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	1	 Johdanto	

1.1 Lähtökohdat	

Työ‐ ja elinkeinoministeriö (TEM/2190/09.01.01/2015) on pyytänyt maakunnan liittoja täy‐

dentämään maakuntaohjelman  toimeenpanosuunnitelmaa  2015–2016  (TOPSU)  erillisellä 

ennakoidun  rakennemuutoksen  (ERM)  suunnitelmalla.  ERM‐suunnitelma  tulee  toimittaa 

työ‐  ja  elinkeinoministeriöön  viimeistään  29.2.2016.  Jatkossa  ERM‐suunnitelma  laaditaan 

osana normaalia TOPSU‐prosessia. 

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman  tavoitteena on parantaa maakunnan varau‐

tumista  rakennemuutokseen.  Suunnitelmassa  arvioidaan maakunnan muutosjoustavuutta 

eli kykyä kestää rakennemuutosta sekä toipua siitä. Tavoitteena on tunnistaa ne tekijät, jot‐

ka erityisesti vaikuttavat alueen muutosjoustavuuteen  ja  joihin aktiivisesti voidaan alueke‐

hittämisen puitteissa vaikuttaa. Analyysin pohjalta Pohjanmaan  liitto  ja maakunnan muut 

keskeiset toimijat muodostavat käsityksen alueen elinkeinojen tilanteesta ja tulevaisuuden 

näkymistä sekä toimista, joita maakunnan eri osissa tulee käynnistää muutosjoustavuuden 

parantamiseksi ja rakennemuutoksen ennakoimiseksi. Lisäksi on tarpeen päättää menette‐

lytavat, joita noudatetaan mahdollisen äkillisen rakennemuutoksen tapahtuessa. 

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma kytkeytyy tiiviisti valtakunnalliseen Alueelliset 

innovaatiot  ja kokeilut  ‐toimenpidekokonaisuuteen  (AIKO),  josta ennakoivan rakennemuu‐

toksen  toimiin varataan vuosina 2016–2018 yhteensä 15 miljoonaa euroa  (5 milj. euroa / 

vuosi). Ennakoidun rakennemuutoksen AIKO‐rahoituksen hankkeista päättävät maakuntien 

liitot ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman pohjalta.  

1.2 Valmisteluprosessi	

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman valmistelu käynnistettiin kokouksessa, johon 

kutsuttiin  alueen  kuntien,  elinkeinoyhtiöiden,  Pohjanmaan  ELY‐keskuksen  ja  Pohjanmaan 

TE‐toimiston edustajat. Kokouksessa linjattiin, että ennakoidun rakennemuutoksen suunni‐

telma rakennetaan ensimmäisellä kierroksella pääosin olemassa olevan aineiston pohjalta. 

Lisäksi perustettiin analyysiryhmä,  jonka työskentelyn tavoitteena oli muutosjoustavuuden 

analysointi sekä riskien tunnistaminen. Prosessin aikana analyysiryhmä kokoontui työpajaan 

analysoimaan  ennakointitiedon  pohjalta  nousevia  kysymyksiä.  Lisäksi  ryhmä  kommentoi 

suunnitelmaluonnosta kirjallisesti. Myös alueen korkeakouluilla oli mahdollisuus kommen‐

toida suunnitelmaluonnosta erikseen järjestetyssä kokouksessa. 

Analyysissa käytetyt tärkeimmät pohja‐aineistot olivat: 

 Alueiden kehittämisen valtakunnalliset painopisteet 

 Pohjanmaan maakuntastrategia 

 Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia 

 Koulutuksen ja osaamistarpeiden ennakointi 
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 Alueelliset talousnäkymät 

 Maakuntien ja seutukuntien resilienssivertailut 

 Alueellinen tilastoaineisto 

 

Keskeinen  pohja‐aineisto  ja  prosessissa  tuotetut  aineistot  on  koottu  osoitteeseen 

www.pohjanmaalukuina.fi/erm. 

Jatkossa rakennemuutoksen ennakointiprosessia kehitetään edelleen. Tavoitteena on kehit‐

tää sekä uusia toimintatapoja että olemassa olevia työkaluja enemmän rakennemuutoksen 

ennakointia palveleviksi. Uutena toimintatapana  järjestetään vuonna 2016 seutukunnittai‐

set ennakointityöpajat osana TOPSU‐prosessia. Lisäksi rakennemuutosnäkökulma sisällyte‐

tään entistä  tiiviimmin keskeisiin olemassa oleviin ennakointiprosesseihin,  joita ovat mm. 

älykkään erikoistumisen prosessi, osaamistarpeiden ennakointi  sekä alueelliset kehitysnä‐

kymät ‐prosessi.  

	2	 Rakennemuutos	ja	muutosjoustavuus	

2.1 Rakennemuutos	Suomessa	

Suomi on osa maailmantaloutta,  joten  globaalit  kehitystrendit  ja  kansainvälisen  työnjaon 

muutokset vaikuttavat myös Suomen alueiden kasvuun ja kehitykseen. Viime vuosien kehi‐

tys on  johtanut siihen, että elinkeinorakenne on muuttunut entistä palveluvaltaisemmaksi 

ja teollisuuden merkitys on vähentynyt. Teollisuuden työpaikat ovat Suomessa vähentyneet 

2000‐luvulla  lähes 20 prosenttia. Teknisen kehityksen myötä talous muuttuu yhä  innovaa‐

tiovetoisemmaksi, jolloin korkean osaamisen merkitys kasvaa entisestään. 

Viime vuosina rakennemuutos on Suomessa ollut erityisen voimakasta  ICT‐alalla  ja paperi‐

teollisuudessa. Yleisesti ottaen  toimialarakenne on palveluvaltaistumassa,  ja  tämä kehitys 

tulee jatkumaan. Erityisesti työllisten määrän odotetaan kasvavan sosiaali‐ ja terveyspalve‐

luissa  väestön  ikääntymisen  takia.  Keskeinen muutostekijä  tulevaisuudessa  on  digitalisoi‐

tuminen,  joka  nopeasti  muuttaa  toimintaympäristöä  sekä  teollisuuden  että  palveluiden 

osalta. 

Talouden  rakennemuutos ei  kosketa  kaikkia  alueita  tasapuolisesti,  sillä  alueet poikkeavat 

toisistaan mm. houkuttelevuuden  ja muutosjoustavuuden osalta.  Joidenkin alueiden kyky 

sopeutua ja joustaa muutoksessa on parempi kuin toisten. Toimialojen rakennemuutos nä‐

kyy alueilla eri tavoin, joten riskitoimialoja on syytä analysoida jokaisella alueella erikseen.  

2.2 Muutosjoustavuus	eli	resilienssi	

Muutosjoustavuus eli  resilienssi viittaa aluetalouden kykyyn  toisaalta  selviytyä  suhdanne‐

luontoisista häiriöistä  vähillä  vaurioilla  ja  toisaalta  kykyyn  sopeutua  jatkuvasti meneillään 

olevaan rakennemuutokseen. Resilienssin osatekijöitä ovat (Martin 2012): 

 Resistenssi eli vastustuskyky: Alueen häiriöherkkyys 



 

3 
 

 Toipuminen: Toipumisen nopeus häiriön jälkeen 

 Uudelleen suuntautuminen: Alueen rakenteiden sopeutuminen häiriön jälkeen 

 Uudistuminen: Alueen talouden paluuvauhti vanhalle kasvupolulle 

 

Monipuolisen  elinkeinorakenteen  oletetaan  suojaavan  rakennemuutokselta  parantamalla 

sekä kykyä vastustaa äkillistä rakennemuutosta että kykyä toipua nopeasti. Oletus on kui‐

tenkin yksinkertaistus, sillä positiivisesti hajautuminen vaikuttaa vain silloin, kun toimialojen 

keskinäiset vaikutussuhteet ovat vähäisiä. Lisäksi on selvää, että eri  toimialat eroavat häi‐

riöherkkyydessään. Teollisuuden  ja rakentamisen toimialat ovat herkempiä talouden häiri‐

öille kuin palvelualat. 

Toinen  keskeinen  resilienssin osatekijä on  se,  kuinka nopeasti  aluetalous  toipuu ulkoisen 

häiriön jälkeen. Talouden toipumiseen vaikuttaa alueen joustavuus, jota tyypillisesti paran‐

taa  esimerkiksi  hyvä  yritysdynamiikka  sekä  yritysten  kyky muuttaa  toimintaansa  tarpeen 

mukaan.  Tätä  ominaisuutta  voidaan  tarkastella mm.  yritysten  kokorakenteen  avulla,  sillä 

pienet  yritykset  ovat monesti  joustavampia  reagoimaan  toimintaympäristön muutoksiin. 

Uusien yritysten perustaminen  ja kasvuyritysten määrä puolestaan kuvaavat alueen yritys‐

kulttuurin dynaamisuutta ja siten kykyä toipua rakennemuutoksesta. 

Toipumisen  lisäksi ns.  rakennemuutosvalmiuteen  kuuluu  se,  kuinka helposti  talouden  ra‐

kenteet  uudistuvat  ja  uudelleen  suuntautuvat  häiriötilanteen  jälkeen.  Uudistumiskykyyn 

vaikuttavat mm. alueen houkuttelevuus, pääoman saatavuus, työvoiman osaamistaso sekä 

yritysten  innovatiivisuus.  Vahvan  innovaatiopotentiaalin  omaavat  alueet  kykenevät  hel‐

pommin suuntautumaan uusille kasvualoille. 

	3	 Rakennemuutos	Pohjanmaalla	

3.1 Pohjanmaan	aluetalouden	kehitys	2000‐luvulla	

Työllisten määrä  on  Pohjanmaalla  kasvanut  2000‐luvulla  nopeammin  kuin  koko maassa 

keskimäärin1.  Työllisten määrä  on  laskenut  ainoastaan  alkutuotannossa,  ja  kaikilla muilla 

päätoimialoilla  työllisten määrä on kasvanut. Teollisuudessa kehitys on ollut  selvästi  suo‐

tuisampaa kuin koko maan  tasolla: ajanjaksolla 2000–2013  teollisuudessa  työskentelevien 

määrä kasvoi Pohjanmaalla 7,5 %, kun ne koko maassa vähenivät 18,2 %. Eniten työpaikkoja 

on syntynyt kone‐ ja laite‐, sähkölaite‐ ja elintarviketeollisuuteen. Sen sijaan metsä‐ ja teks‐

tiiliteollisuudesta työpaikat ovat vähentyneet. 

Käytännössä teollisuuden työpaikat ovat syntyneet Vaasanseudulle (Vaasan seutu + Kyrön‐

maa)2,  sillä  kaikissa muissa  seutukunnissa  teollisuuden  työllisten määrä  on  vähentynyt. 

                                                            
1
 Lähteenä tässä käytetään Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietoja, jotka eroavat selvästi esim. työssäkäyntitilaston luvuista. 
Valintaa perustellaan sillä, ettei työssäkäyntitilastossa ole saatavilla teollisuuden alatoimialojen tietoja. 
 
2
 Kyrönmaata tarkastellaan tässä yhdessä Vaasan seudun kanssa, sillä vain kahdesta kunnasta rakentuvaa  ja Vaasan seudun 
työssäkäyntialueeseen kuuluvaa seutukuntaa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä erikseen.  
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Työllisten määrä on Vaasanseudulla kasvanut nopeasti myös muilla päätoimialoilla alkutuo‐

tantoa  lukuun ottamatta. Teollisuustoimialoista kasvua on ollut erityisesti energiateknolo‐

giateollisuudessa ja laskua elintarviketeollisuudessa. Kaiken kaikkiaan Vaasanseudun työllis‐

ten määrä on 2000‐luvulla lisääntynyt lähes 20 prosenttia. 

Pietarsaaren  seudulla on ollut  jatkuva  rakennemuutos  käynnissä  jo pitkään, mutta moni‐

puolinen  teollisuus  on  suojannut  romahdukselta.  Metsäteollisuudessa  työskentelevien 

määrä on osapuilleen puolittunut 2000‐luvulla, mutta elintarvike‐  ja metalliteollisuudessa 

työskentelevien määrä on kasvanut vastaavasti selvästi. Lisäksi Pietarsaaren seudulla näyt‐

tää tapahtuneen selkeää työpaikkojen siirtymää alkutuotannosta ja teollisuudesta palvelui‐

hin  ja  rakentamiseen. Kaiken kaikkiaan  seudun  työllisten määrä on 2000‐luvulla kasvanut 

noin 6,5 prosenttia.  Seudun  työttömyysaste onkin edelleen  selvästi alhaisempi  kuin  koko 

maassa keskimäärin.  

Suupohjan rannikkoseutu on Pohjanmaan seuduista ainoa, jossa työllisten määrä on laske‐

nut 2000‐luvun aikana. Työllisten määrä on jonkin verran kasvanut yksityisissä palveluissa ja 

rakentamisessa, mutta teollisuudessa, alkutuotannossa ja julkisissa palveluissa työskentele‐

vien määrä on vähentynyt. Teollisuudessa työskentelevien määrä on 2000‐luvulla  laskenut 

selvästi keskimääräistä nopeammin, ja kehitys on ollut negatiivista kaikilla toimialoilla. Suu‐

riksi  työpaikkatappiot  ovat muodostuneet  erityisesti metsäteollisuudessa Metsä‐Botnian 

sellutehtaan  lopetettua  toimintansa.  Kaskisten  kaupunki  nimettiin  äkillisen  rakennemuu‐

toksen alueeksi vuosina 2009  ja 2010, mutta  toteutettujen hankkeiden  tulokset  jäivät vä‐

häisiksi. Työttömyysaste onkin Kaskisissa edelleen huomattavasti korkeampi kuin maakun‐

nassa tai koko maassa keskimäärin.  

 

Kuva 1  Työllisten muutos  2000‐luvulla  Pohjanmaan  seutukunnissa  (Tilastokeskus  , Alueti‐

linpito) 

TEMin aluerakenteen muutosanalyysin (Huovari ym. 2014) mukaan Pohjanmaan seutukun‐

tien työpaikkakehitys on 2000‐luvulla ollut suotuisampaa kuin koko maan rakennemuutok‐
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sen perusteella voisi odottaa. Kaikki Pohjanmaan seutukunnat Kyrönmaata lukuun ottamat‐

ta ovat viiden aluerakenteen muutoksesta eniten hyötyneiden alueiden joukossa. Analyysin 

mukaan  positiivinen  kehitys  on  syntynyt  nimenomaan  alueella.  Pohjanmaa  on  siis  2000‐

luvulla ollut voittaja alueiden välisessä työpaikkajakauman muutoksessa. 

Myös viime vuosien talouskriisistä Pohjanmaa on selviytynyt Manner‐Suomen maakunnista 

parhaiten, kun menestystä mitataan teollisuuden työllisten tai liikevaihdon määrän kehityk‐

sellä vuosina 2007–20133. Pohjanmaa oli Kanta‐Hämeen lisäksi ainoa maakunta, jossa teol‐

lisuuden  liikevaihto kasvoi kyseisellä aikavälillä. Myös viennin osuus teollisuuden  liikevaih‐

dosta on Pohjanmaalla yhä yli 70 prosenttia. 

VATTin ennusteen  (2015) mukaan negatiivinen  rakennemuutos  tulee Pohjanmaalla  jatku‐

maan  alkutuotannossa. Myös  teollisuudessa  työskentelevien määrä  tulee  ennusteen mu‐

kaan  laskemaan  seuraavan  viiden  vuoden  aikana  vaikkakin  hitaammin  kuin  koko maassa 

keskimäärin. Teollisuustoimialoista kasvua olisi ainoastaan koneiden ja laitteiden valmistuk‐

sessa. Kaikilla muilla teollisuustoimialoilla työllisten määrä laskisi aikavälillä 2014–2020. En‐

nusteen mukaan Pohjanmaan kasvu on jatkossa palveluvetoista, jolloin työpaikkoja syntyisi 

eniten  terveys‐  ja  sosiaalihuoltoon mutta myös koulutukseen, yksityisiin palveluihin  ja  ra‐

kentamiseen.  

3.2 Pohjanmaan	aluetalouden	muutosjoustavuus	

3.2.1 Pohjanmaa	kilpailukyky‐	ja	resilienssivertailuissa	

Pohjanmaa on  viime  vuosina menestynyt monella mittarilla mitattuna. Turun  kauppakor‐

keakoulun Porin yksikössä kehitetyn kilpailukykyindeksin mukaan Vaasan seutu oli vuonna 

2013 maan kilpailukykyisin seutukunta ja Pietarsaaren seutu maan 8. kilpailukykyisin (Karp‐

pinen & Vähäsantanen 2015). Kuvasta 2 näkyy, että Vaasan seutu menestyy mittauksessa 

erityisesti innovatiivisuuden ja koulutustason takia. Pietarsaaren seutu puolestaan sijoittuu 

tasaisen hyvin kaikilla mittareilla innovatiivisuutta lukuun ottamatta.  

                                                            
3
 Lähde: Tilastokeskuksen alueellinen yritystoimintatilasto sekä työssäkäyntitilasto 
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Kuva 2  Pohjanmaan seutukuntien kilpailukyky (TuKKK Porin yksikkö 2015) 

Kilpailukyvyn  lisäksi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on arvioitu Suomen seutu‐

kuntien muutosjoustavuutta  laskemalla kullekin  seutukunnalle erityinen  resilienssi‐indeksi 

(Karppinen  &  Vähäsantanen  2015).  Resilienssi‐indeksissä  otettiin  huomioon  seuraavat 

muuttujat: aluetalouden häiriöherkkyys eli resistenssi  (teollisuusrakenteen monipuolisuus) 

sekä  aluetalouden  kyky  mukautua  häiriöön  eli  rakennemuutosalttius  (yritysdynamiikka, 

keskittämisen edut  teollisuudessa  sekä vientimenestys maakunnassa). Vertailussa Pohjan‐

maan seutukunnat sijoittuvat seuraavasti (yhteensä 70 seutukuntaa):  

Pietarsaaren seutu 9/70 

Vaasan seutu 33/70 

Kyrönmaa 43/70 

Suupohjan rannikkoseutu 49/70 

Analyysin mukaan Pietarsaaren seutu on koko maan 9. muutosjoustavin seutukunta. Pietar‐

saaren seutu menestyy vertailussa erityisesti monipuolisen teollisuusrakenteensa ansiosta. 

Sen sijaan rakennemuutosalttiuden arvioidaan olevan noin keskitasoa. 

Vaikka Vaasan seutu on arvioitu Suomen kilpailukykyisimmäksi seuduksi, muutosjoustavuu‐

den arvioinnissa seutu sijoittuu vasta sijalle 33. Suhteellisen heikko sijoitus  johtuu pitkälti 

seudun teollisuusrakenteen yksipuolisuudesta, sillä energiateknologiateollisuuden keskeiset 

toimialat  työllistävät  lähes 70 prosenttia  teollisuustyövoimasta.  Sen  sijaan  seudun  raken‐

nemuutosalttius arvioidaan 7. parhaimmaksi.  

Kyrönmaa  ja  Suupohjan  rannikkoseutu  sijoittuvat  sekä  kilpailukyky‐  että  resilienssi‐

mittauksissa  seutukuntien  välisen  vertailun  heikommalle  puoliskolle.  Analyysin  mukaan 

Suupohjan  rannikkoseudun  teollisuusrakenne  on  suhteellisen  yksipuolinen  eikä  rakenne‐
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muutosalttiuskaan ole erityisen suotuisa. Kyrönmaata puolestaan ei pienuutensa takia ole 

tarkoituksen mukaista tarkastella erillään Vaasan seudusta. 

Edellä mainitun selvityksen  lisäksi myös Foredata Oy  (2013) on rakentanut herkkyysmitta‐

reita  maakuntien  muutosjoustavuuden  arviointiin.  Herkkyysmittarit  on  jaoteltu  neljään 

teemaan:  elinkeinorakenne  (toimialarakenne,  julkishallinnon  työpaikat),  työvoima  (koulu‐

tustaso, työttömyys), yrityselämä (yrityskoko, aloittaneet yritykset)  ja  innovatiivisuus (t&k‐

henkilöstö,  patenttihakemukset).    Tämän  analyysin mukaan  Pohjanmaa  on maan  neljän‐

neksi muutosjoustavin maakunta. 

Edellä mainituissa  tarkasteluissa  joudutaan  tekemään  suuria  kompromisseja,  sillä monia 

kilpailukyvyn  tai  resilienssin  kuvaamisen  kannalta  keskeisiä  tilastotietoja  ei  ole  saatavilla 

aluetasolla. Vertailumittarit ovatkin varsin suppeita eivätkä ne kerro mitään alueen kilpailu‐

kyvyn tai resilienssin taustalla olevista tekijöistä. Koska mittareilla on tästä syystä omat sel‐

keät rajoitteensa, on erittäin tärkeää, ettei niitä omaksuta sellaisenaan, vaan että ne toimi‐

vat  lähinnä pohjatietona paikallisella  tasolla  tapahtuvassa  rakennemuutoksen ennakointi‐

työssä.  

3.2.2 Pohjanmaan	muutosjoustavuuteen	liittyvät	vahvuudet	ja	heikkoudet	

Tässä  luvussa  Pohjanmaan  aluetalouden  muutosjoustavuutta  arvioidaan  elinkeinoraken‐

teen  ja  yritysdynamiikan,  työvoiman  ja osaamisen  sekä  yritysten  innovatiivisuuden näkö‐

kulmasta. Seutukunnista Vaasan seutua ja Kyrönmaata tarkastellaan yhdessä. 

Elinkeinorakenne ja yritysdynamiikka 

Pohjanmaan elinkeinorakenne varsin monipuolinen. Koko maan keskimääräiseen elinkeino‐

rakenteeseen verrattuna Pohjanmaan  tuotanto painottuu erityisesti  teollisuuteen  ja alku‐

tuotantoon.  Teollisuuden osuus  arvonlisäyksestä on maakuntien  välisessä  vertailussa  sel‐

västi suurin, kun taas yksityisten palveluiden osuus on vertailun pienin. 

Teollisuuden  työpaikkarakennetta dominoivat energiateknologiakeskittymän keskeiset  toi‐

mialat (kone ja laite, sähkölaite ja perusmetalli), joilla työskentelee noin puolet alueen teol‐

lisuushenkilöstöstä. Muita teollisuuden suurimpia työllistäjäaloja ovat metsäteollisuus, elin‐

tarviketeollisuus, kemianteollisuus sekä kulkuneuvojen valmistus. Seutukunnista Pietarsaa‐

ren seudulla on monipuolisin teollisuusrakenne, kun taas Vaasanseudulla ja Suupohjan ran‐

nikkoseudulla rakenne on yksipuolisempi. 

Teollisuus on Pohjanmaalla kansainvälistä. Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta vaihte‐

lee  70  ja  80  prosentin  välillä. Alueella  sijaitsee monia  kansainvälisiä  suuryrityksiä,  joiden 

markkina‐alueena on koko maailma. Tuotanto perustuu korkeaan teknologiaan  ja osaami‐

seen, minkä takia teollisuustuotannon jalostusarvo per asukas on maakuntien välisessä ver‐

tailussa korkein.  

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli elinkeinoelämän monipuolisuuden tur‐

vaamisessa. Pohjanmaalla teollisuustyöpaikat ovat kuitenkin keskittyneet suuriin yrityksiin. 

Lähes puolet teollisuushenkilöstöstä työskentelee yli 200 henkilön yrityksissä, joita vuonna 
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2014 oli yhteensä 16 kappaletta  (1,6 prosenttia koko yrityskannasta). Esimerkiksi energia‐

teknologian  keskeisten  toimialojen  työpaikat  ovat  hyvin  keskittyneitä:  kolmessa  suurim‐

massa  yrityskonsernissa  työskentelee  lähes  puolet  toimialojen  työllisistä.  Lisäksi  keskitty‐

män alihankintaverkostossa on monia yrityksiä,  jotka  toimivat  lähes  täysin yhden  suuryri‐

tyksen  tilausten varassa. Pietarsaaren  seudulla puolestaan yksi yritys  työllistää noin 60 % 

elintarvikealan työllisistä.  

Vastaavasti  pienissä,  alle  50  henkilön  yrityksissä,  työskentelevien  osuus  on  Pohjanmaalla 

maakunnista pienin. Yritysten määrä suhteessa asukaslukuun on Pohjanmaalla maakuntien 

välisessä vertailussa keskitason alapuolella, mikäli yritysaineistosta poistetaan maa‐ ja met‐

sätalouden yritykset. Yrittäjien osuus työllisistä on puolestaan maakunnista pienin, jos maa‐ 

ja metsätaloutta ei ole tarkastelussa mukana tai  jos tarkastellaan ainoastaan teollisuustoi‐

mialan  yrittäjiä.  Selvästi  yritteliäimpänä  seutukuntana  Pohjanmaalla  erottuu  Suupohjan 

rannikkoseutu, jossa sekä yrittäjien osuus työllisistä että yritysten määrä suhteessa asukas‐

lukuun ovat selvästi korkeampia kuin koko maassa keskimäärin. 

Myös yritysdynamiikan osalta Pohjanmaa sijoittuu maakuntien välisessä vertailussa häntä‐

päähän,  jos dynamiikkaa mitataan  aloittaneiden  ja  lopettaneiden  yritysten määrällä  suh‐

teessa  yrityskantaan.  Seutukunnista  paras  yritysdynamiikka  on Vaasanseudulla  ja  heikoin 

Suupohjan rannikkoseudulla. 

Työvoima ja osaaminen 

Samoin kuin koko Suomen myös Pohjanmaan ikärakenne on heikkenemässä, kun työikäisen 

väestön määrä vähenee ja ikääntyneiden määrä kasvaa. Seutukunnittaiset erot ovat kuiten‐

kin  suuria.  Vaasanseutu  on  yksi  harvoista  seuduista  Suomessa,  jossa  työikäisen  väestön 

määrän ennustetaan kasvavan  tulevina vuosina. Pietarsaaren  seudullakin  työikäisen väes‐

tön määrä näyttäisi laskevan vain vähän. Radikaalisti erilainen tilanne on Suupohjan rannik‐

koseudulla, jossa sekä väkiluku että työikäisen väestön määrä laskee nopeasti. 

Pohjanmaalle on viime vuosina muuttanut mukavasti väkeä ulkomailta, mutta maan sisäi‐

sessä muuttoliikkeessä maakunta menettää asukkaita  jatkuvasti. Maahanmuuttajilla on ol‐

lut  suuri merkitys  työvoimavajeen  paikkaamisessa  erityisesti maaseudulla mm.  kasvihuo‐

neilla  ja  muilla  maaseudun  erityisaloilla  sekä  metalliteollisuudessa.  Maahanmuuttajista 

koostuvan  työvoimareservin  hyödyntäminen  edellyttää  kuitenkin,  että maahanmuuttajat 

kotoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan riittävän nopeasti  ja tehokkaasti. Pohjanmaalla on 

tästä hyviä esimerkkejä esim. Närpiöstä,  jossa kotouttamisessa on onnistuttu selvästi kes‐

kimääräistä paremmin. 

Osaavan  työvoiman  saatavuuden  kannalta  on  tärkeää,  että  alueen  koulutusjärjestelmä 

tuottaa riittävästi oikeanlaisia osaajia työelämään. Tässä kokonaisuudessa tärkeitä osateki‐

jöitä ovat  sekä  koulutuspaikkojen  riittävyys että  koulutuksen  sisällöllinen  vastaavuus  työ‐

elämän vaatimusten kanssa. Maakunnassa toimivat kahdeksan korkeakouluyksikköä tarjoa‐

vat  monipuolisia  koulutusmahdollisuuksia  ja  houkuttelevat  nuoria  ihmisiä  maakuntaan. 

Pohjanmaalla on kuitenkin pulaa erityisesti  teknisen alan  ja sosiaali‐  ja  terveysalan koulu‐

tuspaikoista.  
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Pohjanmaan väestön koulutustaso on suhteellisen korkea. Koulutustaso on korkea erityises‐

ti Vaasan seudulla, jossa korkea‐asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on seutukuntien vä‐

lisessä vertailussa 5. korkein. Pietarsaaren seudulla puolestaan keskiasteen tutkinnon suo‐

rittaneiden osuus on keskimääräistä korkeampi. Pohjanmaan alhaisin koulutustaso on Suu‐

pohjan  rannikkoseudulla,  jossa  perusasteen  jälkeisen  tutkinnon  suorittaneiden  osuus  on 

selvästi matalampi kuin koko maassa keskimäärin. 

Pohjanmaan  työllisyys‐  ja  työttömyysasteet  ovat  olleet maakuntien  parhaimmistoa  koko 

2000‐luvun  ajan. Myös  ulkomaan  kansalaisten  työttömyysaste  on  Pohjanmaalla  selvästi 

alempi kuin koko maassa keskimäärin erityisesti Suupohjan  rannikkoseudulla  ja Pietarsaa‐

ren seudulla.  

Ulkomaalaisten  työttömyysaste on kuitenkin edelleen  liian korkea.  Lisäksi pitkäaikaistyöt‐

tömyys on Pohjanmaalla ollut viimevuosina selvässä nousussa kuten koko maan tasollakin. 

Osaamisen kannalta erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on suuri  riski, sillä  työttömänä olles‐

saan työvoima jää vaille työnteon kautta syntyvää osaamistason nousua. 

Innovatiivisuus 

Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä on pitkälti yritysvetoinen ja perustuu enemmän käytän‐

tölähtöiseen  (Doing, Using,  Interacting eli DUI) kuin  tiedelähtöiseen  innovaatiotoimintaan 

(Science and Technology  Innovations, STI).  Innovaatiot  syntyvät yrityksissä monesti asiak‐

kaiden tarpeiden pohjalta. Pohjanmaan yritysten t&k‐panostukset ovat varsin merkittävät, 

sillä ne ovat maakuntien välisessä vertailussa 5. suurimmat. Myös patenttihakemuksilla mi‐

tattuna Pohjanmaa lukeutuu maakuntien välisessä vertailussa kärkikastiin. 

Maakunnan  sisällä  yritysten  innovaatiotoiminta on  kuitenkin hyvin  keskittynyttä. Vuonna 

2014  Vaasan  seudun  yritysten  osuus maakunnan  t&k‐menoista  oli  91 %  ja  Pietarsaaren 

seudun yritysten 8 %,  jolloin muiden seutukuntien osuudeksi  jäi ainoastaan 1 %. Myös pa‐

tenttihakemuksista valtaosa  tehtiin Vaasan  seudulla. Tämän  lisäksi  innovaatiopanostukset 

keskittyvät  pitkälti  suuriin  energiateknologiakeskittymän  yrityksiin,  ja muiden  toimialojen 

tai pk‐yritysten innovaatiotoiminta on verrattain vähäistä.  

Pohjanmaan  alueella  toimii  kahdeksan  korkeakouluyksikköä.  Niiden  tärkeimpiä  elinkei‐

noelämää tukevia tutkimusaloja ovat  muun muassa liiketoimintaosaaminen, tuotantotalo‐

us,  talousoikeus,  kone‐  ja  tuotantoteknologia,  sähkötekniikka  sekä muotoilu. Alueen  kor‐

keakoulujen välisestä yhteistyöstä sekä kyvystä palvella elinkeinoelämää on olemassa mon‐

ta hyvää esimerkkiä (esim. opetuslaboratorio Technobothnia, Vaasan energiainstituutti VEI, 

Vaasa Energy Business  Innovation Centre VEBIC). Yleisesti ottaen niiden kyky tukea yritys‐

ten  innovaatiotoimintaa  on  eri  selvitysten4 mukaan  kuitenkin  suhteellisen  heikko.  Lisäksi 

korkeakoulujen toimintojen keskittyminen Vaasaan heikentää niiden kykyä tukea maaseu‐

dun yritysten innovaatiotoimintaa. 

                                                            
4 mm. AMCER‐hanke 2013; Vaasan innovaatiokeskittymäprofiili 2014; The Ostrobothnian Model of Smart Spe‐
cialisation (2014) www.obotnia.fi/s3  
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Pohjanmaan  älykkään  erikoistumisen  prosessin  yhteydessä  tehdyn  analyysin  perusteella 

näyttää siltä, että Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä on tiivis ja varsin hyvin toimiva. Toimi‐

joiden odotukset  ja kokemukset  innovaatioyhteistyöstä vastaavat  suhteellisen hyvin  toisi‐

aan. Yritysten  innovaatiokumppanit kuitenkin sijaitsevat suurelta osin alueen ulkopuolella. 

Vaasan  innovaatiokeskittymäprofiilin  mukaan  (Hubconcepts  2014)  innovaatiotoiminnan 

tärkeimmät vahvuudet liittyvät energiateknologiakeskittymän menestykseen ja kansainväli‐

syyteen  sekä  sen valmiuteen  sitoutua yhteistyöhön. Heikkouksia puolestaan ovat korkea‐

koulujen tutkimusosaamisen heikko vastaavuus yritysten tarpeisiin nähden, vähäinen ener‐

giateknologiakeskittymän ulkopuolinen  innovaatiotoiminta  sekä  yritysten  kasvua  tukevien 

palvelujen puuttuminen. Lisäksi ongelmana ovat  liian vähäiset panostukset uusien  liiketoi‐

mintamahdollisuuksien löytämiseen. 

Yhteenveto 

Pohjanmaan  aluetalouden muutosjoustavuus on monelta osin hyvä. Vaasanseudulla  kan‐

sainvälisesti kilpailukykyinen  ja  innovaatiotoimintaan panostava teollisuus, työvoiman kor‐

kea osaaminen  ja väestön suotuisa  ikärakenne  luovat hyvän perustan tulevaisuudelle. Pie‐

tarsaaren  seudulla  vahvuuksia  ovat monipuolinen  teollisuus, muutoskykyiset  yritykset  ja 

hyvä  työllisyystilanne.  Suupohjan  rannikkoseudulla hyvä  työllisyystilanne perustuu pieniin 

yrityksiin ja yrittäjyyteen. 

Ongelmallista muutosjoustavuuden  kannalta on  se,  että Pohjanmaan  teollisuus on  varsin 

keskittynyttä sekä toimiala‐ että kokorakenteeltaan. Erityisesti tämä pätee Vaasanseutuun, 

jossa teollisuustyöpaikat ja myös monet pienet yritykset ovat voimakkaasti sidoksissa ener‐

giateknologiakeskittymän  suuryrityksiin. Tämä aiheuttaa  tietyn  riskin  seudun muutosjous‐

tavuutta ajatellen, sillä se asettaa aluetalouden alttiiksi muutamassa yrityksessä  tehtäville 

päätöksille. Riskiä lisää se, että seudun suuryritysten pääkonttorit sijaitsevat pääosin alueen 

ulkopuolella, jolloin toimintaa koskevat päätökset tehdään osin muualla. 

Toinen muutosjoustavuuteen liittyvä keskeinen ongelma on se, että alueen pk‐yritysten in‐

novaatiopotentiaali on verrattain heikko. Vaikka yritysten panostus t&k‐toimintaan on kai‐

ken kaikkiaan korkea, keskittyvät panostukset suuriin yrityksiin. Tämä on ongelmallista, sillä 

pk‐yritysten rooli työllistäjänä ja elinkeinoelämän uudistajana on merkittävä. 

Osaavan  työvoiman saatavuuden kannalta ongelmaksi muodostuvat väestön  ikärakenteen 

heikkeneminen, negatiivinen kotimaan nettomuutto sekä maahanmuuttajien hidas kotou‐

tuminen. Työikäinen väestö vähenee jatkossa erityisesti Suupohjan rannikkoseudulla. Myös 

muilla seuduilla  ikärakenteen korjautuminen edellyttää positiivista muuttoliikettä sekä ko‐

timaasta että ulkomailta. 

Pohjanmaan  seutukuntien muutosjoustavuuteen  liittyvät vahvuudet  ja heikkoudet on esi‐

tetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1  Pohjanmaan  seutukuntien  vahvuudet  ja  heikkoudet muutosjoustavuuden  kan‐

nalta 

Seutu  Muutosjoustavuus: vahvuudet Muutosjoustavuus: heikkoudet

Vaasanseutu 
(=Vaasan 
seutu + Ky‐
rönmaa) 

 Energiateknologiateollisuuden hyvät 
kasvunäkymät 

 Korkea teollisuuden osuus tuotannosta 

 Korkea työn tuottavuus  

 Kansainvälinen teollisuus 

 Työikäisen väestön määrän kasvu 

 Voimakas maahanmuutto 

 Korkea koulutustaso  

 Korkea työllisyys ja alhainen työttömyys 

 Korkea yritysten t&k‐menot suhteessa 
liikevaihtoon 

 Paljon patentteja suhteessa asukaslu‐
kuun 

 Keskittynyt teollisuuden toimiala‐ ja 
kokorakenne 

 Alihankkijat usein riippuvaisia yhdestä tai 
kahdesta suuresta päämiehestä eikä laa‐
tu aina vastaa suuryritysten tarpeita 

 Vähän yrittäjiä 

 Nuoriso‐, pitkäaikais‐ ja rakennetyöttö‐
myyden kasvu 

 Maahanmuuttajien korkea työttömyys 

 Pk‐yritysten panostukset innovaatiotoi‐
mintaan verrattain vähäisiä 

 Maakunnan korkeakoulujen osaaminen 
ja rahoitus eivät vastaa yritysten tarpeita 

 Koulutus ei kaikilta osin vastaa työelä‐
män tarpeita 

Pietarsaaren 
seutu  

 Monipuolinen teollisuus  

 Korkea teollisuuden osuus tuotannosta 

 Korkea työn tuottavuus  

 Kansainvälinen teollisuus 

 Korkea työllisyys ja alhainen työttömyys 

 Voimakas maahanmuutto 

 Verrattain alhainen maahanmuuttajien 
työttömyys 

 

 Nuoriso‐, pitkäaikais‐ ja rakennetyöttö‐
myyden kasvu 

 Negatiivinen kotimaan nettomuutto 

 Yritysten panostukset innovaatiotoimin‐
taan vähäisiä 

 Maakunnan korkeakoulujen osaaminen 
ja rahoitus eivät vastaa yritysten tarpeita 

 Koulutus ei kaikilta osin vastaa työelä‐
män tarpeita 

Suupohjan 
rannikkoseutu

 Paljon yrittäjiä ja pieniä yrityksiä 

 Korkea työllisyys ja alhainen työttömyys 

 Voimakas maahanmuutto 

 Verrattain alhainen maahanmuuttajien 
työttömyys ja hyvät kokemukset maa‐
hanmuuttajien kotouttamisesta 

 
 

 Keskittynyt teollisuusrakenne 

 Nuoriso‐, pitkäaikais‐ ja rakennetyöttö‐
myyden kasvu 

 Negatiivinen väestökehitys 

 Väestön alhainen koulutustaso 

 Yritysten panostukset innovaatiotoimin‐
taan vähäisiä 

 Maakunnan korkeakoulujen osaaminen 
ja rahoitus eivät vastaa yritysten tarpeita 

 Koulutus ei kaikilta osin vastaa työelä‐
män tarpeita 

 

	4	 Muutosjoustavuuden	parantaminen	ja	riskeihin	varautuminen		

Pohjanmaalla  muutosjoustavuuden  lisääminen  edellyttää  erityisesti  teollisuusrakenteen 

monipuolistamista,  pk‐yritysten  innovaatiokyvyn  parantamista  sekä  osaavan  työvoiman 

saatavuuden turvaamista.  

4.1 Teollisuusrakenteen	monipuolisuuden	ja	pk‐yritysten	innovaatiokyvyn	
parantaminen	

Pk‐yrityksillä  on  keskeinen  rooli  elinkeinoelämän  monipuolisuuden  turvaamisessa,  joten 

niiden kasvua, kansainvälistymistä ja uusiutumiskykyä tulee tukea. Kyse on pitkälti yritysten 
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tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämisestä niin, että niillä menestyy kansainvälises‐

sä kilpailussa.   Myös uusien markkinoiden kartoittaminen on tärkeää. Kasvuhaluiset yrityk‐

set  tulee  tunnistaa  ja  kehittää  niille  sopivia  työkaluja.  Perinteisten  kasvuyritysten  lisäksi 

myös suoraan kansainvälisille markkinoille suuntaavien mikroyritysten ponnistelut tarvitse‐

vat tukea. Lisäksi on tärkeää huomioida, että uusi yritystoiminta ja jopa uusien toimialojen 

kehittyminen voivat perustua myös yritystoiminnan ohessa syntyvien sivutuotteiden (spin‐

off) hyödyntämiseen.  

Alueen korkeakoulujen kyky tukea yritysten t&k‐toimintaa on suhteellisen heikko (noussut 

esiin mm. älykkään erikoistumisen prosessissa sekä Vaasan innovaatiokeskittymäprofiilissa). 

Korkeakoulujen  tuki olisi kuitenkin  tärkeää erityisesti pienille yrityksille,  joiden oma  inno‐

vaatiopotentiaali saattaa olla  rajallinen. Alueen korkeakouluissa  tulee olla  tarjolla valmiita 

palvelukonsepteja pienten yritysten tuote‐  ja palvelukehityksen tarpeisiin. Myös tutkimus‐

tulosten saattaminen paremmin hyödynnettävään muotoon on tarpeen.  

Pohjanmaan innovaatiojärjestelmän kehittäminen perustuu älykkään erikoistumisen strate‐

giaan5. Strategian keskeisenä ajatuksena on, että  suotuisa  innovaatioympäristö  syntyy ns. 

kolmoiskierteen toimijoiden (yritykset, korkeakoulut ja julkinen sektori, triple‐helix) välises‐

tä tiiviistä vuorovaikutuksesta  ja yhteistyöstä.  Innovatiivisten tuotteiden, palvelujen  ja toi‐

mintamallien  nähdään  nousevan  vuorovaikutteisen  alueen  moninaisuuden  tuottamista 

”onnellisista  sattumista”.  Näiden  ”onnellisten  sattumien”  ilmaantumista  puolestaan  voi‐

daan edistää vuorovaikutteisen oppimisprosessin kautta. Yksittäisen klusterin tai toimialan 

kehittäminen ei ole  tärkeää, vaan huomiota kiinnitetään erityisesti  toimialarajat ylittävien 

avainteknologioiden sekä verkostojen  ja uutta  luovien  toimintatapojen kehittämiseen. Ta‐

voitteena on, että avainteknologioiden ympärille kehittyy uutta yritystoimintaa  ja että yri‐

tykset kasvavat  siten, että ne aikaa myöden muodostavat uusia vientitoimialoja maakun‐

taan. 

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen prosessi sitoo yhteen eri puolilla maakuntaa tehtävän 

innovaatiojärjestelmän  kehittämistyön  (kuva  3).  Ennakoidun  rakennemuutoksen  suunni‐

telmaan, EAKR‐ohjelmaan  ja Vaasan seudun kasvusopimukseen sisältyvät  toimet muodos‐

tavat  Pohjanmaalla  kokonaisuuden,  jotka  tukevat  saumattomasti  älykästä  erikoistumista. 

Kasvusopimuksen  tavoitteena  on  tukea  yhden  kärkitoimialan  eli  energiateknologiakeskit‐

tymän vahvistamista  ja monipuolistamista. Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaan 

ja  EAKR‐ohjelmaan  sisältyvillä  toimenpiteillä  puolestaan  pyritään  enemmän  toimialarajat 

ylittävään, horisontaaliseen lähestymistapaan.  

                                                            
5 Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian tiivistelmä on liitteessä 1 
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Kuva 3  Kasvusopimuksen, ERM‐suunnitelman ja EAKR‐ohjelman rooli Pohjanmaan älykkään 

erikoistumisen kokonaisuudessa 

4.2 Osaavan	työvoiman	saatavuuden	varmistaminen	

Työvoiman saatavuus ja osaaminen ovat keskeisiä tekijöitä tarkasteltaessa alueen muutos‐

joustavuutta. Uudet  työpaikat syntyvät  tyypillisesti korkeampaa osaamista vaativiin  tehtä‐

viin. Myös siirtyminen työstä toiseen on helpompaa hyvän koulutuksen omaavalle henkilöl‐

le. Osaavan  työvoiman  turvaaminen  edellyttää  sekä  ikä‐  että osaamisrakenteeltaan  tasa‐

painoista väestöpohjaa. 

Pohjanmaan väestön ikärakenteen korjaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä työikäisen väestön 

houkuttelemiseksi alueelle sekä kotimaasta että ulkomailta. Maakunnan vetovoiman  lisää‐

miseksi maakunnan  kaupunkiseutujen  ja maaseudun  imagoa  on  vahvistettava. Maahan‐

muutto on jatkossakin tärkeä väestönkasvun osatekijä, sillä työvoiman tarjonta supistuu lä‐

hes koko Suomessa ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy alueiden välillä. Maahanmuut‐

tajien työllistyminen edellyttää kuitenkin nopeaa kielen oppimista sekä muuta kotoutumis‐

ta suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Nettomuuton kasvattamisen lisäksi työvoiman saatavuutta voidaan edistää nostamalla työl‐

lisyysastetta. Työttömien  työllistäminen onkin  yksi  tärkeimmistä  tavoitteista. Työurien pi‐

tuuteen voidaan vaikuttaa myös parantamalla  työssä  jaksamista sekä  työelämän  laatua  ja 

joustoja.  Koulutusjärjestelmää  ja  valtakunnallista  koulutuspolitiikkaa on  syytä  kehittää  si‐

ten, että ne joustavasti tukevat alan ja ammatin vaihtoa.  

Hyvän osaamispohjan turvaamiseksi alueella on oltava riittävästi ja monipuolisesti koulutus‐

paikkoja tarjolla sekä ammatti‐ että korkeakouluissa erityisesti aloilla,  jotka palvelevat alu‐

Turkistalous

Merenkulun 
teknologia ja 

elinkaaripalvelut 
(=huolto) 

Komposiitti‐
teknologia, muovi

Liiketoiminta 
ja ‐talous

Kone‐ ja tuotanto‐
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Talousoikeus ja 
tuotantotalous

Materiaalien
suunnittelu

Elektroniikka, 
sähkö‐ ja infor‐
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Turkiseläinten kasvattaminen, 
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een elinkeinoja. Määrällisten tavoitteiden lisäksi on tärkeää, että koulutussisällöt vastaavat 

työelämän vaatimuksia. Opettajien osaamisen sekä työnantajien ja oppilaitosten yhteistyön 

kehittämiseen tulee panostaa.  

	5	 Toimenpiteet	

5.1 Toimet	muutosjoustavuuden	parantamiseksi	

Ennakoidun  rakennemuutoksen  suunnitelmassa  esitetään  toimet,  jotka maakunnassa  on 

tarkoitus käynnistää muutosjoustavuuden parantamiseksi. Lisäksi esitetään alustava suun‐

nitelma AIKO‐rahoituksella toteutettavista toimenpiteistä.  

Maakunnan muutosjoustavuuden parantamiseen liittyvät toimet on kuvattu maakuntastra‐

tegian  painopisteissä  monipuolinen  elinkeinoelämä,  korkeatasoinen  innovaatiotoiminta, 

riittävästi osaavaa työvoimaa ja integroituneet maahanmuuttajat. Näihin painopisteisiin liit‐

tyvät  toimenpiteet on kuvattu  liitteessä 2. Toimenpiteitä  toteutetaan AIKO‐rahoituksen  li‐

säksi mm. Euroopan rakennerahastojen ja maaseuturahaston varoilla. 

Eri rahoitusmuodot muodostavat Pohjanmaalla jatkumon (kuva 4). Uusia teemoja ja toimin‐

tatapoja voidaan kokeilla AIKO‐rahoituksella, ja jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, pilot‐

ti voidaan rahoittaa rakennerahastovaroilla. Onnistuneille piloteille puolestaan voidaan ha‐

kea rahoitusta kansallisista  ja kansainvälisistä  lähteistä, kuten TEKESiltä tai EU:n Horisontti 

2020  ‐ohjelmasta. Näissä ohjelmissa tehtyjä  löydöksiä voidaan puolestaan työstää alueella 

eteenpäin kokeilemalla ja pilotoimalla AIKO‐ tai rakennerahoituksen turvin. 

 

Kuva 4  Eri rahoitusmuotojen muodostama jatkumo Pohjanmaalla 

AIKO‐rahoitusta suunnataan Pohjanmaalla kokeiluluontoisiin toimenpiteisiin, jotka perustu‐

vat älykkään erikoistumisen mukaiseen, toimialarajat ylittävään  innovaatiojärjestelmän ke‐
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hittämistapaan (kuva 5). Toimenpiteet kytkeytyvät maakuntastrategian painopisteisiin mo‐

nipuolinen elinkeinoelämä ja korkeatasoinen innovaatiotoiminta. 

 

Kuva 5  AIKO‐rahoituksella  toteutettavien  toimenpiteiden  suhde  älykkääseen  erikoistumi‐

seen (S3) ja maakuntastrategiaan  

AIKO‐rahoituksella toteutettavat toimenpidekokonaisuudet ovat: 

1. Digitalisoituminen ja uudet liiketoimintamallit 

Tavoitteena on edistää digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä alueen pk‐yritysten 

liiketoiminnassa.  

2. Tutkimuslaboratorioiden yhteistyöverkostot 

Tavoitteena on täydentää alueellista kärkiosaamista parantamalla alueen julkisten 

tutkimuslaboratorioiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. 

3. Yritysten arvoketjut 

Tavoitteena on edistää pk‐yritysten muodostamien verkostojen mahdollisuuksia 

kokonaistoimituksiin vientimarkkinoilla. 

4. Pk‐yritysten ongelmaratkaisukyky 

Tavoitteena on edistää pk‐yritysten kykyä kehittää nopeasti ratkaisuja asiakkaiden 

esiin tuomiin ongelmiin. 

5. Rakennemuutoksen ennakointi 

Tavoitteena on kehittää alueen toimijoiden kykyä ennakoida rakennemuutosta ja 

varautua siihen. 
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5.2 Toimet	äkillisen	rakennemuutoksen	tilanteessa	

Pohjanmaan maakunnassa  toimia  äkillisen  rakennemuutoksen  tilanteessa  johtaa  Pohjan‐

maan ELY‐keskus. Pohjanmaan ELY‐keskus on laatinut toimintamalliehdotuksen, jossa mää‐

ritellään alueelliset toimenpiteet  ja vastuut äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa. Mallia 

työstetään tarvittaessa yhteistyössä eteenpäin vuonna 2016. 
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Pohjanmaan	älykkään	erikoistumisen	strategia	

Tiivistelmä 

Lähtökohdat	

Eurooppa 2020 ‐strategian keskeisenä tavoitteena on luoda innovaatioiden kautta taloudel‐

lista kasvua Eurooppaan. Osana tätä kokonaisuutta kaikilta alueilta on edellytetty älykkään 

erikoistumisen  strategian  laadintaa. Ajatuksena on, että alueet  tunnistavat omat vahvuu‐

tensa  ja ydinosaamisensa,  joiden avulla ne voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla. Tavoit‐

teena on kehittää työkalu, jonka avulla voidaan ratkaista niitä innovaatioprosessiin liittyviä 

ongelmia, jotka eivät itsekseen ratkea.  

Suomessa älykkään erikoistumisen strategiat ovat osa maakunnan suunnittelujärjestelmää. 

Pohjanmaalla älykkään erikoistumisen prosessi on hyväksytty osana maakuntastrategiaa, ja 

prosessissa esiin nousevat kehittämistarpeet sisällytetään maakuntastrategian painopistee‐

seen ”Korkeatasoinen innovaatiotoiminta”. 

Pohjanmaan	innovaatiojärjestelmä	

Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä on pitkälti yritysvetoinen ja perustuu enemmän käytän‐

tölähtöiseen  (Doing, Using,  Interacting eli DUI)1 kuin tiedelähtöiseen  innovaatiotoimintaan 

(Science and Technology  Innovations, STI).  Innovaatiot  syntyvät yrityksissä monesti asiak‐

kaiden  tarpeiden pohjalta. Huomattavasti vähemmän  innovaatioita  syntyy alueen korkea‐

kouluissa, joiden yritystoimintaa tukevat t&k‐resurssit ovat varsin rajalliset. 

Pohjanmaan yritysten panostukset innovaatiotoimintaan ovat maan kärkeä, kun panostuk‐

sia mitataan esim. t&k‐menoilla tai patenttihakemusten määrällä. Maakunnan sisällä  inno‐

vaatiotoiminta  on  kuitenkin  hyvin  keskittynyttä.  Vaasan  seudun  yritysten  osuus  t&k‐

menoista on yli 90 prosenttia. Lisäksi panostukset keskittyvät suuriin energiateknologiakes‐

kittymän yrityksiin, ja pk‐yritysten innovaatiopotentiaali on verrattain heikko. 

Pohjanmaan  alueella  toimii  kahdeksan  korkeakouluyksikköä.  Niiden  tärkeimpiä  elinkei‐

noelämää  tukevia  tutkimusaloja  ovat   muun muassa  liiketoimintaosaaminen,  tuotantota‐

lous, talousoikeus, kone‐ ja tuotantoteknologia, sähkötekniikka sekä muotoilu. Alueen kor‐

keakoulujen välisestä yhteistyöstä sekä kyvystä palvella elinkeinoelämää on olemassa mon‐

ta hyvää esimerkkiä (esim. opetuslaboratorio Technobothnia, Vaasan energiainstituutti VEI, 

Vaasa Energy Business  Innovation Centre VEBIC). Yleisesti ottaen niiden kyky tukea yritys‐

ten innovaatiotoimintaa on eri selvitysten2 mukaan kuitenkin suhteellisen heikko. 

                                                            
1 ks. Jensen, M.B et al.(2007): Forms of Knowledge Modes of Innovation, Research Policy 36, 680‐92 
2 mm. AMCER‐hanke 2013; Vaasan innovaatiokeskittymäprofiili 2014; The Ostrobothnian Model of Smart Specialisation (2014) 
www.obotnia.fi/s3  
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Visio	

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen visiona on: 

 

Strategiset	tavoitteet	

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategisena tavoitteena on 

‐ parantaa pk‐yritysten innovaatio‐ ja kilpailukykyä 

‐ parantaa  alueen  korkeakoulujen  kykyä  tukea  pk‐yritysten  innovaatiotoimintaa  sekä 

täydentää suuryrityksissä tehtävää tutkimusta 

‐ edistää uusien vientitoimialojen syntyä maakuntaan. 

Strategian lähtökohtana on, että yritystoiminta kehittyy innovaatioiden kautta. Suotuisa in‐

novaatioympäristö syntyy, mikäli alueen ns. kolmoiskierteen (triple‐helix) toimijat eli yrityk‐

set, korkeakoulut  ja  julkinen sektori kykenevät keskenään muodostamaan riittävän vuoro‐

vaikutteisen verkoston. Yhteistyö on Pohjanmaalla perinteisesti ollut tiivistä, mutta vuoro‐

vaikutusta  tulee  systematisoida,  jotta  tärkeimmät  kehittämisongelmat nousevat  selkeäm‐

min esiin. 

Strategian keskeisenä ajatuksena on, että innovatiiviset tuotteet, palvelut ja toimintamallit 

nousevat  vuorovaikutteisen  alueen moninaisuuden  tuottamista  ”onnellisista  sattumista”. 

Näiden ”onnellisten sattumien”  ilmaantumista puolestaan voidaan edistää vuorovaikuttei‐

sen oppimisprosessin kautta. Keskeisellä sijalla ei ole yksittäisen klusterin tai toimialan ke‐

hittäminen, vaan huomiota kiinnitetään erityisesti toimialarajat ylittävien avainteknologioi‐

den sekä verkostojen ja uutta luovien toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on, että 

avainteknologioiden ympärille kehittyy uutta yritystoimintaa ja että yritykset kasvavat siten, 

että ne aikaa myöden muodostavat uusia vientitoimialoja maakuntaan. 

Pohjanmaan	älykkään	erikoistumisen	malli	

Pohjanmaalla  on  kehitetty  älykkään  erikoistumisen  strategiaa  varten malli,  jonka  avulla 

kolmoiskierteen  toimijoiden  yhteistyön  laajuutta  ja mahdollisia  puutteita  voidaan mitata 

(kuva 1). Malli muodostuu säännöllisesti toistettavasta kyselystä sekä ryhmäkeskusteluista. 

Kyselyn avulla selvitetään maakunnan kolmoiskierteen toimijoiden kokemuksia ja odotuksia 

innovaatioyhteistyöstä  sekä näkemyksiä  tulevaisuuden  tärkeimpien  teknologioiden merki‐

tyksestä. Kokemusten  ja odotusten välinen suuri ero kertoo  innovaatiojärjestelmän kehit‐

Pohjanmaa on dynaaminen, muutosjoustava ja kilpailuky‐

kyinen alue, joka menestyy hyvin 

muuttuvassa maailmassa. 
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tämistarpeista. Kehittämistarpeisiin puolestaan pureudutaan tarkemmin toimijoille järjeste‐

tyissä ryhmäkeskusteluissa, joiden avulla myös innovaatiojärjestelmän kehittämistoimenpi‐

teet täsmentyvät.  

 

Kuva 1  Pohjanmaan älykkään erikoistumisen oppimisprosessi 

Systemaattisen vuoropuhelun avulla voidaan varmistaa, että tehdyt strategiset valinnat pe‐

rustuvat  selkeään  näyttöön.  Kyseessä  on  oppimisprosessi,  jossa  alueen  toimijat  yhdessä 

tunnistavat ongelmia ja etsivät niihin ratkaisuja. Prosessin seurauksena alueen valmius jous‐

taa ja reagoida muutokseen paranevat. 

Kuvassa 2 on esitetty Pohjanmaan keskeiset vientitoimialat sekä niihin liittyviä teknologioita 

ja  tutkimusaloja. Vientitoimialat on valittu Pohjanmaan mallin  lähtökohdaksi,  sillä  tyypilli‐

sesti  juuri kansainvälisessä kilpailussa mukana olevat yritykset ovat  innovatiivisimpia. Poh‐

janmaan innovaatiojärjestelmän vahvuutena on vertikaalinen vuorovaikutus toimialojen si‐

sällä.  Sen  sijaan  toimialarajat  ylittävä  vuorovaikutus  on  selvästi  heikompaa.  Pohjanmaan 

älykkään erikoistumisen  strategiassa keskitytäänkin erityisesti horisontaalisen,  toimialojen 

rajapinnoilla  tapahtuvan  yhteistyön  parantamiseen.  Kohdistamalla  kehittämispanostukset 

innovaatioperustaan vahvistamme sekä alueen kärkitoimialoja että edistämme tulevaisuu‐

den kärkien syntyä. 
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Kuva 2  Pohjanmaan älykkään erikoistumisen viitekehys 

Tulokset	

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen malliin sisältyviä oppimiskierroksia on tähän mennes‐

sä toteutettu kahdesti vuosina 2014  ja 2015. Tulosten mukaan Pohjanmaan  innovaatiojär‐

jestelmä on yritysvetoinen ja toimijat ovat pääosin tyytyväisiä paikallisiin yhteistyökumppa‐

neihinsa. Suhteet ovat kuitenkin epäsymmetrisiä. Paitsi että yritykset tekevät eniten yhteis‐

työtä muiden yritysten kanssa myös muut toimijat nojaavat pääosin yritysyhteistyöhön.  

Vaikka yritykset ovat pääsääntöisesti  tyytyväisiä yhteistyöhön, myös ongelmia nousi esiin. 

Energiateknologiaklusterin osalta  ilmeni tiettyä tyytymättömyyttä suhteessa alihankkijayri‐

tysten toimitusten laatutasoon. Venealalla yhteistyötä olisi syytä lisätä esim. kansainvälisen 

näkyvyyden parantamisessa. Turkisalalla tuotantoprosessien  ja  logistiikan kehittäminen on 

ajankohtaista. 

Keskusteluissa kävi  lisäksi  ilmi, että erityisesti energiateknologiayritykset kaipaavat korkea‐

kouluilta enemmän heidän osaamisalaansa vastaavaa tutkimusta. Tarvetta on esim. edisty‐

neihin  tuotantotapoihin, materiaaleihin,  energiaan,  älyverkkoihin  ja  komposiittiteknologi‐

aan  liittyvälle tutkimukselle. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa arvioitiin hyväksi, mutta käy‐

tännössä yhteistyöstä 86 % tapahtui toisten yritysten kanssa. 

Julkisen  sektorin osalta  suurimmat ongelmat  liittyvät aluekehittämiseen  ja erityisesti kaa‐

voitukseen. Kaavoitus koettiin ongelmalliseksi, sillä prosessit ovat hitaita ja byrokraattisia. 

Turkistalous

Merenkulun 
teknologia ja 

elinkaaripalvelut 
(=huolto) 

Energia‐
teknologia

Komposiitti‐
teknologia, muovi

Liiketoiminta 
ja ‐talous

Kone‐ ja tuotanto‐
teknologia

Talousoikeus ja 
tuotantotalous

Materiaalien
suunnittelu

Elektroniikka, 
sähkö‐ ja infor‐
maatiotekniikka

Turkiseläinten kasvattaminen, 
hyvinvointi ja energiaratkaisut

KTH, LUT, 
Aalto

VY, Hanken, 
VAMK

Saga Furs 
Abp

Wärtsilä
ABB, Switch, 
Vacon ...

Baltic Yacht, 
KWH ...

Avain-
teknologiat

Tutkimus-
alat

Automaatio ja mekaaniset järjestelmäratkaisut

Novia, VAMK VY, HY, Novia, 
VAMK

VY, Novia, 
VAMK, ÅA 

Muotoilu ja digitaaliset ratkaisut

Kommunikaatio- ja kontrollijärjestelmät

Uusiutuvan energian ratkaisut

VY = Vaasan  yliopisto; Hanken = Svenska handelshögskolan; VAMK = Vaasan  ammattikorkeakoulu; Novia  = Yrkeshögskolan Novia; KTH = Kuninkaallinen  tekninen korkea‐
koulu (Tukholma);  LUT = Lappeenrannan teknillinen yliopisto; TTY  = Tampereen teknillinen yliopisto; ÅA = Åbo Akademi; HY = Helsingin yliopisto; Aalto = Aalto‐yliopisto
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Toimenpiteet	

Tutkimus‐ ja kehittämistoiminta 

Kehitetään korkeakoulujen kykyä toimia yritysten keskustelukumppaneina. Erityisesti tulee 

panostaa yritysten osaamisalueita täydentävään tutkimustoimintaan,  joka toisaalta vahvis‐

taa olemassa olevia kärkitoimialoja ja toisaalta edistää uusien osaamisalueiden syntyä. Ve‐

neklusterin osalta materiaalikehitys on keskeisessä roolissa. Koska tarvittavaa tutkimusta ei 

alueella ole, tulee potentiaalisia yhteistyökumppaneita kartoittaa kansalliselta ja kansainvä‐

liseltä tasolta. Turkisalalla on tarve kehittää tuotantoketjuja. 

Teknologisen kapasiteetin kehittäminen 

Kehitetään tärkeimpiin avainteknologioihin  liittyvää tietämystä alueella. Keskeisenä tavoit‐

teena  on  nostaa  suuryritysten  alihankkijoina  toimivien  pk‐yritysten  teknologista  tasoa. 

Myös uuden teknologian käyttöönotto ja uusien kumppanuuksien rakentaminen tarvitsevat 

tukea. 

Transnationaalinen oppiminen 

Pohjanmaan yritykset ovat kansainvälisesti hyvin verkottuneita, mutta alueen korkeakoulu‐

jen  ja  julkisen  sektorin  toimijoiden  kansainväliset  yhteydet  jäävät  selvästi  vähäisemmiksi. 

Täydentääkseen  alueen  yritysten  osaamista  tulee  korkeakoulujen  olla  entistä  enemmän 

osallisena kansainvälisissä tutkimusprojekteissa, jolloin tieto uusimmasta tutkimuksesta siir‐

tyy alueelle.  Julkisella sektorilla osallistuminen kansainväliseen  innovaatiokeskusteluun on 

tärkeää,  jotta  kansainvälisiä  ideoita  ja  rahoitusta  voitaisiin  entistä  paremmin  hyödyntää 

alueella.  

Innovaatiojärjestelmän kehittäminen 

Innovaatiojärjestelmää tulee Pohjanmaalla kehittää tässä asiakirjassa esitetyn älykkään eri‐

koistumisen  prosessin  pohjalta.  Kyseessä  on  oppimisprosessi,  jossa  tärkeimmät  innovaa‐

tiojärjestelmän kehittämiskohteet löydetään kolmoiskierteen toimijoiden tiiviin vuorovaiku‐

tuksen pohjalta. Vuorovaikutusta tulee jatkuvasti kehittää avoimen koordinoinnin keinoin. 

Kaavoitus 

Kyselyn tulosten mukaan kaavoituksen hitaus  ja byrokraattisuus on alueella ongelma. Kaa‐

voitusprosessin kaikkinainen nopeuttaminen lainsäädännön suomissa puitteissa on tärkeää. 

Seuranta	

Älykkään erikoistumisen prosessi toistetaan säännöllisesti,  joten tulokset  ja tarvittavat toi‐

menpiteet  tarkentuvat  jokaisella  kierroksella. Muilta  osin  seurantaa  toteutetaan  Pohjan‐

maan maakuntastrategian painopisteessä ”Korkeatasoinen innovaatiotoiminta” määritelty‐

jen seurantamittarien pohjalta. 
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Muutosjoustavuuden parantamiseen liittyvät toimet Pohjanmaalla 

Monipuolinen elinkeinoelämä 

Tavoite  Tavoitteen saavuttamiseksi Pohjanmaalla tulee ainakin  Seurantamittarit 

Kasvuyritysten määrä 
kasvaa  

Korkean teknologian 
yritykset lisääntyvät 

Pk‐yritysten 
kansainvälinen kilpailukyky 
vahvistuu 

Elinkeinoelämän 
uusiutumiskyky paranee 

‐ kehittää tuotekehityksen, kasvun ja kansainvälistymisen 
tukipalveluja ja rahoitusmalleja 
‐ kehittää tuotekehitys‐ ja testausympäristöjä 
‐ kehittää  luovia ja sektorirajat ylittäviä kohtaamisareenoja 
‐ laatia pk‐yritysten kasvuohjelma  
‐ edistää pk‐yritysten muodostamien verkostojen mahdollisuuksia 
kokonaistoimituksiin vientimarkkinoilla 
‐ parantaa nousevien alojen, kuten luovien alojen ja 
hyvinvointialan, markkinoiden kehittymistä ja yrittäjien 
tukipalveluja. 

Kasvuyritysten määrä  

Vientiä harjoittavien 
toimipaikkojen määrä 

Teollisuustuotannon 
jalostusarvo 

Luovien alojen ja 
hyvinvointialan liikevaihto 

Työllistävien 
mikroyritysten määrä 
kasvaa 

Yrittäjyys lisääntyy 

 

‐ kehittää yrittäjyyden, liiketoimintaideoiden jalostamisen ja 
mikroyritysten toiminnan kehittämisen tukipalveluja 
‐ tukea mikroyritysten välistä verkostoitumista 
‐ edistää omistajan‐ ja sukupolvenvaihdoksia  
‐ edistää naisten yrittäjyyttä 
‐ edistää yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla 
‐ edistää koulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä kaikilla 
koulutusasteilla. 
 

Yritysten määrä 

Uusien yritysten määrä  

Työllistävien mikroyritysten 
määrä 

Sukupolvenvaihdosten 
määrä 

Naisyrittäjien määrä 

Maaseutu tarjoaa 
monipuolisen ja 
kilpailukykyisen 
toimintaympäristön 
yrityksille 

‐ hyödyntää uusiutuvien energiavarojen tarjoamaa potentiaalia 
tehokkaammin 
‐ edistää uuden yhteiskunnallisen kysynnän avaamien 
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä 
‐ hyödyntää matkailuelinkeinon tarjoamaa potentiaalia 
tehokkaammin 
‐ parantaa maatilojen kannattavuutta ja nostaa 
maataloustuotteiden jalostusastetta 
‐ vahvistaa maaseudun erityisalojen kilpailukykyä 
‐ tukea monialayrittäjyyttä. 
 

Uusiutuviin 
energianlähteisiin liittyvien 
työpaikkojen määrä 

Yritysten määrä 
maaseudulla 

Matkailuyritysten määrä 

Maataloustuotteiden 
jalostusarvo 

 

Ensisijaiset rahoitusmuodot ja vastuutahot  

Kansallinen rahoitus: Valtio‐ ja kuntasektorin budjettirahoitus, MKR/AIKO, Finnvera, TEKES, Sitra, yksityinen rahoitus 

EU‐rahoitus: EAKR, Botnia‐Atlantica, maaseuturahasto, kalatalousrahasto 

Vastuutahot alueella: Kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntien kehitysorganisaatiot, Pohjanmaan ELY‐keskus, Etelä‐

Pohjanmaan ELY‐keskus, Merinova, Viexpo, korkeakoulut, Leader‐toimintaryhmät 

Vastuuhallinnonalat: TEM, MMM, OKM   
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Korkeatasoinen innovaatiotoiminta 

Tavoite  Tavoitteen saavuttamiseksi Pohjanmaalla tulee ainakin  Seurantamittarit 

Innovaatiojärjestelmän 
kehittämisen painopisteet 
määritellään yritysten 
todennettujen tarpeiden 
pohjalta (älykäs 
erikoistuminen, S3) 

‐ luoda systemaattinen vuoropuhelu yritysten, korkeakoulujen ja 
julkisen sektorin välille 
‐ tehdä johtopäätökset ja valita kehittämiskohteet vuoropuhelun 
perusteella 
‐ kehittää alueen yrityselämää palvelevaa tutkimustoimintaa 
valintojen pohjalta. 

Toistettavan S3‐kyselyn 
gap‐analyysi 

Elinkeinoelämää palveleva 
tutkimus lisääntyy alueen 
korkeakouluissa 

Toimiva tutkimusyhteistyö 
alueen korkeakoulujen ja 
yritysten välillä 

‐ kartoittaa tärkeimmät elinkeinoelämää hyödyttävät 
tutkimusalueet (S3) 
‐ luoda yhteisiä tutkimusohjelmia elinkeinoelämän tarpeiden 
pohjalta 
‐ kehittää yhteiskäyttöisiä laboratorioita ja tutkimusalustoja 
‐ edistää korkeakoulujen valmiutta kehittää yritysten toimintaa 
koko maakunnan alueella. 

 

Yhteisten 
tutkimushankkeiden määrä 

Uuden tutkimusrahoituksen 
määrä 

Yhteisten pilottien ja uusien 
laboratorioiden määrä 

Korkeakouluissa tehtyjen 
innovaatioiden 
kaupallistaminen lisääntyy 

‐ kehittää prosessi, joka mahdollistaa ideoiden jalostamisen 
toteuttamiskelpoisiksi tuotteiksi ja palveluiksi 
‐ lisätä opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien yrittäjäkoulutusta. 

Patenttien määrä 

Tutkijakoulutuksen 
saaneiden yrittäjien määrä 

 

Ensisijaiset rahoitusmuodot ja vastuutahot  

Kansallinen rahoitus: Valtio‐ ja kuntasektorin budjettirahoitus, energia‐INKA, MKR/AIKO, TEKES, Sitra, yksityinen 

rahoitus 

EU‐rahoitus: EAKR, Botnia‐Atlantica, Horisontti 2020 

Vastuutahot alueella: Kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntien kehitysorganisaatiot, Pohjanmaan ELY‐keskus, 

korkeakoulut, Merinova 

Vastuuhallinnonalat: TEM, OKM 
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Riittävästi osaavaa työvoimaa 

Tavoite  Tavoitteen saavuttamiseksi Pohjanmaalla tulee ainakin  Seurantamittarit 

Korkea työllisyys 

Työllisyysaste > 75 % 

Työttömyysaste < 5 % 

 

‐ vähentää työttömyyttä mm. koulutuksen, kuntoutuksen ja 
palkkatuetun työn avulla 
‐ edistää ammatin vaihtamisen ja uudelleenkoulutuksen 
edellytyksiä 
‐ edistää sukupuolten välistä tasa‐arvoa ja vähentää 
segregaatiota työelämässä 
‐ edistää työssä jaksamista 
‐ parantaa työelämän laatua ja joustoja 
‐ parantaa maahanmuuttajien työllistymisen ja yrittäjyyden 
edellytyksiä mm. kielikoulutuksen, ammatillisen lisä‐ ja 
täydennyskoulutuksen ja neuvonnan avulla. 

Työllisyys‐ ja työttömyysaste 

Naisten osuus rakennusalan ja 
teollisuuden työllisistä, miesten 
osuus julkisen hallinnon 
työllisistä 

Maahanmuuttajien 
työttömyysaste 

Keskimääräinen 
eläkeellesiirtymisikä 

Positiivinen 
nettomaassamuutto  

Riittävä työperusteinen 
maahanmuutto 

‐ kehittää maakunnan kaupunkiseutujen ja maaseudun imagoa  
‐ huomioida erityisesti potentiaaliset paluumuuttajat viestinnän 
kohderyhmänä 
‐ tukea työnantajia ulkomaisen työvoiman hankinnassa, kun 
pätevää työvoimaa ei ole saatavilla kotimaassa 
‐ kehittää korkeatasoisia ja vetovoimaisia matkailukohteita ja ‐
tuotteita sekä tapahtumia. 

Nettomaassamuutto 

Nettomaahanmuutto 

Riittävästi 
koulutuspaikkoja  

 

‐ kehittää koulutus‐ ja työvoimatarpeiden ennakointia 
‐ levittää tehokkaasti koulutustarpeiden ennakointityön tuloksia 
‐ tiivistää yhteistyötä korkeakoulujen välillä 
‐ vakinaistaa nykyiset väliaikaiset koulutusratkaisut. 

Aloituspaikkojen määrä 
tekniikan alalla, sosiaali‐ ja 
terveysalalla ja kaupan alalla 

Tekniikan alan koulutus 
houkuttelee hakijoita 

‐ jakaa tietoa tekniikan alasta erityisesti opinto‐ohjaajille ja 
vanhemmille 
‐ kehittää teknisen alan valmiuksien oppimista eri 
koulutusasteilla 
‐ markkinoida tekniikan alaa erityisesti naisille. 

Tekniikan alan ensisijaisten 
hakijoiden määrä 

Koulutussisällöt 
vastaavat entistä 
paremmin työelämän 
vaatimuksia 

‐ kehittää osaamistarpeiden ennakointia 
‐ kehittää tutkintoja, koulutussisältöjä ja opettajien osaamista 
ennakointityön pohjalta 
‐ kehittää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä 
‐ kehittää aikuiskoulutusta. 

Työelämälähtöiset 
opetussuunnitelmat (kysely) 

 

Ensisijaiset rahoitusmuodot ja vastuutahot 

Kansallinen rahoitus: Valtio‐ ja kuntasektorin budjettirahoitus, MKR/AIKO  

EU‐rahoitus: ESR, maaseuturahasto, Botnia‐Atlantica 

Vastuutahot alueella: Kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntien kehitysorganisaatiot, Pohjanmaan ELY‐keskus, Leader‐

toimintaryhmät 

Vastuuhallinnonalat: TEM, OKM, MMM 
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Integroituneet maahanmuuttajat 

Tavoite  Tavoitteen saavuttamiseksi Pohjanmaalla tulee ainakin  Seurantamittarit 

Maahanmuuttajat 
osallisina yhteiskunnassa 

‐ kehittää maahanmuuttajille suunnattuja palveluja 
‐ kehittää kielikoulutusta ja muuta kotoutumista edistävää 
koulutusta 
‐ edistää Pohjanmaan alueellisen kotouttamiseen liittyvän 
aiesopimuksen toteuttamista 
‐ tiivistää eri toimijoiden yhteistyötä kotouttamisessa 
‐ hyödyntää järjestöjä ja yhdistyksiä kotouttamisessa 
‐ pyrkiä systemaattisesti aktivoimaan maahanmuuttajia kunkin 
yksilölliset tarpeet huomioiden 
‐ kehittää ja hyödyntää uusia maahanmuuttajille suunnattuja 
osallistumis‐ ja vaikuttamismuotoja (esim. 
maahanmuuttajaneuvostot) 
‐ kannustaa työantajia palkkaamaan maahanmuuttajia 
‐ edistää maahanmuuttajien yrittäjyyttä. 

Maahanmuuttajien 
työttömyysaste 

Kotoutumisen pituus 
vuosina 

Väestöryhmien 
keskinäinen ymmärrys 
lisääntyy 

‐ panostaa eri väestöryhmien asennekasvatukseen 
‐ lisätä eri väestöryhmien keskinäistä kanssakäymistä mm. vapaa‐
ajantoiminnan puitteissa 
‐ toteuttaa yhteisiä tilaisuuksia ja produktioita  
‐ toteuttaa monikulttuuristen palvelujen tarve‐ ja 
tarjontakartoitus. 

Asenteiden paraneminen 
(kysely) 

Rasististen rikosten määrä 

Yhteisten tilaisuuksien 
määrä 

 

Ensisijaiset rahoitusmuodot ja vastuutahot  

Kansallinen rahoitus: Valtio‐ ja kuntasektorin budjettirahoitus, MKR/AIKO 

EU‐rahoitus: ESR, maaseuturahasto 

Vastuutahot alueella: Kunnat ja kuntien kehitysorganisaatiot, Pohjanmaan ELY‐keskus, Leader‐toimintaryhmät 

Vastuuhallinnonalat: TEM, STM, OKM, SM 
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