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ESIPUHE 
 

Murrosten aika työmarkkinoilla 
 
Keski-Pohjanmaalla kuten koko Suomessa on suuri yhteiskunnallinen murros käynnissä. 
Paikkamme maailmantalouden työnjaossa muuttuu jälleen. Viime vuosisadan aikana kehityimme 
lyhyessä ajassa maatalousvaltaisesta teolliseksi yhteiskunnaksi. Talouden kivijalan muodostivat 
erityisesti puu- ja paperiteollisuus sekä metalli- ja konepajateollisuus. Nyt olemme nopeaan tahtiin 
siirtymässä palveluteolliseen aikaan. Palvelut sekä luovat alat kasvavat ja teollinen perustamme 
muuttuu. Tämä luo muutospaineita myös työelämälle. 
 
Euroopan paras työelämä vuoteen 2020  
 
Hallitus on valmistautunut vastaanottamaan tämän haasteen koko Suomen tasolla. Siksi 
hallitusohjelmaan kirjattiin kunnianhimoinen tavoite: Suomen työelämästä tehdään Euroopan 
paras vuoteen 2020 mennessä. Kansallinen yhteistyöhanke tämän toteuttamiseksi käynnistettiin 
vuoden 2013 alussa. Työelämän parantaminen pohjautuu neljälle tukipilarille, jotka ovat 
innovointi ja tuottavuus, työvoiman osaaminen, työhyvinvointi ja terveys sekä luottamus ja 
yhteistyö. 
 
Näitä ulottuvuuksia on mahdollista kehittää jokaisella työpaikalla, alasta riippumatta kautta 
Suomen. Menestyminen kansallisesti ja kansainvälisesti on aina vaatinut työtä, niin nytkin. 
Kuitenkin talouden ja työelämän murrokset eivät ole mustavalkoisia. Teollistuminen ei hävittänyt 
maataloutta, vaikka maatalouden merkitys teollistuneessa yhteiskunnassa pienenikin. Nytkin 
perinteisen teollisuudenalamme tulevat säilymään - todennäköisesti kooltaan pienempinä, mutta 
jalostusasteeltaan laadukkaampina. Talouden veturiksi ja työllistäjäksi nousee siis uusia kasvun 
aloja. Tämä murros kuvaa paitsi koko Suomen, myös Keski-Pohjanmaan työmarkkinoiden kehitystä 
tulevina vuosina. 
 
Keski-Pohjanmaalla on hyvät edellytykset menestyä ja hyötyä tästä kehityksestä. Keski-Pohjanmaa 
oli tervanpolton myötä yksi teollistumisen edelläkävijäalueita yli sata vuotta sitten ja se voi olla 
muutoksen eturintamassa tälläkin kertaa. Innovoinnille ja tuottavuudelle on vahvat perinteet. 
Kokkola on vetovoimainen kaupunkiseutu, jolla on positiiviset kehitysnäkymät. Sieltä löytyy 
huomattava osa maakunnan väestöstä ja työpaikoista. Kokkolassa on vahva historiallinen pohja 
teollisuudelle ja viennille. Keski-Pohjanmaalla on vankka historiallinen ja kulttuurillinen pohja 
yrittämiselle, riskinotolle ja liike-elämässä onnistumiselle. 
 
Työvoiman osaamisen kannalta on positiivista, että Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategiassa 
kiinnitetään huomiota nuorten ja maahanmuuttajien koulutukseen ja sijoittumiseen työelämässä. 
Kansallisesti nuorisotakuu on myös tätä tukeva aloite. Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia kertoo 
nuorten määrän alueella kääntyvän jälleen nousuun, mikä on hyvä. Erityisesti ammattikoulutus 
houkuttelee maakunnan nuoria. Myös korkeakoulutukselle on nyt turvattu jatko maakunnassa, 
kun Centria ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tiivistävät yhteistyötään. 
Työvoiman osaamiselle on siis hyvät edellytykset. Strategiassa on huomioitu myös oppilaitosten ja 
yrityselämän linkkejä, joilla varmistetaan että syntyvä osaaminen on työelämään sopivaa. 
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Luottamusta ja yhteistyötä Suomeen on perinteisesti luotu kolmikantaisissa keskitetyissä 
työmarkkinaratkaisuissa. Tähän perinteeseen palattiin jälleen tällä hallituskaudella. Maltillinen 
palkkaratkaisu sekä yhteisöveron lasku luovat koko maahan kilpailukykyisen toimintaympäristön, 
joka hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajia. Lisäksi Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä 
siihen liittyvän laajemman talousalueen puitteita pitkän aikavälin talouskasvulle on parannettu 
julkisin perusinfrastruktuuri-investoinnein. Näistä esimerkkeinä ovat käynnissä oleva Seinäjoki-
Oulu raideyhteyden parantaminen, vasta varmistunut Pietarsaaren satamatien parannus, ja 
tulevaisuudessa kilpailukykyä pyritään entisestään vahvistamaan Kokkolan ja Pietarsaaren satamia 
kehittämällä. 
 
Työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ensiarvoisen tärkeää hyvän työelämän kannalta. Kun 
niitä edistetään, työviihtyvyys kasvaa. Kansantaloudellisesti tämä on merkittävää sikäli, kun 
työurat pitenevät. Lisätyövuosia tarvitaan ja parhaiten niitä saadaan, kun työntekijät jaksavat ja 
viihtyvät työssään. Tässä myös esimiehillä ja johtamisella on suuri merkitys. 
 
Keski-Pohjanmaalla mahdollisuudet menestykseen  
 
Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategian ytimessä ovat siis osaavan työvoiman tarjonta, hyvä 
työviihtyvyys, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri sekä innovaatiot. Niitä tukevat niin hallituksen 
tekemät työmarkkina- ja veroratkaisut kuin pohjalainen yrittämisen ilmapiiri. Näillä eväillä Keski-
Pohjanmaan on mahdollista menestyä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa, tarjota 
jatkossakin asukkailleen työtä ja rakentaa laadukasta työelämää. 
 
 
Jutta Urpilainen 
Valtiovarainministeri 
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JOHDANTO 

Työllisyyden edistämistä on pohdittu Keski-Pohjanmaalla ennenkin. Vaikka ilmiönä se on 
moniulotteinen ja vaikea jäsentää, ei haastetta ole väistetty. Ensimmäisenä avauksena toimi 2000 
-luvun alussa Lempo-projekti, jossa Kokkola oli mukana neljän muun alueen kanssa. Silloisessa 
Kuntaliiton hankkeessa laadittiin näille kaupunkiseuduille strategiat työllisyyden edistämisessä. 
Vuosina 2004 - 2005 toteutettiin Keski-Pohjanmaalla maakuntaliiton koordinoimana ESR artikla 6 -
rahoitteinen työllisyysstrategia, jota tehtiin laajalla toimijajoukolla koko maakunnan voimin. 2010 -
luvulle tultaessa siinä asetettuihin tavoitteisiin oli monelta osin päästy. Käsillä oleva suunnitelma 
jatkaa aiemman työn perinnettä muodostaen kokonaisvaltaisen näkökulman työllisyysasioihin. 

Tällä kertaa työllisyysteema nousi esiin alueellisen turvallisuussuunnittelun kautta. Alueen kuntien 
johdosta ja rajapintatoimijoista koostuva ohjausryhmä esitti, että alueella laaditaan yhteinen 
työllisyysstrategia. Taustalla oli huoli alueen työllisyystilanteesta, nuorten syrjäytymisriskeistä, 
opintojen loppuun saattamisesta sekä sirpaleisesta palvelujärjestelmästä. Nähtiin, että 
työllisyysasioita peruskunnat eivät voi ratkaista yksin, vaan tarvitaan vahvempaa yhteistyötä 
koulutus- ja työllisyysorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kesken. Toisaalta 
tunnistettiin työn tekemisen ja työllisyyden ennaltaehkäisevä merkitys monenlaisissa arjen 
ongelmissa. Työllisyysstrategia on osaltaan syventämässä alueen turvallisuussuunnittelua. Keski-
Pohjanmaalla on toimivat verkostot, joiden avulla on mahdollisuus saada hyviä tuloksia aikaan. 

Strategia painottuu nuorten työllistymiseen, osaavan työvoiman turvaamiseen ja alueen 
työmarkkinoiden kehittymiseen. Saimme keskeiset toimijatahot mukaan strategian valmisteluun. 
Työmarkkinoiden toiminnan luonne on entistä globaalimpi vaikuttaen herkästi myös viennistä 
riippuvaiseen Keski-Pohjanmaahan. Epävarmuuden lisääntyminen heikentää niin yritysten kuin 
julkisen sektorin työnantajien mahdollisuuksia työllistää ihmisiä. Tämän kaltaisia globaalia 
alkuperää olevia ongelmia ei alueella voida ratkaista, vaan niihin on sopeuduttava nopeasti. 
Toisaalta on keskityttävä niihin asioihin, joista alueella päätetään.  

Yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvat muutokset antavat yhteisen haasteen, johon voimme 
strategiatyöllä vastata. Yhteiskuntavastuu tulee kuulua sekä yrityselämälle että julkiselle ja 
kolmannelle sektorille. Yhteiskunnallisessa murroksessa vaaditaan uskallusta panostaa 
uudistamiseen sekä voimia että herkkyyttä toimia tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ajatuksella, 
että vain kuolleet kalat uivat virran mukana. On tehtävä suunnitelma ja jatkettava eteenpäin. 
Strategiatyössä se tarkoittaa tavoitteisiin sitoutunutta pitkäjänteistä kehittämistyötä. 

Vuoteen 2020 ulottuva ja vuonna 2014 käynnistyvä Euroopan Unionin ohjelmakausi tarjoaa 
rahoitusmahdollisuuksia strategiassa esiin nostetuille teemoille. ESR -kehittämisvarat nousevat 
jonkin verran vuosien 2007 - 2013 tasosta Keski-Pohjanmaalla, joten edellytykset työllisyyden 
hoitoon ovat hyvät myös tältä osin. 

Nuoret on edelleen pidetty työllisyysstrategian tärkeimpänä kohderyhmänä. On hyvä muistaa, että 
teemme työtä myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnin eteen. Sen jos minkä pitäisi motivoida 
yhteistyöhön.  

 
 
Timo Mämmi, kansliapäällikkö, Kokkolan kaupunki 
ohjausryhmän puheenjohtaja 
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TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA 
 

Työikäisen väestön ydinjoukkoa eli 18-64 –vuotiaita oli vuoden 2012 lopussa Keski-Pohjanmaalla 
hieman alle 40 000. Työvoimaan heistä kuului reilut 31 000 henkilöä. Työllisten ja työpaikkojen 
määrä on 28 600 tienoilla, joten työttömyys on noin 3 000  henkilöä. Tästä seuraa, että 
työvoimaosuus on 78 prosenttia ja työllisuusaste 71 prosenttia sekä työttömyys 9 prosenttia. 
Vuoden 2014 loppua lähestyttäessä työttömyys on noussut 11 %:n tasolle,  3 500 henkilöön.   

Työvoiman tarjonta eli työssäkäyvien ja työttömien työnhakijoiden summa on pitkin 2000 –lukua 
ollut suurin piirtein samalla tasolla, noin 31 000 henkilöä. Jatkossa työikäisten määrä uhkaa pudota 
nopeasti. Vaikka työttömyys on laskenut etenkin ennen vuotta 2008 nopealla tahdilla, on 
työvoimareserviä edelleen työttömien joukossa huomattava määrä. Myös osa työttömistä 
eläköityy ja siirtyy työvoiman ulkopuolelle. Tärkeä tekijä työikäisten muuttoliikkeen ohella 
työvoiman tarjonnan kasvattamisessa ovat työikäiset työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. 

           
Kuva 1. Työmarkkinoiden tasapaino Keski-Pohjanmaalla vuosina 2000-2030 

Keski-Pohjanmaan työllisyyden perusskenaario on esitetty kuvassa 1. Vuoden 2012 
tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan työvoiman määrä kehittyy lähitulevaisuudessa 
punaisella uralla, jos vuonna 2010 toteutunut työikäisten työhönosallistumisaste eli 
työvoimaosuus toteutuu saman suuruisena myös jatkossa. Jos työvoimaan kuuluminen nousisi 2-
3-%-yksikköä, voisi kehitys edetä sinistä uraa, mikä käytännössä mahdollistaisi työpaikkojen 
määrän kasvun 29000 tasolle ja sen yli. Toisaalta jos muuttoliike ja työvoimaosuus pysyvät 
nykyisellä tasolla, tarkoittaisi perusuralla pysyminen jo käytännössä täystyöllisyyttä. 1000 
työttömän raja alittuisi ennen vuosikymmenen päättymistä. Kun tilannetta verrataan 2000 -luvun 
alkuun, ovat kasvunäkymät olennaisesti maltillisemmat.  

Työpaikkojen ja työvoiman määrän erotus kertoo työttömyyden suuruuden. Vuoden 2008 alussa 
maakunnan työttömyys oli hetken jo alle 2 000 työtöntä työnhakijaa. Vuoden 2014 syksyllä tilanne 
näyttää siltä, että työvoiman tarjonta on pysynyt lähellä 31 000 tasoa, koska työpaikkamäärä ei ole 
vähentynyt olennaisesti viime vuosina ja työttömyys on hienoisessa kasvussa. Voidaankin kysyä 
putoaako työvoiman määrä sittenkään Keski-Pohjanmaalla kuten väestöennusteet olettavat? 
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Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, VATTin, vuonna 2014 ennakoidun kuvan 1 perusuran 
lisäksi Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu tavoitteellinen näkemys työllisyyteen. Maakunnan 
tavoiteurassa työllisyys jatkaa kasvuaan miltei yhtä nopeasti kuin 2000-luvun alussa. Tämän 
kehityksen toteutuminen vaatii muun muassa aiempaa vahvempaa muuttoliikettä maakuntaan. 

  
Kuva 2. Keski-Pohjanmaan työllisyyden tavoiteura 2030 

Vaikka tavoiteuran kaltainen tulevaisuus ei toteutuisikaan, on työmarkkinoiden dynamiikka suurta, 
koska työvoiman poistuma on korkealla tasolla suurten ikäluokkien vuoksi. Nuorille siis avautuu 
tulevina vuosina laajasti työmahdollisuuksia. Myös toimialojen välisissä suhteissa tapahtuu 
merkittäviä muutoksia, joten kehitys voi edetä monenlaisia vaihtoehtoisia polkuja. Taulukossa 1 
2020 -skenaario perustuu vuoden 2012 väestöennusteeseen työikäisten ydinjoukon eli 18-64 -
vuotiaiden osalta. 

KESKI-POHJANMAA 2005 2012 2020 -skenaario 

Väestö (18-64 -vuotiaat) 40 736 39 845 37500 

Työvoima 30 895 31 050 30000 

Työlliset 27 444 28 265 28000 

Työttömät 3 451 2 785 2000 

Työvoiman ulkopuolella olevat 9 841 8 795 7500 

Työvoimaosuus % 76 78 80 

Työllisyysaste % 67 71 74,6 

Työttömyysaste % 11 9 6,7 

Työvoiman ulkopuolella 18 -64 -vuotiasta % 24 22 20 

Taulukko 1. Työikäisten ydinjoukko toiminnan mukaan vuosina 2005, 2012 ja 2020e 

Työllisyysasteen nosto on keskeisin työllisyystavoite Suomessa. Toteutuessaan se toisi hyvinvointia 
sekä ihmisille että verovaroin ylläpidetyille yhteiskunnan rakenteille. Nämä tavoitteet edellyttävät 
monipuolisia toimia, joista usein päätetään valtakunnan politiikassa. Esimerkiksi nuorten ja 
ikääntyneiden joustavat uudet tavat osallistua työelämään on yksi iso kokonaisuus. Jotain voidaan 
kuitenkin tehdä myös alueilla. Työpanoksen kokonaismäärä pienentyyy ja jokaista tarvitaan oman 
työkyvyn rajoissa. Viime vuosina yli 60 -vuotiaiden työllisyysaste on noussut nopeasti (kuva 3). 
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Kuva 3. Naisten ja miesten työllisyysasteet ikäryhmittäin vuonna 2011  

Työllisyyskehityksen ennakoinnin vaikeus käy ilmi kuvasta 4, johon on koottu 2000 –luvun aikana 
Keski-Pohjanmaata koskevat pitkän aikavälin työllisyysennusteet. 1990 –luvun lamasta nousu kesti 
pitkään mutta sen jälkeen työllisyys on kehittynyt jokaista ennustetta paremmin. Historiasta 
viisastuneena uusimpia, aina vuoteen 2030 ulottuvia, skenaarioita on korjattu ylöspäin vuoden 
2014 aikana.1 Maakunnan tavoiteura on esitetty erikseen kuvassa 2. Sen mukaan 
kokonaistyöllisyys on vuonna 2030 noin 34 300 työllistä. 

  
kuva 4. Keski-Pohjanmaan työllisyys vuosina 1975-2011 ja työllisyyden ennakointi 2000 -luvulla 

                                            
1
 kuvan 1 perusura = kuvan 4 perusura II. VATTin , ministeriöiden ja maakuntien yhteistyönä toteutettava pitkän 

aikavälin skenaarioiden päivitystyö tehdään vuoden 2014 aikana ja valmistelutyö on käynnissä tätä kirjoitettaessa 
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I NUORET JA ALUEEN TYÖMARKKINAT 
Alueen nuorten opintojen loppuun saattamisen ja työllistymisen turvaaminen yhdessä 
koulutusorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja muiden työnantajien välisellä yhteistyöllä sekä 
tukemalla nuorten yrittäjyyttä 
 

Kaiken ammatillisen koulutuksen perusta on koulutusorganisaatioiden tiivis yhteistyö toiminta-
alueensa elinkeino- ja työelämän toimijoiden kanssa. Tämän yhteistyön avulla luodaan pohja 
alueella tarvittavalle osaamiselle. Vientiorientoitunut teollisuus, epäorgaanisen 
kemianteollisuuden keskittymä, tukku- ja vähittäiskauppa, metalli- ja konepaja-, puutuote-, 
rakennus- elintarvike- ja veneteollisuus sekä alkutuotanto muodostavat alueen elinkeino- ja 
työelämän vankan perustan. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat osaavaa ja ajanmukaisesti ammattiin 
koulutettua väestöä. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja korkea-
asteen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön avulla koulutustoimijat tukevat alueen 
menestystä tuottamalla uutta osaavaa työvoimaa ja parantamalla koulutuksellisin keinoin 
osaamisen ylläpitämistä alueella.  

Keski-Pohjanmaalla pienenä maakuntana on kokoonsa nähden kattava elinkeinorakennetta tukeva 
koulutustarjonta. Se tuo osaajia alueelle myös muualta Suomesta ja ulkomailta. Centria-
ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ovat tilanteessa, jossa ne joutuvat 
puolustamaan olemassaoloaan, toimintansa laajuutta, sisältöä ja merkittävyyttä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kohdentaessa niukkenevia resursseja uudelleen. Alueen toimijoina kunnat, 
yritykset, yhteisöt ja järjestöt ovat olleet yhteisessä rintamassa perustelemassa 
koulutustoimijoiden tarpeellisuutta nimenomaan alueen työvoimatarpeiden sekä elinkeino- ja 
työelämän elinvoiman turvaamisen näkökulmasta. Toinen näkökulma on ollut nuorisotakuu, 
syrjäytymisen ehkäiseminen ja alueen vetovoimaisuuden tukeminen houkuttelevien koulutusten 
kautta. 

Nuorelle ammattiin valmistuvalle ja aikuiselle ammattitaitoaan kehittävälle tai ammattia 
vaihtavalle on tärkeää, että alueella on laadukasta ja monipuolista koulutusta ja että yritykset ja 
työelämä yhdessä koulutustoimijoiden kanssa tukevat osaajien saamista ja osaamisen 
kehittymistä. Merkittävänä apuna näissä opiskelumahdollisuuksissa on koulutusorganisaatioiden 
yhdessä kehittämät väylä-opinnot, joiden avulla opiskelijat voivat rakentaa omia yksilöllisiä 
opintopolkujaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ohjaavat rahoituksella koulutuksen 
järjestäjiä uusien työelämäläheisten toimintamallien kehittämiseen. Työelämälähtöinen ja -
läheinen opiskelu harjoitteluineen ja opinnäytetöineen, oppisopimuskoulutuksen uudet 
toimintamallit ja esimerkiksi nuorten aikuisten osaamisohjelma ovat kaikki ammatillisen 
koulutuksen elementtejä, joissa koulutus ja työelämä kohtaavat. Näiden mahdollisuuksien kautta 
nuori tai nuori aikuinen voi hankkia osaamista uuteen ammattiin. Nämä työelämäläheiset 
toimintamallit ovat työnantajille mahdollisuus tutustua potentiaalisiin rekrytoitaviin ja sitä kautta 
saada uutta tarvittavaa työvoimaa. Nuorelle ne ovat näytön ja yrittämisen paikkoja samalla kun 
tavoitteena on ammattiin oppiminen. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja sen laadun 
kehittäminen ovat avainasemassa, kun luodaan keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa 
hyvinvointia vuoteen 2020 ja myös siitä eteenpäin.  

Pekka Hulkko, toimitusjohtaja, rehtori, Centria ammattikorkeakoulu 
Liisa Sadeharju, johtaja, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
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Maakunnan lasten ja nuorten määrä nousussa 2010 -luvulla 
 
Syntyvyys oli vuosituhannen taitteessa pohjalukemissa niin koko maassa kuin myös Keski-
Pohjanmaalla, mutta väestöennusteen mukaan tulevaisuus näyttää paremmalta (kuva 5). 
Oppivelvollisuuden päättävien lasten (16 -vuotiaat) määrä on alhaisimmillaan vuonna 2016, minkä 
jälkeen maakunnassa vallitsee jälleen nuorten osalta kasvunäkymä. Ennustettu lasten määrä voi 
muuttoliikkeen johdosta heilahtaa puoleen tai toiseen, jos alueen vetovoimatekijöissä tapahtuu 
olennaisia muutoksia. 
 

   
Kuva 5. Nuorten määrä Keski-Pohjanmaalla vuosina 2000-2040 

Nuoret ja koulutus – kohti työelämää  
 

Peruskoulun päättäneet 

9. luokan päättäneiden välitön hakeutuminen jatko-opintoihin painottuu Keski-Pohjanmaalla 
muuta maata vahvemmin ammatilliseen koulutukseen. Vuonna 2011 9.luokkalaista (969) päätti 
oppivelvollisuutensa ja noin 52 % heistä haki toiselle asteelle ammattikouluihin. Luku on 
valtakunnan korkein yhdessä Kymenlaakson kanssa. Ammatilliseen koulutukseen hakee Keski-
Pohjanmaalle muista myös maakunnista paljon nuoria.  

Poikien kohdalla painottuu ammatillinen koulutus ja tytöillä lukiokoulutus. Vajaa 2 % ei hakenut 
peruskoulun päättövuonna yhteishaussa, mikä tarkoittaa alle kahtakymmentä nuorta. Määrä on 
pieni mutta ei merkityksetön. Seitsemässä maakunnassa lukiokoulutus oli hienokseltaan suosituin 
toisen asteen hakukohde. Näistä Uusimaa erottuu selvästi, kun ikäluokasta (17 500 nuorta) 60 % 
haki lukioihin. Koko maassa noin 1000 nuorta ei osallistunut yhteishakuun 9 -luokan jälkeen.  

Ammatillinen koulutus 

Vuonna 2008 toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta Keski-Pohjanmaalta valmistuneilla 
nuorilla yli puolella oli edelleen sama asuinmaakunta (57 %) vuonna 2010, 12 % heistä asui 
Pohjanmaalla, 10 % Pohjois-Pohjanmaalla, 5 % Uudellamaalla ja 4 % Etelä-Pohjanmaalla sekä 3,5 % 
Keski-Suomessa. Vertailussa pääkaupunkiseudulta valmistuneilla 69 % oli edelleen sama 
asuinmaakunta. Keski-Pohjanmaalta valmistuneet ammatillisen koulutuksen saaneet ovat 
työllistyneet hyvin. Nuorten työttömyys on noin 10 % vuoden kuluttua valmistumisesta. 
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kuva 6. Koulutusyhtymän Reimari-tilastot vuosilta 2005-2014 (Lähde: Pohjanmaan TE -toimisto) 

Lukio 

Keski-Pohjanmaalla valmistuu ylioppilaita vuosittain noin 500, vuonna 2011 hieman vähemmän. 
Lukion jälkeinen haku jakautui tasaisesti kolmen ryhmän välillä eli niihin jotka hakevat vain 
ammattikorkeakouluun, vain yliopistoon tai molempiin. Muutama prosentti ylioppilaista haki 
ammatilliseen koulutukseen ja noin 15 % ei hakenut ylioppilasvuonna jatko-opintoihin. Luku on 
maakunnista pienin, koko maassa 24 % ei hakenut jatko-opintoihin. Hakematta jättäminen 
jakautuu tasaisesti poikien ja tyttöjen välillä. 

 

Ylioppilaiden sijoittuminen 

Vuosina 2001 - 2005 lukion päättäneiden asuinkunta vuonna 2010 oli Keski-Pohjanmaan 
maakunnassa 41 % nuorista. Koko maassa lukion sijaintimaakunnassa asui noin 63 % nuorista. Ero 
selittyy yliopistokaupunkien vetovoimalla. Lukion Helsingin seudulla päättäneistä samalla alueella 
asui edelleen 89 %, Varsinais-Suomessa 72 %, Pirkanmaalla 67 %, Pohjois-Pohjanmaalla 64 % ja 
Pohjanmaalla 61 %.  

Yliopiston merkitys on siis ratkaiseva. Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan luvut ovat 41 - 45 % 
luokkaa ja ero Vaasan seudulle on selvä. Pienempien kuntien on luonnollisesti vaikea päästä 

korkealle sijoittumisesta kertovissa tilastossa. Sama asuinmaakunta oli Keski-Pohjanmaalla ⅓ 

ylioppilaista. Kaustiselta kirjoittaneilla 16 %, Perhosta 22 %, Kannuksesta 30 %, Vetelistä 50 %, 
Toholammilta 54 % ja Kokkolasta 45 %. Samassa kunnassa asui 5 vuotta kirjoitusten jälkeen 
Kokkolassa 44 % ja pienemmissä kunnissa selvästi tätä vähemmän (12 % - 27 %), Kaustisella jopa 
alle 10 %, minkä selittää lukion erikoistumisala. 
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Nuoret työmarkkinoilla 

Alle 25 -vuotiaita nuoria on keskipohjalaisilla työmarkkinoilla 3000,, mikä kattaa kaikista 
työpaikoista (28 691 vuonna 2011) reilut 10 %. Kun 18 -24 -vuotiaita on maakunnassa noin 6000, 
on ikäryhmään kuuluvien työllisyysaste 50 %. Työllisistä joka viides nuori oli kaupan alan 
palveluksessa, 13 % teollisuudessa ja saman verran terveys- ja sosiaalialalla. Hallinnon 
tukipalveluissa oli nuorista noin 10 %, kuljetusalalla 8 % ja maataloudessa 7 %. Enemmän kuin 8 
kymmenestä alle 25 -vuotiaasta nuoresta työskenteli yksityisellä sektorilla. Asetelma on 
mielenkiintoinen julkisen sektorin pitkän aikavälin työvoimatarpeiden näkökulmasta. 

Kun katsotaan alle 30 -vuotiaita työntekijöitä, on kyse 6000 työllisestä (21 % työllisistä), joista 
tuhat työllistyy kaupan alalle. Aiemmin teollisuus oli suurin nuorten työllistäjä, vuonna 2011 
toiseksi suurin työllistäjä 940 työpaikalla. Terveys- ja sosiaaliala on lisännyt osuuttaan nuorten 
parissa ja on selvästi kolmantena tilastossa, 800 nuorta työntekijää. Toimialoilla nuorten osuus on 
suurin majoitus- ja ravitsemusalalla, 43 %. Seuraavina tulevat hallinto- ja tukipalvelut 35 %, kauppa 
29 %, rakentaminen sekä kulttuurialat 26 % ja kuljetusala 25 %. Pienimmät osuudet nuorilla ovat 
koulutuksessa, julkisessa hallinnossa, huoltotoiminnassa, liike-elämän palveluissa ja 
alkutuotannossa, näissä 10 % - 15 %. 

 

Nuorten työttömyys 

Vuoden 2013 puolessa välissä nuorisotyöttömyys nousi lähelle 18 %, mikä merkitsee yli 500 
työtöntä alle 25 -vuotiasta. Edellisen kerran 500 raja meni rikki vuonna 2010, joten herkkä 
suhdannetilanne näkyy hieman kohollaan olevana nuoriso-työttömyytenä. Koko maan tilanne on 
15 %:n työttömyys, mikä tarkoittaa 45 000 nuorta työtöntä. Kokkolassa nuoria työttömiä on noin 
400 ja maakunnan maaseudulla yhteensä hieman yli 100 työtöntä työnhakijaa. Osa nuorista kuten 
kaikista työikäisistä ei kuulu työvoiman piiriin eli eivät hae aktiivisesti työtä syystä tai toisesta ja 
ovat näin ollen työvoimatilastojen ulkopuolella. Vuotta myöhemmin, vuoden 2014 puolessa välissä 
alle 25 -vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa yli 600.  

 

Mitä enemmän koulutusta, sitä vähemmän työttömyyttä 

25 - 34 -vuotiaiden ryhmässä ilman perusasteen jälkeistä koulutusta olevat, oli työttömyys vuonna 
2011 yli 20 % luokkaa. Tässä ryhmässä oli työttömänä 108 nuorta aikuista. Nuorten työttömyys on 
hieman suurempaa Kokkolassa kuin muualla maakunnassa. Haastavin ryhmä - 25 - 34 -vuotiaat 
ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa - työllistyvät kuitenkin hyvin maaseudulla. Heidän 
työttömyys oli 12 % tasolla. Vastaavassa ryhmässä Kokkolassa joka neljäs henkilö oli työtön 
vuoden 2011 lopulla. 
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Kuva 7. Nuorten työttömyys koulutusasteen mukaan vuonna 2011 

 

Nivelvaiheet erityishuomion kohteena 

Nuorten kohdalla koulutukseen liittyvät nivelvaiheet eli yhden koulutuksen päättäminen mutta 
myös keskeyttämiset ovat tärkeitä tapahtumia. Oppivelvollisuuden päättyminen ja toisen asteen 
opiskelupaikan saaminen ja näissä opinnoissa eteneminen on ensimmäinen koetinkivi. Toinen on 
lukion tai ammatillisen koulutuksen päättymisvaihe. Ylioppilastutkinto ei tunnetusti sisällä 
ammattipätevyyttä mutta muista toisen asteen kouluista valmistuneet ovat potentiaalisia 
työmarkkinoille siirtyjiä, mikäli opinnot ovat edenneet hyvin. 

Erityinen huomio kohdistuu niihin nuoriin, jotka keskeyttävät opintonsa. Näihin nivelvaiheisiin on 
Keski-Pohjanmaalla luotu tehokas verkostomainen toimintamalli, jolla pyritään huolehtimaan 
kaikista nuorista. Pienen maakunnan etuna on se, että oppilaitosten ja eri verkostojen työntekijät 
ovat lähellä nuoren arkea ja tietojenvaihto on organisoitu niin, ettei yksikään nuori jää ilman apua 
ja toimenpiteitä omassa elämäntilanteessa. Yhteistyön ydin muodostuu oppilaitosten, kuntien ja 
lukuisten kolmannen sektorin toimijoiden sekä valtion aluehallinnon välisestä kumppanuudesta. 
Tavoitteena on kannustaa jokaista nuorta olemaan aktiivinen itsensä kehittäjä, mikä on samalla 
parasta syrjäytymisen ehkäisyä.  

 

Nuorten psyykkinen hyvinvointi 

Keskipohjalaisilla nuorilla on kouluterveystutkimuksen mukaan enemmän masentuneisuutta kuin 
vertailualueilla. Kouluterveystutkimus on väestöaineisto, eikä se mittaa hoidon käyttöä vaan 
oireilua kaikilla ikäluokkaan kuuluvilla koulua käyvillä. Myös oheiset kolme kuvaa, jotka on 
poimittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä julkisesta Sotkanet -tietokannasta, 
kertovat samaa viestiä. Lähialueisiin ja koko maahan verrattuna keskipohjalaisilla nuorilla ilmenee 
henkisen terveyden ongelmia hieman enemmän. 
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Kuva 8. Sairaalahoitoa vaatineet mielenterveyden häiriöt 18-24 -vuotiailla 

  
Kuva 9. Sairauspäivärahaa mielenterveyden perusteella saaneet 18-24 -vuotiaat 

  
Kuva 10. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus 16-24 -vuotiaista 
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Tavoitteena nuorten ammattiin valmistuminen ja työllistyminen 

 

 
Kuva 11. Nuoret matkalla kohti työelämää 
 
 
Aktiivinen osallisuus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä 
 
Nuoriin kohdistetaan monenlaisia palveluja ja toimia julkisen sektorin toimesta. Tärkeä 
kohderyhmä on syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, joiden parissa operoi laaja toimijaverkosto.  
Nuorisoon kohdistuvat toimet toteutetaan moni ammatillisena yhteistyönä alueen viranomaisten 
kesken kumppaneina vahva yhdistys- ja järjestökenttä. Toimijoiden yhteistyön muotoja ovat 
esimerkiksi etsivä nuorisotyö, kuntoutuksen yhteistyöryhmä, ja nuorisopalveluverkosto. 

Koulutuksen hankkiminen on avain tulevaisuuteen. Keski-Pohjanmaalla on kokonsa puolesta 
mahdollisuus hallita kunkin ikäluokan tilanne peruskoulun päättymisen kohdalla. Näin luodaan 
perusta saattaen vaihtaen toiminnalle, jolla vahvistetaan osallisuutta koulutuksesta, 
kouluyhteisöstä ja vähennetään syrjäytymisriskiä. 

Osallisuus on siis kuulumista yhteisöihin ja toimintaa jollain itselle mielekkääksi koetulla 
yhteiskunnan tasolla. Osallisuus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä ja siten ongelmien 
ennaltaehkäisyä. Työllisyyskiikareilla katsottuna aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa työntekoa ja 
veronmaksua ja verovaroilla tuotetaan monia tärkeitä palveluja ihmisille, joten osallisuus luo 
perustaa toteuttaa taloudellisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen ajatusta yhteiskunnassa. 
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Henkilökohtaisen kapasiteetin tunnistaminen ja tukeminen  

Kehittyvät nuoret ja ylipäätään tulevat sukupolvet ovat yhteiskunnan uusiutumisen lähde. 
Osaamisen kehittäminen, niin että kaikki henkilökohtaiset fyysiset ja henkiset resurssit ovat 
käytössä, on tärkeää. Kouluissa myös hyvin menestyvien nuorten on saatava mahdollisimman 
paljon huomiota ja haastavaa opetusta kehittyäkseen. Tällöin uuden työvoiman luovuus ja 
osaaminen on mahdollisimman laadukasta. Erilaisia lahjakkuuksia omaaville opiskelijoille on 
annettava erilaisia reittejä kehittymiseen ja paljon opettajan yksilöllistä huomiota, jotta jokainen 
voi tavoitella oman kapasiteetin maksimaalista hyödyntämistä. 

Työkulttuurin muutos ja nuorten asenteet  

Asenteisiin on syytä kiinnittää huomiota, erityisesti aikana jolloin yhteiskunta muuttuu nopeasti. 
Varallisuudessa tapahtunut kehitys on mahdollistanut suuremman valinnanvapauden. 
Suhtautumisessa työn tekemiseen on tapahtunut muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. 
Työnteot muodot ovat tietoyhteiskunnan myötä muuttuneet. Työajan ja vapaa-ajan välinen suhde 
on hämärtynyt, ja yhä enemmän tehdään työtä sekä iltaisin että viikonloppuisin. Polarisaatio 
työllisten ja työttömien välillä on lisääntynyt. Suomessa on työvoimapulaa ja samaan aikaan 
rakenteellista työttömyyttä, jota ei ole saatu purettua. 

Suhtautumisen muutos työelämään näkyy nuorten tavassa opiskella ja tehdä työtä. Työelämä 
koetaan tärkeänä, mutta työ nähdään vain yhtenä elämän osa-alueena, ei koko elämää 
määrittelevänä tekijänä. Työelämän ja työnantajien on hyvä tunnistaa tämä yhteiskunnallinen 
muutos, jotta he voivat vastata muuttuneeseen asenneilmapiirin saadakseen rekrytoitua 
työvoimaa. Voidaan perustellusti väittää, etteivät 20 - vuotiaan ja 60 - vuotiaan maailmankuvat ole 
koskaan olleet näin kaukana toisistaan. On tärkeää, ettei ikäluokkien välinen kuilu ei syvene liikaa.  

 

Tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta 
 

Tavoitteet Toimenpiteet/ 
kärkihankkeet 

Mittarit Työllistymisen 
yhteistyöryhmä 

Nuorten 
työllistyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yritteliäisyysmyönteisen 
ilmapiirin tukeminen 
oppilaitoksissa  
Nuorille annetaan 
mahdollisuus saada 
opiskeluaikana lisää 
kokemusta työelämästä, 
ammateista ja työhön 
hakeutumisesta. 
 

Nuorten perustamien 
yritysten määrä 
Koulutuksen läpäisy 
Valmistuneiden 
työllistyminen 
Nuorisotyöttömyys 
Nuorten työllisyysaste ja 
Työvoimaosuus 
Nuorten muuttotase 
(maakunnan vetovoima) 

Koordinoi 
tavoitteiden 
hankkeistamista 
Seuraa tavoitteiden 
toteutumista 
vuosittain (toukokuu) 
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II OSAAVAN TYÖVOIMAN TURVAAMINEN JA MONIALAINEN YRITTÄJYYS 
 

Alueen elinvoimaisten yritysten ja yhteisöjen sekä koulutusorganisaatioiden välinen  
tiivis yhteistyö ja ennakointi, jolla koulutusta, osaamisen uudistamista ja yhteistyötä suunnataan ja 
toteutetaan joustavasti tuleviin osaamistarpeisiin. 
 

Osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuus on elinkeinoelämälle tärkeätä, mutta 
tulevaisuudessa näiden tekijöiden merkitys korostuu entuudestaan. Hyvin toimiva yritys tarvitsee 
tekijöitä. Tähän asti olemme Keski-Pohjanmaalla saaneet käyttöön osaavaa ja erityisesti 
motivoitunutta työvoimaa. Verrattuna esimerkiksi suurempiin kaupunkeihin on työpaikka 
perinteisesti ollut erittäin arvostettu meidän alueella. Ajat kuitenkin muuttuvat ja myös 
perinteisessä arvomaailmassa on havaittavissa muutosta. Tämä on haaste työnantajille, joka on 
otettava vastaan. Tulevaisuudessa pärjääminen edellyttää, että työnantajakuva on oltava 
kunnossa.  Työn teon puitteiden tulee vastata nykypäivää ja kehittymismahdollisuudet on 
turvattava. 

Mitä voivat Keski-Pohjanmaan yritykset tarjota työntekijälle vastineeksi? Alueella on dynaaminen 
ja monipuolinen elinkeinoelämä. Yritykset ovat usein pieniä, mutta sitäkin muutoskykyisempiä 
vastaamaan ajan haasteisiin. Pitkät kaupankäynnin ja kansainvälisen kaupan perinteet luovat 
alueen yrityksistä mielenkiintoisia. Yritysten pienestä koosta johtuen yritykset tarjoavat 
ammattilaisille mielenkiintoisia ja haastavia tehtäväkokonaisuuksia. Alueen vientiyritysten määrä 
on merkittävä ja alue tuottaa Suomen kansantalouteen lisäarvoa. Monesti keskipohjalaiset 
yritykset ovat alansa kärkiä, jopa kansainvälisesti. 

Yritysten näkökulmasta työvoima ja sen saatavuus nousevat rekrytointitilanteessa avainasemaan. 
Työnhaun yhteydessä nousevat esille usein puolison työllistyminen alueella, alueen 
saavutettavuus ja alueen imago sekä eri harrastusmahdollisuudet. Keski-Pohjanmaa pystyy 
tarjoamaan ihmisille monimuotoista asumista, saavutettavuutta sekä upeita 
harrastusmahdollisuuksia vapaa ajalle. 

Yrittäjyysperinteen vaaliminen on tärkeätä. Keski-Pohjanmaa on perinteisesti yrittäjyyden aluetta. 
Yrittäjyys lähtee kodeista sekä kouluista. Työvoiman suhteen tämä on valtti. Yhä useampi 
työnantaja arvostaa yrittäjämäistä asennetta työvoimassa. Keski-Pohjanmaalla on tehty hyvää 
työtä yrittäjyyskasvatuksen ympärillä.  

Ajan ja trendien muutoksesta nousevista haasteista huolimatta, voimme Keski-Pohjanmaalla 
katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Väestörakenteemme on valtakunnallisesti mitattuna 
nuori. Se luo hyvän pohjan tulevaisuuteen. Avainasemaan nouseekin yrittäjyyteen kannustaminen, 
monipuolisen elinkeinorakenteen säilyttäminen ja ajan trendeihin vastaaminen. 

 

Jonne Sandberg            
Kehitysjohtaja, Kokkolan kaupunki 
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Elinkeinorakenne - jälkiteollisesta palvelutalouteen 
 

Keski-Pohjanmaan työpaikkarakenteessa korostuu vertailussa koko maahan alkutuotannon ja 
teollisen toiminnan osuus. Alueella on vahvat toimialakeskittymät ja vakaat tulevaisuuden 
näkymät.2 Vuonna 2011 koko maassa alkutuotannossa oli 3,5 % työpaikoista ja teollisuudessa 14,2 
%. Keski-Pohjanmaan vastaavat lukemat olivat 9 % ja 15,1 %. Maakunnan palvelualojen osuus on 
siten suhteellisesti pienempi kuin koko maassa.  

Kuva 12. Yrityskannan muutos vuosina 2007 - 2011 

Uudet työpaikat syntyvät kuitenkin palvelualoille. On syytä muistaa, että teollinen toiminta ja 
palvelualat ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja toimialarajat saattavat olla tulkinnanvaraisia. 
Teollisuuden toimintojen ulkoistaminen on siirtänyt työpaikkoja palvelusektorille. Samalla tavoin 
koneistuva alkutuotanto ostaa muilta toimialoilta erilaisia palveluja enemmän kuin aikaisemmin ja 
työllistää välillisesti yli toimialarajojen.  

Myös julkinen ja yksityinen sektori muodostavat aiempaa tiiviimmän kokonaisuuden, kun 
esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluissa noin 80 % alan työpaikoissa on työnantajana julkinen 
sektori. 2020-luvulla suhde on todennäköisesti 70 / 30.  

Paljon riippuu siitä, miten 2010 -luvun ehkä suurinta hallintouudistusta, terveys- ja 
sosiaalipalvelujen aluerakenteita eli niin sanottua SoTe -uudistusta, viedään eteenpäin. 

                                            
2
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Kuva 13. Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne vuonna 2011 

2000 -luvun alun työpaikkamäärän voimakas kasvu kertoo työvoiman tarjonnan ja kysynnän 
tasapainosta. Se kertoo myös maakunnan vetovoimasta niin ihmisten kuin yritysten osalta. 
Maakunnan yrityksiä on johdettu hyvin ja vastuuta kantaen. Keski-Pohjanmaalle on suuntautunut 
monipuolisia investointeja ja erityisesti yksityinen sektori on kasvanut suhteellisesti nopeimmin 
Suomessa. Maakunnan nuorten koulutus ja aikuiskoulutus ovat olleet tärkeässä roolissa. 

            
Kuva 14. Työpaikkakehitys 2000 -luvulla työnantajasektorin mukaan, vertailu koko maa 

Koko maahan verrattuna on pitkällä aikavälillä työllisyysaste noussut takamatkalta valtakunnan 
tasolle ja työttömyys on alentunut vauhdilla. Toisaalta vuoden 2008 jälkeen tilanne on muuttunut 
olennaisesti, minkä jälkeen yksityinen sektori on lisännyt työpaikkamääräänsä ainoastaan vuonna 
2010. Koko maasta hävisi vuosina 2007 – 2011 noin 14600 työpaikkaa. Keski-Pohjanmaan osuus 
tästä taantumasta oli 1 %. Vaikka kokonaistyöpaikkamäärän muutostrendi jäi laskevaksi, on 
palvelualojen työpaikkamäärä jatkanut kasvua. 
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Viime vuosien työllisyystilanteen ymmärtämisessä olennaista on tehdä jako tapahtumien ennen 
vuotta 2008 ja sen jälkeen. Maailmantalouden haasteet ja erityisesti velkatalouden ongelmat 
tulivat tuolloin näkyviksi. Pitkä kasvujakso päättyi, eikä uusi kasvu ole sen jälkeen ottanut 
käynnistyäkseen, etenkin kun väestön ikärakenteen kehitys eli demografinen muutos ei tue 
kasvua. On tultava toimeen vähemmällä työntekijöiden määrällä ja huolehdittava suuremmasta 
joukosta eläkeläisiä. Niin yritysten kuin kansalaisten ekologiset toimintatavat ja sosiaalinen 
kestävyys korostuvat jatkossa kapea-alaisen talouskasvun jahtaamisen sijaan. 

  
Kuva 15. Toimialojen suhdanteet 2008-2013 Keski-Pohjanmaalla (Lähde: toimialaonline) 

Alueen yrityskenttä 
 

Liikevaihto työntekijää kohden on sitä korkeampi, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. 
Maakunnan suurimpien yritysten tuottavuus on noin 0,7 miljoonaa € per työntekijä ja ne tekevät 

⅙ koko yksityisen sektorin liikevaihdosta. Maakunnan yrityskentän kasvupotentiaali on kuitenkin 

pienyrityksissä. Tulevaisuuden kasvuyritykset ja työllistäjät löytyvät alle 50 henkilön yrityksistä. 

   
Kuva 16. Yrityskenttä henkilöstön kokoluokan mukaan vuonna 2011 
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Toimialojen ikärakenne 
 

Yleinen taloustilanne ja väestön ikärakenne ovat todennäköisesti tekemässä 2010 -luvusta 
vaatimattomamman kasvun ajan verrattuna 2000 -luvun alkuun. Myös työttömien potentiaalinen 
reservi on pienempi kuin aiemmin, vaikka täystyöllisyyteen on edelleen matkaa. Toisaalta 
työmarkkinoiden dynamiikka lisääntyy kun eläköitymistä tapahtuu 2010 -luvulla merkittävästi 
enemmän mihin on totuttu. 

Maatalouden ja julkisten palvelujen ikärakenne (kuva 17) poikkeaa edelleen selvästi yksityisten 
palveluiden ja teollisuuden ikärakenteesta. Yli 55 -vuotiaita työllisiä on sekä maatalouden että 
julkisten palveluiden aloilla 23 %, maataloudessa 600 ja julkisella sektorilla 2000. Teollisuudessa ja 
rakentamisessa yli 55 -vuotiaita on 18 % ja yksityisissä palveluissa 19 %. Yli 50-vuotiaita työllisiä on 
maataloudessa ja julkisissa palveluissa 38 %, teollisuudessa 29 % ja rakentamisessa 30 %. 

   
Kuva 17. Työllisten ikärakenne toimialoittain vuonna 2011 

Yli 50 -vuotiaita työllisiä lähes 10 000 henkilöä, noin 33 % kokonaistyöllisyydestä, ja he kaikki 
siirtyvät eläkkeelle jossain vaiheessa 2020-luvulla. Opetushallituksen mukaan vuoden 2007 
tilanteesta 2020-luvun puoleen väliin mennessä työllisten poistuma on Keski-Pohjanmaalla tasan 
50 %. 

Jos työikäisten määrä pienenee huomattavasti, työpaikkojen kokonaiskysyntä joustaa alaspäin eli 
reagoi pakon edessä tarjonnan muutokseen. On siis mahdollista, että maakunnan työpaikkamäärä 
laskee hieman. Olennaista on laadukkaan korvaavan työvoiman saanti ja tuottavuuden nousu. 
Esimerkiksi terveys- ja sosiaaliala on kasvava ja työvoimavaltainen toimiala. Muutoin julkiselta 
sektorilta ennakoidaan yleisesti työpaikkojen vähentymistä. Nuoret työllistyvät usein työuran 
alussa palvelualoille, joten yksityisellä sektorilla onkin avainasema nuorten näkökulmasta. 
Yksityisen sektorin merkitys on myös keskeinen yhteiskunnan toiminnan ja julkisen sektorin 
työpaikkojen rahoittamisessa. 
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Osaava työvoima 
 

Vuonna 2011 Keski-Pohjanmaalla oli 55 656 15 vuotta täyttänyttä, joista 64,3 % oli suorittanut 
perusasteen jälkeisen tutkinnon. 41,8 %:lla tutkinto oli keski-asteelta ja 22, 4 %:lla korkea-asteelta. 
Koko maassa tutkinnon oli suorittanut 67,7 % väestöstä, keski-asteen tutkinnon 39,5 % ja korkea-
asteen 28,2 %. Keski-Pohjanmaalla naisista tutkinnon suorittaneita on 65,5 % ja miehistä 63 %.  

Koulutustason nousu näkyy myös työpaikoilla. Sekä keskiasteen että korkea-asteen työpaikat ovat 
lisääntyneet kasvujaksolla ennen taantumaa. Perusasteen työpaikat ovat vähentyneet ja 
kehityksen suunta jatkuu samanlaisena eläköitymisen myötä, koska nuorten sukupolvien 
koulutustaso on korkeampi. Noin 90 % 30 -vuotiaista on suorittanut vähintään keskiasteen 
tutkinnon, 60 -vuotiaissa noin 66 %. Keskipohjalainen erityispiirre on keski-asteen työpaikkojen 
suhteellisesti korkea osuus.  

Kuva 18. Työpaikat ja koulutusaste            Kuva 19. Työpaikkojen muutos ja koulutusaste 

Kun työvoiman määrästä on vaikea jatkossa tehdä kilpailuvalttia, on keskityttävä laatutekijöihin. 
Koulutusväylät on yksi keino kehittää alueellisesti toimintamallia, ja luoda aiempaa korkeampaa 
osaamista. Nuorten koulutuksen lisäksi aikuisväestön osaamisen kehittäminen ja elinikäinen 
oppiminen ovat myös jatkossa tärkeitä painopisteitä.  

On selvää, ettei Keski-Pohjanmaalle saada tulevaisuudessakaan joka alalle korkeakoulutusta. 
Alueen on oltava vetovoimainen ja kyettävä tarjoamaan houkutteleva työ- ja asuinympäristö 
yliopistokaupungeissa ja muissa korkeakoulupaikkakunnilla opiskeleville henkilöille. Kilpailu 
osaavasta työvoimasta kiristyy tulevaisuudessa, joten aluemarkkinointityö näyttäisi olevan yksi 
järkevä kehittämiskohde. 
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Tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta 
 

Tavoitteet Toimenpiteet/ 
kärkihankkeet 

Mittarit Työllistymisen 
yhteistyöryhmä 

Julkisen ja 
yksityisen 
sektorin 
yhteistyön 
lisääminen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yrittäjyys  
 
Maakunnan 
elinkeinoelämän 
elinvoimaisuus 
ja tunnettavuus 

Alueella tehdään 
ennakointityötä osaavan 
työvoiman turvaamiseksi.  
Koulutusorganisaatioiden 
välinen tiivis yhteistyö säästää 
resursseja ja poistaa 
päällekkäistä työtä 
varauduttaessa tulevaan. 
Peruskoulun, ammatillisten 
oppilaitosten, lukion ja 
ammattikorkeakoulujen 
opetussuunnitelmiin 
integroidaan pysyvä 
 yrittäjyyspainotteinen 
koulutusväylä 
Työperäistä maahanmuuttoa 
tuetaan käytönläheisillä, 
intensiivisellä kielen- ja 
kulttuurin opetuksella johon 
kuuluu myös osallistuminen 
paikalliseen yhdistys- ja 
seuratoimintaan. Mamu- 
työhön kohdistettu yhdistys- ja 
seuratoiminnan 
yhteiskunnallinen tuki otetaan 
osaksi hyvää 
maahanmuuttajien 
kotouttamistoimintaa. 
Perustetaan osaavan 
työvoiman rekrytointia varten 
verkosto, joka on mukana 
aluemarkkinointityössä. Työtä 
koordinoi KOSEK. 
 

Yrittäjyyspainoitteisten 
koulutusväylien määrä 
Maahanmuuttajien määrä, 
Työttömyys- ja työllisyysaste 
 
Rekrytointiverkoston 
aluemarkkinoinnin 
vaikuttavuus 
(elinkeinoyhtiöt) 
Työpaikkamäärä 
Julkisen sektorin ja yksityisen 
sektorin työpaikkojen suhde 
Yrityskanta 

Seuraa 
tavoitteiden 
toteutumista 
vuosittain 
(toukokuu) 
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III TYÖELÄMÄN MUUTOS JA TYÖTTÖMYYS 
 

Yhteiskuntavastuu on osa normaalia ajattelua ja toimintaa yrityselämässä, julkisella ja 
kolmannella sektorilla. Suunnittelu- ja kehittämistyössä toimitaan pitkäjänteisesti ja tavoitteisiin 
sitoutuen. Näkökulmana on elinkaariajattelu. 

 

Työttömyys 
 

Talouden nousukauden päätyttyä vuonna 2008 päättyi myös pitkään jatkunut työttömyyden 
aleneva trendi Keski-Pohjanmaalla. Kun vuonna 2006 päästiin alle 3000 rajan, oli työttömyys ollut 
edellisen kerran niin alhaalla vuonna 1991. Työttömien työnhakijoiden määrä oli syksyllä 2013 
samalla tasolla kuin vuonna 2006. Vuonna 2008 työttömyys kävi jopa alle 2000:ssa mutta ylitti 
3000:n rajan uudelleen alkuvuonna 2009. 

  
Kuva 20. Työttömyys vuosina 2009 -2014 Keski-Pohjanmaalla (Lähde: Pohjanmaan TE -toimisto) 

Nuorten työttömyys on ollut pidempään noin 500 henkilöä ja aivan viime aikoina noussut yli 600 
nuoren tasolle. Nuorisotyöttömyys on erityistarkkailun alla jatkossa muun muassa nuorisotakuun 
muodossa. Toistaiseksi takuu ei ole toteutunut. Yli vuodeksi pitkittynyt työttömyys on myös 
nousussa ja asiaan tarvitaan tehokkaampia ratkaisuja. Pitkittynyt työttömyys oli vuoden 2014 

syksyllä ⅕ osalla työnhakijoista. 

KESKI-POHJANMAA 2008 2009 2010 2011 2012 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä  17,7 11,9 14,5 17,5 18,1 

Työttömät, % työvoimasta 7,5 9,5 8,4 7,8 8,3 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 9,7 13,9 12,4 11,4 11,8 

Vaikeasti työllistyvät, % 15 - 64-vuotiaista 2,6 3 3,1 3 3,1 

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta 1,3 1,1 1,2 1,4 1,5 

Kuntien osarahoitus työmarkkinatukeen, 1000 euroa 1202 1167 954 957 1295 

Taulukko 2. Työttömyystilastoja vuosilta 2008-2012 
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Vaihtoehtoisia polkuja työllistymiselle ovat avoimet työmarkkinat ja välityömarkkinat. 
Työvoimanäkökulmasta muu mahdollinen status on työtön työnhakija sekä työvoiman 
ulkopuolella oleva. Ryhmä työvoimaan kuulumattomat työikäiset muodostuvat muu muassa 
kotivanhemmista, opiskelijoista, eläkeläisistä, vangeista ja varusmiehistä. 

Välityömarkkinat 

Avoimien työmarkkinoiden kysyntä muodostuu yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin 
rekrytointitarpeista, ja palkkauskustannuksiin ei käytetä muuta tukea. Välityömarkkinoilla 
tarjotaan työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön 
avoimille työmarkkinoille. Työn tavoitteena on parantaa ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-
asemaa ja näin edistää pääsyä avoimille työmarkkinoille. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan 
tavoitteena on parantaa henkilöiden toimintakykyä ja elämänhallintaa ja siten luoda edellytyksiä 
siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. 

Keskeinen kysymys on, kyetäänkö palveluketjua rakentamaan käyttäjän näkökulmasta 
paremmaksi. Liian usein käy niin, että asiakkaat jäävät välityömarkkinoille eivätkä siirry avoimille 
työmarkkinoille ja pysyviin työsuhteisiin.  

Työkyky on ensimmäinen askel työmarkkinoille  

Taustalla on usein työttömän vanhentunut koulutus ja osaaminen tai ammattitutkinnon puute 
sekä terveyteen ja työkykyyn liittyvät ongelmat. 

Terveydenhuollossa asiakasryhmä tunnistetaan hyvin, mutta ei tiedetä kuinka tulisi toimia. Myös 
työtön tarvitsee lääkärintodistuksen sairaudestaan tai työkyvyttömyydestään oman taloudellisen 
asemansa turvaamiseksi. On myös tilanteita, joissa asiakas on tutkittu, diagnoosi tehty ja tarve 
kuntoutukselle todettu, mutta sitä ei ole saatavilla. Tarpeeseen ei pystytä vastaamaan. 

Tavoitteena tehokkaampi hallinto  

Tällä hetkellä sekä kunnan että valtion osalta työttömille kohdistuvat palvelut ovat lokeroituneet 
niin, ettei palveluiden saaminen ole riittävän helppoa. Vastuu toiminnasta ja rahoituksesta tulisi 
olla selkeämmin yhdellä toimijalla. Kunnan ja valtion välinen suhde tulisi järjestää uudelleen. Siten 
päästään parempiin ja kokonaisvaltaisempiin työllisyyspalveluihin. Asiakasnäkökulma on keskeisin 
arvioinnin peruste. 

Koska asiakasnäkökulmaa ei korosteta tarpeeksi, on uhkana toiminnan organisaatiolähtöisyys ja 
taloudellisuuden ylikorostaminen. Esimerkiksi kunnille pidempään työttömänä olleiden 
sakkomaksukäytäntö saattaa luoda tilanteen, jossa kunta reagoi työttömän tilanteeseen vasta kun 
se taas uudelleen näkyy taloudessa menoeränä.  

TE- hallinto vastaa kaikista työllistämistä edistävistä toimenpiteistä, paitsi kuntouttavasta 
työtoiminnasta. Kunnat vastaavat puolet työmarkkinatuen kustannuksista niiden työttömien 
osalta, jotka ovat olleet vähintään 500 päivää työmarkkinatuen piirissä ja valtio siirtää osan yli 300 
päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuusta 
kunnille vuoden 2015 alusta. 
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Uhkana on, ettei pidempään työttömänä ollutta kyetä auttamaan riittävän pitkäjänteisesti. Ajatus 
työllistämisestä ja tukityöllistämisestä on murroksessa ja silloin on aina tarvetta uusille kokeiluille. 
Toimintamalleja on uudelleenorganisoitu 2010-luvun alussa esimerkiksi Te -toimistojen osalta. 
Kokkolan alueella toimii monivuotinen kuntakokeilu -hanke, jossa etsitään uusia toimintamalleja. 

 

Polarisaatio 

Työmarkkinoiden polarisaatio tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työpaikat ovat lisääntyneet 
sellaisissa ammateissa, joissa ansaitaan sekä korkeimpia että matalimpia palkkoja, samalla kun 
keskipalkkaiset työpaikat ovat suhteessa vähentyneet. Keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus 
on laskenut vuosina 1995–2008 noin 12 prosenttiyksikköä. Eniten suhteellista osuuttaan 
hävinneitä keskipalkkaisia ammatteja ovat esimerkiksi konepajatyöntekijät, asentajat ja korjaajat, 
mikä heijastaa teollisuuden rakennemuutosta.3 Automatisaatio eli työntekijöiden korvaaminen 
koneilla jatkuu, eikä kehitystä tule nähdä pelkästään uhkana varsinkaan tilanteessa, jossa 
työvoiman määrä vähenee Suomessa ja alueilla. Robotit ja tekniikka yleensä voivat vapauttaa 
ihmisaivoja luovaan työhön suorittavista tehtävistä. 

Työttömyyteen liittyvä polarisaatio on myös asia, joka jakaa työikäisiä aiempaa vahvemmin eri 
kategorioihin. Avoimet työmarkkinat toimivat markkinatalouden lakien mukaan ja globaali 
kysyntätilanne on avainasemassa esimerkiksi teollisuuden kyvyssä työllistää. Palvelutalouden 
nousu muuttaa työvoiman kysyntärakennetta, osaaminen korostuu entisestään ja täystyöllisyys 
näyttää jäävän haaveeksi.  

2010 -luvun supistuvan työvoiman olosuhteissa voisi olettaa, että työttömyys automaattisesti 
laskee mutta näyttääkin käyvän niin, että kohtaanto-ongelma vahvistuu, kun työelämän 
vaatimukset kasvavat. Työttömyys uhkaa jäädä lähelle 10 % tasoa. Jos näin tapahtuu, on entistä 
tärkeämpää, ettei välityömarkkinoiden kehittämistä unohdeta. Sen kehittämiseen käytettävät 
resurssit tulevat monikertaisesti takaisin. 

 

Osallisuus 
 

Sosiaalinen syrjäytyminen luo osalle ihmisistä taloudellisia ja terveyteen liittyviä ongelmia. 
Sosiaalinen osallisuus puolestaan tuottaa hyvinvointia ja terveyttä, koska se tuo merkitystä 
elämälle ja tarkoitusta teoille. Palkkatyö on yhdessä harrastetoiminnan kanssa yksi merkittävimpiä 
osallistumisen muotoja. 

Työkyvyttömyys tai alentunut työkyky voivat vähentää sosiaalista osallisuutta ja kapeuttaa 
sosiaalista osallistumista. Tämän vuoksi olisi hyvä olla joustavia malleja ja polkuja osallistua 
työelämään alentuneesta työkyvystä huolimatta. Muun muassa osa-aikaeläkejärjestelmiä tulisi 
kehittää, että työelämään osallistumisen asteen nousu jatkuu.  

 

 

                                            
3
 Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa. VATT Muistiot 33 

http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatJulkaisut/julkaisu/Publication_6093_id/950
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Kolmas sektori työllistäjänä ja aktivoijana 
 

Yrityselämän ja julkisen sektorin rinnalla toimii, kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisen 
kansalaistoiminnan pohjalta, kolmas sektori. Tästä sektorista on muodostunut vahva toimija 
työllistäjänä ja palveluntuottajana. 

Julkisella sektorilla on omat lakisääteiset tehtävät.  Kolmas sektori on toiminnassaan vapaampi 
liikkumaan ja olemaan joustava oman järjestöllisen toimintaperiaatteensa sisällä. Kolmannen 
sektorin asiantuntijuus perustuu pitkään perinteeseen omasta alastaan ja asiakkaan 
palvelutarpeeseen vastaamisesta. Yhdistysten kattojärjestöt toimivat myös asiantuntijoina 
julkiselle vallalle esimerkiksi erilaisten valtiollisten ohjelmien tai lakien laadinnassa. 

Kolmas sektori antaa julkista sektoria suuremman mahdollisuuden kokemusasiantuntijuudelle ja 
asiakasosallisuuden lisäämiselle. Julkinen sektori on vasta ottamassa käyttöön 
kokemusasiantuntijuutta ja asiakkaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen. 

Kuntien, kuntayhtymien, valtionhallinnon, yrityselämän, seurakuntien, järjestöjen ja säätiöiden 
olisi syytä yhdistää voimavaransa toiminnassaan. Yhdessä nämä tahot voisivat ratkaista 
työllistymisen haasteita tehokkaammin. 

 

Tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta 
 

Tavoitteet Toimenpiteet/ 
kärkihankkeet 

Mittarit Työllistymisen 
yhteistyöryhmä 

Nuorten osallisuuden 
lisääminen 
Nuorisotyöttömyyden 
vähentäminen  

Nuorisotakuun 
toteuttaminen 
Henkilökohtaiset 
opinto-ohjelmat 
Yksilöllinen 
työvalmennus 
 

Nuorisotyöttömyys 
käytettyjen Sanssi -
korttien määrä 
kokonaistyöttömyys 

Seuraa tavoitteiden 
toteutumista 
vuosittain (toukokuu) 
 

Pitkäaikaistyöttömyyden 
vähentäminen 
 
 
 
 
 
Työllisyyden hoidon ja 
yhteistyön 
selkiyttäminen, 
päällekkäisen työn 
tekemisen 
vähentäminen 

Työllisyysstrategia-
alueen toimijoiden 
yhteisen 
toimintamallin 
kehittäminen 300 
päivää työttöminä 
olleiden 
työllistymiseksi 
 
Maakunnallisen 
työllisyyden hoidon 
mallin kehittäminen 
 

Pitkäaikaistyöttömyys 
työllisyysverkoston 
toiminnan arviointityö 

Seuraa tavoitteiden 
toteutumista 
vuosittain (toukokuu) 
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TOIMENPITEIDEN RAHOITUS  

Strategia-alueen kunnat, yhdessä sidosryhmien kanssa, hakevat Ely -keskukselta (Euroopan 
sosiaalirahasto) tai muilta mahdollisista rahoittajilta rahoitusta strategian kärkihankkeille, jotka on 
myös kirjattu Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2015 – 2018.  

 

STRATEGIAN SEURANTA 

Keski-Pohjanmaan liitto seuraa strategian toteutumista ja kokoaa seurantaraportin vuosittain 
ennen kesälomakautta, joka käsitellään työllistymisen yhteistyöryhmässä ja lähetetään strategia-
alueen kunnille ja maakuntahallitukselle tiedoksi. 

 

Työllisyysstrategian indikaattorit (alleviivatut ovat mukana maakuntaohjelmassa)  

Nuorten perustamien yritysten määrä   
 Koulutuksen läpäisy ja valmistuneiden työllistyminen 
 Nuorisotyöttömyys, nuorten työllisyysaste ja työvoimaosuus 
 Nuorten muuttotase = maakunnan vetovoima (20-34 -vuotiaiden nettomuutto)
 Sanssi-korttien käyttö nuorten työllistymisessä   

Yrittäjyyspainotteiset koulutusväylät  
 Maahanmuuttajien määrä ja työllisyysaste 
 Aluemarkkinoinnin ja rekrytointiverkoston toimenpiteiden vaikuttavuus
 Työpaikkamäärä ja Yrityskanta    
 Julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkojen suhde    

Kokonaistyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys   
 Työvoiman kokonaistarjonta  
 Työllisyysverkoston toiminnan arviointi   
 Kuntien rahoitus työmarkkinatukeen € / vuosi 
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JÄLKISANAT 
 

Kiitämme kaikkia strategian valmisteluun osallistuneita. 

Erityismaininnan saa alueelliseen turvallisuussuunnitteluun osallistuva Työllistymisen 
yhteistyöryhmä, joka toimi strategian ohjausryhmänä. Seuraava haaste on toimenpiteiden 
käynnistäminen, joten työ on vasta alussa. 

Työllisyyden hoidossa tarvitaan vahvaa kumppanuutta ja yhteistyötä julkishallinnon, yritysten ja 
kolmannen sektorin välillä. Suomessa meneillään oleva rakennemuutos koskettaa kuntia ja 
kuntayhtymiä sekä valtion keskus- ja aluehallintoa asettaen haasteen paikallisen yhteistyön 
kehittämiselle ja yhteistyön koordinoinnille. Kunnallinen toiminta perustuu kunnalliselle 
itsehallinnolle, joka on mainittu perustuslaissa ja valtion toimintaa ohjaa Euroopan unioni ja 
Suomen eduskunta. 

Vuosikymmenten aikana rakennettuja palvelujärjestelmiä joudutaan muokkaamaan nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa uudelleen. Subsidiariteetti -periaatteen mukaisesti julkiset palvelut 
tulee järjestää lähipalveluina mahdollisuuksien mukaan. Periaate koskee myös päätöksentekoa. 
Vallalla oleva keskittämiskehitys harventaa palveluverkkoa ja pakottaa pienempiä alueita tai 
yksiköitä kehittämään omaa toimintaansa.   

Nopea teknologinen kehitys mahdollistaa sekä yritysten että kuntien toimintatapojen ja 
tuottavuuden kehittämisen. Tämä kehitys tulee nähdä mahdollisuutena eikä uhkana, vaikkakin se 
saattaa polarisoida eri ikä- ja ammattiryhmiä vaatimalla uudenlaista ajattelua ja osaamista.   

Teknologinen murros on käynnissä työelämässä. Tulevaisuuden ennakointi, teknologian 
hyödyntäminen ja kokemukseen perustuva tietotaito sekä kyky oppia uutta muodostavat 
mahdollisuuden menestyä käynnissä olevassa muutoksessa.     

Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategian tavoitteena on ollut selkeyttää ja luoda yhteistä visiota 
alueen työllisyyden kehittämiselle. Muuttuvassa tilanteessa palvelujärjestelmä vaikuttaa 
sirpaleiselta ja kysymykseksi nousee – kuka vastaa alueen asukkaiden työllistymisestä?  

 
 
 
 

Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategian kokoajat 
 
 
Ilkka Rintala  Saara Lång 
kehittämissuunnittelija kehittämissuunnittelija   
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VALMISTELUUN OSALLISTUNEET 
 
 

Kokkolan kaupunki  
Kansliapäällikkö Timo Mämmi 
Henkilöstöjohtaja Boris Nygård 
Suunnittelujohtaja Seppo Kässi 
Kehitysjohtaja Jonne Sandberg 
Suunnittelupäällikkö Ilkka Kangas 
Palvelujohtaja Seppo Mattila 
Nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund 
Palvelupäällikkö Inkeri Koivu 
Projektipäällikkö Riikka Parkas-Tieva 
Kehittämissuunnittelija Saara Lång 

Keski-Pohjanmaan liitto 
Kehittämissuunnittelija Ilkka Rintala 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Johtaja Liisa Sadeharju 
Opiskelijahuollon koordinaattori Anne Eteläaho 
Kehityspäällikkö Harri Lundell 

Centria Ammattikorkeakoulu 
Rehtori Pekka Hulkko 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Tutkija Jouni Kaipainen 
Erikoissuunnittelija Marita Mutka 

Pohjanmaan TE -toimisto 
Johtaja Helvi Riihimäki 
Palvelujohtaja Matti Sykkö 
Palveluesimies Elina Pihlaja 
Työvoimaohjaaja Marjatta Hietamäki 

Kaustisen seudun kuntien edustus  
Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, Perho 
Kunnanjohtaja Liisa Veiskola, Veteli 
 
 
 

 

 
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 
peruspalvelukuntayhtymä KIURU 
Rekrytointipäällikkö Seppo Filppula 

Peruspalveluliikelaitos Jyta 
Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka  

Kokkotyö-säätiö 
Toimitusjohtaja Margita Lukkarinen 
Palvelupäällikkö Anita Hevosmaa 

Kuntakokeilu KANAVA 
Hankekoordinaattori Mervi Ritvonen 
Prosessikehittäjä Katja Lahtonen 
Prosessikehittäjä Anne Nissinen 

Kokkolan työvoiman palvelukeskus 
Asiantuntija Minna Potinoja 
Asiantuntija Kirsi Korkeaniemi 

Suomen 4H-liitto 
Aluejohtaja Riitta Huhtala  

Kokkolan 4H-yhdistys ry 
Toiminnanjohtaja Tuula Torppa 

Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI 
Toimitusjohtaja Pehr-Göran Kåla 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry 
Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä 
Järjestöpäällikkö Nina Niemi 

Kokkolanseudun Kehitys Oy 
Yritysasiamies Päivi Korpisalo 

Villa Elba 
Sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori Päivi 
Hakola 

 
 
 

 

SEMINAARILUENNOITSIJAT (25.9.2013) 

Tutkimusjohtaja Petri Rouvinen, Etlatieto Oy 
KTT Jouni Kaipainen, Yliopistokeskus Chydenius 
Johtaja Liisa Tenhunen - Ruotsalainen, TAT 
Nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund, Kokkolan kaupunki 
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 
Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski, Keski-Pohjanmaan liitto  
Kehittämissuunnittelija Ilkka Rintala, Keski-Pohjanmaan liitto 
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LAUSUNTOKIERROS 
 
 
Strategiaa oli mahdollisuus kommentoida kolmen viikon ajan toukokuun ja kesäkuun taitteessa eli 
alkukesästä 2014. Luonnos oli myös nähtävillä Keski-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla sekä liiton facebook 
-sivuilla, jossa sen tuona aikana näki noin 240 käyttäjää. Erillistä kansalaiskuulemista ei järjestetty. 

Määräaikaan mennessä saaduista kommenteista on jäljempänä esitetty kattava yhteenveto. Näkemyksensä 
esittivät niin kunnat, koulutusalan toimijat, kolmas sektori ja valtion aluehallinto sekä myös valtion 
keskushallinto sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta. Lausunnoista 3 
kappaletta oli virallisesti allekirjoitettuja ja nämä lausunnot on liitetty mukaan sellaisenaan. 

Maakuntahallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 16.6.2014 

 

”Strategian tausta on selkeästi kuvattu, helppo lukea, kokonaiskuva hahmottuu mieleenpainuvasti, hyvä 
raportti. 2 – 3 työnantajahaastattelua täydentäisi työmarkkinakuvaa: mitä työnantaja odottaa työntekijältä, 
mikä madaltaisi työllistämiskynnystä? ” 

”Hyvä ja monipuolinen työllisyyden kokonaistarkastelu, jossa kuitenkin aikuiskoulutus ja koulutusväylät 
jäävät vähälle huomiolle. Toisaalta tärkeimpänä kohderyhmänä ovat nuoret, mikä osaltaan selittää 
painotuksia. Nuoret onkin huomioitu hyvin strategian tavoitteissa” 

”Strategiassa viitataan työmarkkinoiden rakennemuutokseen, joka aiheuttaa aikuiskoulutustarvetta sekä 
yleiseen työkulttuurin muutokseen ja siihen, että alueen vetovoimaisuuteen vaikuttavat sen tarjoamat 
mahdollisuudet. Myös työn tuottavuuden kasvulle tulisi löytyä keinoja työikäisen väestön vähentyessä. 
Esille nousevat myös sosiaalisen osallisuuden kysymykset.  Edellä mainittuihin asioihin voidaan vaikuttaa 
aikuiskoulutuksella sekä koulutuksen rakenteiden ja sisältöjen kehittämisellä niin, että ne vastaavat 
muuttuvia tarpeita. Myös aiheisiin liittyvällä tutkimus- ja kehittämistyöllä on merkitystä haasteiden 
ratkaisemisessa. Tutkimus- ja kehittämistyön merkitystä osaamista, tuottavuutta ja sosiaalista osallisuutta 
lisäävänä ja kehittävänä tekijänä voisikin tuoda enemmän esille strategian sisällöissä” 

”Kolmas sektori on hyvin huomioitu” 

”Nuoret -osioon voisi lisätä Reimari-tilastoja. Nuorten ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden 
työttömyysaste on pysynyt alueellamme kohtuullisena, eikä ole kasvanut juurikaan viime vuosina. Aikuisten 
osalta on vaihtelua, koska koulutusmäärät ovat paljon pienempiä ja tarjonnassa on enemmän vaihtelua 
vuosittain” 

”Ytimekästä ja oivaltavaa analyysia nykytilasta ja sen pohjalta asetettuja tavoitteita. Ilahduttavaa on 
selkeästi esille nouseva osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy ja vaikeaan työmarkkina-asemaan 
liittyvien ongelmien pohdinta. Kaipaamaan jää laajempaa ja tarkempaa tavoiteasettelua. Nyt asetetut 
tavoitteet jäävät melko kapeiksi ja ohuiksi suhteessa tilanneanalyysiin. Voisiko rohkeammin nostaa esiin 
konkreettisia tavoitteita ja laatia alueellisen seurannan mittareita, esimerkkeinä koulupudokkuuden 
vähentäminen tai työmarkkinaosallisuuden lisääminen pitkäaikaistyöttömillä ja niiden määrällinen 
seuranta. Samoin strategiassa olisi ehkä voinut olla enemmän liitäntää, toteamista tai kriittistä tarkastelua 
valtakunnan tason linjauksiin muuallakin kuin valtiovarainministerin esipuheessa” 

”Olin ilahtunut kirjoittamisotteestanne” 

”Keskinkertaasta yritettihin, mutta priimaa pukkaa” 
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ALLEKIRJOITETUT LAUSUNNOT 

 

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 

Strategia-asiakirja on yleisesti ottaen hyvä ja monipuolinen sekä valmisteltu laajalla kumppanuudella. Esipuheessa 
nousee hyvin esiin työelämän kehittämisen merkitys, samoin uusien kasvualojen tunnistaminen. Arviointi siitä, mihin 
aloihin kannattaa panostaa, on haasteellista. Esipuheessa nousee hyvin esiin myös nuorten osaamisen kehittäminen ja 
korkeakoulutuksen edellytykset. Tämä on innovaatiotoiminnan kannalta keskeistä. 

Rakennetyöttömien osalta tilanne on ja tulee todennäköisesti tulevaisuudessakin oleman huono. Myös heidän 
koulutukseen aktivointi opiskeluedellytykset huomioon ottaen tulee nousemaan tulevaisuudessa merkitykselliseksi. 
Osatyökykyisten työmarkkinoille saattamista tarvitaan entistä enemmän tulevaisuudessa, mikä käy ilmi strategiasta, 
mutta jota haluamme korostaa. 

Johdannossa käy ilmi että syrjäytyminen on taloudellisen riskin ohella myös turvallisuusriski. Tämä pätee kaikkiin 
ikäluokkiin. Yhteistyö on tärkeää eri toimijoiden kesken, samoin toimijoiden palvelutarjonnan tuntemus vaikuttavan 
palveluohjauksen kannalta. Hyvä toisten palvelutarjonnan tuntemus luo edellytykset onnistuneelle yhteistyölle. 
Vahvemman muuttoliikkeen saamista maakuntaan voidaan edistää myös aktiivisella maahanmuuttajapolitiikalla. 
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotolla voidaan saavuttaa merkittävä lisäys väestöön. 

Koulutustarjonnan osalta strategiasta käy myös ilmi elinkeinoelämän merkitys koulutuksen kehittämisessä. Koulutus 
tulee varmaan tulevaisuudessa olemaan entistä työelämäläheisempää ja työpaikoilla toteutettua. Tämä asettaa 
haasteita työssä oppimisen ohjauksen osaamiselle. Monipuolinen koulutustarjonta on hyvä keino houkutella alueelle 
uusia asukkaita. Toisaalta tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että koulutuksen takia alueelle muuttaneet myös 
jäävät maakuntaan. Tässä korostuu työpaikkojen merkitys ja että koulutus palvelee alueen työmarkkinoita. 

Nivelvaiheet ovat tärkeitä koulutukseen ja työelämään sijoittumisen kannalta. Elinikäisen ohjauksen osalta alueellisen 
toimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää, ottaen huomioon eri ikäryhmät, mutta myös yrityselämän tarpeet 
palveluissa, joissa annetaan ohjausta koulutukseen ja työelämään opintojen aikaisen ohjauksen lisäksi. Elinikäinen 
ohjaus kytkeytyy merkityksellisesti ennakointiin ajatellen koulutuksen tarjontaa. Ennakointitoiminnassa alueellisen 
näkökulman säilyttäminen on tärkeää. 

Uuden yritystoiminnan edistämisessä osaamisen kehittämisen palvelut ovat tärkeitä laadukkaiden 
neuvontapalveluiden lisäksi. Työllisyydenhoidon osalta on tärkeää, että myös rakennerahastotoiminnassa, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman toiminnan osalta, varmistetaan että rahoitettavissa projekteissa on 
käytettävissä määrärahoja kohderyhmän konkreettisiin palveluihin kuten koulutukseen, valmennukseen ja 
työllistämiseen.  

Pitkäaikaistyöttömyyden hoidon osalta korostuu koordinaatio ja yhteistyö. Kuntakokeilut ja niitä seuraava arviointi 
sekä Työvoiman palvelukeskusuudistus tulevat osoittamaan miten siihen liittyvä työ organisoidaan tulevaisuudessa. 

Strategia sisältää osittain vanhentunutta tilastotietoa. ELY- keskuksen projektipäällikkö Olli Peltola on käytettävissänne 
uudempien tilastojen saamiseksi. 

 

Kaj Suomela 
ylijohtaja 
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Kokkolan kaupungin lausunto 

 

Ajankohta Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategian päivittämiselle ja laatimiselle on hyvä, koska maakunnassamme ja 
koko Suomessa on meneillään suuri yhteiskunnallinen murros niin väestörakenteessa, kuin elinkeinoelämässäkin. 
Tämä luo suuren haasteen myös työllisyyden hoidolle. Strategian tehtävänä on vastata tähän haasteeseen kuvaamalla 
ja ennakoimalla näitä muutoksia ja niihin liittyviä tekijöitä sekä hahmottamalla toimenpiteitä niihin reagoimiseksi. 
Luonnollisesti tämä edellyttää myös työllisyyden nykytilanteen ja lähimenneisyyden kuvaamista ja analysointia. Näin 
kyseisessä strategiassa on tehtykin ja se antaa varsin monipuolisen ja kokonaisvaltaisen näkökulman aiheeseen. 
 
On hyvin tärkeää, että työllisyysstrategiassa kiinnitetään erityisesti huomiota nuorten koulutukseen ja sijoittumiseen 
työelämässä. Ely-keskuksen huhtikuun 2014 työnvälitystilaston mukaan Keski-Pohjanmaalla ja erityisesti Kokkolassa 
alle 25-vuotiaita oli työttömistä prosentuaalisesti huomattavasti enemmän kuin keskimäärin koko maassa. Alueen 
nuorten opintojen loppuun saattaminen ja työllistymisen turvaaminen yhdessä koulutusorganisaatioiden, 
elinkeinoelämän ja muiden työnantajien välisellä yhteistyöllä sekä tukemalla nuorten yrittäjyyttä onkin aiheellisesti 
nostettu tärkeäksi tavoitteeksi strategiassa. Alueella on jo nyt laadukasta ja monipuolista koulutusta sekä toimivat 
koulutusverkostot, jotka tekevät hyvää yhteistyötä työpaikkojen ja eri viranomaisten kanssa. Nuoriin kohdistetaan 
monenlaisia palveluita ja erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyväksi tekee työtä laaja toimijaverkosto. 
Jatkossa tarvitaan kuitenkin lisää uusia ja monipuolisia tapoja osallistaa nuoria työelämään ja helpottaa koulutukseen 
ja työelämään siirtymiseen liittyviä nivelvaiheita. 
 
Elinkeinoelämän näkökulmasta osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuus on tärkeää ja korostuu 
tulevaisuudessa entisestäänkin. Strategiassa on kiinnitetty huomiota työikäisten määrän pienenemiseen ja työvoiman 
tarjonnan supistumiseen.  Sosiaali- ja terveysalaa lukuun ottamatta julkisella sektorilla ennakoidaan työpaikkojen 
vähenemistä, joten yksityinen sektori on avainasemassa nuorten työllistämisessä. Strategian tavoitteena onkin 
yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön lisääminen. Tämän lisäksi tarvitaan myös aktiivista kehittämistyötä, jotta 
nuoret saadaan entistä joustavammin ja tehokkaammin työelämään kiinni. Tässä on kiinnitettävä huomiota myös 
strategiassa mainittuun keski-asteen työpaikkojen suhteellisen korkeaan osuuteen mikä on maakunnan erityispiirre. 
 
Työttömyyden hoidossa strategiassa on nostettu keskeisiksi tavoitteiksi nuorten osallisuuden lisäämisen ja 
nuorisotyöttömyyden vähentämisen ohella myös pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työllisyydenhoidon ja 
yhteistyön selkiyttäminen sekä päällekkäisen työn tekemisen vähentäminen. Nämä ovat erittäin keskeiset tavoitteet 
työllisyyden hoidossa. Vuodeksi 2015 suunnitellut lakiuudistukset ohjaavat kuntien toimintaa näitä tavoitteita kohti. 
Työttömyysturvalakiin kaavailtu muutos toisi kunnille lisää vastuita pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja nostaisi 
merkittävästi kuntien maksuosuuksia pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukikustannuksissa. Lisäksi laki työllistämistä 
edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta ohjaa kuntia järjestämään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston ja 
Kansaneläkelaitoksen kanssa moniammatillista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta 
tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Lain tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla työ- ja 
toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia parantavia palveluita. Nämä lakiuudistukset 
kasvattavat kuntien vastuita ja velvollisuuksia työllisyyden hoidossa, mutta myös kannustavat niitä tehostamaan 
toimintaansa, kehittämään uusia toimintamalleja, tiivistämään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja vahvistamaan 
kumppanuuksia. 
 
Kokkolan kaupungin näkökulmasta Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia on selkeä ja perusteellisesti laadittu. On 
hienoa, että sen laadintaa on osallistunut suuri joukko eri alojen asiantuntijoita mikä takaa laadukkaan ja vakuuttavan 
lopputuloksen. Tärkeää on myös, että strategian toteutumista seurataan säännöllisesti. Kunnat saavat strategiasta 
oivallisen työkalun kohdatessaan muuttuvan yhteiskunnan haasteet. 
 
 
Antti Isotalus   Ben Weizmann 
kaupunginjohtaja  kaupunginlakimies 
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Kaustisen seudun kuntien lausunto 

 

Keski-Pohjanmaalla työllisyyden hoito ja siihen liittyvät resurssit ovat hyvin erilaisia suhteessa Kokkolan ns. 
kantakaupungin ja ympäröivän maaseudun välillä. Esimerkiksi Kaustisen seudulla työllisyyden hoitoon keskittyneiden 
toimijoiden määrä on pieni verrattuna Kokkolan seutuun, jossa toimivat TE -toimisto, kaupungin työllistämisyksikkö, 
työvoiman palvelukeskus, kuntakokeiluhanke KANAVA, Kokkotyösäätiö ja useat koulutusorganisaatiot. Kaustisen 
seudulla on vain TE -toimiston sivutoimipiste, jossa työskentelee tällä hetkellä 3 henkilöä. Perhon kunnassa toimii 
nuorten työpaja. Hanketoimintaa hoidetaan Kokkolasta käsin.  

Näemme, että tilanne kaupungin ja maaseudun työllisyyden hoidossa on hyvin erilainen ja että tämä 
toimintaympäristöjen huomattava erilaisuus tulisi ottaa huomioon kaikessa työllisyyden hoitoon liittyvissä 
toimenpidesuunnittelussa, kehittämistoimissa ja hanketoiminnassa. 

Seudulla koetaan, että kokonaisnäkemys ja koordinaatio seudun ja myös maakunnan kehittämistarpeista on 
heikentynyt merkittävästi valtion eri organisaatioiden osalta viime vuosina. Uudistetut sektoripohjaiset TE –palvelut 
(esim. toimistonjohtajien katoaminen) ovat heikentäneet oleellisesti kokonaisnäkemystä pienempien alueiden 
kehittämisessä. Samaa kehityssuuntaa on vahvistanut Keski-Pohjanmaan maakuntaan kohdistuvien ELY –palvelujen 
hajautuminen (Kokkola, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere).  

Valtion palvelujen heikentymisen myötä työllisyyden hoidon vastuuta ollaan lisäämässä kuntien harteille. Esimerkiksi 
vuoden vaihteen jälkeen vastuu 300 pv työttömänä olleiden työllistämisestä siirtyy kunnille. Pienillä kunnilla on 
kuitenkin pienet henkilöstö- ja talousresurssit, joten haasteisiin vastaaminen koetaan vaikeaksi. Eräänä 
toimintamallina on pohdittu kuntien välistä yhteistyötä ja koordinaatiota työllistämistoiminnassa, mutta joka 
tapauksessa lisäresurssien tarve on ilmeinen. 

Kaustisen seudun yhtenä haasteena on osaavan työvoiman turvaaminen tulevaisuudessa. Kaustisen seudulla on 
tilastoennusteiden mukaan lähivuosina puutetta työvoimasta työllisen työvoiman rakennemuutoksen johdosta. 
Tilanteesta on keskusteltu useissa tilaisuuksissa ja se on tiedostettu sekä huomioitu muun muassa 
Maakuntastrategiassa. Muutosta on ennakoitava ja siihen on haettava ratkaisumalleja riittävän ajoissa. Ajankohta 
kehittämistoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen on parhaillaan. 

Seudun työllistymisen edistämiseen liittyvää toimintaa sekä nuorten ja työttömien työllistymistä seudulle 
heikentäisivät myös jo näköpiirissä olevat toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammatillinen) keskittämispaineet. 
Seudulla toimivien oppilaitosten väheneminen johtaa erityisesti nuorten muuttoliikkeeseen keskuksiin ja pidemmällä 
aikavälillä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden työvoiman saantiongelmiin. 

Kehittämistarpeet erityisesti Kaustisen seudulla 

1. Työllisyyden hoidon seudullisen kokonaisnäkemyksen ja koordinaation parantaminen 
 

Kunnat ja toimijat kokevat seudullisen koordinaation tarpeen tärkeäksi edellä kuvatun toimintaympäristön muutoksen 
vuoksi. Asia on tullut esiin keskusteluissa kuntien, yritysten ja toimijoiden kanssa sekä kevään kuluessa tehdyssä 
työpajaselvityksessä. Esimerkiksi TE -toimiston palveluprosessien muutokset ovat heikentäneet seudullisen 
kokonaisnäkemyksen muodostumista sekä TE-toimistolle että ELY-keskukselle ja siten vaikeuttaneet tarvittavien 
toimien suunnittelua. Lisäksi TE -toimiston resurssit maaseudulla ja syrjä-alueilla ovat riittämättömät aktiiviseen 
työllistämiseen, asiakaspalveluun, verkostoyhteistyöhön ja ennakointiin.  

Seudulla pohditaan parhaillaan seudullista työllisyysstrategiaa ja toimenpiteitä koordinaation kehittämiseksi, johon 
yhteyteen toivotaan hanketoimintaa. 

2. Aktivointi- ja työllistämistoimenpiteiden toimintamallien kehittäminen ja resurssien parantaminen 
 

Toimintaympäristön muutoksen vuoksi kuntien vastuu otsikon mukaisista toimenpiteistä lisääntyy. Pienillä kunnilla on 
riittämättömät resurssit toteuttaa yksin tarvittavaa toimintaa. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 
tarvitaan vähintäänkin seudullista, monen toimijan välistä yhteistyötä. Toimenpiteiden tulee perustua seudullisiin 
tarpeisiin ja puitteisiin. Lisäksi toimintaan tarvitaan osaavaa henkilöstöä, jota kunnissa ei tällä hetkellä ole. 
Työpajaselvityksen mukaan alueelta puuttuvat toimivat välityömarkkinat ja kehittämistoimenpiteinä tulisi olla mm. 
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välityömarkkinoiden tunnistaminen ja kehittäminen, kuntouttavien segmentointi (erilaiset valmennustavat), 
poluttaminen välityömarkkinoiden kautta, palkkatuella työllistäminen ja työhallinnon palvelujen kytkeminen entistä 
paremmin kuntien toimintaan. 

Seudulla pohditaan parhaillaan toimia aktivointi- ja työllistämistoimenpiteiden organisoinniksi ja toteuttamiseksi ja 
siihen toivotaan myös em. tukevaa hanketoimintaa. 

3. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajatoiminnan käynnistäminen 
 
Seudulla on koettu tarvetta työpajatoimintaan erityisesti nuorille kohdistuen useiden eri toimijoiden taholta. 
Pajatoiminnan puute on esimerkiksi etsivän nuorisotyön toiminnan kannalta ongelmallista, sillä nuoret tarvitsisivat 
ohjaavien toimenpiteiden ohella työn tekemisen ja -harjoittelun paikkoja. Toimijat kokoontuivat keskustelemaan 
ongelmasta ja etsivät tilanteeseen ratkaisumalleja. Työpajatoimintaan liittyvä selvitys päätettiin toteuttaa toimijoiden 
esityksestä ja johtoryhmän päätöksellä 12.12.2013. Tavoitteena oli selvittää Kaustisen seutukuntaan sopiva työpajojen 
toimintamalli. Selvitystyön toteuttajaksi valittiin Kokkotyösäätiö.  
 
Kokkotyösäätiö teki esityksen tarvittavista toimintamalleista seudun toimijoille ja kunnille Työpajaseminaarissa 
Vetelissä 24.5. Esitykset sisältävät mm. seudullisen koordinaation tehostamista sekä nuorten työpajatoiminnan 
käynnistämistä. Esitystä ja siihen sisältyviä toteuttamisvaihtoehtoja käsitellään seuraavassa Kaustisen seutukunnan 
johtoryhmän kokouksessa 24.6. 

Jo tässä vaiheessa on selvää, että nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin ja työllistymisen edistämiseen tarvitaan 
uusien toimintamallien kehittämistä erityisesti maaseutumaisessa ja muuttuneessa toimintaympäristössä. 

4. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen  
 

Osaavan työvoiman saamiseksi tarvitaan useita eri toimenpiteitä. Tilanne toimialojen ja jopa toimialojen yritysten 
välillä vaihtelee riippuen tarvittavasta osaamisesta. Erityisesti korkeasti koulutetut liiketoiminnan, markkinoinnin, ICT-
alan, sote-alan ja tekniikan alojen osaajista on jo tällä hetkellä puutetta.  

Täsmätoimet ala- ja yrityskohtaisten rekrytointien edistämiseksi ovat tärkeitä. Täsmätoimet voivat sisältää esimerkiksi 
avainhenkilöiden hakua suorin kontaktein, yritysten rekrytointiprosessien kehittämistä ja tukemista 
asiantuntijapalveluin, yritysten/toimialojen yhteisiä rekrytointikampanjoita ja erilaisia avainhenkilöiden rekrytointiin 
liittyviä palkka- ja koulutustukia. Täsmätoimien lisäksi tarvitaan laajemman tason kehittämistoimia, sisältäen 
esimerkiksi alueen koulutus- ja kehityspalvelujen samoin kuin rekrytointipalvelujen kehittämistä.  

Osaavan työvoiman ml. paluumuuttajien houkuttelussa aluemarkkinointi on tärkeässä roolissa. Seudun tunnettuuden 
lisääminen ja vetovoiman kehittäminen potentiaalisten työntekijöiden näkökulmasta on olennaista. Alueen palvelujen, 
viihtyisyyden, koulutuksen, tulevaisuusnäkymien, työvoimatarpeiden ym. esiin tuominen on yhä tärkeämpää ja siihen 
tulisi panostaa myös maakuntaohjelman tasolla jatkossa enemmän. Samalla tulee panostaa entistä enemmän alueen 
sisäiseen markkinointiin ja viestintään poismuuton ehkäisemiseksi, esimerkiksi nuorten keskuudessa. 

Työvoiman liikkuvuus yli maiden rajojen tulee todennäköisesti lisääntymään ja myös Keski-Pohjanmaalla olisi syytä 
panostaa ulkomaisen työvoiman saatavuuteen aikaisempaa koordinoidummin. Alueen keskeiset toimijat voisivat 
esimerkiksi perustaa yhteisen työryhmän asian kehittämiseksi, ennakoinnin parantamiseksi ja toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. 

 

Petri Jylhä               
kehittämisjohtaja 


