistä opetusta.

Etenkin korkeakoulutettu työvoima saattaa asettua perheineen Vaasan seudulle vain
pariksi vuodeksi, jolloin lapset eivät välttämättä edes ehdi oppia suomea tai ruotsia
riittävästi pystyäkseen koulunkäyntiin kielellä. Laadukas "kansainvälinen koulu" nähtiin yhtenä vetovoimatekijänä työvoiman rekrytoinnissa. Toisaalta alueelle jäävien
maahanmuuttajien lapsien soisi jo kotouttamisenkin vuoksi asettuvan tavallisiin suomen- tai ruotsinkielisiin kouluihin.

Toisessakin sähköpostikyselyssä kielikoulutus nousi esiin olennaisena asiana. Kieltenopetusta toivottiin järjestettävän myös ilta- ja viikonloppukursseina. Vastauksissa
ehdotettiin myös muun muassa työntekijöiden puolisoille yhteisiä kerhoja ja kieltenopetusta sekä selkeää tietoa "vaimoille" kouluista ja terveydenhoidosta.

Ulkomaalaisille opiskelijoille pidettiin tärkeänä tarjota tietoa Vaasan työmarkkinoista.
Myös verkottuminen ulkomaisten yliopistokaupunkien sekä maantieteellisesti läheisimpien maiden kanssa nähtiin hyväksi keinoksi rekrytoida osaajia Vaasan seudulle.
Tänne saapuneiden ulkomaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden sitouttamiseen alueellemme toivottiin toimenpiteitä.

Työnantajat luonnollisesti odottavat paikallisen koulutuksen tuottavan kaikilta kouluasteilta elinkeinoelämän tarvitsemilla tiedoilla ja taidoilla varustettuja ammattiosaajia.
Aikuiskoulutuksen odotetaan vastaavan ajankohtaisiin ja muuttuviin koulutushaasteisiin. Suunnittelijoita ja tuotekehittäjiä tarvitaan jatkuvasti sähkö- ja energiatekniikan
sekä konetekniikan aloille. Projektitaitoja vaaditaan sekä vastavalmistuneilta että kokeneilta ammattilaisilta. Myynnin ja markkinoinnin taidot eri aloille ja tuoteryhmiin sovellettuina ovat myös tärkeitä.
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2.7.4 Elinkeinoelämän odotukset ammatilliselta nuorisokoulutukselta, aikuiskoulutukselta, korkeakoulutukselta ja uudelleenkoulutukselta

Yhteisenä tekijänä kautta kouluasteiden todettakoon, että yritykset globalisoituvat
yhä enemmän, joten myös suomalaisten kielitaitoon on kiinnitettävä huomiota. Alueen teollisuus kaipaa ammattitaitoista työvoimaa, joten erityisesti (energia-)tekniikan
alan koulutus koetaan tärkeäksi. Vaasassa perinteikäs kauppatiede tarjoaa hyvän
tukialan tehtäviin alueen yrityksissä ja organisaatioissa. Väestön yhä ikääntyessä on
myös sosiaali- ja terveyspuolen opintosisältöihin sekä opiskelijoiden houkuttelemiseen alueellemme kiinnitettävä huomiota.

Kielitaitovaatimukset puhuttivat myös tässä yhteydessä: yritykset etsivät parhaita
ammattiosaajia, jotka eivät välttämättä hallitse molempia kotimaisia kieliä, toisinaan
eivät kumpaakaan. Käytännön kielikurssitus ja joustot julkisen sektorin kielitaitovaatimuksissa nousivat esiin niin sähköpostivastauksissa kuin learning café vastauksissakin. Muuttuvaan maailmaan on varauduttava huolehtien siitä, että Vaasan seudulle riittää jatkossakin osaavaa työvoimaa.
Tutkintojen vastaavuus 30 ja vaadittavat täydennysopinnot ovat osa niin nykypäivän
kuin tulevaisuudenkin koulutushaasteita. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen eli
tutkintojen vertailujärjestelmän odotetaan helpottavan EU-maiden erilaisten koulutusjärjestelmien ja tutkintojen vastaavuuksien määrittelyä. Tämä puolestaan helpottaa
EU-kansalaisten hakeutumista ulkomaille töihin, ja myös elinikäisen oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Viitekehyksessä painotetaan oppimistuloksia ja opittuja taitoja ja se kattaa aikuiskoulutuksen sekä ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen. Kaikkien EU-maiden on
vahvistettava kansallisten tutkintojärjestelmiensä ja eurooppalaisen viitekehyksen
väliset vastaavuudet vuoteen 2010 mennessä; tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2012 kaikissa uusissa tutkintotodistuksissa olisi selkeä maininta vastaavasta eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasosta.

30

Euroopan komissio 2010: ec.europa.eu/news/culture/080423_1_fi.htm 21.01.2010
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3 VAASAN ALUEEN SAAVUTETTAVUUDEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

3.1 Maan sisäinen muuttoliike
Myrskylä 31 arvioi, että tulevaisuudessa Suomen koko väestönkasvu toteutuu vain
muutamilla alueilla: maamme nykyisistä kunnista on tilastokeskuksen julkaisemassa
artikkelissa arvioitu kasvaviksi 202 ja pieneneviksi 214 kuntaa. Muuttoliikkeen merkitys on koko ajan vähentynyt ja ennuste olettaa vaikutuksen edelleen pienenevän.
Espoon, Vantaan, Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduilla luonnollisella väestönkasvulla on jo suurempi vaikutus kuin muuttovoitoilla (kuva 12).

Esimerkiksi Helsingin väkilukua syntyneiden enemmyys kasvattaa ennusteen mukaan 26 000:lla, maassamuutto ja siirtolaisuus vajaalla 3000:lla vuoteen 2025 mennessä. Näyttääkin siltä, että Helsingin seudun kunnissa syntyneillä on suurempi vaikutus kuntien väkilukuihin kuin muuttoliikkeellä, mutta Tampereen seudun kunnissa
taas muuttoliike kasvattaa väestön määrää. Ennustekauden voimakkain kasvualue
on Oulun seutu sen vuoksi, että alueen väkilukua lisää keskimääräistä korkeampi
syntyvyys sekä muuttovoitot. 32

Etelä-Suomeen arvioidaan muodostuvan yhtenäinen kasvualue Helsingin, Porvoon,
Lahden, Hämeenlinnan, Tampereen ja Turun ympärille. Alueen sisälle jäisi vain muutama väestöään menettävä kunta. Etelä-Suomea pienempiä kasvualueita puolestaan
ovat ennusteen mukaan ovat Jyväskylän, Seinäjoen, Vaasan, Kuopion ja Joensuun
seudut, jotka Seinäjokea lukuun ottamatta ovat yliopistoseutuja. Aro 33 puolestaan
listaa jaksolta 1975-2006 kymmenen dynaamista kaupunkiseutua väestökehityksen

31
32
33

Myrskylä 2007: www.stat.fi/artikkelit/2007/art_2007-07-12_003.html?s=0#3 27.1.2010
Myrskylä 2007: www.stat.fi/artikkelit/2007/art_2007-07-12_003.html?s=0#3 27.1.2010
Aro ja Moisio 2008: www.kuntalehti.fi/default.asp?sc=3125&sa=94743 27.1.2010
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näkökulmasta. Tässäkin joukossa on mukana myös Vaasan seutu. 34 Samoin tammikuussa 2010 julkaistu tutkimus listaa tulevaisuuden väestönkasvualueiksi Helsingin
kehyskuntien ohella lähinnä kuusi yliopistokaupunkia: Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio ja Vaasa ympäristöineen. 35

Kuva 12. Väestönmuutos kunnittain 2005-2025 36

34
35
36

Myrskylä 2007: www.stat.fi/artikkelit/2007/art_2007-07-12_003.html?s=0#3 27.1.2010
Kunnallisalan kehittämissäätiö: www.kaks.fi/node/539 (julkaistu 15.1.2010) 5.2.2010
www.stat.fi/artikkelit/2007/art_2007-07-12_003.html?s=0#3 (Päivitetty 31.7.2007) 27.1.2010
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Kuva 13. Väestömuutos 31.12.2008-31.12.2009 (ennuste)
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3.2 Maahanmuutto
Maahanmuuttajat ovat kasvava työvoimapotentiaali. Suomessa asuu nykyisin noin
220 000 ulkomaalaissyntyistä. Heillä on noin 120 000 Suomessa syntynyttä lasta.
Suurin osa maahanmuuttajista on naapurimaistamme Venäjältä, Virosta tai Ruotsista. 37 Vuoteen 2025 mennessä esimerkiksi pääkaupunkiseudun väestöstä arvioidaan
neljänneksen olevan äidinkieleltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. 38

OECD:n tilastojen mukaan vuonna 2006 Suomeen tuli työn takia 10 % maahanmuuttajista ja humanitäärisistä syistä 12 %. Valtaosa maahanmuutosta on perheiden
muuttoja ja yhdistämistä. 39

Sisäasiainministeriön ja Pohjanmaan Elyn tilastojen mukaan työperäinen maahanmuutto Pohjanmaalle on vähentynyt viime vuosina. Ulkomaalaisten osuus väestöstä
on Pohjanmaalla silti kasvanut jatkuvasti ja on nyt maan toiseksi korkein eli 3,2 prosenttia väestöstä. Vuoden 2008 lopussa ulkomaalaisia oli Pohjanmaalla yhteensä 5
554 henkilöä. Nettomaahanmuutto Pohjanmaalle oli vuosina 2005-2008 keskimäärin
noin 700 henkilöä vuodessa. 40

Vaasan asukkaista 71% on suomenkielisiä, 25 % ruotsinkielisiä ja noin neljä prosenttia puhuu äidinkielenään jotakin muuta kieltä. Vaasassa puhutaan yli viittäkymmentä
eri äidinkieltä. Vaasan asukkaista noin 96 % on Suomen kansalaisia ja noin neljä
prosenttia muiden maiden kansalaisia. Mustasaaren asukkaista 70 % on ruotsinkielisiä, 29 % suomenkielisiä ja noin prosentti äidinkieleltään muita. Mustasaaren kunnan
asukkaista on ulkomaiden kansalaisia samoin noin prosentin verran. 41

Vaasan asukkaat edustavat noin kuuttakymmentä eri kansallisuutta. Vaasa on pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Turun jälkeen asukasrakenteeltaan yksi Suomen
kansainvälisimmistä kaupungeista.

37
38
39
40
41

Helsingin Sanomat 30.8.2009; A6
S-ryhmän hallinnon seminaari 29.8.2009
Helsingin Sanomat 30.8.2009; A6
Vaasan Ikkuna 2010, nro 4: 6
Tilastokeskus 2010b. pxweb2.stat.fi/Dialog/Saveshow.asp 10.2.2010
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VAASALAISET ÄIDINKIELEN MUKAAN 31.12.2006
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LÄHDE: TILASTOKESKUS

Kuva 14. Vaasalaiset kieliryhmät

KAUPUNKISUUNNITTELU / KS 3.5.2007
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3.3 Seudun työvoimapoliittinen markkinointi
Yhtenä syksyllä 2003 toimintansa aloittaneen yhdeksän kunnan omistaman seudullisen kehittämisyhtiön, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin, tehtävänä on seudun
markkinointi. Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Laihia, Vähäkyrö, Isokyrö, Korsnäs, VöyriMaksamaa ja Oravainen pyrkivät myös yhteisen kehitysyhtiön avulla vahvistamaan
Vaasan seudun asemaa kilpailukykyisenä alueena. VASEKin tehtävät ovat seudullisen elinkeinoneuvonnan koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen, seudulliset elinkeinoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet sekä seudun
markkinointi. Tämän palvelun lisäksi on tässä WorkPlace-projektissa noussut esiin
tarve rekrytointikoordinointiin tehtävää varten palkatun henkilön tai palkattujen henkilöiden ja 24/7-avoimen Internet-portaalin avustuksella.

Vaasan työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa työnhakija- ja työnantajapalveluja. Työnhakijapalveluina autetaan työnhaussa Suomessa ja töihin ulkomaille hakeutumisessa.
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Erityisiä palveluja on suunnattu nuorille, erilaisia palkkatyöhön liittyviä vapaita harkitseville, työttömiksi jääville ja lomautetuille. Työnantajien palveluja ovat kotimaasta ja
ulkomailta rekrytointi, koulutus, tuet ja erilaisiin yrityksen epäjatkuvuuskohtiin liittyvät
palvelut. Lisäksi TE-toimisto toimii EURES-verkoston paikallisena yhteyspisteenä.
EURES-verkosto tarjoaa työtilaisuuksia 31 Euroopan maasta sekä tietoa toisessa
maassa työskentelemisestä ja asumisesta.

3.4 Kuinka houkutella osaajia Vaasan seudulle?
Yksi tärkeä kysymys rekrytointistrategiaa laadittaessa on se, miten houkutellaan
osaajia Vaasan seudulle. Millä keinoin saadaan ihmisiä käymään satunnaisesti tai
säännöllisesti Vaasan seudulla - sekä viipymään ja jäämään Vaasan seudulle? Taulukkoon 5 on koottu tällaisia keinoja.
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Millä keinoin saadaan ihmisiä käymään satunnaisesti tai säännöllisesti sekä viipymään ja jäämään Vaasan seudulle?

Tekijä

käymään
satunnaisesti

Tavoite
käymään
viipymään
säännöllisesti

jäämään

kertakonferenssit

toistuvat
teemapäivät

uudet kokemukset

omaleimaiset
kokemukset

tapahtumat

urheilukisat

joukkuepelit,
toistuvat messut

monipuolinen
tapahtumatarjonta

riittävä,
jatkuva
tapahtumatarjonta

kauppa

erikoiskaupat

automarketit,
markkinat

monipuolinen kaupan
tarjonta

riittävä
jatkuva
kaupan tarjonta

kulttuuri

konsertit,
teatteri,
taidenäyttelyt

toistuvat
laulujuhlat

omaksi koettava tarjonta

opiskelu

täydennyskoulutus

pitkäkestoinen
koulutus

tutkintoopinnot

työ

keikkatyö

pendelöinti

pätkätyö

vakituinen työ

säännölliset
tilaisuudet

oman
uskonnon
hyväksyvä
ympäristö

mahdollisuus
harjoittaa omaa
uskontoa

tilaisuudet

uskonto

kertaluontoiset
tapahtumat

oman kulttuurin
hyväksyttyys,
monipuolinen
tarjonta
koulutusta
vastaava
sijoittuminen
työelämään,
jatkokoulutus

Ihmisten houkuttelu seudulle voidaan jakaa neljään kohderyhmään, jotka ovat satunnaiset kertakävijät, säännölliset kävijät, viipyvät ja Vaasaan asettuvat. Ensin pitää
houkutella kertakävijöitä, joista voi riittävän kiinnostuksen myötä kehittyä säännöllisiä
kävijöitä, erilaisia ajanjaksoja kaupungissa viipyviä ja parhaiten onnistuneissa tapauksissa kaupunkiin asettuvia uusia vaasalaisia. 42

42
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Kertakävijöitä houkuttelevat tapahtumat, sukulaiset, ystävät, kokoukset, kongressit,
messut, liiketapaamiset ja erilaiset matkailutuotteet. Säännöllisiä kävijöitä saadaan
työssäkävijöistä, toistuviin tapahtumiin osallistujista, kaupoissa kävijöistä sekä lähiseudun loma-asukkaista. Erilaisia ajanjaksoja kaupungissa viipyviä ovat opiskelijat ja
määräaikaiset työssäkävijät. He ovat viestinviejiä Vaasan vetovoimasta ja mahdollisuuksista eli mahdollisesti houkuttelevat muita kiinnostumaan Vaasasta. Vaasaan
asettuvia ovat kaupunkiin työllistyneet ja muut kaupunkiin asumaan muuttavat. He
ovat kaupunkien välisessä asukaskilpailussa voitettuja. 43
Keskeinen uusien asukkaiden houkuttelevuustekijä on työ. Vaasassa sellainen on
myös opiskelu. Työ- ja opiskelumahdollisuuksien löytäminen vaatii alueen tunnettuutta ja houkuttelevuustekijöiden esillä pitämistä. Suomen yleisiä houkuttelevuustekijöitä
ovat esimerkiksi puhtaus, rauhallisuus, hyvä yhteiskuntajärjestys ja elintaso. Vaasan
houkuttelevuustekijöitä voivat olla esimerkiksi energiaklusterin työ- ja koulutusmahdollisuudet sekä erilaisia kieliä ja kulttuureita suvaitseva ilmapiiri.

Alueen kehittyminen innovatiiviseksi vaatii kyvykkyyden, luovuuden, teknologian ja
muun erilaisuuden vähintään sietämistä 44 . Suomessa Vaasa on paikka, jossa nämä
edellytykset ovat monia kilpailevia kaupunkeja paremmassa kunnossa.

43
44
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4 REKRYTOINTISTRATEGIAN SUUNTAVIIVOJA

4.1 Learning café -sessio WorkPlace-projektissa
WorkPlace-projektin Learning café -sessiossa reilut kolmekymmentä alueemme toimijaa käsitteli lyhyiden alustusten ja yleiskeskustelun jälkeen viidessä pöydässä neljää aiheeseen liittyvää eri aihepiiriä. Pöytään 1 koottiin Johanna Ahopellon johdolla
näkemyksiä rekrytoinnin haasteista ja ongelmista, pöytään 2 Ilkka Raatikaisen johdolla työvoiman houkuttelun keinoja, pöytään 3 Mirja Törmän johdolla kotouttamisen
piirteitä ja pöytään 4 Ritva Mertaniemen johdolla näkemyksiä tarvittavista palveluista.
Lisäksi Liisa Wahlströmin luotsaamassa pöydässä 5 saattoi esittää ”vapaita ajatuksia” aihepiiristä. Näistä pöytien 1, 2 ja 5 tuotokset käsitellään työnjaon mukaisesti
tässä raportin ykkösosassa ja pöytien 3 ja 4 tuotokset raportin kakkososassa.

Jokainen työpajaosallistuja pyydettiin käymään learning café -session aikana kaikissa pöydissä vähintään kerran. Pöytien moderaattorit pysyivät omissa pöydissään koko session ajan ja kirjasivat ylös tuloksia sekä ohjasivat niiden ryhmittelyä. Lopuksi
pöytiin muodostuneet ryhmät valitsivat tärkeimpinä pitämänsä asiat esitettäviksi läsnäolijoille. Learning café -prosessia tuotoksineen on kuvattu tätä tarkemmin liitteissä
1 ja 2.

4.1.1 Rekrytoinnin haasteet ja ongelmat

Rekrytoinnin haasteita ja ongelmia käsiteltäessä nousivat kokonaisuuksina esiin
osaaminen, hakijat ja rekrytointi. Ratkaisuna näihin haasteisiin päädyttiin esittämään seudullista rekrytointipalvelua, johon sisältyisi myös portaali. Palvelun käyttäjiksi kaavailtiin erityisesti alueen pk-yrityksiä ja julkista sektoria, sillä suuryrityksillä
ajateltiin jo olevan omat rekrytointitapansa ja -kanavansa. Suuryritystenkin toivottiin
silti osallistuvan palveluun esimerkiksi portaalin kautta toimivina linkkeinä omille rek-
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rytointiaiheisille www-sivuilleen. Näin saavutettaisiin yhden luukun periaatteeseen
kuuluva alueellinen kattavuus: kun työhakija etsii työtä Vaasan seudulta, hän pääsee
heti käsiksi kaikkiin alueemme avoimiin työpaikkoihin.

Rekrytointiportaalin sisällöksi esitettiin koko alueen työpaikkatarjontaa, asumisen
mahdollisuuksia sekä alueen toimijoiden www-sivuja tarpeellisine linkkeineen. Erityisen tärkeänä pidettiin riittävää kielivalikoimaa, jotta myös kotimaisia kieliämme taitamattomat työnhakijat löytäisivät palvelun kautta heille soveltuvat työtehtävät. Suomen, ruotsin, englannin ja saksan lisäksi etenkin venäjänkieliset osiot saivat kannatusta.

Ryhmässä keskusteltiin myös rekrytointikoordinaation sekä varsinaisen rekrytointikoordinaattorin tarpeesta. Tällaisen henkilön tarpeellisena rekrytointiperusteena nähtiin riittävä asiantuntemus paitsi rekrytointiasioista, myös ulkomaille suuntautuvassa
rekrytoinnissa kokemus kohdemaista ja niiden työ- sekä muusta kulttuurista.

Jotta seudullinen rekrytointipalvelu toimisi käytännössä, esitettiin sen taustalle eräänlaista seudullista "rekrytointivaltuuskuntaa". Myös palautejärjestelmän ja itsekorjaavuuden tarve nähtiin suureksi.

4.1.2 Rekrytointiosaaminen

Osaaminen, myös toimintatavoissa, koettiin luonnollisesti ensiarvoisen tärkeäksi, jotta rekrytoinnissa onnistuttaisiin. Koska molemmat maamme viralliset kielet kuuluvat
yleisyytensä puolesta maailmassa melko marginaalisiin kieliin, nousi useissa kommenteissa juuri kielitaito esiin. Jotta etenkin palvelualoilla pystyttäisiin saavuttamaan
vaaditut kielitaitovaatimukset, nähtiin erilaiset kurssit keinoksi vastata rekrytoinnin
haasteisiin. Myös joustoa kielitaitovaatimusten suhteen edellytettiin silloin, kun se on
perusteltua.

Työntekijän motivaation hyödyntäminen nousi esiin olennaisena rekrytointiosaamisen
välineenä. Etenkin maahanmuuttajien tarpeenmukaista koulutustarjontaa pidettiin
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tärkeänä. Olennaista on, että se kattaa myös perheenjäsenet, mikäli kyse on alueellemme pysyväisluonteisesti sijoittuvista maahanmuuttajista. Tärkeää on, että työperäisen maahanmuuton kautta saapuvien työntekijöiden perheenjäsenetkin paitsi kotoutuvat, myös tavallaan sitoutuvat seudullemme.

Tässä yhteydessä keskusteltiin myös yhteisöllisyyden merkityksestä viihtymiseen ja
yleensä elämänlaatuun. Yhtenä esimerkkinä aiemmissa yrityshaastatteluissa nousi
esiin kertomus yrityksen ensimmäisestä maahanmuuttajataustaisesta työntekijästä,
venäläisnuorukaisesta, joka vielä vuosien jälkeen muisteli, miten mukavaa oli, kun
häntä heti ensimmäisenä viikonloppuna haettiin mukaan pelaamaan jalkapalloa työkavereiden kanssa. On tärkeää, että pääsee mukaan ryhmään heti alusta saakka.

Joustavuus nousi esiin tärkeänä toimintatapana. Kielitaitovaatimuksista on voitava
tarvittaessa joustaa, asiakkaita on pystyttävä ohjaamaan myös kielen mukaan - kieli
ei saa muodostua esteeksi rekrytoida parhaita mahdollisia osaajia alueellemme. Toisaalta keskustelua aikaansai myös tutkintojen vastaavuus ja sen todentamisen vaikeudet, toisaalta ennakkoluulot ja yleiseksi koettu oletus, että suomalaiset tutkinnot
olisivat tasokkaampia kuin muut. Tämä dilemma edellyttäisi paitsi rekrytointi- myös
koulutuspoliittista osaamista. On toki luonnollista, että usein paikalliset tutkinnot voivat sopia paikallisiin tarpeisiin muita paremmin.

4.1.3 Hakijat

Olennaista rekrytoinnin kannalta on se, minkälaista työvoimaa seudullemme saadaan. Mitä kauempaa työvoimaa houkutellaan, sitä tärkeämpää on ottaa huomioon
myös työnhakija perhe: perheensä kanssa Vaasan seudulle muuttava työntekijä todennäköisesti on valmiimpi sitoutumaan alueellemme tänne jäädäkseen kuin "matkalaukkuhommia" tekevä keikkatyöläinen, jonka perhe saattaa asua tuhansien kilometrien päässä.

Työvoiman liikkuvuus on myös olennainen kysymys rekrytoinnin haasteiden kannalta. On myös otettava huomioon työkulttuurin muutokset, epätyypillisten työsuhteiden
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muuttuminen käytännössä yhä yleisimmiksi ja "nomadisukupolven" syntyminen: kaikki eivät edes tavoittele vakituista virkaa samassa työpaikassa eläkkeelle jääntiin
saakka.

Nykymaailma on avoimempi ja helpommin haltuunotettavissa ja omaksuttavissa kuin
aiemmin. Työnteko ja eläminen itsessään ei ole enää niin paikkaansidottua kuin se
vielä muutama vuosikymmen sitten itsestäänselvästi oli. Nykypäivän siirtolaisten lähtökohdat ja koulutustaso ovat hyvinkin erilaisia kuin aikoinaan. Myös tämä on tiedostettava rekrytointistrategiaa toteutettaessa.

4.1.4 Rekrytoinnin toimivuus

Rekrytoinnin toimivuus on suuri haaste rekrytointistrategialle. Jotta rekrytointi olisi
paitsi onnistunutta, myös toimivaa, on toiminnalla oltava riittävä jatkuvuus. On tiedettävä, mistä rekrytoidaan, ja kuka vastaa rekrytoinnista. Yhtenä ratkaisuna tähän näh-
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tiin yhtenäisen rekrytointimallin, -organisaation tai -rakenteen luominen kunnille ja
organisaatioille; rekrytointiportaali.

Osana rekrytoinnin toimivuutta on kiinnitettävä huomiota työvoiman pitoon sekä siihen, miten pitkäksi aikaa työvoimaa ollaan rekrytoimassa. Mitä kaukaisemmista
maista rekrytoitavat tulevat, sitä tärkeämpää on huolehtia myös asumisen onnistumisesta: paitsi saunan, myös pesutuvan käyttö saattaa olla tuntematonta maahanmuuttajalle.

Yhtenä rekrytointikoordinaation osana tulisi olla rekrytoijille tarjottavaa tietoa siitä,
mitä kaikkea yhtiö tarvitsee hakijan lähtömaasta, aina koulu- ja työtodistuksista lähtien. On myös tärkeää, että annettu tieto on paikkansapitävää ja että Vaasan seudulle
pystytään löytämään parhaat ja osaavimmat sekä sitoutuneet työntekijät, niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

4.2 Työvoiman houkuttelu Vaasan seudulle
Kun tammikuisessa learning café -sessiossa käsiteltiin työvoiman houkuttelua Vaasan seudulle, nousivat neljäksi tärkeimmäksi tekijäksi työ, perhe, koulu ja alueen
imago. Osa näihin ominaispiirteisiin kuuluvista ajatuksista ja ideoista sisältyi myös
pöydässä 1 käsiteltyihin rekrytoinnin haasteisiin ja ongelmiin, mutta tässä yhteydessä
ne tuodaan esiin nimenomaan työvoiman houkutteluun liittyen.

4.2.1 Työ osana työvoiman houkuttelua

Työ itsessään on selkeästi tärkeä osa työvoiman houkuttelua: motivoiva, mielekäs
työpaikkatarjonta aikaansaa sekä osaavan työvoiman siirtymistä alueellemme että
helpottaa työvoiman pitoa täällä. Vaikka rekrytointistrategiassa etsitäänkin keinoja
osaajien houkutteluun, koettiin muuttajan oma motivaatio tärkeämmäksi kuin ulko-
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puoliset impulssit. Myös raha ratkaisee: kilpailukykyinen palkka ja kohtuullinen veroäyri motivoivat työntekijöitä myös pysymään alueellamme. On oltava edellytykset
myös elintason kasvattamiseen.

Pöydässä koettiin, että työtä kyllä on alueella tarjolla, mutta myös muut palvelut on
saatava sujuviksi. Samoin työnantajan kohtuullisen nopea päätöksenteko rekrytoinnissa nostettiin esiin: parhaat osaajat saattavat lähteä muualle, jos prosessi pitkittyy.

Myös tässä pöydässä otettiin esiin asenteet ja niiden vaikutus työvoiman houkutteluun. On tärkeää, että tänne tulijat otetaan heti työyhteisöjen "täysjäseniksi". Tämän
prosessin joustavoittamisessa auttaa myös työnantajan sekä työyhteisön hyvä kulttuuriosaaminen.

Yhtenä työvoiman houkuttelun keinona nähtiin Vaasan sijainti hyvien kulkuyhteyksien
päässä: tänne on helppo tulla niin maitse, meritse kuin ilmateitse. Alueelle ominaisena erillisryhmänä löydettiin aikoinaan Ruotsiin työn perässä lähteneet siirtolaiset perheineen: paluumuuttajia Ruotsista kannattaisi informoida Vaasan seudun työpaikkamahdollisuuksista ja jopa kutsua heitä tänne takaisin, töihin.

4.2.2 Perheen asema työvoiman houkuttelussa

Perheineen muuttava työntekijä on alttiimpi jäämään alueelle kuin yksinään pätkätyössä piipahtava kävijä. Jotta koko perhe viihtyisi ja integroituisi tänne, koettiin hyvä
asunto tärkeäksi: viihtyisä, sopivalla paikalla sijaitseva koti puhtaassa, turvallisessa
ympäristössä koko perheelle.

Työntekijän perheen kokonaisvaltainen hyvä vastaanotto nähtiin tärkeäksi: mitä työntekijän mahdollisesti kielitaidottomat puoliso ja lapset tekevät päivisin? Ryhmässä
todettiin, että "meidän saumamme pitäisi olla hyvin toimivat palvelut koko perheelle":
käytännön kielikoulutus, työntekijän puolison huomioiminen, nopea kotouttamisen
aloitus, koko perheelle toimivat palvelut - ja tekemistä, niin harrastusten kuin urhei-
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lunkin parissa. Myös mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoaan tavanomaisena pienenäkin osana elämää on asia, jota ulkomailta muuttavat toisinaan tiedustelevat.

Mahdollisuuksia on paljon, mutta niistä on tiedotettava keskitetysti, jotta tieto löytyy.
Ideoitu rekrytointiportaali voisi toimia tällaisenakin kanavana: näin työskentelet, asut,
elät ja harrastat Vaasan seudulla.

4.2.3 Koulun rooli

Englanninkielisen peruskoulutuksen tärkeys ulkomaisen korkeasti koulutetun keikkatyövoiman perheiden kohdalla nähtiin tärkeänä: ellei työntekijä aio jäädä jokseenkin
pysyvästi maahamme, ei perhe todennäköisesti koe suomen ja ruotsin kielten opiskelua olennaisen tärkeäksi lastensa koulutuksessa. Myös kielellinen tuki lasten koulutiellä nähtiin tärkeänä - samoin se, ettei kielitaidottoman maahanmuuttajaperheen
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vanhempiaan nopeammin kielen oppineesta alaikäisestä lapsesta saisi pakon edessä tulla vanhempiensa tulkkia ja siten "huoltajaa".

Vaikka keskustelu osin tarttuikin juuri kielitaidottomien maahanmuuttajien kieli- ja
ammattikoulutukseen, on muistettava, että tämänkaltaista työperäistä tai muuta
maahanmuuttoa on kuitenkin hyvin vähän. Yritykset etsivät ensisijaisesti ammattitaitoisia osaajia, niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Myös tämänkaltaisen työvoiman
usein korkeastikin koulutetuille puolisoille tarvitaan työpaikkoja ja lapsille opiskelupaikkoja.

4.2.4 Alueen imago

Tärkeä tekijä työvoiman houkuttelussa Vaasan seudulle on alueen hyvä, selkeä ja
todenmukainen imago. Kuten tunnettua, jokaisella organisaatiolla on tavara tai palvelu, jota se valmistaa ja tarjoaa jossain ympäristössä ja josta se jollain tavalla viestii.
On kiinni organisaation omasta panostuksesta, miten hyvin se tämän tehtävänsä hoitaa ja miten hyvin se onnistuu identiteettinsä ja imagonsa yhteensovittamisessa.
Toimivan, rehellisen imagon kautta kaupunginkin on mahdollista saavuttaa kilpailuetua pyrittäessä tavoittelemaan yhä uusia veronmaksajia Vaasan seutua kehittämään.
Imago ei ole pelkkä keinotekoinen kuva, jonka turvin voi saada asiakkaat hankkimaan yrityksen tarjoaman tuotteen tai jonka kautta voi kuin taikaiskusta saada suomalaiset pyrkimään vaasalaisiksi. Imago auttaa asiakasta, esimerkiksi potentiaalista
muuttajaa, päätöksenteossa, saa hänet hakeutumaan yritykseen, kaupunkiin tai
vaikka maakuntaan; hankkimaan tarjotun tuotteen, preferoimaan yritystä tai asuinpaikkaa sen kilpailijoihin nähden. Täytyy löytää keino erottua, ja erottua edukseen.

Kaupungin tai kunnan asiakas eli asukas haluaa saada verovaroilleen vastinetta, ja
kaupungin/kunnan tehtävä on tätä vastinetta tarjota. On esimerkiksi puhuttu paljon
Vaasan kaavoitustilanteesta ja tonttimaan tarjonnasta; mielenkiintoista on pohtia,
miten tämä kirjoittelu on muokannut mielikuvaa Vaasasta. Viestintä on taitolaji, ja
puutteellisen tiedon varassa taistelu on useimmiten surullista katsottavaa. Mitä pää-
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töksentekoon tulee, lopulta työntekijäkandidaattikin valitsee niin kaupassa kuin kaupungissa mielikuviaan ja oletuksiaan.

Osa toimivaa imagotyötä on tiedotus. Toimiakseen sen on oltava paitsi totuudenmukaista, luotettavaa, avointa ja riittävää, myös suunnitelmallista, loogista ja positiivista.
Hyvien kokemusten ja esimerkkien voimalla alueen imago vahvistuu ja kehittyy entistä houkuttelevampaan suuntaan.
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5 TOIMENPITEET REKRYTOINTITARPEIDEN TÄYTTÄMISEKSI

5.1 Seudullinen rekrytointipalvelu
Ratkaisuna rekrytointihaasteisiin esitetään tässä raportissa seudullista rekrytointipalvelua, Welcome Officea, johon sisältyisi myös Internet-portaali. Tämän "yhden luukun
periaatetta" noudattavan palvelun kautta työn vuoksi Vaasan seudulle muuttava löytäisi koordinoidusti yhdestä paikasta tietoa ja palveluita, joita niin maassa- kuin maahanmuuttajat alueelle asettuakseen tarvitsevat: työ, koulut, asuminen, kurssit, harrastukset, kulttuuri- ja vapaa-ajanaktiviteettien tarjonta sekä terveyspalvelut.

Kuva 15. Esimerkki mahdollisesta rekrytointiportaalista
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Esimerkkejä tämänkaltaisesta palvelusta on jo, ja yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona on liittyminen mukaan Infopankki.fi-palveluun 45 . Infopankin sivuille on koottu
maahanmuuttajille suunnattua tietoa yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista
Suomessa: perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, Suomessa
asumiseen tarvittavista luvista, asunnon löytämisestä, suomen kielen opiskelusta,
työstä ja yritystoiminnasta, opiskelusta, terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista, avusta kriisitilanteissa, kulttuurista ja vapaa-ajan palveluista ja yhdistystoiminnasta Suomessa, sekä linkkejä sivuille, joilta on löydettävissä lisätietoa. Linkittyminen tällaiseen
valmiiseen palveluun sekä palvelun muokkaaminen myös maassamuuttoa palvelevaksi edesauttaisi osaltaan työperäistä maassa- ja maahanmuuttoa Vaasan seudulle.

Vaasan seudun "Welcome Office" voisi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita niin seudulle muuttoa harkitseville kuin tänne jo asettuneillekin:

perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toiminnasta sekä lainsäädännöstä
o tärkeät puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja www-linkit
o seudun kartta, johon on merkitty mm. terveyskeskus, sairaala, poliisi,
postit, pankit, koulut, kaupat jne.
perustietoa suomalaisesta työelämästä
o työntekijän ja työnantajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
o palkkaus, verotus, terveydenhoito, lomat, eläkekertymä, ammattiliitot
jne.
asuminen ja eläminen
o vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuminen suomalaisine erityispiirteineen
o linkkejä niin kalustettujen kuin kalustamattomienkin asuntojen tarjoajiin
ja myös kiinteistönvälityspalveluihin (Pikipruukki; Etuovi, Oikotie jne.)
o neuvontaa vuokrasopimuksen solmimiseen ja sähkö-, vesi-, puhelin-,
Internet- ym. liittymien hankintaan
o vakuutukset
o lasten päivähoito, neuvolat, perheenjäsenten terveydenhoito...

45
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o kaupat, pankit, postipalvelut
pankkitili, pankkikortti, laskujen maksaminen Internetissä
o taloyhtiön pesutupa, varastokomerot ja sauna
o siivous- ja pesulapalvelut
o asuminen suomalaisessa kerrostalossa
järjestyssäännöt
esim. mitä kunnostustöitä saa tehdä itse
o jokamiehenoikeudet
o kuluttajansuojalaki
kehdosta hautaan: miten toimia syntymän tai kuoleman kohdatessa
Suomessa
vapaa-aika
o harrastusmahdollisuudet, liikunta, urheilu, kulttuuri, kirjasto, museot,
uimahalli...
o yhdistykset, kuorot, urheiluseurat, taidepiirit
koulutus
o kielikurssit, harrastekurssit
o peruskoulu, lukio, ammatilliset opinnot, korkeakouluopinnot
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi
o tietoa opintojen sekä maksuttomuudesta että joidenkin kurssien maksullisuudesta
o tietoa ulkomaisten opintojen vastaavuudesta, mahdollisesti vaadittavista lisäopinnoista, todistuksista ja muista asiakirjoista
liikennevälineet ja matkustus
o bussiliput, aikataulut, liikennesäännöt, vakuutukset...
yhteinen tutustumis-, "integroitumispäivä" kerran vuodessa seudulle
muuttaneille ja täkäläisille toimijoille
o Vaasa-Mustasaari-kiertoajelu: "tutustu uuteen kaupunkiisi/kuntaasi"
arjen sujumisen alkuun auttava yhteyshenkilö
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5.1.1 Seudullisen rekrytointipalvelun sijainti ja rahoitus

Seudullisen rekrytointipalvelun toimipisteen, Welcome Officen, on hyvä sijaita keskeisellä paikalla, johon on helppo tulla. Yksi mahdollinen sijaintivaihtoehto on Vaasan
kirjastossa sijaitsevan kaupunki-infon yhteydessä. Siellä on jo nykyisin Vaasan kaupunkia ja seutua esittelevää tarjontaa muualta tuleville. Toinen synerginen mahdollisuus on matkailuinfo. Voi myös ajatella, että kaupunki-infolla ja matkailuinfolla on
monia synergisiä tekijöitä keskenään.

Welcome Officen rahoitusta koskevat odotukset kohdistuvat keskeisiin hyödynsaajiin
eli Vaasan kaupunkiin, lähikuntiin ja jossakin määrin myös yrityksiin ja oppilaitoksiin.
Luonteva isäntäorganisaatio on esimerkiksi jokin seudun kehittäjätoimija, jolla on
muitakin seudun houkuttelevuuteen ja seudulle asettumiseen liittyviä tehtäviä.

Siltä osin kuin Welcome Officeen sijoittuu jo nykyisin jonkin toimijan toteuttamia tehtäviä, niiden rahoitus seuraa mukana entisellään. Uudet tehtävät on rahoitettava sen
mukaan, mitkä toimijat ovat keskeisimpiä hyödynsaajia. Kunnat saavat toivottuja uusia asukkaita, yritykset osaajia ja oppilaitokset opiskelijoita. Yritykset voivat osallistua
rahoitukseen esimerkiksi maksullisen palvelukäytön kautta.

Nykyisin alueellinen rekrytointipalvelu on palasina eri toimijoiden hoidettavana. Valtion, kuntien, kehittäjäorganisaatioiden ja alan yritysten tarjoamat toisiaan täydentävät
rekrytointiin liittyvät palvelut hyötyisivät toisistaan ja toimisivat nykyistä asiakaslähtöisemmin jo sijaitsemalla lähellä toisiaan. Samassa osoitteessa ne toteuttaisivat kuin
itsestään usein vaadittua ”yhden luukun” periaatetta. Tämä edistäisi myös eri toimijoiden rekrytointiin liittyvien kehittämishankkeiden koordinointia ja yhteistoimintaa.
Erityisesti osaajien alueelle rekrytointia tavoiteltaessa palvelun on luontevaa sijaita
siellä, missä osaajia koulutetaan ja työllistetään.
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5.2 Vaasan suuren opiskelijamäärän hyödyntäminen
Vaasan suuri opiskelijamäärä antaa monia sellaisia hyödyntämismahdollisuuksia rekrytoinnissa, joita monilla kilpailevilla seuduilla ei ole. Opiskelijat ovat joustavaa, vaihteleviin työsuhteisiin halukasta työvoimaa.

Vaasa houkuttelee myös suhteellisesti eniten Suomessa yliopisto-opiskelijoistaan
muista maakunnista. Tätä täydentää myös kasvava joukko ulkomailta saapuvia opiskelijoita.

Opiskelijat ovat esimerkiksi kaupan alalle osaavaa ja joustavaa työvoimaa. Moni haluaa hankkia opiskelurahoja ja saada työkokemusta tilapäisissä, osa-aikaisissa ja
määräaikaisissa töissä. Opiskelijat ovat myös laaja ja monipuolinen yrittäjäpotentiaali
huolehtimaan tulevaisuuden innovaatioista ja rekrytointitarpeiden kasvamisesta.

Opiskelijat on tärkeää saada tietoisiksi ja kiinnostumaan Vaasan seudun tarjoamista
rekrytoitumismahdollisuuksista. On sekä aluetoimijoiden että yritysten etu ottaa kiinni
korkeasti koulutetusta rekrytointipotentiaalista opiskeluaikana ja viimeistään valmistumisvaiheessa, jolloin usein tehdään pitkäjänteisiä valintoja työn ja asumisen suhteen. Moni pitää tärkeänä oman alueen nuorten houkuttelua paikalliseen yliopistoon.
Sen lisäksi on vahvistettava myös sitä, missä ollaan suhteellisesti valtakunnan kärkitasoa, eli opiskelijoiden houkuttelua muista maakunnista.

5.3 Kielten ja kulttuurien hyödyntäminen
Kieliin liittyvät asiat ovat yleisimpiä maahanmuuttajatyövoimaan liittyviä haasteita.
Samoin kulttuurierot aiheuttavat monenlaisia tapojen ja käytäntöjen yhteensovittamistarpeita sekä työelämässä että muualla. Vaasa on kuitenkin Suomen monikielisimpiä
ja monikulttuurisimpia kaupunkeja, jossa erilaisuuteen on totuttu. Tämä voi olla etu
innovatiivisten eri alojen osaajien houkuttelussa alueelle.
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Vaasassa sekä suomen että ruotsin kielellä on vahva asema. Vaatimuksena kaksikielisyys toimii alueen houkuttelevuutta vastaan, mutta tarjonnan monipuolistajana se
on merkittävä houkuttelevuustekijä. Kaupungissa on kummallakin kielellä monipuolista kulttuuri-, tapahtuma- ja palvelutarjontaa. Tämän ansiosta osaajien houkuttelu on
mahdollista kummastakin kotimaisesta kieliryhmästä. Vastaanottokykyä edistää
myös Vaasassa ja Mustasaaressa asuvien kumpaakin kotimaista kieltä taitavien kaksikielisten suuri määrä.

Alueen kaksikielisyys on oikein käytettynä erittäin tärkeä houkuttelevuustekijä. Se
edesauttaa myös muiden kielten luontevaa kohtaamista. Globaalisti ajatellen minimaalisen pienten suomen ja ruotsin kielten lisäksi alueella tarvitaan suurten kansainvälisten kielten, lähinnä englannin, tarjontaa esimerkiksi opetus- ja palvelukielinä.

Moni ulkomailta vain määräajaksi työskentelemään saapuva ei ehdi käyttää riittävää
osaa ajastaan kokonaan uuden kielen opetteluun. Mukana saapuvalla perheenjäsenellä tämä mahdollisuus taas voi olla. On tärkeää saada mahdollisimman moni ulkomailta saapuva kiinnostumaan kotimaisista kielistämme, koska niiden osaaminen voi
lisätä mahdollisuutta alun perin määräaikaisiksi tarkoitettujen vierailujen venymiseen
ja alueelle asettumiseenkin. Opiskelu- tai työpaikan vuoksi Vaasaan saapuvat ovat
joka tapauksessa jo valikoituneita osaajia, joilla voi olla paljon annettavaa paikalliseen kehitykseen.

5.4 Maahanmuuttajien työmarkkinavalmiuksien mukainen rekrytointi
Helsingissä toimivassa korkeakoulutettujen työnhakijoiden palveluun erikoistuneessa
Kluuvin työvoimatoimistossa on selvitetty korkeakoulutettujen maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden osaamis- ja työnhakuprofiilia sekä työnantajien näkemyksiä
kyseisen ryhmän mahdollisuuksista ja haasteista pääkaupunkiseudun työmarkkinoil-
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la. Selvityksen toimintaehdotuksena on segmentoida maahanmuuttajat kolmeen
työmarkkinavalmiusryhmään. 46

Ensimmäisessä ryhmässä ovat maahanmuuttajat, joiden osaaminen ja motivaatio
ovat niin korkeat, että he voivat siirtyä suoraan avoimille työmarkkinoille. Toiseen
ryhmään kuuluvat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat ennen avoimille työmarkkinoille
siirtymistään työelämävalmiuksiin liittyvää tuettua palvelua. 47

Kolmannessa ryhmässä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat elämänhallintaan
ja/tai itsetuntemuksen kehittämiseen liittyviä pitkäkestoisia tuettuja palveluja. Tavoitteena olisi se, että työnhakijat siirtyisivät mahdollisimman tehokkaasti ja suunnitelmallisesti tukitoimia tarvitsevista toisesta ja kolmannesta ryhmästä työmarkkinoille
soveltuvaan ensimmäiseen ryhmään. 48

Suoraan avoimille työmarkkinoille soveltuvilla maahanmuuttajilla (1) on hyvät
valmiudet työllistyä nopeasti ja omatoimisesti avoimille työmarkkinoille. Heidän
osaamisensa vastaa hakuammatin vaatimuksia, ja se tunnistetaan Suomen työmarkkinoilla. Maahanmuuttajien kynnysosaamisia ovat suomen kielen taito suhteessa työtehtävään, suomen kulttuurin (lainsäädännön, työtapojen yms.) tuntemus, koulutuksesta ja työstä saatu ammattiosaaminen, verkostot ja kansainvälinen kokemus. Työhallinnon asiakasjärjestelmään kirjatut työnhakijan hakuammatti ja koulutus vastaavat totuutta. Asenne tukee nopeaa työllistymistä. Tiedonhankinta työmarkkinoista on
aktiivista ja vuorovaikutus työnantajien kanssa vahvaa. Työvoimatoimistossa tarjottava palvelu on yleensä lyhytkestoista.

Työelämävalmiuksien parantamista vaativien maahanmuuttajien (2) osaaminen
ei täysin vastaa hakuammattien vaatimuksia ja/tai osaaminen ei ole helposti tunnistettavissa. Suomen/ruotsin kielen taito ja Suomen kulttuurin tuntemus ovat puutteellisia hakuammatin vaatimuksiin nähden. Verkostot ovat pienet tai rajalliset. Kansainvälisen kokemuksen tuoman lisäarvon hyödyntämiseen liittyy ohjaustarvetta. Mahdollinen täydennyskoulutus, työelämävalmennus tai tukityö ovat tarpeen. Työhallinnon
46
47
48

Välivehmas ja Ylätalo 2008: 32
Välivehmas ja Ylätalo 2008: 32
Välivehmas ja Ylätalo 2008: 32
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sidosryhmät, kuten erilaiset järjestöt ja kaupunki, osallistuvat usein palveluun. Rohkean ja innovatiivisen työnhakuasenteen omaksumiseen on rohkaisun tarvetta. Itsetuntemuskonsultointia ja tukea vuorovaikutussuhteiden luomisessa työnantajiin sekä
lisätiedon hankkimisessa työmarkkinoista tarvitaan.

Elämänhallinnan parantamista vaativien maahanmuuttajien (3) vuorovaikutus
työnhakijan ja työmarkkinoiden välillä on heikkoa tai olematonta. Ammattiosaaminen
ei vastaa lainkaan hakuammattien vaatimuksia ja/tai hänen osaamisensa ei ole tunnistettavissa. Suomen/ruotsin kielen taito ja suomen kulttuurin tuntemus ovat olemattomia hakuammatin vaatimuksiin nähden. Ei ole valmiutta suoraan avoimille työmarkkinoille. On tarve valmentavaan koulutukseen.
Maahanmuuttajien segmentointi kolmeen työmarkkinavalmiusryhmään voisi tehostaa
maahanmuuttajien rekrytointia myös Vaasassa. Segmentointi auttaa kohdistamaan
eri maahanmuuttajaryhmille juuri heidän tarpeisiinsa vastaavat toimenpiteet. Näin
myös rekrytointia palvelevat resurssit voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

5.5 Vaasan seudun kiinnostavuudesta huolehtiminen
Nykyisessä maailmassa on helppo liikkua, käydä, viivähtää ja asettua eri mittaisiksi
ajoiksi kiinnostaviin paikkoihin. Ollakseen kiinnostava seudun on täytettävä vähimmäisvaatimukset työ-, opiskelu-, asuin- ja viihtymismahdollisuuksien suhteen. Erottumiseen tarvitaan myös jotakin erityisen kiinnostavaa.

Vaasassa erottuvia kiinnostuksen kohteita voivat olla Suomessa ja maailmallakin erityislaatuiset työpaikat, harjoittelupaikat tai yrittämisen mahdollisuudet. Sellaisia tarjoavat esimerkiksi energiaklusterin teollisuus, tutkimus- ja koulutusmaailma tai kotimaisten ja muiden kielten rajapintojen mahdollisuudet. Myös monipuoliset logistiset
yhteydet voivat erottaa seudun kilpailevista seuduista.
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Paikallisten erikoisuuksien ja omaleimaisuuksien esille tuominen on seudun kiinnostavuudesta huolehtimista. Monipuolinen ja -kielinen taide- ja kulttuurielämä, mereen
liittyvät viihtymis- ja asumismahdollisuudet ja kansainvälisiin yhteyksiin liittyvät kehittymismahdollisuudet voivat olla ratkaisevia houkuttelutekijöitä innovatiivisille ihmisille,
jotka valitsevat elämys- ja elämisvaihtoehtojaan joko lyhyiksi tai pitkiksi ajoiksi. Kiinnostavuuksien luomista, kehittämistä ja ylläpitämistä pitää täydentää niistä tiedottamisella ja innovatiivisella näkymisellä sekä perinteisissä että nykyaikaisissa medioissa.
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6 YHTEENVETO

Vaasan seudun työnantajat tarvitsevat ja rekrytoivat ensisijaisesti ammattitaitoista
työvoimaa omalta alueeltaan. Taantumasta on selvitty tähän saakka Suomen kahdestakymmenestä suurimmasta kaupungista miltei parhaiten. Siksi rekrytointitarpeet
noussevat sekä lukumääräisesti että osaamisvaatimuksiltaan suuriksi talouden kääntyessä seuraavaan nousuun.
Alkaneella 2010-luvulla Vaasan seudulla odotetaan erityisesti teollisuuden, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sekä tukku- ja vähittäiskaupan työvoimatarpeiden
kasvavan. Lisäksi edellä mainittuja hieman loivemmin kasvavat kiinteistö-, vuokrausja tutkimustyön tarpeet. Muiden alojen työvoimatarpeiden odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisillä tasoillaan. Suurten ikäluokkien eläkeiän saavuttaminen lisää eläkkeelle siirtyviä korvaavien työntekijöiden tarvetta lähes kaikilla aloilla.
Voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän seudun työvoimatarpeet ovat suuri haaste paikalliselle koulutukselle kaikilla tasoilla. Läpi koulutusasteiden tarvitaan kotimaisten
kielten lisäksi myös englanninkielistä tarjontaa. Myös muiden kielten kysyntä kasvaa.
Vaasan seudun rekrytointistrategian on hyvä perustua alueen vahvuuksiin ja erottuvuuteen kilpailevista seuduista. Rekrytointistrategian täytyy osoittaa, mikä houkuttelee osaavaa työvoimaa tulemaan ja jäämään alueelle ja kuinka tänne asettuminen
tehdään helpoksi verrattuna kilpaileviin seutuihin.
Vaasan seudun rekrytointia tukevia tekijöitä ovat esimerkiksi energiaklusterin työmahdollisuudet, laaja koulutustarjonta, kansainvälinen ilmapiiri, monipuoliset logistiset yhteydet, merenläheinen maailmanperintöluonto ja monipuoliset asumismahdollisuudet. Seudulle saapuminen ja asettuminen voidaan tehdä kilpailevia seutuja helpommaksi kattavan vastaanottopalvelun, Welcome Officen, avulla.
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LIITE 2: Learning Café tuotokset 14.1.2010

Pöytä 1: Rekrytoinnin haasteet ja ongelmat
Osaaminen (myös toimintatavoissa)
-

kielitaito/kurssit
motivaation hyödyntäminen
joustavuus!
yhteisöllisyys
koulutustarjonta (myös perheenjäsenille)
tutkintojen vastaavuus

Hakijat
-

minkälainen työvoima?
o perhe
työvoiman liikkuvuus

Rekrytointi (toimivuus)
-

jatkuvuus
mistä rekrytoidaan
kuka vastaa rekrytoinnista?

Seudullinen rekrytointipalvelu ( ml. portaali)
-

pk-yritykset, julkinen sektori jne.
yhden luukun periaate
o työpaikkatarjonta (kaikki alueella)
o asuminen
o www-sivut linkkeineen
o kieliä tarpeeksi (SU, SVE, ENG, DE, RU, ...)
o rekrytointikoordinointi / -koordinaattori(t)
o feedback!
o "rekrytointivaltuuskunta" taustalle

Tapa toimia & osaaminen
-

-

nopea vaihtuvuus paikkakunnalta toiselle
yksinäisyys
uskonnolliset ym. rajoitukset - pitääkö/voiko huomioida?
palvelujen turvaaminen, statuksesta riippumatta (B-lupalaiset)
työntekijä ei tule yksin: haasteet esim. koululaitokselle voivat tulla yllätyksenä
työnantajalla ei välttämättä tietoa eikä ohjaustaitoja, miten perheen lasten
koulunkäynti saadaan käyntiin
"kadulla kasvavat"
asenteet ulkomaalaisia kohtaan: esim. "vievät suomalaisilta työt"
omat asenteet, sekä täkäläiset että tulijat
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työnhakijoiden koulutuksen rinnastus suomalaisiin tutkintoihin
kaupungin rahoitusjärjestelmän hitaus verrattuna vapaaseen sektoriin
monipuolisempi kieliympäristö
rekrytoidaanko oikeaa porukkaa, millainen työvoima tarvitaan 10 v. päästä, miten jo rekrytoidun istuvat siihen tilanteeseen?
ennakointi
työnteon kulttuuri
barnen som lär sig språket snabb får inte bli "föräldrar åt sina föräldrar" = de
som tolkar och avläser koder
rekrytoitavan osaamisen taidon arviointi
o
pätevyys
o
eri maiden työkulttuuri
liian tiukat kielitaito että kulttuurituntemuksen vaatimukset
kielitaito
ankarat kielitaitovaatimukset julkisella sektorilla
suuret luulot omasta suomalaisesta koulutustasosta
kuinka hyvä suomen/ruotsin taito? mitä vaaditaan?
osaamisen yhteensovittaminen suomalaisiin vaatimuksiin
oikean tiedon saaminen niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat
määräaikaiset, epätyypilliset työsuhteet
toimeentulo "luppoaikana"
oikea osaaminen oikeaan aikaan, oikea määrä
joustot kielitaitovaatimuksissa
koulutusten vastaavuudet ja jouston löytäminen
motivaatio kovempi kuin osaaminen
koulutus?

Rekrytoinnin toimivuus
kenen vastuulla rekrytointi?
mistä rekrytoida?
millä panoksilla rekrytoidaan?
yhtenäisen rekrytointimallin/-organisaation/-rakenteen luominen kunnille ja organisaatioille
- työvoiman pito - sekä suomalaiset että ulkomailta tulleet
- kuinka pitkäksi ajaksi?
- mitä kaikkea yhtiö tarvitsee hakijan lähtömaasta?
o todistuksia
o koulu-/työtodistuksia
o siviilisääty
mistä tiedämme niiden todenperäisyyden?
- tarve ja palkkaaminen eivät kohtaa vaikka työntekijöitäkin olisi, es. etniset "kouluavustajat"
- lain ja asetusten noudattaminen
- "muut maat" rekrytoi meiltä
- vain Suomen malli "oikea"
- tarpeet muuttuu nopeasti, 1. työpaikoilta joutuu pois nuoret ja ulkomaalaiset
määräaikaiset
- julkisen sektorin jäykät rakenteet (rahoitus, kielitaitovaatimukset...)
- olisi hyvä olla erikoistunut rekrytointifirma, jonka työntekijät ymmärtävät lähtömaiden oloja ja työntekijöitä ja pystyvät valitsemaan Suomeen sopivimmat ehdokkaat!
-
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att relevant information till den vuxna befolkningen kontinuerligt (t. ex. tidningar,
infobladet m.m.)
- pitääkö olla valmis (vaatimustaso)
- annetaan oikeaa paikkansapitävää tietoa
- imago - Vaasan seudun profiloituminen
"kaikki talkoisiin" - tiedotusvälineiden vastuu ja linja
-

Hakijat
-

saada oikeanlaisia hakijoita
minkälaista työvoimaa
yritykset eivät löydä "oikeita henkilöitä"
rekrytoinnin osuvuus
kuinka sitoutuneita TA ja tekijä
rikosrekisteriote? onko tarpeellinen?
opiskelijoille harjoittelupaikkoja
sisäänajo (trainee)
suhdannevaihtelut ulkomaisten työntekijöiden kohdalla - mitä jos jo kauemmin
Suomessa + perhe?
asuminen
työpaikat ja pysyvyys muuton kannalta
asuminen! alueet, vuokra-, omistus- ...

Pöytä 2: Houkuttelu
TYÖ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

osaajien houkuttelu?
houkuttelu? Muuttajan oma motivaatio tärkeämpi
raha
veroäyri
työtä tarjolla, muut palvelut sujuviksi
elintason kasvattamisen edellytykset
otetaan työyhteisöjen täysjäseniksi = asenteet
työnantajan hyvä kulttuurillinen osaaminen
hyvät kuluyhteydet
paluumuuttajia Ruotsista informoidaan ja kutsutaan
työnantajan kohtuullisen nopea päätöksenteko rekrytoinnissa

PERHE

− hyvä asunto
− asunnon sijainti
o oman auton tarve
o julkiset kulkuvälineet
− arbete åt familjemedlemmar
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työntekijän puolison huomioiminen
meidän saumamme pitäisi olla hyvin toimivat palvelut koko perheelle
koko perheelle toimivat palvelut
perheen kokonaisvaltainen hyvä vastaanotto
nopea kotouttamisen aloitus
nopeasti perheen asiat kuntoon (asunto, terveydenhoito, koulu)
dagvård (päivähoito)
turvallisuus
ostopalveluna yrityksillä / kaupungin palveluna ”tukihenkilö”, joka auttaa käytännön asioiden järjestämisessä hallitusti ja nopeasti ja on tukena aina tarvittaessa
luvataan ja toteutetaan henkilökohtainen paketti
o työ
o kielen opiskelu työaikana
o perheelle tekemistä
o harrastukset
o henkilökohtainen perehdyttäminen työhön ja elämään
englanninkielinen peruskoulutus
käytännön kielikoulutus
monipuoliset harrastusmahdollisuudet
harrastukset
Vaasan Sport
urheilumahdollisuudet
viihtymisen edellytykset

KOULU
−
−
−
−
−
−

koulutusmahdollisuudet
jatkokoulutusmahdollisuudet
kokenut porukka koulupuolella, MMT-opetuksessa vuodesta 1990
Vaasalla valtakunnallista huomiota saaneita omia malleja
språkstöd för skolbarn
om barnen har förutsättningar för studier, fritidssyssels. osv. så mår också föräldrarna bra och trivs

ALUEEN IMAGO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

alueen hyvän imagon luominen tärkeää
alueen imago selkeä
suvaitsevuuden esiintuominen enemmän
paljon tilaa, puhdas luonto, puhdasta vettä
tasa-arvo, myös sukupuolten tasa-arvo
kansainvälisyys, yhteydet maailmalle
oikeata tietoa, ei turhia lupauksia -> uskottavuus
muiden kokemukset (hyvät)
muiden hyvät kokemukset, esim. kv. opiskelijat
kansainvälinen ilmapiiri
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Pöytä 3: Kotouttaminen
− informaatiota helposti löytyvästä paikasta kaupungin sivuilta useilla kielillä myös
luku- ja kirjoitustaidottomille
− kokeneet maahanmuuttajat kotouttavat
− selkeä johdonmukainen kotouttamispolku
− koko perheen kotouttaminen
− jokaiselle asiakkaalle/perheelle oma palveluhenkilö, jolla kaikki ”langat” käsissä
− äitien huomioiminen
harrastusmahdollisuudet
kielikoulutus
opiskelumahdollisuudet
− tavoite yhdenvertaisuus kuntalaisena
− kielitaito
− tietoa, miten toimia suomalaisessa kulttuurissa
− ”maan tavat” työpaikalla
− kotouttamiseen työnantajat, = yritykset & julkinen mukaan aikaisemmin
− riittävät laadukkaan elämisen mahdollisuudet -> elintaso
− möjlighet att ta vara på den egna kulturen/nöjen på fritiden
− ystävällinen asenne
− asenteet eri tahoille kuntoon
− tavoitteena yrittää toimia itsenäisesti uudessa maassa, oman vastuun kantaminen
− tuttuuden esilletuominen
− monipuolinen kieliympäristö
− kaupungin ilmapiirin kansainvälistäminen
− ”1 luukku” informaatiota varten, mistä apua
− työnantajien vastuu + muiden viranomaisten
− kielitaito, kielikoulutus kotouttamisen aikana -> eri vaihtoehtoja, työnanatajat kuluihin mukaan
− fritidssysselsättningar
− vänner - vänfamiljer
− oman tukiverkoston muodostaminen - vapaa-ajan harrastukset -> ystäväperheet
− harrastusmahdollisuudet hyvin esiin
− haasteena tehdä Vaasa tutuksi/omaksi koko perheelle, vapaa-aikaan ja harrastuksiin opastaminen
− tukihenkilö/-perhe, joka pyytää mukaan harrastuksiin, erilaisiin piireihin - asenne
− positiivinen, avoin asenne
− kulttuurien tuntemus, joustavuus, asenteet (kaksisuuntainen)
− vapaa-ajan harrastustoiminta kantaväestön kanssa, seurassa
− tavoitteena yhteinen front office maahanmuuttajille

KAKSISUUNTAINEN KOTOUTUMINEN / YHDENVERTAISUUS KUNTALAISENA
1. Tietoa, palveluita
”Front Office”
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työnantajille kielikoulutusvelvoite (vastuu -> ostopalvelut)
Kielitaito
eri vaihtoehtoja
työnantajan/muiden/viranomaisten vastuu
Vapaa-aika, kulttuuri, harrastukset
yhdessä kantaväestön seurassa
oma kulttuuri
Koko perheen huomioiminen
(kaikki kohdat)
Viestintä
Vaasan seudun pitäisi kaikessa viestinnässä korostaa kansainvälisyyttä ja positiivista, avointa asennetta

Pöytä 4: palvelut/haasteet
KIELI / KOULUTUS
-

-

-

Kielikoulutus
erilaisia toteutusmalleja
työaikaa käyttäen
työnantajat ottaa osaa kustannuksiin
Genom vilket språk skall vi kommunicera? Engelska? Finska? Ryska?...
Kielikoulutuspalvelu
Jatkuva mahdollisuus sekä kehittää
että käyttää suomea/ruotsia
Tärkein on mielestäni suomen kielen
opetuksen järjestäminen! Jokainen
taho/yhtiö, joka hakee ulkomaista
työvoi maa on vastuussa työntekijiden kielen opiskelusta.
Koulutuksen järjestäminen
Kielitaito
Miten toimia, kun perhe aluksi suunnittelee jäävänsä vain vuodeksi, mutta jääkin pidempään – kielikysymys

PALVELUPISTE/ NEUVONTA
- Neuvonta työntekijän perheelle
- TAKAISIN! Työnhaku-tukipiste, sellainen kun Rewellissä oli. Opastettua
MOL-käyttöä.
- Maahanmuuttajien
ohjauskeskus
(Bothnia Integration)
- Maahanmuuttajille seudullinen ”Front

YHTEISKUNTA/KULTTUURI
- Perehdytys Suomen lakeihin
- Työntekijöitä pitää myös perehdyttää
valtakulttuurin tapoihin. Mahdollisuuksia ylläpitää omaakin kulttuuria on tarjottava.
- Kultur – vi tänker, förstår och gör olika. Hur lära?
- Paikallishistoriaan perehtyminen
- Vaasan seutu tutuksi muuttajille: lehdistä saa lukea jälkikäteen tapahtumista
- Arkipäivän käytännöt (opastus), esim.
kaupassa käynti, pankit, joukkoliikenne, terveydenhuolto, ravintolakulttuuri
- Vuosittaisin ”Vaasanseutu tutuksi”sarja
retkiä, luentoja, perhetapahtumia, järjestäjinä kaikki maahanmuuttajien parissa toimivat + kunnat jne.

TIETO/ TIEDOTUS
- Tieto erilaisista harrastusmahdollisuuksista
- Kirjastopalvelujen opastus monikieliseksi
- Palveluista tiedottamisen haasteet.
Esim. nettisivut vain (joskus) suomi/ruotsi
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Office”, eli selkeä osoite ja puhelin- numero johon voi kääntyä kysymysten kanssa.
Haasteena liian monta ”palvelutiskiä”
Ammatillisen osaamisen palvelut –
kevyitäkin malleja
Joustavat palvelut
Sujuvat palvelut
Maahanmuuttajien käyttö palveluissa
Kotouttamispolun eri vaiheilla ammattitaitoinen palvelu sosiaalitoimessa,
koulutuksessa, varhaiskasvatuksessa
jne, muu tuki

Palveluissa toimivien työntekijöiden
tieto palveluista – mikä polku kellekin
ja mitä on tarjolla?

ASUMINEN
HARRASTUKSET
- Monipuolinen asuntotarjonta ja asun- Urheiluseuroissa
toalueet
ryhmiä
- Ei
voimakkaasti
segregoituneita
asuntoalueita
- Kaavoitus
PERHE
- - Kutsuvaa/hakevaa työotetta perheenjäsenten ennalta ehkäisevään
mielenterveystyöhön
- Puolison huoltopalvelu- työtä tai toimintaa
- Monikulttuurinen perhe; tukea rooleihin eri osapuolille, väkivallan uhan
tunnistaminen

kv.

harrastus-

MUUTA
- Omatoimisuus – onnistumisen kokemukset
- Koulutuksen rinnastaminen!
- Opiskelijoiden työllistymisen haasteet,
mistä tietoa/apua/palveluita?
- 0-1 vuotta maassa olevien sosiaaliturva + terveydenhuoltopalvelut
- Työelämässä kouluttaminen
- Korkeakouluista valmistuneiden työnhaku rajoittuu 3 kk – lyhyt aika

YHTEENVETO
-

Kehitetään Vaasanseudun ”sisäänheittokioski” vastauksena palvelujen monimutkaisuuteen, ns. maahanmuuttajien neuvontakeskus
Yhteistyö työnantajien kanssa, yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa
Kuntien välinen yhteistyö
”Tutor-toiminta” maahanmuuttajille, ”personal trainer”, lähtökohtana ihmisen omat
resurssit ja voimavarat
”Vaasa tutuksi”-tapahtumien/koulutuksen järjestäminen yhteistyössä.
Koulutuksen järjestämisessä koko kenttä mukaan
Asenteet ja resurssit
Miten panostukset/tulokset muunnetaan euroiksi (eli miten vakuutetaan eri toimijat siitä, että satsaus tuottaa tulosta)?
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Pöytä 5: "Mitä muuta?"
Valtaväestön asennemuokkaus
ristiriita maahanmuuttajan ja maahanmuuttajan välillä: työpeäinen/pakolainen "asennemuokkaus"
avoin mieli ja hyvistä kokemuksista tiedottaminen
monikulttuurisuuden hyödyntäminen ja esille tuominen; esim. kaupungin ja
muiden organisaatioiden juhlatilaisuudet
harrastuksiin mukaan saaminen; kaikki ikäryhmät, myös eläkeläiset
Vaasassa asuvien maahanmuuttajien entistä tehokkaampi rekrytointi ulkomaille suuntautuvan rekrytoinnin asemesta
tiedotus
markkinointi 1) avoimuus, riittävyys, suunnitelmallisuus
- tapahtumista tiedottaminen, esim. srk - Luotsi-lehti hyvä
- turistit, luoennoitsijat, käypäläisten suhteiden hyödyntäminen; esim. seminaariluennoijat, kansainvälisten yritysten kv-suhteet
rakenteet; joustavuus
- uusia "ammatteja" / avustavia tehtäviä; vaatii alussa: vähäistä kielitaitoa; ammattitaitoa (vähäinen)
kielitaidon ja työkokemuksen karttuessa
koulutus
- kaupungilla pitäisi olla riittävän suuri "puskurirahasto" jotta voitaisiin nopeammin vastata haasteisiin
esim. kun tulee työntekijä, riittää rahat lasten koulutuksiin yms.
− avoin tiedotus
− riittävä tiedotus
− suunnitelmallinen tiedotus
− positiivinen tiedotus
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LIITE 3. Sähköpostikyselyn kysymykset
--- alkuperäinen viesti --Lähettäjä: "ilkka.raatikainen@desnetti.fi" <ilkka.raatikainen@desnetti.fi>
Aihe: WorkPlace kysely enkäten
Päivämäärä: 24. marraskuuta 2009
Aika: 0:01:23
Hei,
teemme yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan kanssa selvitystä
Vaasan seudun rekrytointistrategian kehittämistä varten. Toivomme Teidän osallistuvan alueemme kehittämiseen vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Näkemyksenne
ovat erittäin tärkeitä ja tervetulleita. Käsittelemme ne luottamuksellisesti.
Halutessanne voitte vastata vain osaan kysymyksistä. Pääkysymys on nro 4. Pyydämme vastaustanne sähköpostin paluuviestinä (reply) viimeistään marraskuun 2009
loppuun mennessä.
1. Ulkomainen työvoima yrityksessänne/organisaatiossanne, vastatkaa kyllä/ei kohtiin a, b ja c:
a) Onko teillä ollut ulkomaista työvoimaa?
b) Onko teillä parhaillaan ulkomaista työvoimaa?
c) Onko teillä todennäköisesti tulevaisuudessa ulkomaista työvoimaa?
2. Mitkä ovat ulkomaiseen työvoimaan liittyvät hyödyt yrityksessänne/organisaatiossanne tai yleensä?
3. Mitkä ovat ulkomaiseen työvoimaan liittyvät ongelmat ja haasteet yrityksessänne/organisaatiossanne tai yleensä?
4. Kuinka saadaan osaavaa työvoimaa Vaasan seudulle?
5. Saammeko pyytää Teitä tarvittaessa tarkentavaan jatkohaastatteluun?
6. Palautetta tästä kyselystä:
7. Vastaajan nimi, osoite ja puhelinnumero:
Kiitämme vastauksestanne! Vastaamme mielellämme selvitystä koskeviin kysymyksiinne. Voimme myös sopia haastattelukäynnin luonanne selvityksen täydentämistä
varten.

Johanna Ahopelto, kauppatieteiden tohtori, filosofian tohtori, jsa@desnetti.fi, 040 553 2721
Ilkka Raatikainen, tekniikan tohtori, ijr@desnetti.fi, 040 553 2720
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Hej,
vi gör undersökning för att utveckla rekryteringsstrategin inom Vasa region. Undersökningen är gjort tillsammans med Vasa stad och Korsholms kommun.
Era synpunkter är mycket viktiga och välkomna. Ni kan välja så många alternativ Ni
vill - om Ni inte kan/vill värdera någon punkt väljer Ni inte den punkten. De enskilda
respondenterna kan inte identifieras från materialet.
Vi hoppas att få svaren som e-post "reply" senast 30.11.2009.
1. Utländska arbetskraften vid er firma/organisation - svara ja/nej vid punkterna a, b
och c:
a) Har Ni haft utländsk arbetskraft?
b) Har Ni utländsk arbetskraft just nu?
c) Vill Ni rekrytera utländsk arbetskraft i framtiden?
2. Vilka fördelar vid utländsk arbetskraft finns det inom Er företag/organisation, eller
överhuvudtaget?
3. Vilka problem finns det vid utländsk arbetskraft inom Er företag/organisation, eller
överhuvudtaget?
4. Hur kan man få kunnig arbetskraft till Vasa region?
5. Vill Ni möjligen svara mera frågor senare?
6. Feedback om denna forskning:
7. Namn, adress och telefonnummer:
Tack för svaret! Vi svarar gärna på Era frågor pågående den här undersökningen.
Om Ni så önskar, kan vi också göra en kompletterande intervju hos Er.

Johanna Ahopelto, ekonomie doktor, filosofie doktor, jsa@desnetti.fi, 040 553 2721
Ilkka Raatikainen, teknologie doktor, ijr@desnetti.fi, 040 553 2720

DesNetti Oy | Kauppapuistikko 16 A 50 (6. krs) 65100 VAASA | puh. (06) 317 7275 |
email: desnetti@desnetti.fi | www.desnetti.fi
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LIITE 4. Sähköpostikyselyn avoimet vastaukset
2.

Mitkä ovat ulkomaiseen työvoimaan liittyvät hyödyt yrityksessänne/ organisaatiossanne tai yleensä?
ammatillinen osaaminen joskus myös kielitaito
?? JAG VET INTE VAD RIKTIGT TROR ATT NI SKALL FÅ SVAR PÅ DENNA FRÅGA
98 % yrityksen liikevaihdosta menee ulkomaille, ja pakko saada koko organisaatio
ymmärtämään että yritys on kansainvälinen. Helpoin tapa on ”sekoittaa” ulkomaalaisia suomalaisten työympäristöön (jokaisella tasolla).
a) Våra kunders affärsprocesser är internationella. b) För att innovativa lösningar
skall lyckas får en grupp inte vara för homogen. Det bör gärna finnas flera kulturer
representerade.
”Yritys Oy” on globaali yritys, joka rekrytoi avoimiin tehtäviin parhaat mahdolliset
tekijät. ”Yritys” pitää tärkeänä henkilöstön diversiteettiä. Henkilöstön diversiteetti
on kilpailukyvyn pohja. Rekrytointipäätöstä tehtäessä ovat osaaminen, koulutus ja
kokemus niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat päätökseen. Erilaisilla globaaleilla prosesseilla pyrimme varmistamaan sen, että globaalisuus näkyy myös tekijöiden arjessa.
Ahkeruus ja motivoituneisuus
Ammattitaitosta ja kurinalaisesti työskentelevää.
Billigare?
Ei hyötyä
Ei hyötyä
Ei hyötyä tälle yritykselle.
Ei mikään erikoinen hyöty
EI MITKÄÄN
Ei mitään erityistä, muuten vaan tullut hyviä tyyppejä
Ei mitään toistaiseksi.
ei ole erityistä hyötyä. Kansallisuus ei meille sinänsä ole + tai -.
Ei ole koettu saatavan mitään hyötyä
ei oo
ei tietoa
eivät mitkään
emme tarvitse
En näe erityistä etua enkä myöskään haittaa siitä, että meillä olisi ulkomaalaista
työvoimaa. Tärkeintä on, että työntekijä on ammattinsa osaava ja hallitsee toimistossamme käytettävät kotimaiset kielet
EN OSAA SANOA
En osaa sanoa, koska ei ole kokemuksia.
Ennen nykyistä lamaa, oli ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi huomattavan hankalaa. Ulkomailta tulevat maahanmuuttajat saattaisivat auttaa jatkossa mahdolliseen
työvoimapulaan. Asiakkaamme ovat kansainvälisiä yrityksiä, joten harvinaisissa tapauksissa taustasta voi olla apua tietyissä asiakasprojekteissa.
Erityisosaamisen turvaaminen
Ev. vid marknadsföring utomlands eller övriga kontakter till andra länder
Eventuellt språk-kunskap i de fall våra kunder är utländska. Kännedom om kundernas kultur.
Ganska få eftersom språkkunskaper (utmärkt finska-svenska) är oerhört viktiga för
oss.
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ganska lite, vi har inte tillräckligt med internationella ärenden
He ovat motivoituneita
Hyötyjä ei löytynyt vain asiakkailta korvausvaatimuksia.
inga
Inga
inga
inga
Inga
Inga fördelar eller nackdelar
INGA SÄRSKILDA FÖRDELAR
INGEN
ingen
Jag föreställer mig att det ger ett globalt tänkande som en fördel.
Jag har inga anställda.
Kan inte komma på några fördelar för vårt företag. Kan tänka mig att någon kan
tänka sig löneutgiftsmässiga fördelar, dvs utländsk arbetskraft kanske nöjer sig med
lägre lön. De företag som idkar utrikeshandel kan ha språkmässig nytta av utländsarbetskraft.
Kan inte se någon fördel inom vårt företag
KANSAINVÄLISET
KONTAKTIT.
OSAAMISTA
EI
AINA
SAATAVILLA/HALUKKAITA SUOMESTA.
kansainväliset verkostot vahvistuvat, paikallisten kulttuurien tuntemus vahvistuu,
kieliosaaminen, jne.
Kielitaito ja toisen kulttuurin ymmärtäminen. Meidän työntekijöillä oltava kuitenkin
ensisijaisesti hyvä suomen ja ruotsin kielen taito - ja oltava kotoutunut eli ymmärtää
suomalaista yhteiskuntaa.
kielitaito mikäli äidinkieli on kansainvälisissä yhteyksissä kiinnostava
kielitaito, oman maan kulttuurin tuntemus
Kompetens och kunnande
Koska ei ole kokemusta, ei voida sanoa
Koska toimintamme on kansainvälistä meille ulkomaisen mutta liikekumppanin
kannalta kotimaisen yhteyden käyttö edesauttaa kumppaneiden välistä kommunikointia.
Koska yritys toimii globaalisti on markkina-, kulttuurin tuntemus- ja kielitaitovaatimuksia, joihin ei paikallisesti yksinkertaisesti pystytä vastaamaan. Ulkomainen työvoima tuo myös paikalliselle työvoimalle lisää osaamista ja näkemystä toimimisesta
eri markkinoilla.
ks. ylle, yleensä en osaa sanoa
ku ei saanut ammatilaisia suomesta, oli pakko ottaa ulkomaalaisia, ja hyötö oli
hyvää
Kun meillä on konttoreita ulkomailla, paikalliset voimat auttavat markkinoida yrityksemme eri lailla kun ulkopuoliset...
Kunniga - storbolagen plockar bort alla bra lokalförmågor från marknaden
löser problemet med arbetskraft/kompetens brist.
Maassa maan tavalla. Meillä on saksalainen sijoituspartneri Saksassa Munchenissa. Meidän liiketoiminnassa verkottumisella on suuri merkitys. Saksassa kielen merkitys on vielä suuri.
Mahdolliset hyödyt tulisivat heidän tuomistaan uusista näkökulmista
Motivoituneita työntekijöitä
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NIITÄ EI OLE NÄKÖPIIRISSÄ
Näemme kansainvälisen työnkierron hyväksi tavaksi tukea henkilöstön ja organisaation kehittymistä.
Olemme käyttäneet joskus ulkomaisia harjoittelijoita. Harjoittelijat ovat vieneet
meidän käytäntöjä. Silloin suomi oli It alan kärkeä. Nythän tilanne on valitettavasti
muuttunut Suomen kannalta heikommaksi.
Olemme Globaali Organisaatio joten toimimme paikallisesti eripuolilla/Kielitaito sekä
maa/paikallistason tuntemus on ensiarvoisen tärkeää.
Olen yhden naisen yritys, eikä näköpiirissä ole laajentaa toimintaa palkkaamalla muita.
Ollut työvoimapulan takia
Om arbetstagare söker arbete i annat land är de oftast intresserade av arbetet och
vill arbeta.
Osaava työvoima, täyttää sitä tarvetta.
Osaavaa työvoimaa, joilla asenne työntekoon on positiivinen
Ovat halvempia
Periaatteessa ei oikeastaan mitkään.
Pääsääntöisesti ovat nuoria, motivoituneita, haluavat tehdä töitä ja sopeutua yhteiskuntaan. SYA:n ruokalassa näkyy maahanmuutto-opiskelijoita ja minulle on jäänyt positiivinen kuva heitä.
SPETSKOMPETENS, NYA INFALLSVINKLAR
Språkkunniga
Språkkunskaper
Tarvitsemme tällä hetkellä omaan yritykseemme sellaista henkilökuntaa, joka voi kirjoittaa virheettömästi kotimaisilla pääkielillä (suomi, ruotsi) ja siksi emme voi hyödyntää ulkomaista työvoimaa ainakaan tässä vaiheessa. Yleisesti ulkomaisen työvoiman käyttäminen on hyvä asia ja monelle seudun yritykselle varmaan välttämätöntä, mutta silloin tulee olla resursseja myös näiden henkilöiden ja heidän perheidensä kotouttamiseen ja yhteiskuntaan integroimiseen.
Toimeksiantojeni pohjalta voin todeta, että Vaasaan on ollut saatavissa työvoimaa
sekä kotimaasta että ulkomailta. Merkittävin pulma tulevaisuudessa on työvoiman hinta olkoon se kotimaista tai ulkomaista. (Jos mennään paragraafien mukaan, myös ulkomaisten toimijoiden on noudatettava mm. meidän TES minimiehtoja.)
Toimimme pääosin kotimaan markkinoilla, vaikeaa nähdä mitä hyödyt olisivat. Toimintamme kansainvälistyessä tilanne saattaa muuttua, mutta silloinkin. kielimuuri ja
kulttuurierot painavat toisessa vaakakupissa.
TUTKIMUSTOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN EDELLYTTÄÄ kv TYÖVOIMAA.
Englanninkielisten ohjelmien järjestäminen edellyttää kv työvoimaa. Noin 10% opiskelijoistamme muita kuin suomenkielisiä. Välttämätöntä olla kv työvoimaa.
Työntekijät ovat olleet ahkeria, joustavia ja luotettavia.
Työvoiman saatavuus sanelee sen, että kansalaisuudella tms. seikoilla ei ole väliä
kun väkeä tarvitaan.
TÄLLÄ HETKELLÄ MELKO RAJALLISET HYÖDYT
Tällä hetkellä suurin hyöty on ehdottomasti työntekijöiden saatavuus ja ammattitaito. Niin ihmeellistä kuin se onkin, rekrytointiprosessin tehokkuuden ja nopeuden kannalta saamme huomattavasti parempia tuloksia käyttämällä ulkomaista työvoimaa. Muutoinkin erilaisissa tehtävissä ulkomaalaisten käyttö on hyvinkin perusteltua paikallisten haluttomuuden takia. Nykyisessä maailmantalouden tilassa voi
vastaus tuntua ihmeelliseltä, mutta painin näiden asioiden kanssa yllätyksekseni

12. huhtikuuta 2010

96

melkein päivittäin.
TÄYTTÄNEET TYÖVOIMAPULAN AUKON
Ulkomaan projekteissa käytämme yleensä parhaita resursseja, mitä maailmalta löytyy. Paikallinen asiantuntemus tulee silloin mukana
Ulkomaiseen työvoimaan ei nähdäkseni liity suoraan mitään erityistä hyötyä.
Ulkomaisen työvoiman kautta saan tietotaitoa, kontakteja, uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia, joita muuten en varmaankaan saisi.
Vet inte
Vi får ett komplement av personal främst till vården.
voisin spekuloida ja todeta, että hyvää olisi hänen kotimaansa alan toimintatapojen
parempi tuntemus
Yhden hengen toiminimellä ei ole hyötyä ulkomaisesta työvoimasta.
Yleensä ottaen, Vaasanseutu ja koko Suomi tulevat tarvitsemaan ulkomaista työvoimaa esim. SOTE-alalla, jossa eläköityminen on suurta tulevina vuosina ja samaan
aikaan palveluiden kysyntä lisääntyy, eli tarvitaan nk. suorittavaa työvoimaa, "käsiä"
SOTE-alalle eli hoivatyöhön.
Yreskunnigt folk är inte alltid så lätt att få tag i med kort varsel.

3.

Mitkä ovat ulkomaiseen työvoimaan liittyvät ongelmat ja haasteet yrityksessänne/organisaatiossanne tai yleensä?
kielitaito tai sen puuttuminen jommaltakummalta osapuolelta, - koulutuksen vastaavuus Suomessa, - työkulttuurin erilaisuus
Administrativt arbetsamt med logi etc - här kunde kanske stad och kommun göra något ? Lämpliga hyreslägenheter möblerade och med TV och Internet ; som företagen kan hyra på typ 1-6 månader i stöten med en enkel procedur.
Ainoastaan kielitaito ja sekin on työnantajan kannalta pieni ongelma. Ehkä suomalaisen henkilökunnan ennakkoluuloiset asenteet.
ammatinharjoittajana en ole suunnitellut palkkaavani ulkopuolista työvoimaa.
ASIAKASTYÖMME EDELLYTTÄÄ TÄYDELLISTÄ SUOMENKIELEN HALLINTAA
Asunnot ja kieli muuten ei mitään.
den utländska arbetskraften saknar kunskaper och kompetens i finländsk juridik
EDELLEEN EI MITKÄÄN
edelleen spekuloiden – suomalaisen IPR-alan lainsäädännön ja käytänteiden
huono tuntemus
Eftersom jag jobbar med översättningar mellan finska och svenska, kan jag inte se
fördelar med utländsk arbetskraft i min verksamhet.
Ei erityisiä ongelmia/haasteita.
Ei mitään erityistä, joskus kieliongelmia
Ei ole havaittu mitään ongelmia!
Ei tarvita
En näe suuria ongelmia.
EN OSAA SANOA
En osaa sanoa, koska ei ole kokemuksia.
Idag inga stora problem, men risk för marginalisering kan finnas hos maka som blir
hemma med barn. Barnens integrering är också viktig.
Ilman kokemusta sanoisin kulttuuri- ja kielierot.
inga
Inga fördelar eller nackdelar
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ingen
Inte om man kan finska och svenska och engelska flytande
Jonkin mainitakseni, niin ehkäpä lainsäädäntö
kieli
kieli
Kieli
Kieli ja kulttuuri
-kieli, kultuurin ja sosiaali elämä
Kieli/kulttuuriongelmat
Kielitaito
Kielitaito
Kielitaito ja kommunikaatio. Perehdyttäminen, työtehtävien antaminen ja suorittaminen on tehottomampaa kun mm. määrittelyt lähes 100% suomeksi tai ruotsiksi
Kielitaito ja toisen kulttuurin ymmärtäminen. Meidän työntekijöillä oltava kuitenkin
ensisijaisesti hyvä suomen ja ruotsin kielen taito - ja oltava kotoutunut eli ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa.
Kielitaito on ongelma nro 1. Työtovereiden ja esimiesten ennakkoluulot nro 2 ja
erot työkulttuureissa nro 3.
Kielitaito, majoitus.
Kielitaito.
Kielitaito. Tällä hetkellä tulijoita olisi, vaikka kuinka, mutta kieletaito estää palkkaamisen. Rekrytointiprosessin huolellisuuden ja tarkkuuden johdosta olemme saaneet karsittua muut yleiset lieveilmiöt ja ongelmat.
Kiinalaisten kanssa pysyvyys, muilla kansallisuuksilla sitoutuminen alueeseen, sitä
olisi hyvä tehostaa.
Kommunikation
Kommunikationsproblem och ibland kulturella skillnader
Kommunikoida - tehdä asiat talon tapaan, se on haaste...
KONKURRENSKRAFTIGA LÖNER
kotimaisten kielten taito rajoittaa työtehtävien määrää, asiakaskontakti ei yleensä
sopivaa.
Kotouttaminen ja viihtyminen hyvin yksikulttuurisessa ympäristössä; lasten koulutusmahdollisuudet kun leikkikoulun ja lukion välissä on 9 vuoden reikä englanninkielisessä koulutuksessa;
Kulttuurierojen huomioiminen perehdytyksessä ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen mahdollisimman laajasti. Toimihenkilöpuolella suomenkielen osaamista ei tarvita, käyttökieli on englanti.
Laborantteja ei kouluteta kohta missään päin Pohjanmaata saati sitten ulkomaalaisia.
Maahanmuuttajien kielitaito ei välttämättä riitä kommunikoimiseen ilman väärinymmärryksiä. Insinöörityössä kommunikaatio on kuitenkin tärkeämpää esimerkiksi
tehdastyöhön verrattuna. Kommunikointi englanniksi ei aina ole tähän ratkaisu, vaan
vaatii hyvän englanninkielentaidon molemmilta osapuolilta. Työyhteisössä voi vielä
2000 - luvullakin esiintyä ihonväriin perustuvia ennakkoluuloja, vaikkakin jatkuvasti
vähemmän.
Mahdollisesti kielitaito ja toisten työntekijöitten varauksellinen suhtautuminen
MEILLÄ EI ISOMMIN OLE ONGELMIA. SUOMEN KIELEN OSAAMINEN HELPOTTAA ASIOITA, PIDEMPÄÄN OLLEET JO OSAAVATKIN VÄLTTÄVÄSTI.
Ny kultur

12. huhtikuuta 2010

98

saattaa aiheuttaa turhaa paperisotaa ja muita erityisjärjestelyjä. Kielitaitona erittäin
sujuva englanti on ehdoton.
Nykyisten kokemusten perusteella ulkomaalaisen työntekijän huono suomen ja
ruotsin kielen taito on esteenä sekä asiakaspalvelu- että kirjallisia tehtäviä hoitamaan. Yhtiöllämme työharjoittelussa olleet ulkomaalaiset työntekijät ovat piirtäneet
asuinrakennustemme pohjapiirustuksia, jolloin henkilön kielitaito ei ole ollut ongelma. Heidän ei ole tarvinnut puhua asiakkaitten kanssa.
Olen kokenut ulkomaisen työntekijän "integroimisen työyhteisöön" haasteelliseksi. Ongelman laajuus riippuu paljon henkilöstä, mutta varsinkin kielimuuri on myrkkyä yhteistyölle ja yhteisön luontevalle toiminnalle.
Perehdys tulee tehdä perusteellisemmin ja huolehtia työvoiman sosiaalisista
kontakteista myös työajan ulkopuolella, koska Suomeen vaikea ns. "päästä sisään".
Problem med språket, delvis kulturella skillnader (uppfattning om tider, ramadan,
äldre klienter kanske inte önskar bli vårdade av personer med annan hudfärg...)
Projektikohtaisissa tehtävissä jatkuvuuden ongelma
Ser inga
Specialkunnande
Språk och kommunikation.
Språket
Språkkunskap
Språkkunskaper (utmärkt finska-svenska) är oerhört viktiga för oss.
Språkkunskaper behövs för att kunna betjäna våra kunder
Språkproblem och kulturella skillnader är väl de största "problemen". Dessutom
beror arbetsmoralen lite på varifrån arbetstagaren kommer.
språlproblem
SPÅK OCH KULTURPROBLEM MED PRAKTIKANTER
STRIKTA SPRÅKKRAV, MEDLEMSSKAP I EV.LUT KYRKAN FÖRUTSÄTTS
suomalaiseen kulttuuriin mukautuminen
Suomen- ja ruotsinkielen taito on pienoinen ongelma.
Suomen kielen taito, laillistettu oikeus toimia Suomen terveyshuollossa
SUURIN HAASTE ON KIELITAITO (OMA SEKÄ TYONTEKIJÄN) JA SEN VARMISTAMINEN ETTÄ TYÖNTEKIJÄ ON OIKEASTI YMMÄRTÄNYT ANNETUN TEHTÄVÄN
svenska / finska kunskaper
Troligen språket
Työkulttuurin opettaminen
Työssä olisi tärkeä hallita molemmat kotimaiset kielet.
Ulkomaisen työvoiman käyttö voi olla vaikeata kotimaisissa projekteissa, koska paikallisen kielen tuntemus on meille ”must”. Teemme pääasiassa työtä pienten ja
keskisuurten yritysten kanssa ja heillä on toki oikeus vaatia palvelua omalla äidinkielellään. Englantia voi tietyissä tapauksissa käyttää, mutta kielitaito seudulla ei ehkä
ole ihan niin hyvä kuin väitetään. Yrityksen omassa toiminnassa työntekijän kansallisuudella ei ole mitään väliä, kunhan kommunikointi pelaa.
utanför företaget, i samhället ökar behovet av service på engelska.
Varmaan suomen kieli
Visum hanteringen för Non-EU är lite långsam.
Yleensä ottaen kieli, eli auttava Suomen/ ruotsin kielen taito pitää olla lähes kaikissa
työtehtävissä etenkin SOTE-alalla.
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Yleinen tiedotuksen ja kommunikoinnin järjestäminen. Työsuhteiden kesto – ulkomaalaiset useammin pätkätyöläisiä.
yrityksessämme ei ole ongelmia, yleensä arvelen kielitaidottomuuden olevan ongelmien syynä
yrityskoko on liian pieni voidaksemme hyödyntää työvoimaa joka kaikesta huolimatta
on ”suppeammin osaavaa”
Överhuvudtaget, missbruk av arbetskraft som inte känner till sina rättigheter.

4. Kuinka saadaan osaavaa työvoimaa Vaasan seudulle?
?
1) Yliopisto, ammattikorkeakoulut ja muu koulutus. Kun tänne tullaan opiskelemaan,
tänne on helppo jäädä. 2) Seudulta muualle opiskelemaan lähteneet. Kun lapset
alkavat tulla kouluikään, olisi aika "iskeä". Miten nämä löydetään? 3) Vaasa Brändi,
joka on ollut nousussa viime aikoina. Tämä ei tule "mainostamalla". Tarvitaan menestyviä yrityksiä, urheilijoita ja -joukkueita, taiteilijoita. Me kaikki rakennamme
sitä brändiä, kun olemme yhteyksissä muihin ja kerromme seudustamme.
a) Färdiga och möblerade hyresbostäder. b) Mer internationell koordinering av
gemensamma rekryteringstillfällen (Viexpo? Handelskammarn?)
Ainakaan sitä ei saada kaksikielisyyttä korostamalla, tämä tuli taas esiin uuden
logon yhteydessä. Miksi ihmeessä Itä-Suomeen kohdistuvasta viestinnästä, jopa logoista ei vois ottaa ruotsikielistä osuutta pois. Monet asiantuntijat luulevat, että Vaasan kielijakautuma on toisin päin, mitä se todellisuudessa on. Pitäisi korostaa kaupungin hyviä puolia, urheilupaikkoja, luontoa, meren ja saariston ainutlaatuisuutta, kulttuuria (mutta ei ruotsinkielistä korostaen), kansainvälisyyttä, mahtavaa energiaklusteria, hyviä liikenneyhteyksiä (rautatietä lukuun ottamatta), historiaa, merenkulun historiaa, vanhaa teollisuusperinnettä, vahvaa ja perinteikästä teknisen opetuksen tasoa, (tässä voi mainita ruotsinkielisen korkeimman opetuksen), kaupungin arkkitehtuuria ym. ym.
Aktiivisella tiedottamisella työpaikoista, koulutuksesta. Asunto- ja palvelutarjonta pitää kohdata kysyntää, Tontit Jakoon! Korostamatta ruotsinkielen tarvetta "jokatyössä", avoimuudella, sosiaalisia medioita hyväksikäyttämällä, Meri on valttikortti, samoin saaristo, upea luonto yleensäkin.
anställa de som går arbetslösa men verkligen vill jobba
Antamalla hyvät asuinolosuhteet
Avaamalla vaativia työpaikkoja maahanmuuttajille heidän osaamisensa ja koulutuksensa mukaisia. Vaikuttamalla vaasalaisten asenteisiin ulkomaista työvoimaa ja
maahanmuuttajia kohtaan.
Avainsana KOULUTUS
Beror väl lite på i vilken branch man arbetar, men med tanke på "utbudet" i dessa
tider med alla permitteringar och uppsägningar är det väl ganska bra tillgång på kunnig och kompetent arbetskraft för tillfället.
Ei tietoa
En ole perehtynyt aiheeseen, kun ei ole ollut omakohtaista tarvetta. Toistaiseksi kotimaista työvoimaa on saatavilla.
En osaa sanoa
EN OSAA SANOA
en tiedä
Ensisijaisesti houkuttelevat työpaikat tuovat työvoimaa paikkakunnalle. Tietysti
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koulutusmahdollisuudet, päivähoitopaikat, asuntojen tarjonta, yleinen imago
jne vaikuttavat Vaasan seudun houkuttelevuuteen. Mahdollisen kuntaliitoksen luoma suurempi Vaasa on myös houkuttelevampi.
Erinomainen kysymys. Ehkä tässä menestytään parhaiten, jos pystytään yhdistämään yritysten, oppilaitosten ja julkishallinnon voimat ja antamaan myönteinen
kuva seudusta ulospäin. Vaikka työpaikka on tärkein houkutteleva asia, täytyy myös
muun tarjonnan (päivähoito, koulutus, puolison työmahdollisuudet, asuminen,
palvelut, kulttuuritarjonta, alkuasukkaiden asenne, jne.) olla kunnossa. Monia
hyviä asioita - esim seudun yhteinen viestintähanke, yrittäjien aktiivinen ulkomaisten
henkilöiden rekrytointi, TE-toimiston erilaiset työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät hankkeet - on jo tehty, mutta lisää koordinointia tarvittaisiin.
Esim. energiaklusteria ja kaupungin hyviä elinolosuhteita markkinoimalla.
Etsiä tai kouluttaa suomalaisia.
Genom att marknadsföra regionen som en växande region som värnar om både
barnfamiljer, studerande, arbetande och den åldrande befolkningen + genom att betona starkt styrkan med tvåspråkighet.
GENOM ATT ERBJUDA BRA VILLKOR. BRA VILLKOR KAN DISKUTERAS!
Genom att klart specifisera vad man fordrar/vill ha av arbetskraften
Genom att låta Handelskammaren och Vasek i samarbete med näringslivet sköta
saken.
Genom att marknadsföra de internationella företag och universitet och andra
instansr som finns här
GENOM ATT SATSA PÅ HÖGSKOLORNAS KONKURRENSKRAFT & MARKNADSFÖRING, FÖRBÄTTRA STADENS ATTRAKTIONSKRAFT GENOM T.EX.
ETT LEVANDE, INTRESSANT OCH FRAMGÅNGSRIKT IDROTTSUTBUD
Genom att se till att basservicen är i skick, tex dagvårdsplatser tillgängliga.
Genom en högklassig utbildning på orten.
Genom rekrytering
Hei. Tässä rakentava mielipiteeni asiasta. Taloustaantuman aikana lienee viisainta
keskittyä kotimaisen työvoiman työllistämiseen. Jokainen ostettu tuote tai palvelu
maamme rajojen ulkopuolelta, vie varojamme väärään suuntaan. Ymmärrän työvoiman tarpeen, kun töitä on enemmän kuin tekijöitä, mutta tilanne on muuttunut erittäin
radikaalisti viimeisen vuoden aikana.
helppoa sekä turvallista. Pienessä kaupungissa et kuluta kallista aikaa siirtymisiin
paikasta toiseen vaan ehdit tehdä myös omia juttuja yksin tai perheen kanssa esimerkiksi Merenrannalla ja Puhtaassa luonnossa. Alueella on kansainvälisiä yrityksiä, joissa joissa haastavia tehtäviä. Vaasasta on myös hyvät yhteydet maailman
ääriin ja takaisin.
Houkuttelemalla maahanmuuttajia, panostamalla nopeaan ja tehokkaaseen kielikoulutukseen sekä huolehtimalla kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuuksista.
houkuttelemalla oman alueen nuoria Vaasan yliopistoon, lisäämällä sisäänottomääriä
Hyvä kysymys ainakin meidän alaamme liittyen. Osaavan työvoiman (farmaseuttien)
saaminen on satunnaista sekä ajoittaista.
Inom detaljplanering (konstruktion) måste man skola dem själv. Finns ingen annan
utbildning
Itse bendelöin Eurasta joka viikko Vaasaan töihin ja asun viikot Vaasassa. Mielenkiintoinen työ ja sopiva palkka motivoivat. Vaasa on hieno kaupunki ja täällä on
erinomaiset liikkumismahdollisuudet. Lisää markkinointia? Kouluttamalla maa-
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hanmuuttajia.
Jos kysymys tarkoittaa ulkomaista työvoimaa niin mielestäni ei ainakaan nykytekniikalla, joka painottaa määrää laadun kustannuksella. Luulisi hyvien työpaikkojen
vetävän puoleensa varsinkin, jos kaupungin ja kunnan asuntotilanne ym. infra on
kunnossa. Onko meillä työvoimapulaa? Millaista? Onko Vaasan seudulla houkuttelevia työtilaisuuksia? Mikä on etenkin Vaasan imago muun suomen silmissä? Kuka
jarruttaa ja on jo vuosikymmenet jarruttanut Vaasan kasvua ja menestystä?
Järjestämällä perheen toiselle osapuolelle työpaikkavaihtoehtoja muissa alueen
yrityksissä, urheilu- ja kulttuuritarjontaa, koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoja, ravintoloita sekä tarpeeksi erikoiskauppoja ja marketeita. Vaasasta pitäisi saada
mielenkiintoinen! Pitäisi saada "ääri"suomen- ja ruotsinkieliset ymmärtämään että
sujuvasta kaksikielisyydestä on tosi paljon hyötyä. Tappelu seis, ja varsinkin medioissa. Tehdään siitä etu/positiivinen asia/mahdollisuus.
Kaksikielisyys saattaa olla esteenä muualta tuleville työntekijöille. Olisikin tärkeää
voida suunnata ammatillista osaamista enemmän äidinkielen mukaisesti. -Tämän
seudun imagon muokkaaminen ja tiedottaminen, että tänne uskaltaa tulla töihin,
vaikka molemmat kotimaiset kielet eivät olisi vahvoja. -Paikallisten ja lähiseudun koulutusmahdollisuuksien tukeminen sekä hyvä yhteistyö oppilaitosten ja työelämän
kesken (työharjoittelu paikallisissa yrityksissä, rekrytointikäynnit oppilaitoksissa,
messut ym.) -Joku porkkana, että jää tälle seudulle töihin opiskelujen jälkeen?
KAKSOISTUTKINTO (DOUPLE DEGREE) AMK:SSA ELI 1-2 VUOTTA VAASASSA
JA SITTEN TUTKINTO. TOINEN VAIHTOEHTO ON KOULUTUSVIENTI JOSSA
OSA KOULUTUSTA TAPAHTUU VAASASSA. SUOMEN KIELEN OSAAMINEN
MELKEIN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ…MUUTEN EI PK-YRITYKSET REKRYTOI.
Kas siinä hyvä kysymys… Spekuloidaan taas. Järjestetään työntekijöiden perheelle
kunnolliset asuinolot, lastenhoito, koulutus ja työpaikka. Huolehditaan työntekijöiden sosiaalisen verkoston rakentumisesta – myös paikallisten asukkaiden kanssa.
Kausityövoiman rekrytointi menee nykyään yksityisten kontaktien ja verkostojen kautta. Voisiko työvoimatoimisto tehdä yhteistyötä naapurimaiden työkkäreiden
kanssa?
Kielikysymys on yksi . Tässä voisi helpottaa jos viroissa olisi jaettu palvelut kielen
mukaan , niinkuin joissakin tapauksissa onkin. Eli eri työntekijä palvelee suomen- ja
ruotsinkielisiä. Yrittäjiä voitaisiin saada lisää jos kynnys aloittamiseen olisi helpompi.
Moni arkailee byrokratiaa ja kirjanpitoan sekä verotusta. Yrityksen perustamiseen
saakin jo apua, mutta esim. helposti saatavilla oleva ja edullinen tilitoimisto tai tuen
antaminen itse tehtyyn kirjanpitoon olisi tervetullutta. Myös verotoimistolla voisi olla
yrittäjille neuvontaa helpommin saatavilla ja yrittäjien oma yhdistys voisi lisätä näitä
palveluja.
koulujen kautta
kouluttamalla
Koulutuksella
Koulutusmahdollisuudet ja hyvä työllisyys

12. huhtikuuta 2010

102

Kuinka saada osaavaa työvoimaa Vaasan seudulle. Keskeisin tekijä siinä on huolehtia korkeatasoisista ja vetovoimaisista oppilaitoksista ja korkeakouluista. Samalla tulee huolehtia, että niiden opintoalan sopivat alueemme elinkeinoelämän tarpeisiin. Työharjoittelun ja lopputöiden kautta on mahdollisuus sitouttaa opiskelijat
alueelle. Ulkomainen työvoima on myös tärkeässä osassa tulevina vuosina. Siinä
alueen hyvä imago ja toimivat kotouttamispalvelut ovat tärkeitä. Aikuisen työvoiman hankinnassa muualta Suomesta ovat keskeisinä asioina työpaikan lisäksi hyvä
ja kohtuuhintainen asuminen. Koulutus ja muut palvelut on toki myös pidettävä
kilpailukykyisinä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ensin tulee kiinnostava työpaikka, mahdollisuus hyvään työhön puolisolle ja sitten kiinnostava asumismuoto. Muu tämän jälkeen.
Kunhan yritykset oppivat lunastamaan sloganin "henkilökunta in yrityksen tärkein
voimavara"
Kyllä sitä saa, jos on tarjota ihmisille kunnolliset tulot ja tarpeeksi työaikaa. Ravintola-alan on vaikea nykyään tarjota vakituisia työsuhteita rajusti laskeneen kysynnän
vuoksi. Ainakin Vaasassa, toki muuallakin suomessa, on esim. yökerhotoiminta kokenut lähestulkoon järkyttävän laman. Työvoiman houkutteleminen alalle on todella
helppoa, mikäli voidaan antaa sellainen työsuhde, jolla ihminen tulee hyvin toimeen.
käsitykseni mukaan osaava työvoima hakeutuu töihin, kun työ on mielenkiintoinen
ja palkka sopiva
LOPETETAAN VÄLITTÖMÄSTI KIELIPOLITIIKASTA JAUHAMINEN RUVETAAN
AIDOTI TEKEMÄÄN YHTEISTYÖTÄ MIELIKUVA VAASAN SEUDUSTA ON NEKATIIVINEN NIMENOMAAN KIELIPOLITIIKAN VUOKSI MYÖS KOULUTUKEEN TULEE PANEUTUA YHTEISTYÖSSÄ YRITYSTEN KANSSA
maltilla, kunnon koulutusmahdollisuudet ylläpidettävä Vaasassa. satsatkaa että
muut perheen jäsenet viihtyvät. verohelpotuksia perheille
Man rekryterar otsbor med rätt utbildning
Markkinoida ulkomailla meidän tarvetta, ei ole helppoa...Vaatii kovaa työtä.
Markkinoimalla alueen yritysten menestymistä sekä työpaikkojen kasvua ja
niiden pysyvyyttä. Ylläpitämällä monipuolista asuntotarjontaa, vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntovaihtoehtoja. Riittävä omakotitalotonttitarjonta on tärkeä.
Marknadsföra regionen: - att man kan bo förmånligt, - ha nära till naturen, - trygg,
miljö för barnen, - rikt kultur-liv och goda sportmöjligheter, - intressant arbete
trots att man är utanför "ruuhka-Suomi"
Mikäli ammattitaitoista henkilökuntaa aiotaan pysyvästi saada Vaasaan on tietenkin
ajateltava perheellisten kohdalla, että perheet myös muuttavat mukana. Muuten
työrupeamasta tulee vaan "keikka".
MOJLIGHET TILL ENGELSKSPRAKIG SKOLA FOR BARNEN, MARKNADSFOR
VAR NATUR
monipuolisesti informoimalla ja kampanjoimalla erilaisissa rykry-tapahtumissa
Muualta muuttaneena sanoisin kieliennakkoluulot. Osaan itse kumpaakin kieltä ja
vielä jonkin verran muitakin mutta muualla asuvasta tuttavapiiristäni voi sanoa kaikki
suhtautuvat ruotsinkielisyyteen haittatekijänä, varsinkin viime aikoina kun kielipolitiikka on ollut hyvin voimakkaana alueella esillä ja nimenomaan negatiivisessa mielessä.
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Muualta suomesta hakevat pitävät Vaasaa ruotsinkielisenä kuntana ja jopa luulevat, että täällä ei pärjää suomenkielellä. Tämä asia pitää saada ainakin kuntoon.
Puolisoille pitää myös löytyä työpaikka. Pitää tietenkin olla työpaikkoja tarjolla ja esillä ja niitä pitää markkinoida muillakin alueilla. Merenrantakaupunkina täytyy saada
kaupungin rantakaistaleet edustavaan kuntoon. Kesätyöpaikkoja ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Sitä kautta saadaan tutustumaan Vaasaan. ABB ja Wärtsilä
näitä mainostaa mutta todellisuudessa paikka on lujassa, jos ei ole suhteita.
Muualta Suomesta muuttamista helpottaisi Vaasan imagon tarkentaminen siten, että
täällä pärjää myös suomenkielellä. Ruotsinkielentaito on "bonus". Ylipäätään imago nykyaikaisena, aktiivisena kaupunkina auttaa yritysten rekrytointiponnisteluissa.
Omalla alallani en usko esim. sairaanhoitajien rekrytoinnissa käytettyyn yhteistapahtumiin ulkomailla, vaan yrityksen omaan rekrytointiin.
Nostamalla Vaasan imagoa. Onkohan liian konepajavoittoinen imago nykyään.
Nostamalla Vaasanseudun houkuttelevuutta ja tunnettuutta. Tämä edellyttää, että
Vaasa on ’maailmankartalla näkyvä’ piste, miniminä voidaan pitää 100 000 asukkaan kuntaa, joka valtaosassa maailmaa tunnistetaan sellaiseksi, jossa palveluja
pystytään järjestämään – on muistettava, että ihmiset eivät tule ensin katsomaan ja
tutustumaan ja kokevat ahaa-ilmiön, että Vaasa, Mustasaari, Maalahti tai Laihia ovat
kaikki erikseen tällaisia asumiskelpoisia paikkoja
Olemalla houkutteleva, Vaasa on jo kansainvälinen, rekrytoimalla ulkomailta, esim.
Puolasta, Itä-Euroopasta. Koulutuksen kautta, he tulevat tänne opiskelemaan ja jäävät tänne (yleisin tapa). Pitämällä huolta sekä Suomen, että Englanninkielisestä koulutuksesta, Ruotsin kielen houkuttelevuutta voisi lisätä = yhteistyö Suomenkielisten
kanssa, miksi vastakkainasettelu (eri koulut)? Suomen kieli = suuret massat, saatava
opiskelijat Vaasaan, muualta valmistuneiden kynnys tulla tänne on suuri Englannin
kieli = Puola, Itä-Eurooppa, tms. opiskelijat, osaavia ja hyvin motivoituneita. Ruotsin
kieli ok, siellä vähän opiskelijoita, kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää määriä.
OLEMALLA TARPEEKSI HOUKUTTELEVA. EIKÄ NIIN SISÄÄNPÄINLÄMPIÄVÄ,
ENNAKKOLUULOINEN, YLEISESTI TYPERÄ, PITÄEN MIELESSÄ ETTÄ FOR
PEANUTS YOU GET MONKEYS.
Olemme luoneet oman rekrytointisysteemin, jonka puitteissa olemme mielestämme jotenkin onnistuneet. Olemme perustaneet ns. " hautomon" , jossa tehdään
opinnäytetöitä ollaan harjoittelijoina jne. Hautomon kautta siirrytään vasta vakituiseen työsuhteeseen.
Olennaista on organisoida tuotanto niin, että automaatioaste on mahdollisimman korkea. (koneet ja pääoma on joka puolella maailmaa suurin piirtein saman hintaista)
Edellä lausuttu ei tietysti päde toimialoilla joilla tuotanto (esimerkiksi rakentaminen)
on sidottu Suomeen. Kysymykseen 4. vastaus: Monipuolinen elinkeinorakenne;
töitä molemmille sukupuolille, turvallisuus, hyvät julkiset palvelut, harrastusmahdollisuudet; hyvä brändi: yliopisto ym koulutusmahdollisuudet, menestyvät urheiluseurat, kulttuuripläjäykset, jotka ylittävät valtakunnallisen mutta mieluusti ainakin eurooppalaisen julkisuuskynnyksen. Meillä on jo paljon hyvää. Pidetään
itse kissan häntää korkealla (Kuten Katto-Kassinen "Me emme ole hyviä, me olemme PARHAITA) Eli suunnitelmallinen tiedottaminen pienemmistäkin asioista ja yhdenmukainen "peliin osallistujien" toiminta. kehittämisseminaarien tilalle voisi järjestää muutaman " Me emme ole hyviä, me olemme PARHAITA" seminaarin ja huolehtia valitun linja kantamisesta pitkällä aikavälillä. Osallistuin joku aika sitten Academillillä Vaasan brändi seminaariin, jossa mm tuleva ja mennyt Pohjalaisen päätoimittaja
piti puheenvuoron. Se oli kehitysseminaari. Jatkossa on vahvistettava yhteistä näkemystä hyvistä puolista ja onnistumisista. Huonot puolet nousevat ilman "punttaamis-
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takin" esille. Ja: kuten jääkiekkokin, tämä asia on pidettävä yksinkertaisten miesten
yksinkertaisena pelinä. Hyvällä maineella saamme myös ulkomaista työvoimaa
/kunhan työllistämme ensin suomalaiset työhaluiset ja -kykyiset) Wärtsilä on käsittääkseni hyvä benchmarkkauskohde. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan siellä
on merkittävä kirjo ulkomaisia työntekijöitä, joita haastattelemalla voi saada parhaiten
tietoa ulkomaisten työntekijöiden fiiliksistä. (Minulla oli vuokralaisena venezuelalainen
insinööri, joka vaimoineen on Vaasaan tyytyväinen.)
Oltava esillä ja tarjottava vaihtoehtoja, huomioitava koko perhe - myös lapset. Henkilökunnasta on pidettävä huolta, joustavuus myös työnantajan taholta.
OMA VASTAUS Paljon pitäisi asenteissakin muuttua. Täällä ollaan todella nuivia
muualta tuleville ja katsotaan pitkään ihan konkreettisesti. Sulkeutuneisuus ja kova
konservatismi ovat leimaavia. Uusia ideoita ei oteta työpaikoilla vastaan, tehdään
niinkuin ennenkin. Seudun maine on ikävä, ja valitettavasti on pääasiassa tosi. Paljon parannusta tosin on tapahtunut viime vuosina, mutta perusasenne on yllämainittu. Sulkeutunut, vanhakantainen ilmapiiri leimaa koko aluetta. Lisäksi aikuisille on
täällä liian vähän vapaa-ajan tekemistä jos ei halua aina vaan harrastaa liikuntaa tai
katsoa teatteria. Missä on nykyaikainen kevyt musiikki, missä tanssipaikat, missä
aikuisten makuun sopivat rokkikeikat? Seinäjoella tai Kokkolassa lähimmät. Tiedän
monia aikuisia ihmisiä,. jotka ovat muutaman vuoden kuluttua muuttaneet täältä pois
juuri näistä syistä. Lapsiperheille tietysti on enemmän tekemistä ja voi olla, että he
pystyvät asettumaan paremmin kuin aikuiset asiantuntíjataloudet. Työvoiman saanti
on tietysti monen tekijän summa, jossa tärkeintä ovat ne kiinnostavat työpaikat ja toisaalta asuntojen saanti. Tärkeitä ovat myös nämä ilmapiiriseikat, joista täällä ei niin
paljon paljon edes voi puhua. Asenne on, että meillä kaikki hyvin ja siihen ei muiden
tarvitse puuttua.Kansainvälisyys onneksi tuo omaa hyvää leimaansa, joten parannusta voi olla luvassa 20 vuoden tähtäimellä.
Opettaa myös suomea ulkomaalaisille,… ☺
Opiskelijasektori on näkemykseni mukaan Vaasassa erittäin vahva ja laaja. Ammattialoja ja kielitaitoa löytyy joka asteelta. Vaasan nousu varteenotettavaksi opiskelijoiden tulevaisuuden työllistäjäksi pitää turvata pääsemällä kiinni itse opiskelijoihin. Katteettomat lupaukset ja virastotasoiset kontaktit eivät tässä asiassa auta, pitää jalkautua. Jokainen Helsinkiläinen, Tamperelainen tai Turkulainen osaaja on arvokas paikalliselle yrityssekstorille. Tällä hetkellä kyseiset tekijät valuvat takaisin etelään.
Oman panokseni tulen tähän asiaan laittamaan portaalin www.unijob.fi kautta. Pyrin
antamaan opiskelijoille mahdollisia työtilaisuuksia sekä nostamaan heidän tietotasoaan Vaasan yrityssektorista.
organisoimalla Vaasan seudun markkinointi kokonaisvaltaiseksi yhteistyöksi. Tässä pitää saada kaikki merkittävimmät tahot sitoutuneeseen yhteistyöhön mukaan ja
näin pystytään suuntaamaan eri organisaatioiden toimenpiteet ja resurssit tuloksekkaaksi kokonaisuudeksi. Käynnistyneessä laajassa yhteistyössä on VASEK nimetty
koordinoivaksi tahoksi ja yhtiön hallitus on päättänyt tähän liittyvästä panostuksesta
(henkilöresurssi&rahoitus). Hyvää käytännön seutumarkkinointiyhteistyötä on jo toteutettu mm. energiasektorilla (Energy Works, Energyvaasa.fi,…) ja WasaWorkshankkeen puitteissa laaja-alaisemmin. Vaasan seudun koulutussektoria ja erityisesti
teknisten alojen koulutusta tulee entisestään vahvistaa, myös opiskelijarekrytointia
tulee tukea osana seutumarkkinointia
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Osaava työvoima liikkuu kiinnostavien yritysten/työtehtävien perässä, mutta vanhemmiten on useimmiten valmis vaihtamaan kaupunkia vasta pakon edessä, tai silloin kun haluaa palata takaisin kotiseudulle. Joten parasta olisi, kun alueen nuoret
saataisiin jäämään tälle alueelle opiskelemaan ja kiinnostavia työpaikkoja olisi
tarjolla heti valmistumisen jälkeen, että heidän ei tarvitsisi lähteä alueelta pois. Joten
mielestäni Vaasan yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja muista opinahjoista olisi
tehtävä vielä kiinnostavampia. Olisi ehkä tarjottava koulutusta jota ei välttämättä
saa joka paikasta, koulutusta joka hyödyttää alueemme yritystoimintaa. Vaasan seudulla on paljon kansanvälisiä yrityksiä, joten kansainvälisyyden painottamista opiskelussa voisi edelleen lisätä, samoin kuin eri koulujen yhteistyötä. Vaasaa pitäisi ehkä
vielä enemmän markkinoida kansainvälisenä kaupunkina, ei kaksikielisenä. Kaksikielisyyden korostaminen voi olla Vaasalle haitta. Itse olen tullut Vaasaan 20
vuotta sitten Etelä-Pohjanmaalta ja kun vaatimuksena työpaikkaan oli ruotsin kielen
taito, niin jouduin pari kertaa miettimään, uskallanko tulla tänne. Minä olin rohkea ja
tulin, mutta moni muu ei ehkä tule. Perheellisten osaajien houkuttelemiseen Vaasan
seudulle tarvitaan asioita, joilla on merkitystä koko perheelle à työpaikka molemmille vanhemmille, mukava asunto, mukava asuinalue, päivähoito, koulut, harrastusmahdollisuudet… Kun koko perhe liikkuu on tarjolla oltava jotakin parempaa,
kuin mistä lähdetään. Miten tällainen paketti toteutetaan, en tiedä.
Osaava työvoima tulee sinne missä heitä kaivataan, joten ensimmäinen askel on tarjota tarpeeksi laaja skaala mielenkiintoisia työtehtäviä kilpailukykyisellä korvauksella. Toinen aspekti on että osaavalla työvoimalla on todennäköisesti puoliso/perhe lähtöpaikassa, joten mielenkiintoisia työpaikkoja pitäisi sitten olla myös puolisoille ja muille mukana muuttajille. Tämä tarkoittaa että yleisesti ottaen työnsaantimahdollisuuksia pitäisi olla monipuolisesti. Vilkas liike-elämä on osaavan työvoiman
perusmagneetti. Toki on helpompi tehdä päätös muuttaa vieraalle paikkakunnalle jos
alueella on peruspalvelut kunnossa. Asunto on ensimmäinen ja valittavana pitää
tietenkin olla laaja skaala kaupunkiasunnoista omakotitalotontteihin luonnon rauhassa. Lapsille pitää löytyä hoitopaikkoja ja kouluja, nuorisolle mielekästä tekemistä jne.
Paikan maine vaikuttaa, koska ei ole kivaa kertoa kenellekään muuttavansa johonkin
pahamaineiseen kolkkaan, missä ei ole minkäänlaista elämää. Joten rummut soimaan ja seudun mainetta parantamaan markkinoinnin keinoin. Käytettävissä on kaikki mahdolliset mediat, ja ei sovi unohtaa kotisivuja ja netistä saatavaa tietoa koska
sieltä yleensä ensimmäisenä katsotaan mitä paikka voi tarjota. On myös mietittävä
miksi Vaasan seudulle tulevat opiskelijat yleensä muuttavat takaisin kotiseuduilleen kun valmistuvat. Luulisi että olisi helpompi saada opiskelijat jotka ovat
viettäneet täällä aikaa jäämään tänne, kuin löytää osaavaa työvoimaa joka ei
ole koskaan seudulla edes käynyt. Eli onko Vaasan seudulla hyvä opiskella, pidetäänkö opiskelijoista niin hyvää huolta että heille tulisi mieleen jäädä tänne? Minkälaista viestiä he vievät täältä muuttaessaan takaisin kotiseuduilleen? Tästä voisi varmaan tehdä muutama lopputyö jossakin oppilaitoksessa jotta saadaan tietoa siitä
mitä nuoret oikeasti ajattelevat seudusta ja sen kehityksestä.
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Osaavaa työvoimaa saadaan alueelle kun ruotsinkieliset paikalliset filiaalitiedekunnat (Hanken i Vasa, Åbo Akademi i Vasa, oikeustiede Vaasan yliopiston alla)
yhdistetään yhdeksi itsenäiseksi Österbottens Högskolaniksi (joka sen nimi jo
aiemmin olikin). Varsinais-Suomessa (missä siis pääasiallinen isäntä, Åbo Akademi
toimii) asuu 26 000 ruotsinkielistä (9,1 % kaikista ruotsinkielisistä), Pohjanmaalla 90
000 (31,1 %). Itsenäisen ruotsinkielisen, alueen vahvuuksiin rakentuvan yliopiston
tulisi siten olla itsestäänselvyys jo maakunnan kielellisen enemmistön (51,1 % maakunnan asukkaista) koulutuksellisten oikeuksien turvaamiseksi – Pohjanmaa on
maan sisäisessä muuttotilastossa ainoa jatkuva nettohäviäjä ruotsinkielisistä maakunnista, ja maan ulkopuolelle tapahtuva, erityisesti korkeakoulutetun nuorison
muuttotappio on myös maakunnista kriittisin täällä (ks. Fjalar Finnäsin tutkimukset
maasta/maakunnasta muutosta (Åbo Akademi) sekä ”Finlandssvenskarna” 2005).
Yhdistämisen yhteydessä em. yliopistoon on luotava uusi kaupallistekninen tiedekunta ABB:n, Wärtsilän, Vaconin, Mirkan, Citecin yms. kaltaisten yritysten rekrytointi- ja
tutkimustarpeiden mukaisesti. Näiden kanssa yhteistyössä suoritettava tutkimus luo
uutta yrittäjyyttä alueelle aivan kuten Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Kuopiossa
on jo vuosikymmeniä tapahtunut. Em. kaupungit ovat kasvaneet valtavasti yliopistojensa avulla. Lisäksi juuri tämänkaltainen toiminta voisi varmistaa ulkopuolista rahoitusta yliopistolle runsain määrin, opetusministeriön tavoitteiden mukaisesti. Edelleen
nykyistä merkittävämpi yhteistyö Vaasan Yliopiston kanssa olisi täysin mahdollinen
yhtenevien tutkimuskohteiden ja tiedekieli englannin/alueen vahvan kaksikielisyyden
vuoksi. Mitäpä jos esimerkiksi tekniikanopiskelijoiden laboratoriokurssit luennoitaisiin ja harjoiteltaisiin englanniksi molempien yliopistojen opiskelijoille jo olemassa olevassa laboratoriossa (jonka Ilkka hyvin tunnetkin ☺)?Idean tekee myös
houkuttelevaksi se, ettei se oikeastaan vaadi mitään sen suurempia investointeja,
lähinnä hallinnon uudelleenorganisointia. Edelleen yliopistossa tehtävä annettava
opetus ja siellä tehtävä tutkimus houkuttelisi alueelle merkittävissä määrin lisää ulkomaalaisia opiskelijoita, tutkijoita, professoreja jne. jotka puolestaan olisivat
paikallisten globaalisti toimivien yritysten rekrytoitavissa. Taloudelliset vaikutukset
ennakoisin monikymmenkertaiseksi esim. alueen viime vuosien ensisijaisen poliittisen tavoitteen, nk. vaasanradan sähköistämiseen verrattuna, taloudelliset kustannukset taas murto-osaksi. Mikäli yhdistämistä ei tehdä, on olemassa suuri riski että
mainitut filiaalit lähitulevaisuudessa lakkautetaan valtiontalouden yleisen resurssipulan (kevenevä verotus ei liene mahdollinen ilman leikkauksia…) vuoksi. Tällä on puolestaan kiihdyttävä vaikutus alueen nykyisiinkin ongelmiin tutkimuksenne alueilla. Tavoitteen saavuttamiseksi olisi tehtävä määrätietoista yhteistyötä kieli- ja puoluepoliittisten rajojen yli. Poliitikkojen, elinkeinoelämän edustajien ja virkamiesten on
selväsanaisesti vaadittava yhdistämistä em. tavoin. Varsinais-Suomen ruotsinkielisten edunvalvojien vahvasti ylipainottunut ja historiaan perustuva asema RKP:n sisäisessä hierarkiassa tekee tavoitteen saavuttamisen muuten täysin mahdottomaksi.
Vaasan yksikön irrottamisesta Åbo Akademista nousisi valtava sota (RKP:n sisällä),
mutta alueen etu vaatii sitä ehdottomasti. Vai tuleeko meidän huolehtia VarsinaisSuomen eduista omiemme kustannuksella? Onko Pohjanmaa pelkkä ruokkijamaakunta? Paikallisen ruotsinkielisen väestön kolminkertaisuuden Turkuun verrattuna
tulisi kuitenkin olla se painavin argumentti. Muutenhan TKK, TaiK, HY yms. voisivat
nekin sijaita vaikka…Turussa ☺! Toivon tosiaan sydämestäni että ottaisitte tämän
ajatuksen kehitettäväksi/kaupunginisille vietäviksi.
Paikkakunnan houkuttelevuus – hyviä asuntoja / rakennuspaikkoja. Koulutusmahdollisuuksia sekä aikuisille että lapsille on jo. Kiistely kuntaliitoksesta on lopetettava ja tehtävä valtion toimesta pakkoliitoksena.
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Parempi oppilaitos-työelämä yhteistyö PK-sektorilla, opiskelijat voisivat tehdä harjoituksia projekteja yrityksille ja työelämästä voisi tulla osaajia pitämään lyhyitä (13pv) kursseja / luentoja oppilaitoksiin (erityisesti tietotekniikka)
Publicitet för innovativa lösningar på sociala webbplatser. t.ex. news.ycombinator.com/, www.arcticstartup.com/
Rekrytoida Baltiasta ( voime auttaa )
rekrytoimalla normaalisti
riittävästi työpaikkoja jotta ihmiset muuttaisivat
Satsa mer på yrkesskolorna
Se människan!
Seudun imagon vahvistamisella
Seudun markkinointi laaja-alaisesti. Paikallisen koulutuksen kehittäminen (tekniikka
erityisesti). Vahvistettava koulutuksen rahoitusta, koska valtio ei tee erityispanostuksia alueen työvoimatarpeen perusteella.
Skapa ett ännu öppnare socialt klimat.
SUUNTAAMALLA TIEDOTTAMINEN ESIMERKIKSI YLIOPISTOIHIN JA NIIDEN
REKRYTAPAHTUMIIN JA SUUNTAAMALLA MARKKINOINTI ETELÄISEEN SUOMEEN
SVARET KAN SÄKERT HÄMTAS FRÅN SOCIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
Sänk anställningshinder så löser företagen detta själv.
Ta vara på den arbetskraft som redan finnes, utveckla, prioritera bättre stöda företag
till arbetsavtalsutbildning mm!
Taalla on tarpeeksi tyovoimaa
Tarjoamalla hyvät asunto-, koulutus- ja harrastusmahdollisuudet. Asuntotarjonnassa tulee huomioida ihmisten erilaiset toiveet ja tarpeet.
Tarjoamalla hyvää duunia ja asianmukaista palkkaa. Perusasiat Vaasanseudulla sinänsä kunnossa verrattuna vaihtoehtona ruuhka-Suomeen. Sinänsä SUOMI ei varmastikaan ole kovin houkutteleva vaihtoehto esim. muihin Pohjoismaihin verrattuna.
TARJOAMALLA ILMAISTA HYVÄÄ RUOTSINKIELEN KOULUTUSTA, "tule Vaasan
seudulle- saat ilmaiseksi uuden kielitaidon" Purisi esim. lääkäreihin, jotka kaihtavat
Vaasaa, koska eivät mielestään osaa ruotsia riittävästi. Ryhdytään jo viimeinkin tekemään 2-kielisyydestä ongelman sijaan rikkautta.
Toimimalla siten, että ”hyvä kello kauas kuuluu”
Tukemalla pätevien ihmisten työllistämistä.
Tuomalla esiin seudun kansainvälisyyttä ja dynaamisuutta, osittain voitaisiin myös
hyödyntää täällä oleilleita ulkomaisia opiskelijoita ja työnteijöitä viestinviejinä.
Viimeksimainitun toteuttaminen tosi hankalaa mutta mahdollisuus kuitenkin.
Tydliggörande av den kommunala servicen för dem som inte kan språken med t.ex.
engelskspråkiga hemsidor, infotidningar och kontaktpersoner. Det bör finnas en
engelskspråkig skola och jag hoppas att vi redan inom detta projekt skulle kunna
komma fram till en finansieringsmodell och modell för förverkligande för en sådan
skola. Skolan måste liksom också ha ett par olika "linjer" - en för dem som bara
stannar några år i Finland och sedan flyttar iväg (då är det inte så stor mening
med mycket integrerande åtgärder, och en annan för sådana som tänkt stanna
här (då borde man få in finska och svenska så att de sedan kan söka sig till andra
skolor inom Finland där ju undervisningen går huvudsakligen på dessa språk). Däremot tror jag inte riktigt på tunga rekryteringsstrukturer utan systemet skall behållas
så enkelt och otvunget som möjligt, med så få nyanställda som möjligt. Det borde
vara mera som en task force lite liknande Vaasan matkailujohtoryhmä, dock så att
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representanterna i task force tydligare skulle representera olika organ. Det skall t.ex.
inte byggas in några mekanismer som kan leda till konflikter - behöver t.ex. Oravais
anställa 10 vårdare som kan svenska skall inte detta behöva vägas desto mera i något beslutsfattande, utan beställningen är 10 vårdare och task force tar itu med att få
fram dem. Någon budget måste reserveras för ändamålet. Jag tycker också det rätta
skulle vara att genast grunda en task force för hela regionen och inte enbart för Vasa
och Korsholm. Vi måste kunna tänka regionalt.
Utbildning
Vaasa on kehittynyt hyvin viime vuosina, mutta tietenkin vielä pitää kehittyä. Valitettavasti varmaankin moni pelkää kaksikielisyyttä. Sitä pitäisi pystyä markkinoimaan
siten, ettei se ole esteenä työvoiman liikkuvuuteen ja erityisesti Vaasaan päin.
Vaasanseudulla ei ole tarpeeksi tontteja, ei yrityksiä eikä omakotitaloja varten. Tästä
syystä alue ei ole tarpeeksi vetävä
Vaikea kysymys- ei ainakaan kunnallisveroa korottamalla... Ei kannattaisi mainostaa
monikulttuurisuudella ja ruotsalaisuuden leimasta tulisi päästä eroon. Kuntaliitoksilla saisi Vaasalle kiinnostavuutta - ei enään olisi ruotsinkielinen pikkukaupunki muiden
silmissä. Vaasalla aika negatiivinen julkisuuskuva mediassa jne
Vasa/korsholms politikerna slutar tjafsa i pressen och ser till att samarbeta!
Vastaamalla työntekijöiden ja heidän perheiden tarpeisiin. -vaimolle / miehelle myös
mahdollisuus töihin, jotta ei kortistoon tarvitse mennä, -lasten hoito, -kielen ja kulttuurin opiskelu joustavasti, -tekemällä valmiita 'paketteja' ulkomaalaisille heidän
omalla kielellään liittyen elämiseen Vaasan seudulla (harrastuksista lähtien)
Vet inte
Vi har fått via normal rekrytering.
vi har ingen brist. Bäst vore om Vasa skulle sluta av med att tala om att kommunerna
borde gå samman. Den typ av arbetskraft vi behöver vill kunna påverka, det är omöjligt i en stor kommun.
Vi har inte haft problem med att hitta kunnig arbetskraft.
Via aktivt värvande.
via arbetsansökningar,intervju, event. praktikant
Yleisesti ottaen on tärkeää, että työpaikan (-paikkojen) lisäksi seudulta löytyvät sellaiset palvelut, jotka tukevat koko perheen sitoutumista ja sopeutumista seudulle (koulu, päivähoito, harrastukset, liikenneyhteydet).
YLIOPISTO-OPISKELIJOITA PITÄISI SAADA ENEMMÄN JÄÄMÄÄN KAUPUNKIIN
Ymmärtääkseni osaavia tulijoita on aika paljon. Ei tarvitse muuta kuin ottaa vastaan, mutta kynnyksen muodostaa yrityksen kyky ottaa vastaan, hyödyntää ja kotiuttaa tulokas. Tarvitaan yrityksen johtajalta kielitaitoa, ennakkoluulottomuutta, joustavuutta, muiden kulttuuripiirien edes jonkinlaista tuntemusta, aikaa ja empatiaa.
Yrityksen ja seudun vetovoima/imago ratkaisee kilpailussa jossa työehdot on samat.
Yritysten tulee antaa hyvä kuva yrityksestä jo nuorille, jotka ovat vasta astumassa
työelämään. Vaasassa on paljon kouluja, joista valmistuu osaavia ihmisiä. Moni kuitenkin lähtee pois valmistuttuaan mikäli töitä ei ole tarjolla. Ei pidä käyttää nuoria pelkästään "ilmaisina harjoittelijoina" kuten niin paljon tänä päivänä tehdään. Pitää olla
valmiita panostamaan perehdyttämiseen ja käyttää hyväkseen yrityksen omaa
osaavaa henkilökuntaa, josta osa on jo mahdollisesti lähdössä eläkkeelle. Asuminen
ja koulut ja päivähoitopalvelut pitää olla kunnossa, jotta kiinnostaa nuoria perheitä.
öka utbildningsmöjlighterna
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LIITE 6. Learning Cafén WorkPlace-johdanto-PowerPointit 14.1.2010
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LIITE 7. Pohjanmaan ammattibarometri, syksy 2009

118

12. huhtikuuta 2010

119

12. huhtikuuta 2010

120

12. huhtikuuta 2010

121

LIITE 8. Vastaukset sähköpostikyselyn toiseen vaiheeseen
Mitä alueellemme asettumiseen liittyviä palveluja yrityksenne tarjoaa muualta
saapuville työntekijöille?
Egentligen har vi hur mycket som helst, dagvård, skola, vuxeninstitutets alla
kurser måste betonas, kommunens infopunkt, kommunens hemsidor på fyra
språk (dessa kan säkert ännu förbättras med tydliga infopaket åt utlänningar), tidningen KorsholmsNytt (tillsvidare har den ingen engelskspråkig ruta men vi jobbar på
det).
EI MITÄÄN.
Ei ole tarjottu eikä tarjolla sellaisia palveluja.
Ei tarjota.
Jag undrar ifall att ni kunde precisera, kanske förenkla frågan?
Kauppakamari ei tarjoa mitään asettumiseen liittyviä palveluita.
Meillä henkilöstöosastolla on vakituisessa työsuhteessa kansainvälisten työsuhdeasioiden hoitaja. Hänen avullaan hoidetaan kaikki työsuhteeseen ja sen käynnistämiseen liittyvät asiat.
Myymme toimisto- ja julkitilakalusteita .
Päteville ohjelmistoalan kavereille (insinööri/di softa) tarjoamme töitä jos osaaminen
sopii profiiliin. Palveluja ei meidän yritys sinänsä muuten tarjoa, kuin omille työntekijöilleen.
XX ei taida tällä hetkellä olla mahdollisen työpaikan lisäksi muita palveluja tarjota.
Tarjoamme asuntoja kalustettuina tai ilman, kalustettu usein hyvä vaihtoehto alkuvaiheessa.
Tarjoamme perehtymistä alaan ja alan koulutusta jos tarve vaatii.
XX tarjoaa työpaikan ja toimivan työyhteisön

Mitä rekrytointiin liittyviä palveluja toivoisitte sijaintikaupunkinne tai -kuntanne
järjestävän?
Ei tule mieleen.
En tiedä mitä rekrytointipalveluja Vaasa voisi tarjota.
Enpä tiedä voiko kaupunki paljonkaan auttaa yksittäisten henkilöiden rekrytoinnissa.
Kaupunkikuva pitää saada sellaiseksi, että perheet tänne haluavat muuttaa. Tällä
hetkellä varmaan riittäisi, kun olisi paljon vapaita työpaikkoja.
Jag står inte i beråd att rekrytera min firma.
Jag tycker att en regional rekryterings front desk skulle behövas, ett telefonnummer och en adress dit alla kan vända sig som skall till Vasaregionen. Det kunde
vara ett ganska enkelt system med några anställda som sedan skulle skräddarsy åt
dem som är i kontakt genom att vara i kontakt med respektive kommun och olika
servicefrågor etc.
Mahdollisimman kattavaa tietopakettia maahanmuuttajille kaikkeen asumiseen ja
elämiseen liittyvissä asioissa, esim. normaali asuntovuokrauksen säännöt/tavat
yms.
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Vaasa voisi kehittää erittäin korkealaatuisen ja monipuolisen, -kulttuuri, -kielisen ja
kansainvälisen kulttuuritarjonnan (teatteri/musiikki/taide jne. - sekä nykykulttuuria että
perinteistä kulttuuria) sekä luontoelämyksiä, koska Vaasan saaristo tarjoaa sekä
talvella että kesällä jotain uniikkia monelle ulkomaalaiselle. Mistä muuten johtuu että
Jyväskylä, Seinäjoki, Turku jne. vie kaikki valtion byrokratiainstanssit? Lisää työpaikkoja perheen toiselle aikuiselle näitten kautta?
Vaasa, tietysti kielikoulutus jota kyllä jo järjestetään
Vaasa: työntekijöiden puolisoille yhteisiä kerhoja ja kieltenopetusta. Vaimot yleensä päättävät mikä on paras paikka perheelle. Tieto kouluista ja terveydenhoidosta
hyvä saada heille alusta lähtien. Ulkomaalaisille opiskelijoille tietoa Vaasan työmarkkinoista.
Vaasan työvoimatoimisto kyllä palvelee laajasti monissa rekrytointiin liittyvissä asioissa. Rekrytointimarkkinointia tehdään VASEKin kanssa, eikä sitä voi koskaan
tehdä liikaa. Tätä tosin pitäisi saada tehtyä laajasti ja yhtenäisesti Vaasan seutuna,
kaikki rinta rinnan.
Verkottumista jonkun edullisen maan tai ystävyyskaupungin kanssa, jossa on
hyvä yliopisto (tekniikka) ja siten avata päätä yhteistyölle ko. osaajien kanssa. Me
esim. olisimme kiinnostuneita sekä houkuttelemaan sieltä osaajia Vaasaan, että
myös perustamaan sinne konttorin, niin että tulee win-win.

Mitä muuta haluatte tuoda esille alueellisen rekrytointistrategian kehittämistä
varten?
AITO ALUEELLINEN SITOUTUMINEN ON TARPEEN. EI RIITÄ, ETTÄ VAASAN
KAUPUNKI JA SIELLÄ SIJAITSEVAT ISOT YRITYKSET PYRKIVÄT PITÄMÄÄN
VAASAN SEUDUN IMAGOA KORKEALLA.
Det är i mitt fall inte aktuellt och därför har jag inte närmare satt mig in i ämnet
Ei muuta.
Ensimmäinen edellytys kotipalvelualalla työskentelyyn on suomen kielen (riittävä)
taito.
Kieli on tärkeä. Pystymme kouluttamaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ymmärrämme saksaa, jonkin verran venäjää ja viron kieltä. Tärkeää on myös paikalliset
ympäristökohteet missä kouluttaa ja harjoitella. Tämä on erikoisala, missä toimimme.
Kiitos kyselyn lähettämisestä, tärkeää työtä.
Kielikurssit olisi hyvä saada järjestettyä ilta/vl luentoina.
Nå, det måste finnas en rättvis ledningsgrupp som verkligen återspeglar de riktiga
behoven, det betyder att landsbygdskommunerna måste ha större representation än
de haft i ledningen för WorkPlace-projektet. Så som det nu varit uppbyggt är det som
om man skulle måste kämpa för saker som är helt självklara för landsbygden,
men som inte är så relevanta i staden. Det är viktigt att strukturen är uppbyggd så
att man inte arbetar in en konflikt utan strukturen bör återspegla konflikten!
Rekrytointimarkkinoinnin kannalta olisi tärkeää, että Vaasa näyttäytyisi mieluummin isompana kuin mitä se onkaan. Nyt tuppaa olemaan toisin päin. Esim. Seinäjoki
on onnistunut tässä. Seinäjoen seutu näyttäytyy ulkopuolisille paljon suurempana
kuin mitä se todellisuudessa on.
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Tärkeintä sitoa hyvin paikkakunnalle ne, jotka ovat tulleet tänne ulkomailta opiskelemaan tai työhön. Rekrytointitoimissa panostettava lähialueille, Viro, Latvia, Ukraina ja Venäjä. [Onko Kauppakamarilla lisäksi alueelle rekrytointiin liittyviä lausuntoja,
kannanottoja, julkilausumia, jotka olisi hyvä ottaa huomioon seudun rekrytointistrategian valmistelussa?] Valitettavasti ei ole. Nyt juuri tämä ei ole erityisen POP-teema
kun väkeä lomautetaan ja irtisanotaan. Toki runsaan vuoden päästä on taas työvoimasta puutetta, jos vanhat merkit pitävät paikkansa. Suurempi kuntakoko on ollut
meillä tavoitteena myös sen johdosta, että silloin voisimme paremmin rekrytoida asiantuntijoita ulkomailta.
Vaasan vetovoima ja työpaikat
Vaasassa tehtäville projekteille pitäisi saada paikalliset toteuttajat. Ei paljon lämmitä, jos "takapihalle" toimittajat tulevat pääkaupunkiseudulta tai jopa ulkomailta.
Yliopistossa tekniikan koulutuksen tasoa edelleen ylös ohjelmistopuolella, mutta
kaikkein tärkeintä on pitää (Vaasassa) ammattikorkeakoulun insinöörilinjat iskukyisinä (erityisesti IT-puolelta). AMK kyllä kouluttaa IT-ihmisiä webbisivujen tekoon, se on
hyvä, mutta se ei yksi riitä Vaasalaiselle teollisuudelle. Uudestaan: tärkeintä on pitää
AMK:m ohjelmistopuolen insinöörilinjat houkuttelevina. [Olisiko ehdotusta, mikä tuo
edullinen maa tai kaupunki, jossa hyvä teknillinen yliopisto, voisi olla?] Joku Puolasta
voisi olla ok? Valko-Venäjä lienee liian diktatoorinen..
Yritykset (lue muualta saapuva työvoima) tarvitsevat eritasoisia kalustettuja vuokraasuntoja. Lopetetaan nyt tuo turha kielikeskustelu! Miten tänne saisi ulkomaalaisia jos suomen- ja ruotsinkieliset tappelevat? Ja miten tänne saadaan suomenkielisiä, jos markkinoidaan että Vaasa on "täysin" ruotsinkielinen? Toinen kieli on rikkaus,
eikä riesa! Hyvä argumentti että valtion instanssit Vaasaan, koska täällä pystytään
myöskin palvelemaan ruotsinkielellä!

