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”Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa” 
  Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun demografisesta kilpailukyvystä' 

   

 Vaasan seutu loistaa 

 Viidestä kaupungista Vaasa on monella mittarilla 

menestynein 

 Vaasa kilpailukykyisin kaupunki heti Helsingin 

jälkeen 

 Kilpailukyvyn takaa poikkeuksellisen vahva 

vientiteollisuus 

 Väkiluku kasvoi Vaasan seudulla n. 7000 asukkaalla  

 Kehyskunnat hyötyvät Vaasan menestyksestä 

 Lähikunnat ovat tutkimuksen mukaan saaneet 

Vaasasta työn lisäksi myös korkeasti koulutettuja ja 

hyväpalkkaisia veronmaksajia 

 Vaasan ongelma on seudun sisäisessä 

muuttoliikkeessä 

 Vierasmaalaisia tulijoita hyvin, mutta kotimaan väki 

vieroksuu hieman kaksikielistä kaupunkia 

 

”Vaasan kilpailukyvyn takaa poikkeuksellisen 

vahva vientiteollisuus. Esimerkiksi Wärtsilä sai 

taas tilauksen saksalaiselta varustamolta ja 

yrityksen uusi tuotantorakennus Vaasan 

keskustassa otetaan käyttöön loppuvuoden 

aikana”.  





Elinvoiman edistäminen 

 Osaava työvoima ja houkuttelevat työpaikat 

 Uusien yritysten ja investointien saaminen seudulle 

 Olemassa olevien yritysten kasvumahdollisuuden tukeminen 

 Yritysten kansainvälistymis-valmiuksien kehittäminen 

 Innovaatioiden edistäminen ja yhteisten innovaatioalustojen 

kehittäminen (esim. Energy Lab) 

 Hyvä koulutusympäristö  

 Logistiikka 

 Maankäyttö (yritystonttien profilointi, markkinointi ja hinnoittelu) 

 Kaupunkiseudun elinvoiman edistämisessä tarvitaan kaikkien 

kuntien panosta. Vetovastuu on keskuskaupungilla (Holstila 2012).  
 

 Keskuskaupungin näkökulmasta elinvoimapolitiikan johtamisessa onnistunut 

kumppanuus perustuu luottamukseen ja edellyttää taitavaa johtajuutta sekä toimivaa 

yhteistyötä. 

 Avainkumppaneita ovat: naapurikunnat, korkeakoulut, paikallinen elinkeinoelämä ja 

yrittäjät, maakunta sekä valtion paikallishallinto 

 



Miksi elinvoimajohtamisessa tarvitaan uutta osaamista 
(Lähde:Timo Kietäväinen, Kuntaliitto) 

 
 

 

 

  

• Elinkeinorakenteen muutos kiihtyy mm. ainakin Euroopan hitaan kasvun, 

globalisaation, teknologia- ja ikärakennemuutoksen sekä energia- ja raaka-

ainevarojen niukkenemisen johdosta  tarvitaan elinkeinojen 

kehittämistoimintamallin uudistamista 

 

• Tuottavuuspaineet  kuntasektorin avautuminen  monituottajamalli 

palveluissa  yksityinen ja julkinen sekoittuvat (liittyy kunnan kaikkiin 

toimintoihin) 

 Hankintaosaaminen ja EU:n valtiontukisäädösten huomioon ottaminen ja 

markkinoiden tunteminen korostuvat  

 

• Erot toimintaympäristöissä kasvavat  räätälöityjä ratkaisuja 

 

• Teknologian nopea kehittymien, asiakastarpeiden muutokset  uudet 

kustannustehokkaat palveluprosessit 



Vaasan seudun uusimmat strategiat/toimenpideohjelmat 

 
 

 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014-2017 

 

 Vaasan seudun rakennemallityö 2040 

 

 Vaasan kaupunkiseudun kasvusopimus 

”Energiasta kasvun eväät” 

 

 Vaasan seudun innovaatiokeskittymä INKA 

”Kestävät energiaratkaisut” 

 

 

 

  



Seudullinen elinvoimastrategia  

case Vaasan seutu 
 

 Jäsentää tekijöitä, joista elinvoima syntyy ja määrittää  

kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa elinvoimaisuuden 

kehittymiseen  

 Seudullisen elinkeinopolitiikan haasteita (Holstila, 2012 muunnettu): 

o Sitoutumisen puute 

o Roolien epäselvyys  

o Toiminnan päällekkäisyys, työnjako  

o Hankerahoitus ohjaa toimintaa, pitkäjänteisyys puuttuu 

 Tulee miettiä millaisia panostuksia, toimenpiteitä, mittareita ja 

päätöksiä vaaditaan.  

 Tulee tuottaa tietoa eri tavoin toteutetun elinkeinopolitiikan 

vaikutuksista 

 
 



Työ ei pääty valmiiseen strategiaan, vaan siitä se vasta alkaa! 


