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Tämän tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on tutkia Etelä-Karjalaa asuin- ja työpaikkana. 
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää asuin- ja elinympäristön laadun merkitystä alueella 
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tosta vuosina 1997-2000 valmistuneiden diplomi-insinöörien ja kauppatieteiden maistereiden 
keskuudesta. Tutkimuksen empiirisessä osassa mitataan tekijöitä, jotka vaikuttavat asuin-
paikkakunnan valintaan. Lisäksi siinä mitataan Etelä-karjalan asuin- ja elinympäristön laatua. 
 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että Etelä-Karjalan asuin- ja elinympäristön laadun 
fyysiset, toiminnalliset ja sosiaaliset ominaisuudet edesauttavat yliopistosta valmistuneita 
jäämään alueelle. Ongelmatekijäksi nousi alueen kyky tarjota  korkeasti koulutetuille nuorille 
työpaikkoja.    
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The purpose of this study was to survey South-Karelia as living and working region. The 
main objective was to find out how quality of living environment effects on living and working 
satisfaction in South-Karelia. The study is classified as urban study, where the object of ex-
amination is quality of living environment. The study was carrying out as a survey-study.  
 
In the theoretical part of the study we examine how globalising economy development ef-
fects urban level. We also examine elements of urban competitiveness and region image. 
The empirical material of this study is based on a questionnaire (which was sent to the stu-
dents who graduated 1997 - 2000). In the empirical part of the study regions quality of living 
environment will be measured. We will also find out factors that effect our decisions in 
choosing living environment. 
 
The study shows that South-Karelia has many good elements on it`s quality of living envi-
ronment. Regions physical, functional and social quality of living environment could advance 
graduated students to stay in South-Karelia region. Region has some problems finding and 
offering working places to the student who has graduated from Lappeenranta University of 
Technology. 
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1. JOHDANTO 

 

Yritysten toimintaympäristö on laajentunut yhteiskunnassa tapahtuneiden muutoksien myötä. 

Kansainvälistymisen edetessä yrityksistä ja työvoimasta on tullut liikkuvampaa. Yritykset 

toimivat lähiympäristönsä lisäksi entistä laajemmin oman maansa rajojen sisä- ja ulkopuo-

lella. Tietotekninen kehitys on lisännyt yrityksien mahdollisuuksia toimia lähes millaisessa 

toimintaympäristössä tahansa. Yritykset eivät ole enää yhtä riippuvaisia sijaintipaikkakun-

nastaan kuin ennen. Yritykset ovat riippuvaisia osaavasta työvoimasta, joka takaa niiden 

toiminnan jatkumisen ja kehittymisen.  

 

Alueet1 saavat tulonsa pääasiassa erilaisten verojen kautta alueen yrityksiltä, työväestöltä ja 

asukkailta. Osaavan työvoiman keskittyminen muutamalle kasvukeskusalueelle ja alueiden 

päätösvallan lisääntyminen niiden omissa asioissa ovat tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet sii-

hen, että alueet kilpailevat keskenään investoinneista, yrityksistä ja työvoimasta. Työllisen 

työvoiman voimakas vähentyminen lähivuosina kiristää kilpailutilannetta eri alueiden välillä 

entisestään.  

 

Osaavan työvoiman houkuttelemiseksi alueelle ei riitä enää pelkkä työpaikan tarjoaminen, 

vaan alueella täytyy olla myös muita vetovoimatekijöitä. Niiden avulla se erottuu positiivisesti 

muista alueista. Alueen asuin- ja elinympäristön laatu on noussut yhdeksi alueen vetovoi-

matekijäksi viime vuosina.  

 

On todennäköistä, että tulevaisuudessa yritykset ja osaajat hakeutuvat alueille, joissa työ-

voiman ja työnantajien tarpeet kohtaavat oikealla tavalla (Raunio & Linnamaa 2000, 10). 

Hyvä ja laadukas asuin- ja elinympäristö vetää puoleensa ammattitaitoista työvoimaa ja sitä 

kautta vaikuttaa myös yritysten sijaintipäätöksiin (Brehney 1999, 217). Huonolaatuinen 

asuin- ja elinympäristö puolestaan aiheuttaa alueelle kilpailuhaitan, koska se vähentää työ-

voiman ja yritysten halukkuutta sijoittua alueelle (Raunio & Linnamaa 2000, 10). 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka nuoret osaajat kokevat Etelä-Karjalan 

asuin- ja työympäristönä. Tutkimus selvittää, mikä on asuin- ja elinympäristön laadun merki-

tys nuorten korkeasti koulutettujen henkilöiden sijoittumisessa Etelä-Karjalaan. Tutkimus 

toteutettiin syksyn 2002 ja kevään 2003 aikana LTY:n kauppatieteiden osaston toimeksian-

nosta. 

 
                                                            
1 Alue voidaan määritellä maantieteelliseksi tilayksiköksi, joka edustaa joukkoa resursseja joiden avulla saadaan 
aikaan sekä tulo että työllisyys (Koukkari 1991, 66-67). Tässä tutkimuksessa Etelä-Karjalan maakuntaa käsitel-
lään alueena.   
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1.1 Tutkimuksen ongelmat ja tavoitteet 

 

Yritykset ovat tulevaisuudessa entistä riippuvaisempia inhimillisestä2 pääomasta. Alueiden 

menestyminen on yhteydessä myös alueelle sijoittuneiden yritysten menestymiseen. Näin 

voidaan olettaa, että alueiden kehittämistyössä panostetaan entistä enemmän palveluihin ja 

asuinympäristön laatuun, jotta ammattitaitoinen työvoima ja yritystoiminta jäisi alueelle pysy-

västi. (Raunio & Linnamaa 2000, 11). 

 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tutkia Etelä-Karjalan mielekkyyttä työ– ja 

asuinpaikkana. Aihetta lähestytään nuorten korkeasti koulutettujen henkilöiden näkökul-

masta. Tutkimuksen tutkimusongelma on: Miten nuoret korkeasti koulutetut henkilöt kokevat 

Etelä-Karjalan asuin– ja työpaikkana? 

 

Tutkimusongelmaa selvitetään asuin- ja elinympäristön laadullisista tekijöistä käsin. Tutki-

muksen päätavoite on tutkia asuin- ja elinympäristön laadun merkitystä korkeasti koulutettu-

jen nuorten viihtyvyyteen Etelä-Karjalassa. 

   

Alatavoitteina tutkimuksessa ovat: 

 

1. Määritellä alueellinen kilpailukyky  

2. Tunnistaa asuin- ja elinympäristön laadun merkitys alueelliselle kilpailukyvylle 

3. Määritellä asuin- ja elinympäristönlaatu fyysisen, toiminnallisen, taloudellisen ja sosiaali-

sen ympäristön kautta 

4. Tarkastella alueen imagon merkitystä alueen kilpailukyvylle. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 
Tämä tutkimus on rajattu alueellisesti ja sisällöllisesti. Alueellisesti tutkimus koskettaa Etelä-

Karjalaa. Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu LTY:stä vuosina 1997-2000 valmistu-

neiden kauppatieteiden maistereiden ja diplomi-insinöörien mielipiteistä. Empiirisen aineiston 

koostumuksesta johtuen, tutkimuksen tuloksissa Lappeenranta korostuu muuta Etelä-Karja-

laa voimakkaammin, koska LTY sijaitsee Lappeenrannassa.   

 

Sisällössä keskitytään tutkimaan alueen kilpailukykyä asuin- ja elinympäristön laadun näkö-

kulmasta. Asuin- ja elinympäristön laatuun liittyvät läheisesti yritykset ja inhimillinen pääoma, 

joten näiden kokonaisuuksien tarkastelu on tutkimuksessa aiheellista. Kilpailukykytekijöistä 
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tarkemman tarkastelun ulkopuolelle jätetään: instituutiot ja toimivat kehittäjäverkostot, ver-

kostoihin kuuluminen sekä infrastruktuuri.  

 

1.3 Metodologia 

 

Tämä tutkimus luokitellaan kaupunkitutkimukseksi. Kaupunkitutkimus on laaja käsite, sillä 

sitä tekevät useat eri tieteenalat. Siinä tarkastelun kohteena ovat erilaiset kaupunkeihin liitty-

vät ongelmat ja kehityskulut, mutta myös maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta käsitte-

levät tutkimukset. Kaupunkitutkimuksen luonnehdinta vaihtelee tutkijasta ja tutkimusalasta 

riippuen. (Lainevuo 1998, 7-10). Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on asuin- ja 

elinympäristön laadun merkitys alueella viihtymiseen. Asuin- ja elinympäristön laadun tutki-

mus voidaan jakaa kolmeen ryhmään (kuva 1). 

 

 

KUVA 1. Asuin- ja elinympäristön käsitteellistäminen (Rogerson 1999, 979; Raunio & Lin-

namaa 2000, 14). 

 

Asuin- ja elinympäristön laadun tutkimuksen kohteena ovat sekä ympäristö- että henkilö-

kohtaiset ominaisuudet. Ympäristö käsittää ympäristön ominaisuudet ja näiden ominaisuuk-

sien erityispiirteet. Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan ihmisten erityispiirteitä se-

kä ihmisten tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Tutkimusalueesta voidaan tehdä kolmenlaisia tut-

kimuksia: A-tyypin tutkimukset perustuvat alueen ominaisuuksien listaukseen ja niiden poh-

jalta tehtäviin arviointeihin alueen asuin- ja elinympäristön laadusta. Tyyppi B ottaa huo-

mioon paikallisten ihmisten näkemykset, joita kartoitetaan esimerkiksi kyselyiden avulla. 

Näiden tekijöiden merkitystä yksilöiden hyvinvoinnille ja tyytyväisyydelle pyritään syvälli-

semmin ymmärtämään C-tyypin tutkimuksissa. (Rogerson 1999, Raunio & Linnamaa 2000, 

14). Tämä tutkimus tuottaa lähinnä A- ja B-tyyppistä  tietoa, sillä siinä tutkitaan korkeasti 

koulutettujen nuorten henkilöiden mielipiteitä Etelä-Karjalasta asuin- ja työympäristönä. 

                                                                                                                                                                                         
2 Osaava, innovatiivinen ja korkeasti koulutettu työvoima (Raunio & Linnamaa 2000, 11) 

 

      Tyyppi A   Tyyppi B Tyyppi C 

Ympäristön 
ominai-
suudet 

Ominai-
suuksien
erityis-
piirteet 

Ihmisten
erityis-
piirteet 

Tyytyväi-
syys ja 
hyvin-
vointi 
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Tutkielma on myös survey-tutkimus. Survey-tutkimus on perinteinen tutkimusstrategia, jossa 

tietoa kerätään standardoidussa muodossa (yleensä kyselylomakkeella) poimittuna otok-

sena tietystä joukosta yksilöitä. Kerätyn aineiston avulla on tarkoitus pyrkiä kuvailemaan, 

selittämään ja vertailemaan tarkasteltavaa ilmiötä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavirta 2001, 122). 

 

Tutkimuksessa täyttyvät kvantitatiivisen (määrällisen) ja kvalitatiivisen (laadullisen) tutkimuk-

sen piirteet. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa määritellään käsitteet, kohderyhmä ja otoksen 

koko, kerätään aineisto, joka soveltuu määrällisen ja numeerisen mittaamiseen. Päätelmät 

perustuvat tilastolliseen analyysiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 129). 

 

Empiirinen tieto on kerätty LTY:n oppilaiden keskuudesta. Otokseksi valittiin vuosina 1997–

2000 tutkintonsa suorittaneet opiskelijat. Kyselylomake lähetettiin otokseen valituille Sirpa 

Riikkisen (2002) pro gradu -tutkimuksen yhteydessä. Tutkimusta koskeva empiirinen aineisto 

on käsitelty tilastollisia analyysimenetelmiä hyväksikäyttäen (SPSS-ohjelma).  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus koostuu kolmesta osa-alueesta. Tutkimuksen teoria esitetään luvuissa  yksi–

neljä, empiirinen aineisto luvussa viisi ja tutkimuksen tulokset sekä yhteenveto luvussa kuu-

si. 

 

Tutkimuksen ensimmäinen luku on johdanto tutkimukseen. Se koostuu johdantokappaleesta 

sekä tutkielman ongelmien, tavoitteiden, metodologian ja rakenteen esittämisestä. Luvussa 

kaksi tarkastellaan yhteiskunnan rakenteellisten ja taloudellisten muutosten alueellisia vai-

kutuksia. Vaikutuksia tarkastellaan sekä yleistellä tasolla että Suomen ja Etelä-Karjalan nä-

kökulmista. Luvussa kolme käsitellään alueellisen kilpailukyvyn teoriaa ja tekijöitä, joiden 

kautta alueellinen kilpailukyky muodostuu. Neljännessä luvussa kuvataan yrityksien ja osaa-

van työvoiman merkitystä alueelle. Siinä tarkastellaan myös kilpailukyvyn muodostumista 

asuin- ja elinympäristön laadullisten tekijöiden kautta.  

 

Luku viisi sisältää empiirisen aineiston käsittelyn. Aluksi esitetään aineiston keruutavat ja 

vastaajien taustatiedot. Tätä seuraa aineiston analysointi. Aineisto analysoidaan erikseen 

fyysisen, toiminnallisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön osalta. Luvussa viisi käsitel-

lään myös aineiston luotettavuus eli tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti.  

 

Tutkimuksesta saadut tulokset esitetään luvussa kuusi. Tutkimuksesta saatuja tuloksia ver-

rataan Raution ja Linnamaan (2000) tekemän tutkimuksen tuloksiin. Luvun lopussa esitetään 

johtopäätökset tutkimuksesta. 
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2. ALUEIDEN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 
Globalisaation eteneminen vaikuttaa alueiden toimintaympäristöön. Maailmanlaajuisilla yh-

teiskunnan rakenteellisilla ja taloudellisilla muutoksilla on useita alueellisia vaikutuksia. Tä-

män luvun alussa kuvataan globalisaation etenemisen aiheuttamia yhteiskunnallisia muutok-

sia. Tämän jälkeen tarkastellaan muutosten alueellisia vaikutuksia ensin yleisesti ja lopuksi 

sekä Suomen että Etelä-Karjalan kannalta.  

 

2.1 Globaalin toimintaympäristön muutos  

 

Yhteiskunnallisten rakenteiden muutos ei ole uusi ilmiö. 1800-luvun loppupuolella kuljetus-

tekniikan kehittyminen vaikutti voimakkaasti kaupan ja muuttoliikkeen nopeaan kasvuun 

(Böckerman 1999, 23). Myöhemmin 1900-luvun loppupuolella informaatiotekniikan kehitys 

on tehnyt tiedosta ja inhimillisestä pääomasta liikkuvaa (Laurila & Kainulainen 2000, 245). 

Nyt tapahtuvassa muutoksessa keskeistä on (Anttiroiko 1998, 2): 

• Talouden rakennemuutos ja globalisoituminen 

• Teknologinen kehitys (erityisesti informaatio- ja viestintäteknologia) 

• Instituutioiden mureneminen ja uusien verkostomaisten toimintamuotojen lisään-

tyminen 

• Kulttuurin, identiteetin ja ajattelutapojen muutos 

• Kestävän kehityksen haaste. 

 

Hyvä esimerkki on Euroopan yhdentyminen, joka sai alkunsa jo 1950-luvulla. Tänä päivänä 

EU on itsenäisten valtioiden yhteisö, jonka ylikansallisena tavoitteena on luoda alueelleen 

kestävä ja tasapainoinen taloudellinen sekä sosiaalinen kehitys, suojata ympäristöä ja ku-

luttajia sekä parantaa kansalaisten elin- ja työoloja. Alusta asti tavoitteena on ollut luoda 

toimivat sisämarkkinat EU:n alueelle. (Europa - EU lyhyesti 2003). Suomi liittyi EU:n jäse-

neksi vuonna 1995. Euroopan talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa Suomi oli mu-

kana ensimmäisten maiden joukossa.  

 

Yhteiskunnallista kehitystä on kuvattu kirjallisuudessa monin eri tavoin. Esimerkiksi seuraa-

via käsitteitä on käytetty sitä kuvaamaan: globalisaatio, uusi talous, megatrendi ja verkosto-

yhteiskunta.  

 

Väyrysen (1998) mukaan globalisaatio on kapitalistisen markkinatalouden maailmanlaajui-

sen laajenemisen ja syvenemisen kuvaaja. Globaalisuus vaikuttaa sellaisten kansallisten 

talouksien toimintaan, joissa poliittiset ja kulttuurilliset vaikutukset korostuvat. Globalisaatio 
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nähdään ennen kaikkea valtioita voimistavana tekijänä, johon voidaan vaikuttaa demokraat-

tisin keinoin. (Väyrynen 1998, 195-204). 

 

Business Weekin toimittajat ovat  kuvanneet uuden talouden käsitteellä Yhdysvalloissa pit-

kään jatkunutta taloudellista nousukautta. Globaalin kilpailutilanteen uskottiin hillitsevän in-

flaatiota ja teknologisen kehityksen lisäävän tuottavuutta nopeasti. Käsitys kuitenkin muuttui, 

kun Yhdysvaltojen taloudellinen noususuhdanne kääntyi laskuun vuonna 2000. (Koski, Rou-

vinen & Ylä-Anttila 2001, 22). 

 

Raunion & Linnamaan (2000, 9) mukaan uusi talous -käsitteen taustalla on ajatus globaalin 

kaupan deregulaatiosta eli pyrkimyksestä vapaan kaupan esteiden purkamiseen alueiden 

todellisen kilpailukyvyn esiin nostamiseksi.  

 

Naisbittin (1982, 249) mukaan olemme siirtymässä teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteis-

kuntaan. Tähän kehitykseen Naisbitt määritteli viisi avaintekijää (Naisbitt 1982, 19; Anttiroiko 

1998, 1):  

1. Tietoyhteiskunta on taloudellinen realiteetti  

2. Tieto- ja viestintäteknologian innovaatiot kiihdyttävät muutosvauhtia 

3. Uutta informaatioteknologiaa sovelletaan aluksi ”vanhoihin” teollisuudenaloihin ja 

niiden tehtäväkenttään 

4. Koulutusjärjestelmä ei nykyisessä muodossaan kykene vastaamaan muutoksen 

tuomiin haasteisiin 

5. Teknologisen kehityksen merkitys riippuu sovellusten käyttäjäystävällisyydestä. 

  

Castells (1996) näkee verkostotalouden kehityksen olevan yhtä aikaa sekä informatiivista 

että globaalia. Kehitys on informatiivista, koska toimijoiden (yritykset, alueet, maat) tuotta-

vuus ja kilpailu perustuvat pohjimmiltaan siihen, kuinka tehokkaasti toimijat kykenevät syn-

nyttämään, käsittelemään ja soveltamaan uutta tietoa. Muutos on globaali, koska talouden 

keskeiset prosessit, kuten kulutus ja tuotanto sekä niiden komponentit (esim. pääoma, raa-

ka-aineet ja teknologia) toimivat maailmanlaajuisesti joko suoraan tai taloudellisten toi-

mijoiden välityksellä verkostojen kautta. (Castells 1996, 66).  

 

Globalisaation vaikutuksista alueelliseen kehitykseen on vähän empiiristä näyttöä. Globali-

saatio vahvistaa aluekehityksen lainalaisuuksia, rajoittaa sen ohjaamisen mahdollisuuksia, 

lisää alueiden roolia taloudellisen toiminnan perustana ja korostaa alueellisten erojen kautta 

tuotannonkustannusetujen merkitystä aluekehityksessä. Erityisesti kaupunkien ja niiden lähi-

seutujen kustannusedut korostuvat ja niiden merkitys hyvinvoinnin luomisessa asukkailleen 

ja koko kansakunnalle kasvavaa. (Laurila & Kainulainen 2000, 245).   
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Suomessa päävastuu hyvinvoinnin tuottamisesta asukkailleen on kunnilla. Ne ylläpitävät 

hyvinvointiyhteiskuntaa sekä rakentavat infrastruktuurin ja vastaavat sen toiminnasta. Kun-

nat ovat kuitenkin joutuneet uusien haasteiden eteen viime vuosina, koska vuoden 1995 

kuntalaki lisäsi niiden vastuuta hyvinvoinnin tuottajina. Saman aikaisesti kuntien verokertymä 

ja valtionapu ovat laskeneet. (Castells & Himanen 2001, 120-121). 

 

Aluehallinnon keskeinen kysymys onkin, kuinka alueet kykenevät sovittamaan yleiseen ke-

hitystrendiin paikalliset olosuhteet ja samalla vaalimaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

perinnettä (Anttiroiko 1998, 8). Uusi tilanne luo alueelliselle elinkeinopolitiikalle kolme haas-

tetta (Raunio 2001a, 19): 

1. Osaaminen 

2. Kansainvälistyminen 

3. Osaavan työvoiman niukkuus. 

 

Osaavan työvoiman kysyntä lisääntyy yrityksissä tuotannon teknologistuessa ja tutkimus- ja 

kehitystoimintojen kasvaessa (osaamisen haaste). Globaalin talouden edetessä myös työ-

voima kansainvälistyy voimakkaasti (kansainvälistymisen haaste). Osaavaa työvoimaa on 

tulevaisuudessa vähemmän väestön vanhenemisen ja rakenteellisen työttömyyden vuoksi 

(osaavan työvoiman niukkuuden haaste). Näiden kolmen haasteen alueellinen vaikutus on 

samanaikainen. Tämän vuoksi inhimillisten voimavarojen hallinnan merkitys kasvaa alueelli-

sessa kilpailussa. (Raunio 2001a, 19). 

 

Globalisaation edetessä taloudellisten tekijöiden merkitys korostuu alueen poliittis-hallinnolli-

sessa päätöksenteossa. Tämä tapahtuu sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti. Taloudelliset 

tekijät ovat mukana päätöksenteossa implisiittisesti sen uhan kautta, jonka yritysten ja työ-

paikkojen liikkuvuus aiheuttaa päätöksentekijöille. Koveneva kilpailu työpaikoista pakottaa 

alueet parantamaan yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä, jopa yksilöllisten tarpeiden kus-

tannuksella. Taloudellisten tekijöiden eksplisiittinen mukanaolo päätöksenteossa näkyy pai-

kallisten yritysten ja ulkopuolisten investoijien sanavallan kasvuna asukkaiden mielipiteiden 

kustannuksella. (Laurila & Kainulainen 2000, 248). 

 

Globaalit muutokset ovat voimistaneet alueiden välistä kilpailutilannetta. Tässä kilpailussa 

toiset alueet ovat menestyneet toisia paremmin. Ei ole mahdollista löytää kaikkia niitä teki-

jöitä, jotka selittäisivät, miksi toinen alue menestyy toista paremmin. Alueen menestyminen 

on osatekijöiden summa. Siihen vaikuttavat kaikki alueen toimijat: asukkaat, yritykset, yhtei-

söt, julkinen valta, sijainti, luonnonvarat, muut lähialueen toimijat sekä ulkomaat. (Huovari, 

Kangasharju & Alanen 2001, 4). Alueen oma aktiivisuus ja halu tehostaa eri toimijoiden vä-

listä yhteistyötä paikallisissa olosuhteissa auttaa toimimaan menestyksekkäästi globaaleilla, 

nopeasti muuttuvilla markkinoilla.   
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2.2  Kansainvälisten muutoksien vaikutukset Suomeen 

 

2.2.1 Suomalaisen aluepolitiikan kehitys 

 

Suomalainen aluepolitiikka on muuttunut huomattavasti valtiovallan ohjauksesta ja sään-

nöstelystä kohti ohjelmaperusteista ja oma-aloitteista politiikkaa. Vartiainen (1998, 2) on 

jaotellut suomalaisen aluepolitiikan kehityksen kolmeen päävaiheeseen: 

1. Teollistuvan kehityspolitiikan vaihe; 1970-luvun puoliväliin asti  

2. Alueellisen suunnittelun vaihe; 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun lopulle 

3. Ohjelmaperusteisen alueellisen kehittämisen vaihe; 1980-luvun loppupuolelta 

eteenpäin. 

 

Modernin suomalaisen aluepolitiikan katsotaan alkaneen toisen maailmansodan jälkeen, kun 

Suomesta luotiin teollista yhteiskuntaa. Tuolloin aluepolitiikkaa leimasivat alueelliset tasa-

vertaisuus- ja tehokkuustavoitteet. Tavoitteiden välille saatiin suhteellisen onnistunut tasa-

paino kehitysaluepolitiikalla3 ja myöhemmin julkissektorivetoisella kehitysalueiden keskusten 

(keskusseutujen) kehittämispolitiikalla. 1970-luvun alussa levisi aluepoliittinen näkemys, 

jonka mukaan kehitysaluepolitiikan tuli kohdentua yritysten ohella myös työvoiman ja yhdys-

kuntien toimintaedellytyksien parantamiseen. (Vartiainen 1998, 3-12). 

 

1970-luvun puolivälistä eteenpäin aluepolitiikka tähtäsi suunnittelussaan kokonaisvaltaiseen 

alueelliseen kehittämiseen, joka perustui laajaan kansalliseen konsensukseen4 aluepolitiikan 

tärkeydestä. Vasta 1980-luvulla aluepoliittisessa keskustelussa heräsi epäily kokonaisvaltai-

sen suunnittelun ja ylhäältä alaspäin annettujen tavoitteiden yhteensopivuudesta. (Vartiainen 

1998, 9-12). 

 

1990-luvulla Suomessa toteutettiin aluehallinnon uudistus. Sen toteutumiseen vaikuttivat 

Euroopan integraatio ja rajojen avautuminen sekä talouden muuttuva logiikka. Uudistusta 

valmisteltaessa huomioitiin mahdollinen suomalaisen aluepolitiikan liittyminen EU:n alue- ja 

rakennepoliittiseen toimintamalliin, joka toteutuikin vuonna 1995. (Vartiainen 1998, 10-11). 

 

Keskeistä aluehallinnon muutoksessa oli, että päätösvalta siirrettiin paikallistasolle ja alue-

kehitystehtävät lääninhallituksilta maakuntienliitoille (vuonna 1994). Samalla aluetason ym-

päristötehtävät koottiin vesi- ja ympäristöpiireistä ja lääninhallituksista alueellisiin ympäristö-

keskuksiin (vuonna 1995). Aluehallintoa uudistettiin pääasiassa vuonna 1997. Uudistus vä-

hensi alueviranomaisten lukumäärää yli 30 prosentilla ja laajensi joidenkin aluehallinnon 

viranomaisten toiminta-aluetta. 2000-luvulla aluehallinnon organisoinnin muutokset ovat jat-
                                                            
3 Myöhemmin aluepolitiikka (Vartiainen 1998, 5) 



 

 

9

 

kuneet muun muassa ympäristölupavirastojen perustamisella vuonna 2000. (Aluehallinnon 

verkostoryhmän loppuraportti 2001, 4). 

 

Suomen EU-jäsenyys on ohjannut maamme aluepoliittista ajattelua ja toimintatapoja EU:n 

rakennerahastojen käytäntöjen mukaisiksi (Kanninen 1998, 6). Rakennerahastot ovat osa 

aluepoliittista kokonaisratkaisua, niiden avulla pyritään turvaamaan eri alueiden tasapuolinen 

kehitys (Haukka 2001, 49).  

 

Suomen kuuluminen EU:hun ei vähennä alueellisen toiminnan merkitystä. Alueilla itsellään 

on entistä enemmän vastuuta menestymisestään. Ratkaisevaa alueellisen kehityksen kan-

nalta on se, minne tuotanto sijoittuu. Aluepolitiikalla voidaan vaikuttaa tekijöihin, jotka ohjaa-

vat yritysten ja kotitalouksien sijoittumista. Päätöksiä tehtäessä tulisi huomioida jatkuvasti 

muuttuva toimintaympäristö ja etsiä keinoja, joiden avulla Suomi olisi yritysten sijaintipaik-

kana kilpailukykyinen vaihtoehto. (Alueellinen kehitys ja aluepolitiikka Suomessa 2000, 9-

11). 

 

2.2.2 Väestö keskittyy aluekeskuksiin 

 

Suomessa väestön keskittyminen suurimpiin taajamiin on kiihtynyt. Vaikka Suomen kaupun-

gistumisaste on EU-maiden alhaisempia, on Helsinki yksi nopeimmin kasvavista EU-kau-

pungeista ja vastaavasti Itä- ja Pohjois-Suomi menettää nopeimmin väestöään (Alueellinen 

kehitys ja aluepolitiikka Suomessa 2000, 3). Kaupunkien olemassaolo ja kasvu perustuu 

kolmeen päätekijään (Laakso & Loikkanen 2000, 12): 

1. Alueiden absoluuttisiin ja suhteellisiin etuihin 

2. Tuotannon mittakaavaetuihin 

3. Kasautumisen etuihin. 

 

Smithin kehittämän absoluuttisen edun käsitteen mukaan alueella tuotetaan sitä tuotetta, 

jota se pystyy tuottamaan halvemmalla kuin kilpailija-alue. Ricardo muokkasi teoriasta edel-

leen suhteellisen edun teorian. Suhteellisen edun teorian mukaan markkinavoimat ohjaavat 

alueen resurssit aloille, joilla se on suhteellisesti tuottavin. (Porter 1991, 32).   

 

Absoluuttiset ja suhteelliset edut alueiden välillä merkitsevät sitä, että niiden kannattaa eri-

koistua ja käydä kauppaa keskenään kasvattaakseen tuottavuuttaan ja kohottaakseen asuk-

kaidensa elintasoa. Alueet erikoistuvat tiettyjen alojen tuotantoon, koska yritysten sijoittumi-

seen ja kasvuun vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri yritysten ja eri toimialojen välillä. Edellytyk-

senä alueiden erikoistumiselle on toisen alueiden kiinnostus tuotettuja tuotteita kohtaan. 

                                                                                                                                                                                         
4 Yksimielisyys, sopimus (Nykysuomen sivistyssanakirja 1995, 215)  
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Erikoistuminen synnyttää työnjakoa alueiden välille ja lisää siten alueiden riippuvuutta toi-

sistaan. Myös työvoima ja muut tuotannontekijät liikkuvat alueiden välillä. Eri alueiden välille 

syntyy vuorovaikutusta, jonka johdosta muodostuu alueellisia, valtakunnallisia ja maailman-

laajuisia verkostoja. (Laakso & Loikkanen 2000, 13; 34; 62) 

 

Tuotannon mittakaavaeduilla tarkoitetaan sitä, että yrityskokoa ja tuotannon määrää kasva-

tettaessa yksikkökustannukset alenevat tiettyyn rajaan asti. Tämän seurauksena tuotannon 

keskittäminen ja tuotantovolyymin kasvattaminen on kannattavaa kunnes yritys saavuttaa 

optimikokonsa. Kun yritykset tavoittelevat optimikokoaan, toimintoja organisoidaan uudelleen 

(fuusiot). Tällä on vaikutusta alueiden kehittymiseen.  (Laakso & Loikkanen 2000, 15-17). 

 

Kansainvälistyminen ja integraatio korostavat mittakaavaetujen merkitystä. Kehitys on joh-

tamassa siihen, että monilla toimialoilla Euroopassa tuotanto keskittyy suurten asiakasmas-

sojen lähelle. Mittakaavaetujen hyödyntäminen ei kuitenkaan ole ainoa tuotannon sijoittumi-

seen vaikuttavat tekijä. Tietointensiivisyys ja verkottuminen mahdollistavat toiminnan myös 

suurten väestökeskittymien ulkopuolella, jos yritystoiminnalla on muuten riittävät edellytykset 

siihen. (Alueiden kilpailukyky yritysten näkökulmasta 2000, 6). 

 

Kasautuminen käsitetään kirjallisuudessa yleensä väestön määrällisenä kasautumisena ja 

keskittymisenä tietylle alueelle. Väestön kasautuminen luo edellytyksiä muutoksille, koska 

kasvukeskusten taloudellinen ja inhimillinen pääoma voimistuu, kun alueelle keskittyy run-

saasti työikäistä väestöä ja hyvätuloisia eläkeläisiä. Alueellisen keskittymisen oletetaan le-

vittävän hyvinvointia myös kasvukeskusten ulkopuolisille alueille ostovoiman kasvun ja in-

vestointien ansiosta. Keskittymiseen liittyy kuitenkin myös pelko polarisaatiosta, jossa alu-

eellisen keskittymisen seurauksena vahvat alueet vahvistuvat ja heikot alueet heikkenevät. 

(Aro 1998, 9-10).   

 

Väestön keskittyminen tapahtuu yleensä hitaasti. Suomessa hitauteen vaikuttavat muun 

muassa: valtakunnallisista työehtosopimuksista johtuva palkkajäykkyys, työmarkkinoiden 

polarisoituminen, työvoiman heterogeenisuus, alueelliset asuntomarkkinat, työttömyys- ja 

muu sosiaaliturva sekä muuttamisen aiheuttamat kustannukset. (Laakso & Loikkanen 2000, 

99). 

 

Alueen asukkaat voivat vaikuttaa oman alueensa asioihin. Baileyn (1999, 61-80) mukaan 

asukkaat voivat vaikuttaa sekä kunnallisen demokratian kautta että muuttamalla. Välinpitä-

mättömyys kunnallista demokratiaa kohtaan on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina, erityi-

sesti nuorten keskuudessa nykyiset vaikutuskanavat eivät saa suurta kannatusta ja ne koe-

taan riittämättömiksi (Sjöblom 2002, 77). 
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Englantilainen Ravenstein oli ensimmäisiä tunnettuja muuttoliiketutkijoita. Myöhemmin muut-

toliikettä on tutkittu usean eri tieteenalan näkökulmasta. Muuttoliikkeen tutkiminen on ongel-

mallista sen moniulotteisuuden takia. Tyypillisesti ongelmaksi muodostuu sopivan tar-

kastelutason valinta. Yleisesti käytettyjä tarkastelutasoja ovat yhteiskunnallinen makrotaso, 

alueellinen mesotaso tai yksilöllinen mikrotaso. (Aro 1998, 7; Kytö 1998, 31). 

 

Alueen kannalta muuttoliike on joko tulomuuttoa tai lähtömuuttoa. Muuttoliike voidaan jakaa 

lähtö- ja tulopaikan perusteella neljään osaan (Kallio, Meklin, Siitonen & Martikainen 

2001,17): 

1. Kunnan sisäinen muuttoliike  

- Muutto haja-asutusalueelta taajamaan tai taajamasta haja-asutusalueelle 

2. Kuntien välillä tapahtuva muuttoliike  

- Saman seutukunnan sisällä tapahtuva muutto 

3. Seutukuntien välinen muuttoliike  

- Seutukunnan ulkopuolelta / ulkopuolelle 

4. Maahanmuutto ja maastamuutto. 

 

Alueiden välisen muuttoliikkeen perusteoriat pohjautuvat yleensä inhimillisen pääoman teo-

riaan. Tämän mukaan muuttaminen on pohjimmiltaan investointi, jonka tarkoituksena on 

kasvattaa henkilön inhimillisen pääoman tuottoa. Muuttajan on optimaalisinta valita potenti-

aalisista muuttopaikoista se, jossa saavutetut hyödyt ovat suurimmat suhteessa kustannuk-

siin. Muuttajalle muodostuu hyötyjä tuloista, elinkustannuksista sekä  työ-, asuin- ja muuhun 

elinympäristöön liittyvistä tekijöistä. Muuttokustannukset muodostuvat sekä asunnon ja työ-

paikan etsintä- ja vaihtokustannuksista että erilaisista psykologista kustannuksista, jotka 

liittyvät työ- ja asuinympäristön muuttumiseen. (Laakso & Loikkanen 2000, 104). 

 

Muuttaminen liittyy usein johonkin elämän siirtymäkohdista. Muuttopäätöksen taustalla on 

tekijöitä, jotka lisäävät muuttamisen todennäköisyyttä. Muuttajat ovat yleensä nuoria (20-29-

vuotiaita), siviilisäädyltään naimattomia, koulutettuja, asuvat suurissa kaupungeissa ja toimi-

vat teknis-luonnontieteellisissä ammateissa useammin kuin koko väestö keskimäärin  (Aro 

1998, 8). 

 

Muuttovilkkauden ja koulutusasteen yhteyttä voidaan tarkastella ns. muuttoalttiuslukujen 

avulla. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla on yli kolminkertainen, ylemmän keskiasteen 

suorittaneilla lähes kolminkertainen ja alemman keskiasteen suorittaneilla kaksinkertainen 

todennäköisyys muuttaa verrattuna perusasteen koulutuksen saaneisiin. Ylemmällä kes-

kiasteella muuttoalttius on tosin ollut vuoden 1984 jälkeen ajoittain korkeampi kuin korkea-

asteen tutkinnon suorittaneiden. (Aro 1998, 57). Muuttovilkkauteen vaikuttaa koulutustason 

lisäksi mm. talouden suhdannevaihtelut, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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2.2.3 Talouden suhdannevaihteluiden alueellinen vaikutus 

 

Talouden suhdannevaihteluilla on vaikutusta avoimien työpaikkojen määrään ja sitä kautta 

myös muuttovilkkauteen. Korkeasuhdanteen aikana työantajat palkkaavat usein lisää työ-

voimaa ja työntekijät vaihtavat herkemmin työpaikkaa. Vastaavasti laskusuhdanteen aikana 

työpaikkoja häviää työmarkkinoilta ja avoimia työpaikkoja on vähemmän tarjolla. (Virtaharju 

2002, 22).  

 

Suomessa muuttovilkkauden ja taloudellisten suhdanteiden yhteydet näkyivät selkeästi 90-

luvun poikkeuksellisten suhdannevaihteluiden aikana. Lama vaikutti voimakkaasti korkeasti 

koulutetun väestönosan työttömyyteen: Korkeasti koulutettujen työttömyysaste oli 1988 va-

jaat kaksi prosenttia. Laman vuoksi työttömyysaste nousi vuoteen 1993 mennessä noin kah-

teentoista prosenttiin, josta se laski vuoteen 1998 mennessä noin kahdeksaan prosenttiin. 

(Virtaharju 2002, 23). 

 

1990-luvun lama lisäsi nopeasti sellaista huono-osaisuutta, joka oli suoranaisessa yhtey-

dessä taloudellisiin tekijöihin. Lama vaikutti alueisiin melko tasapuolisesti. Työttömyyden 

suhteelliset erot kuntatyyppien välillä vähenivät selvästi laskusuhdanteen aikana, mutta al-

koivat jälleen kasvaa nousukaudella. (Viljanen 2001, 59).  

 

Vuoden 2003 maailmantalouden suhdanneodotukset ovat epävarmat. Maailmantalouden 

elpyminen lykkääntyy lähinnä Irakin sodan takia. Maailmantalouskasvu olisi hidasta ilman 

Irakin sotaakin Yhdysvaltojen, Japanin, euroalueen ja Etelä-Amerikan talouksien vakavien 

talousongelmien takia. Yhdysvaltojen talouskasvun vuodelle 2003 ennustetaan olevan pari 

prosenttia voimakkaiden elvytystoimien johdosta, euroalueen vain prosentin. Euroalueen 

huono talouskehitys heikentää Suomen vientiä, joka lisääntyy ainoastaan elektroniikkavien-

nin ansiosta. Epävarma talous vähentää yrityksien investointihalukkuutta. Suomen lähiai-

kojen talouskasvu onkin yksityisen kulutuksen varassa. (ETLA, 2003/1). 

 

2.2.4 Väestön ikääntyminen ja työvoiman kehitys 

 

Suomalaiset ikääntyvät voimakkaasti. Väestörakenteen muutos on yksi Suomen suurim-

mista taloudellisista ja yhteiskunnallisista haasteista lähivuosina. Väestörakenteen muutok-

sella on erityisesti vaikutusta eläkemenoihin, työmarkkinoihin sekä työvoiman saatavuuteen. 

Näillä on puolestaan vaikutusta taloudelliseen kasvuun, hyvinvointiin ja palvelujen kysyn-

tään. (Volk 2002, 48).  

 

Väestön ikärakenteen muutos on melko tarkasti ennustettavissa pari seuraavaa vuosikym-

mentä eteenpäin, sillä kaikki kahdenkymmenen vuoden päästä työikäiset ovat jo syntyneet. 
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(Volk 2002, 48-50). Väestöennusteiden tekeminen pidemmälle tulevaisuuteen (2030 eteen-

päin) on vaikeampaa, koska syntyvyyden määrää eikä muuttoliikkeen vaikutuksia ei tiedetä. 

(Alho 2002, 10). 

 

Seuraavassa Tilastokeskuksen tuottamassa taulukossa näkyvät väkiluvun muutokset Suo-

messa vuosien 2010-2030 välisenä aikana. Taulukossa väestö on jaettu kolmeen ryhmään 

alle 14-vuotiasiin (ei vielä työikäisiin), 15-65-vuotiaisiin (työikäiseen väestöön) ja yli 65-vuo-

tiaisiin (työmarkkinoilta poistuneisiin tai lähivuosina poistuviin). 

 

TAULUKKO 1. Väkiluku Suomessa vuosina 2010-2030. (Tilastokeskus, väestötilastot). 

 YKSIKKÖ 2010 2020 2030 

VÄKILUKU 1000 5268 5317 5291 

0 – 14-vuotiaat % 16 16 15 

15 – 64-vuotiaat % 67 61 59 

65 -   -vuotiaat % 17 23 26 

 

Alle 14-vuotiaiden määrä laskee vuoden 2010 tasosta hivenen vuoteen 2030 mennessä. 

Suurempi pudotus on 15-64-vuotiaiden määrässä, sillä vuoden 2010 jälkeen suuret ikäluokat 

tulevat eläkeikään. Tämä lisää huomattavasti yli 65-vuotiaiden osuutta koko väestöstä. 

 

Suuret ikäluokat ovat perinteisesti taanneet työvoiman riittävyyden Suomessa. Työikäisen 

väestön määrä vähenee huomattavasti, kun suuret ikäluokat poistuvat työmarkkinoilta vuo-

den 2010 jälkeen. Väestö- ja työvoimakehitykseen tuokin tulevaisuudessa mielenkiintoisen 

lisän ulkomaalaisen työvoiman maahanmuutto. Jo 1990-luvulla ulkomaalaisten määrä kasvoi 

Suomessa. Syynä ei kuitenkaan ollut työvoimapula, vaan humanitääriset syyt ja suurin osa 

maahanmuuttajista jäi työttömäksi. (Tilastokeskus 2001, 32-34).    

 

Väestökehityksen lisäksi kotimaisia työmarkkinoita muokkaa alueellinen keskittyminen ja se, 

että työpaikkoja avautuu enemmän korkeasti koulutetulle väestölle. Työpaikkojen eriytymi-

nen alueellisesti on johtanut suuriin eroihin työllisyys- ja työttömyysasteissa eri alueilla. La-

ma heikensi kaikkien alueiden tilannetta. Työpaikkojen kokonaismäärä kääntyi laman jälkeen 

nousuun kasvuseuduilla jo vuonna 1994, kun taantuma ja työpaikkojen väheneminen jatkui 

heikoimmilla alueilla lähes koko 1990-luvun lopun ajan. Huomattavaa on, että vuosien 1997-

2000 työpaikkojen kasvusta yli puoleen vaadittiin korkeakoulututkinto. Vuonna 2000 korkea-

koulututkinnon suorittaneet sijoittuivat ensisijaisesti korkeakoulukaupunkeihin, joita seurasi-

vat Salon, Lahden, Porin ja Mikkelin seutukunnat. (Myrskylä 2002, 39-40). 
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Kansainvälisessä vertailussa Suomen työmarkkinoiden vahvuuksia ovat olleet yleinen va-

kaus, työvoiman keskimäärin hyvä saatavuus ja työmoraalin suhteen myönteinen ilmapiiri. 

Kansainvälisesti keskitasoa ovat palkkataso, vuosittaisen työajan pituus ja palkkahajonta. 

Haasteita ja kehittämiskohteita kotimaisilta työmarkkinoilta löytyy ikääntyvien työpanosten 

vähäisestä käytöstä sekä työmarkkinoiden toimivuuden parantamisessa. (Suomi taloudelli-

sena toimintaympäristönä 1998, 17). 

 

2.3 Muutoksien vaikutukset Etelä-Karjalassa          

 

Etelä-Karjala on maakunta Kaakkois-Suomessa. Etelä-Karjalassa sijaitsee kaksi kaupunkia: 

Lappeenranta ja Imatra. Maakunnan 12 muuta kuntaa ovat: Joutseno, Lemi, Luumäki, Parik-

kala, Saari, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Rautjärvi, Ruokolahti, Uukuniemi ja Ylä-

maa.  

 

Etelä-Karjalalla on ainutlaatuinen sijainti EU:in ja Venäjän rajalla. Maakunnalla on pitkäaikai-

nen kokemus yhteistyöstä ja kaupasta Venäjän kanssa. Etelä-Karjalasta on monipuoliset 

liikenneyhteydet Venäjälle. Maakunnassa sijaitsee Venäjän osaamisen ja logistiikan osaa-

miskeskus. Yhteistyö Venäjän kanssa antaakin Etelä-Karjalalle mahdollisuuden elinkei-

noelämän kehittämiseen ja monipuoliseen kanssakäymiseen monilla eri aloilla. (Etelä-Suo-

men tavoite 2 -ohjelma 2000-2006). 

  

Vuonna 2000 Etelä-Karjalassa asui 137149 henkilöä. Tilastokeskus ennustaa väkiluvun vä-

henevän vuoden 2000 tasolta vuoteen 2030 mennessä 9714:llä asukkaalla eli 127435 asuk-

kaaseen. (Tilastokeskus, väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain vuoteen 

2030). 

 

Maakunnan väestöstä yli 50-vuotiaiden osuus on hälyttävän korkea. Työvoimatilanteen odo-

tetaan vaikeutuvan alueella suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Erityisen vaikea tilan-

teen odotetaan olevan teollisuuden, rakennustoiminnan ja palvelusektorin työntekijöiden 

riittävyydessä. (Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma 2000-2006). 

 

Etelä-Karjalan kehitysnäkymät ovat ristiriitaiset. Ainoastaan Lappeenrannan seudulla kehi-

tysnäkymät ovat parantuneet keväästä 2002, vaikka Lappeenrannan alueellakin rahoituson-

gelmien odotetaan kasvavan. Vuoden 2003 aikana Lappeenrannan alueen verotulojen odo-

tetaan lisääntyvän ja työttömyyden vähenevän. Muualla maakunnassa rahoitusasema on 

kiristynyt, verotulojen ei uskota lisääntyvän, mutta työttömyyden uskotaan laskevan vuoden 

2003 aikana. (Aluebarometri 2002, 26).  

 



 

 

15

 

Maakunnassa suunnitellaan kuntaliitosta, johon maakunnan 3 vahvaa kuntaa, Lappeen-

ranta, Imatra ja Joutseno osallistuisivat. Saimaankaupunki-hankeella pyritään vastaamaan 

pitkään jatkuneeseen väestön keskittymiseen ja alueiden väliseen kiristyneeseen kilpailuti-

lanteeseen. Saimaankaupunki-hankkeen visio on strategisen tason kumppanuus, jonka kes-

keisenä päämääränä on henkisten ja aineellisten voimavarojen kokoaminen ja uusien hank-

kiminen. Tavoitteena hankkeessa on saavuttaa alueelle positiivinen kehityskierre, joka pe-

rustuu osaamispotentiaaliin ja sosiaaliseen pääomaan. (Turunen 2002, 16).  

 

2.4 Yhteenveto 

 

Globalisaation perimmäisenä tavoitteena on poistaa vapaakaupan esteitä, jotta alueiden 

todellinen kilpailukyky saataisiin esiin. Se vahvistaa alueiden asemaa toiminnan perustana ja 

korostaa tuotannon kustannusetujen merkitystä aluekehityksessä. Globalisaation edetessä 

vahvat alueet ovat vahvistuneet heikommin menestyvien kustannuksella. Vahvoista alueista 

on muodostunut kasvukeskuksia, jotka tarjoavat työtä ja hyvinvointia asukkailleen. Viimeai-

kaisena trendinä on ollut väestön voimakas muutto kasvukeskusalueille. Kehityksen odote-

taan jatkuvan ja alueiden välisten erojen entisestään korostuvan. Tätä kehitystä edesauttaa 

lähivuosina suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle ja kotimaisen työvoiman vähentyminen.  

 

Etelä-Karjalassa työllisen työvoiman ikääntymiseen ja suurten kasvukeskusten vetovoiman 

tuomiin haasteisiin pyritään vastaamaan alueellista yhteistyötä lisäämällä ja tiivistämällä. 

Saimaankaupunki-hankeen tavoitteena on yhdistää kolme alueen kuntaa ja aikaansaada 

alueelle positiivinen kehityskierre. 

 

Globaalikehitys on aikaansaanut kilpailutilanteen eri alueiden välille. Alueet kilpailevat ulko-

puolisista investoinneista, yrittäjistä ja asukkaista. Seuraavassa luvussa keskitytään tarkas-

telemaan alueellista kilpailua sekä niitä tekijöitä, joista alueellinen kilpailukyky muodostuu.    

 

 

3. ALUEELLINEN KILPAILUKYKY 

 
Alueiden välinen kilpailu on ollut suosittu tutkimusaihe viime vuosina. Ihmisten, yrityksien tai 

organisaatioiden välinen kilpailu on suhteellisen helppo määritellä. Alueiden välisen kilpailun 

määrittely on vaikeampaa. Tutkijat mm. Krugman (1995, 1996, 1997) ja Porter (1985, 1991) 

ovat esittäneet toisistaan eriäviä näkemyksiä alueellisen kilpailun ja alueiden kilpailukyvyn 

muodostumisesta. Tässä luvussa esitetään eri näkemyksiä alueen kilpailukyvystä ja määri-
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tellään alueen kilpailukyvyn elementtejä. Lopuksi tarkastellaan, mistä tekijöistä Suomen ja 

Etelä-Karjalan kilpailukyky muodostuu.  

 

3.1 Näkemyksiä alueellisesta kilpailukyvystä 

 
Alueiden kilpailukykyä on tutkittu useista eri lähtökohdista. Perinteisesti sitä on arvioitu ta-

loudellisten tekijöiden perusteella. Näitä ovat mm. alhainen kustannustaso, verotus ja jous-

tavat työmarkkinat. Lähtökohtina ovat olleet myös yritysten kilpailukyky sekä se, millaisen 

toimintaympäristön alue tarjoaa yrittäjilleen. (Linnamaa 1999, 23). 

 

Linnamaa (1999, 23-24) on listannut tekijöitä, joita alueiden kilpailukykytutkimuksissa usein 

arvioidaan:  

• Infrastruktuuritekijät, sijainti  

• Raaka-aineiden ja energian saatavuus, luonnonvarat 

• Alueen kustannustekijät  

• Kilpailuolot, markkinatekijät 

• Rahoitusmarkkinoiden toimivuus 

• Talouden kansainvälistymisaste 

• Kansantalouden vakaus  

• Talouden institutionaaliset toimenpiteet  

• Julkisen sektorin rooli alueella 

• Tiede ja teknologia  

• Institutionaalisen ympäristön kehittyneisyys  

• Työvoimatekijät  

• Yhteiskunnan turvaverkko ja yhteiskunnan vakaus  

• Asuin- ja elinympäristön laatu. 

 

Alueen kilpailukyky -käsitteen käyttämistä maantieteellisten alueiden yhteydessä on myös 

kritisoitu. Krugmanin (1995, 1996, 1997) mielestä alueiden kilpailukyky on tyhjä käsite. Hän 

määrittelee kilpailukyvyn alueella toimivien yrityksien kilpailukykynä. Kilpailukykykäsitteen 

käyttäminen alueiden yhteydessä voi joissain tapauksissa antaa virheellisen kuvan todelli-

sesta kilpailuasetelmasta alueiden välillä. Alueiden näkeminen kilpailijoina voi johtaa vahin-

golliseen politiikkaan, joka edesauttaa vastakkainasettelua yhteistyön sijasta. (Huovari & 

Kangasharju & Alanen 2001, 3). 
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Rouvinen (2002, 3) yhtyy Krugmanin näkemykseen. Rouvisen mielestä ei ole järkevää pu-

hua alueiden välisestä kilpailukyvystä, vaan kilpailukykyisten yritysten markkina-asemakil-

pailusta globaaleilla markkinoilla.    

 

Kaikki tutkijat eivät ole samaa mieltä Krugmanin kanssa, vaan pitävät kilpailukykyä hyödylli-

senä käsitteenä alueiden yhteydessä, esimerkiksi Porter (1991) ja Begg (1999). Heidän mie-

lestään alueen kilpailukyky on kiinni siitä, millainen toimintaympäristö alueen taloudelliselle 

toiminnalle muodostuu. Alueen menestys voidaan myös nähdä seurauksena alueen tuotan-

nontekijävarallisuudesta. Tällöin kilpailukyky kuvaa alueen tuotannontekijä-resursseja. Sie-

bert (2000) näkee alueen kilpailukyvyn alueen kykynä houkutella liikkuvia tuotannontekijöitä 

ja siten kasvattaa tuotannontekijävarallisuutta. (Huovari & Kangasharju & Alanen 2001, 3-4). 
 

Tässä tutkimuksessa alueen kilpailukykyä pidetään hyödyllisenä käsitteenä. Krugmanin kri-

tiikki siitä, että kilpailukykykäsite voi johtaa vääristyneeseen kuvaan keskenään kilpailevista 

alueista, ei ole aiheeton. Alueen kilpailukykyä arvioitaessa on huomioitava muun muassa 

seuraavia tekijöitä: Alueet eivät kilpaile keskenään rajallisista voimavaroista, vaan alueet 

erikoistuvat ja keskittyvät keskeisiin tekijöihin (Mustikkamäki 2002, 10). Toisaalta alueellinen 

kilpailukyky eroaa maiden välisestä tarkastelusta, koska alueet ovat avoimempia kauppa-

alueita ilman kaupan esteitä ja koska alueiden välinen muuttoliike on vilkkaampaa kuin mai-

den välinen (Nijkamp 1998, 8). Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa alueellista kilpailukykyä 

pidetään keskeisenä tekijänä alueen menestykselle. 

 

3.2 Alueellisen kilpailukyvyn määritteleminen  

 

Alueen kilpailukyvylle ei ole olemassa yhtä selkeää ja tyhjentävää määritelmää. Tämä johtuu 

lähinnä kolmesta syystä: alueet eivät ole samanlaisessa kilpailuasemassa keskenään kuin 

yritykset, alueiden menestyminen ei ole mitattavissa markkina-osuudella ja alueen menes-

tyminen ei ole pois muilta alueilta, vaan hyvinvoinnin kasvut ovat sidoksissa keskenään. 

(Huovari & Kangasharju & Alanen 2001, 3). 

 

Kotimaisessa kirjallisuudessa alueellinen kilpailukyky on määritelty muun muassa seuraa-

vasti:   

• Kyky synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka lisää alueen taloudellista 

hyvinvointia (Huovari & Kangasharju & Alanen 2001, 4) 

• Kilpailukyky muodostuu sellaisten toimijoiden kokonaisuutena, joiden avulla toimi-

ja a) pystyy osallistumaan kilpailuun ja b) omaa sellaista potentiaalia, jonka avulla 

toimija voi menestyä kilpailussa kilpailijoitaan paremmin (Linnamaa 1999, 21)  
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• Alueen kykyä vetää puoleensa tärkeitä informaatio-, teknologia-, pääoma-, kult-

tuuri-, ihmis- ja organisaatiovirtoja, jotka mahdollistavat asukkaille elämän laadun 

sekä elintason ylläpidon ja kehittämisen. Nämä virrat luovat innovatiivisen toimin-

taympäristön yrityksien kilpailukyvyn kehittämiseksi. (Kostiainen 1999, 53) 

• Kilpailukykyiset alueet tekevät asiat paremmin kuin muut alueet ja toimivat yh-

teistyössä muiden alueiden kanssa (Nijkamp 1998, 7). 

 

Kilpailukyvyn lisäksi alue tarvitsee kilpailuetua eli alueella tulisi olla ominaisuuksia, joiden 

avulla se erottuu ja menestyy muita samoista asioista kilpailevia alueita paremmin. (Porter 

1991, 65; Sotarauta 2001, 204). Alueella on kilpailuetua silloin kun yrittäjät ja asukkaat koke-

vat alueen tarjonnan paremmaksi vaihtoehdoksi kuin kilpailevan alueen tarjonnan (Linnamaa 

1999, 23). 

 
Alueen toimijoilla on kilpailuetua, kun niiden resurssit ovat arvokkaita mahdollistaen ympä-

ristön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja uhkien poistamisen, harvinaisia ny-

kyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden keskuudessa, kalliita jäljitellä ja kun ei ole olemassa 

korvaavia resursseja. (Barney & Herterly 1996, 134; Linnamaa 1999, 22) 

 

Alueen taloudellisella kehityksellä on yhteys alueen kilpailukykyyn. Ilmiötä on teorioissa se-

litetty kasvuteorioiden avulla. Kasvuteoriat kuvaavat sitä, mitä kasvun aikaansaamiseksi 

tarvitaan eli mitkä ovat alueen kilpailukykytekijät. Kasvuteoriat voidaan jakaa kolmeen ryh-

mään: yksinkertaisimmat kasvuteoriat, uudempi kasvuteoria ja endogeeninen kasvuteoria. 

(Huovari, Kangasharju & Alanen 2001, 8). 

 

Yksinkertaisimmissa kasvuteorioissa tuotanto syntyy yhdistelemällä työpanosta ja pääomaa 

tietyllä tuotantoteknologialla. Uudemmassa kasvuteoriassa inhimillisen pääoman katsotaan 

olevan keskeinen tuotannontekijä. Inhimillisen pääoman merkitys toiminnassa kasvaa, kun 

tuotantoprosesseista on tullut monimutkaisempia ja teknologinen kehitys on aikaisempaa 

nopeampaa. Alueelliset erot uuden fyysisen pääoman tarjonnassa eivät ole suuria, joten 

inhimillinen puoli nousee tärkeämmäksi tekijäksi. Endogeeninen kasvuteoria puolestaan se-

littää teknologian kehitystä. Esimerkiksi tuotantoprosessin yhteydessä teknologia kehittyy 

”tekemällä oppimisen” tai tutkimus- ja kehitysprosessin tuloksena. (Huovari & Kangasharju & 

Alanen 2001, 8) 

 

Kasvuteoriat antavat hyvin mekaanisen kuvan kasvun synnystä, eivätkä selitä kovinkaan 

hyvin esimerkiksi sitä, miten innovaatiot syntyvät (Huovari, Kangasharju & Alanen 2001, 9). 

Alueiden kilpailukyvyn yksi tunnetuimmista tutkijoista on Porter. Porterin kilpailukykyteorian 

taustalla on havainto, että tiettyjen maiden yritykset menestyvät suhteellisen tasaisesti tie-
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tyillä toimialoilla (Kostiainen 1999, 47). Porter tutki maiden kilpailukyvyn muodostumisesta, 

mutta saadut tulokset ovat sovellettavissa myös pienempiin alueisiin. 

 

Porterin (1991) mallissa neljä tuotannonperustekijää muokkaavat alueen yrityksien kilpai-

luympäristöä ja vaikuttavat alueen menestymisen jollakin toimialalla. Yhdistettäessä tuotan-

nonperustekijät saadaan timanttimalli eli alueen kilpailuetutimantti (kuva 2). Porterin neljä 

tuotannonperustekijää ovat: 

1. Tuotannontekijäolot muodostuvat tuotannontekijöiden kuten ammattitaitoisen työ-

voiman ja kilpailun edellyttämistä olosuhteista 

2. Kysyntäolot eli toimialan tuottaman tavaran ja palvelun kysyntä 

3. Lähi- ja tukialat eli lähialueen tavarantoimittajat ja toimialan tuotantoon läheisesti 

liittyvät toimialojen yritykset 

4. Yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne eli yrityksen perustamista, organi-

sointia ja johtamista koskevat olot sekä kotimaisen kilpailun luonne. 

 

KUVA 2. Alueen kilpailuetutimantti -malli. (Porter 1991, 100). 

 

Alueen kilpailuetutimantissa perustekijät muodostavat alueen toimintaympäristön, jossa eri 

toimialojen yritykset syntyvät ja kilpailevat. Kilpailukykyiset toimialat kasaantuvat alueella, 

koska alue haastaa juuri näiden alojen yrityksiä parannuksiin sekä uusien etujen etsintään. 

Tämä merkitsee sitä, että alueen sisällä tapahtuva kilpailu karsii heikompia yrityksiä. Ne yri-

tykset, jotka menestyvät hyvin alueella, menestyvät helpommin myös kansallisessa ja kan-

sainvälisessä kilpailussa. (Porter 1991, 99-101).  

 

Perustekijöiden lisäksi alueiden kilpailukykyyn vaikuttavat lisäksi sattuma ja valtiovalta. Sat-

tumanvaraisia tekijöitä ovat esimerkiksi keksinnöt, tekniset läpimurrot, sodat, ulkoiset poliitti-

set tapahtumat ja ulkomarkkinoiden kysynnässä tapahtuvat suuret muutokset. Julkinen valta 

puolestaan voi poliittisilla toimenpiteillä joko parantaa tai huonontaa alueen kilpailukykyä. 

(Porter 1991, 101).  

Yrityksen strategia, 
rakenne ja 

kilpailutilanne

Lähi- ja tukialat

Tuotannontekijät Kysyntäolot
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Castells (1996) on esittänyt Porterista poikkeavan näkemyksen alueen kilpailukyvystä. Hä-

nen mukaansa yhteiskunnan kehitys teollisuusyhteiskunnasta kohti tietoyhteiskuntaa muut-

taa ajan ja paikan merkitystä: paikkojen tila (space of places) on korvautumassa virtojen 

tilana (space of flows). Virroilla tarkoitetaan lähinnä informaatio-, teknologia-, ja pääomavir-

toja, mutta myös symbolivirtoja. Virrat ovat tarkoituksellisia, toistuvia ja ohjelmoitavissa ole-

via. Ne ovat myös peräkkäisiä vaihtoja erillään olevien toimijoiden välillä. (Castells 1996, 375 

ja 411-412; Linnamaa 1999, 34). 

 

Virtojen yhteys alueiden kilpailukykyyn muodostuu, kun tuotannontekijät muodostavat ja 

liikkuvat erilaisina virtoina tietoverkoissa paikasta toiseen aina vetovoimaisinta paikkaa ha-

kien. Tämän seurauksena pysyviä alueellisia kilpailuetuja on vaikeaa rakentaa ja alueiden 

täytyy jatkuvasti kehittää vetovoimaansa tavoittelemiensa virtojen suhteen. (Kostiainen 1999, 

71-72). 

 

Porterin ja Castellsin lisäksi ovat useat kotimaiset ja ulkomaiset tutkijat sekä tutkijaryhmät 

tutkineet alueen kilpailukyvyn muodostumista. Osa tutkijoista pyrkii kiertämään alueen kil-

pailukyvyn määrittelyyn liittyvän lievän epämääräisyyden tarkastelemalla alueiden kilpailuky-

vyn elementtejä (Kolehmainen 2001, 84). Kilpailukyvyn elementtejä käsitellään tarkemmin 

luvussa 3.3. Tässä tutkimuksessa Porterin ja Castellsin tulkinnat alueen kilpailukyvystä on 

esitetty lyhyesti ja ne ovat esimerkkejä merkittävimmistä aihealueen tutkimuksista.  

 

3.3 Alueen kilpailukyvyn elementit 

 

Alueen kilpailukyvyn elementeillä tarkoitetaan sellaisia alueiden olosuhteita, jotka edesautta-

vat alueen sekä sisäsyntyistä että ulkopuolisten virtojen ja resurssien houkutteluun perustu-

vaa kehittymistä (Kolehmainen 2001, 83). 

 

Okko & Miettilä & Hyvärinen (1998) ovat listanneet tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen kehityk-

seen globalisaation aikana. Tätä jaottelua voidaan pitää alueiden kilpailukyvyn elementtien 

jäsentelynä, kun huomioidaan, että kyseessä on nimenomaan globaali näkökulma (Koleh-

mainen 2001, 83). 

 

Okko, Miettilä & Hyvärisen (1998) mukaan alueiden välinen kilpailu muodostuu, kun mobiilit 

resurssit, työvoima, inhimillinen pääoma ja rahoituspääoma, siirtyvät alueelta toiselle jakaen 

uudelleen alueiden tuotantokykyä. Alueiden kilpailukykyerot muodostuvat niiden kyvystä 

pitää itsellään ja vetää puoleensa näitä liikkuvia resursseja. Toisaalta myös liikkumattomat 

resurssit eli alueen luonto ja olemassa oleva taloudellinen rakenne vaikuttavat alueen kil-
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pailukykyyn. Liikkuvien ja liikkumattomien resurssien lisäksi alueen kilpailukykyyn vaikuttavat 

yritysten ja kuluttajien alueelliset mieltymykset, keskittymisen kautta saavutetut edut ja hai-

tat, alueella harjoitettava aluepolitiikka sekä alueiden kyky hyödyntää ja kehittää uutta tek-

nologiaa ja verkostoitua. (Okko & Miettilä & Hyvärinen 1998,  5-10). 

 

Alueen kilpailukyvyn tutkimusta on Suomessa tehty mm. Tampereen yliopistossa. Yliopiston 

yhteydessä toimii alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö (Sente). Sente on vienyt eteen-

päin tutkimus- ja kehittämisnäkökulmaa, jossa alueiden kilpailukyvyn elementtien merkitys 

korostuu (Kolehmainen 2001, 85). Senten tutkijoista ovat esittäneet oman näkemyksensä 

alueen kilpailukyvyn elementeistä mm. Linnamaa (1999) ja Kostiainen (1999). 

 

Kostiaisen (1999) tulkinta perustuu Castellsin näkemykseen tietoyhteiskunnasta virtojen 

tilana (Kolehmainen 2001, 81). Alueen kilpailukyky muodostuu alueen kyvystä vetää puo-

leensa tärkeitä virtoja. Kilpailukyvyn elementit vetävät näitä erilaisia virtoja alueelle. (Kosti-

ainen 1999, 57-58). 

 

Kostiaisen (1999, 53-55) kahdeksan kilpailukyky elementtiä ovat: 

1. Materiaalinen infrastruktuuri  eli yrityksen fyysinen toimintaympäristö 

2. Hyvinvoinnin infrastruktuuri, mm. terveydenhoitopalvelut 

3. Inhimilliset voimavarat  

4. Alueen innovaatiojärjestelmä, esimerkiksi alueella sijaitsevat tutkimuslaitokset 

5. Tutkimus ja korkeakoulu  

6. Yhteistyökulttuuri  

7. Oppiminen eli alueen kehittyminen taidoissa ja kompetensseissa 

8. Alueella jo olemassa olevien yritysten erikoistuminen, osaaminen ja keskittymät, 

sillä esimerkiksi uusia teollisuuden aloja on vaikeaa synnyttää tyhjästä. 

 

Linnamaan (1999) jaottelee alueen kilpailukykyä toisin. Hänen mukaansa alueiden kilpailu-

kyky muodostuu kuudesta peruselementistä, jotka muodostavat toisistaan riippuvaisen ko-

konaisuuden. Liinamaan kuusi kilpailukyvyn elementtiä ovat: yritykset, inhimilliset voimava-

rat, asuin- ja elinympäristön muutos, instituutiot ja toimivat kehittäjäverkostot, verkostoihin 

kuuluminen sekä infrastruktuuri (kuva 3). (Sotarauta, Mustikkamäki & Linnamaa 2001, 14-

16).        



 

 

22

 

 

KUVA 3. Kilpailukyvyn peruselementit. (Linnamaa 1999, 26) 

 

Jaottelussa yrityksillä tarkoitetaan alueen koko yrityskenttää. Se muodostuu yritysten koko- 

ja toimialarakenteesta, yritysten vientisuuntautuneisuudesta, osaamisintensiivisyydestä, yh-

teistyökumppaneiden läheisyydestä jne. Laajemmin ajateltuna siihen lasketaan kuuluvaksi 

myös toimialojen kilpailutilanne sekä markkinoiden rakenne. (Sotarauta & Mustikkamäki & 

Linnamaa 2001, 14-16) 

 

Alueen inhimilliset voimavarat koostuvat osaavasta, innovatiivisesta ja korkeasti koulutetusta 

työvoimasta, joka asuu, opiskelee ja työskentelee alueella. (Sotarauta & Mustikkamäki & 

Linnamaa 2001, 14-16) 

 

Alueen asuin- ja elinympäristön laadun muodostavat neljä tekijää (Sotarauta & Mustikkamäki 

& Linnamaa 2001, 14-16) 

- Fyysinen ympäristö (rakennettu ympäristö ja luonnon ympäristö) 

- Toiminnallinen ympäristö (terveydenhuoltopalvelut, päivähoito, yleissivistävä kou-

lutus, viihde- ja kulttuuripalvelut, urheilumahdollisuudet) 

- Taloudellinen ympäristö (elinkustannukset - palveluiden hinnat, asumis-

kustannukset veroäyri jne.) 

- Sosiaalinen ympäristö (ihmisten välinen vuorovaikutus ja ne sosiaaliset verkostot, 

joissa ihminen päivittäin toimii). 

 

Alueen instituutiot voidaan jakaa kahteen osaan: muodolliset ja epämuodolliset instituutiot. 

Muodollisia instituutioita ovat esimerkiksi maakunnan liitot, TE-keskukset ja yliopistot. Epä-

muodollisten instituutioiden ryhmän muodostavat ne instituutiot, joista on  toimintansa myötä 

muodostunut instituutio. Alueen kehittäjäverkoilla taas tarkoitetaan niiden toimijoiden jouk-

koa, jotka omalla toiminnallaan tai keskinäisellä yhteistyöllä vaikuttavat alueen kehittämi-

seen. (Sotarauta & Mustikkamäki & Linnamaa 2001, 14-16) 

 

             Infrastruktuuri           Yritykset

         Verkostoihin Inhimilliset
          kuuluminen voimavarat

Instituutiot ja toimivat         Asuin- ja elinympäristön
     kehittäjäverkostot   laatu

ALUEEN 
KILPAILUKYKY 
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Muuttuvassa yhteiskunnassa on tärkeää kuulua verkostoihin, jotka osaltaan ovat rakenta-

massa alueen kilpailukykyä. Siihen vaikuttavat a) millaisiin verkostoihin alueen toimijat kuu-

luvat, b) mikä heidän asemansa verkostossa on, c) millaisia verkostoja alueelle pystytään 

luomaan ja d) millaisen lisäarvon verkostojen välityksellä saadaan alueelle. (Sotarauta & 

Mustikkamäki & Linnamaa 2001, 14-16) 

 

Alueen infrastruktuurin eli alueen fyysisen toimintaympäristön laatu on erityisesti tärkeää 

alueen yritystoiminalle. Fyysisen toimintaympäristön laadun muodostavat mm.  liikenneyh-

teydet, kaavaratkaisut, tontit, toimitilat, energian saanti, luonnonvarojen ja raaka-aineiden 

saatavuus sekä kustannustekijät kuten sähkö- ja vesimaksut. (Sotarauta & Mustikkamäki & 

Linnamaa 2001, 14-16) 

 

Linnamaan peruselementtien lisäksi Sotarauta, Mustikkamäki & Linnamaa (2001) ovat lisän-

neet alueen kilpailukykyyn vaikuttaviksi elementeiksi kaksi ilmiötä: imagon ja luovan jännit-

teen Imago on kokonaisuus, joka muodostuu kaupunkiseudun fyysisestä ympäristöstä, yri-

tyksistä, oppi- ja tutkimuslaitoksista, asuin- ja elinympäristöstä jne. Imago muodostuu joko 

yhden tai useamman kilpailukyvyn peruselementin varassa. Luova jännite on sellainen tila, 

jolle on ominaista kiihtymys ja haltioituneisuus. Odotus siitä, että tulevaisuus tuo mukanaan 

jotain uutta ja erilaista. Sille on ominaista epävarmuus tulevien tapahtumien seurauksista. 

Luova jännite muodostuu kahden tai useamman ilmiön välille. Jännite muodostuu, kun sa-

manaikaisesti toisilleen vastakkaiset tai riittävästi erilaiset voimat kyseenalaistavat vallitsevat 

ajattelu- ja toimintamallit sekä vallitsevan tilan. Alueellisessa kehittämisessä luovan jännit-

teen ilmiöitä voivat esimerkiksi olla organisaatioiden väliset suhteet tai nykyisen ja tulevan 

kehityksen väliset erot jonkin konkreettisen asian osalta. (Sotarauta & Mustikkamäki & Lin-

namaa 2001, 16; 206). 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään Linnamaan (1999) mukaista jaottelua alueen kilpailukyvyn 

elementeistä, koska se on selkein. 

 

3.4 Suomen ja Etelä-Karjalan kilpailukyky 

 
Suomen kilpailukyvyn arviointi on lisääntynyt globalisoitumiskehityksen myötä nopeasti  (Val-

tionvarainministeriö). Kilpailukykytutkimuksia julkaistaan vuosittain useita. Niissä kilpailukyky 

on laskettu keräämällä suuri määrä indikaattoreita, yhdistämällä ne ja laskemalla kil-

pailukykyindeksi. Kilpailukykyindeksien maat ja muuttujat vaihtelevat vuosittain, joten sijoi-

tusten keskinäinen vertailu on vaikeaa. (Rouvinen & Vartia 2002, 95). 
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Kaksi tunnetuinta kilpailukykyvertailujen tekijää lienevät International Institute for Manage-

ment (IMD) ja World Economic Forum (WEF). IMD:n vertailu mittaa maiden kykyä tarjota 

sellainen toimintaympäristö, joka tukee maassa toimivien yritysten kilpailukykyä. WEF:n kil-

pailukykyindeksi mittaa tekijöitä, jotka määräävät maan ylläpidettävissä olevan tuottavuuden 

tason. Lisäksi WEF:n kasvukilpailukykyindeksi mittaa maan keskipitkän tähtäimen kas-

vunäkymiä. IMD:n  ja WEF:n  kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa Suomi on menestynyt 

erittäin hyvin. Molemmissa vertailuissa Suomi on ollut kärkimaiden joukossa viime vuosina. 

(Rouvinen & Vartia 2002, 93). 

 

Vaikka Suomi on kansainvälisessä vertailussa menestynyt viime vuosina erinomaisesti var-

sinkin uuden tietotekniikan tuottajana, ei maamme ole yhtä hyvin menestynyt sen sovelta-

jana. Suomessa tarvitaankin panostusta uuden teknologian entistä aktiivisempaan ja inno-

vatiivisempaan käyttöön. Erityisesti tulisi edistää innovaatioita, jotka liittyvät markkinointiin, 

organisaatioiden toimintatapoihin, ihmisten välisen vuorovaikutuksen muotoihin ja symboli-

siin käyttöihin. (Ståhle & Sotarauta 2003, 6). 

 

Valtiovarainministeriön julkaisussa (1998) on tarkemmin eritelty Suomen kilpailukyvyn muo-

distumista. Siinä on listattu Suomen kilpailukyvyn vahvuudet ja heikkoudet. Suomen vah-

vuuksia ovat moderni teknologia ja teknologiaympäristö, tasokas ja käyttäjälleen edullinen 

viestinnän infrastruktuuri, kilpailukykyinen pääoma- ja yritysverojärjestelmä, nuorten ikäluok-

kien koulutustaso, ammattityövoiman saatavuus, perusturvallisuus ja oikeusvaltion toteutu-

minen sekä kansantalouden kasvun edellytykset. (Valtiovarainministeriö 1998, 3). 

 

Suomen heikkouksia ja haasteita tulevalle kehitykselle ovat korkea kokonaisveroaste, kor-

kea työhön kohdistuva verotus, ikääntyneen väestön työpanoksen alhainen käyttöaste, työ-

markkinoiden toimivuuteen liittyvät haasteet sekä kaupallisen ja matemaattisen koulutuksen 

määrä (Valtiovarainministeriö 1998, 3). 

 

Etelä-Karjalan kilpailukyky perustuu alueen monipuoliseen koulutukseen ja korkealuokkaisiin 

työpaikkoihin niin perusteollisuudessa kuin uusilla kasvualoillakin. Etelä-Karjala tarjoaa eni-

ten koulutusta ja osaamista Kaakkois-Suomen alueella. Koulutusta tarjoavat Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto (LTY), Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu (EKAMK), ammattiopisto, pai-

kalliset ammattikoulut, ammattikoulutuskeskukset ja maasotakoulu. (Etelä-Karjalan kasvu-

keskus – aluekeskuksen kehittämisohjelma 2001, 4-5). 

 

Etelä-Karjalassa toimivat kaikki tärkeimmät liikennemuodot. Alueen kuljetusmahdollisuuksia 

lisäävät vielä kansainväliset kriteerit täyttävä lentokenttä ja kanava. Etelä-Karjalan sijainti 

EU:n ja Venäjän rajalla tarjoaa kansainvälisen kohtauspaikan läntiselle ja venäläiselle kau-

palle, toiminnalle ja kulttuurille. Myös asumis- ja virkistymisalueet täydentävät alueen kasvun 
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mahdollisuuksia. (Etelä-Karjalan kasvukeskus – aluekeskuksen kehittämisohjelma 2001, 4-

5). 

 

Etelä-Karjalan ja Saimaankaupunki-alueen uhkana ja samalla elinkeinopoliittisena haas-

teena ovat alueen elinkeinorakenteen yksipuolisuus sekä pk-yritystoiminnan vähyys (Turu-

nen 2002, 37). Maakunnalla on kuitenkin kaikki ne elementit, jotka ovat tehneet Tampe-

reesta, Jyväskylästä tai Oulusta kasvukeskusalueen. Etelä-Karjala tarvitseekin vain muuta-

man onnistuneet innovaation, yhteistä sitoutumista ja riittävää panostusta, jotta kasvu voi-

mistuisi. (Etelä-Karjalan kasvukeskus – aluekeskuksen kehittämisohjelma 2001, 6). 

 

3.5  Yhteenveto 

 
Kilpailu määritellään usein alueella toimivien yrityksien välisenä kilpailuna. Perinteisesti kil-

pailua ei ole ajateltu eri alueiden välille. Alueiden välistä kilpailu ovat tutkineet kotimaiset ja 

ulkomaalaiset tutkijat. Siitä ja sen sisällöstä on syntynyt useita eri mielipiteitä. Yhtä kaiken-

kattavaa määritelmää ei sille ei ole muotoutunut. 

 

Alueiden toimintaympäristö on muuttunut globaaliksi. Alueiden väliset rajat hämärtyvät, alu-

eet toimivat kansainvälisillä laajoilla markkinoilla. Tästä hyvä esimerkki on EU:n perustami-

nen ja sen toimivien sisämarkkinoiden luominen. Samanaikaisesti Suomessa on luovuttu 

alueiden tasavertaisesta tukemisesta. Tämä on lisännyt liiketaloudellisten periaatteiden käyt-

töä myös aluepolitiikassa. Eri alueiden välille on muodostunut kilpailutilanteita, joissa alueet 

kilpailevat yrityksistä, inhimillisestä pääomasta ja ulkopuolisesta rahoituksesta.  

 

Kilpailukyvyn lisäksi alueet tarvitsevat kilpailuetua eli ominaisuuksia, joiden avulla ne erottu-

vat ja menestyvät muista samoista asioista kilpailevista alueista. Alueelle muodostuu kilpai-

luetua silloin, kun yrittäjät ja asukkaat kokevat sen kilpailevia alueita paremmaksi. 

 

Alueen kilpailukyvyn elementeillä tarkoitetaan alueen olosuhteita, jotka tekivät siitä vetovoi-

maisen ja houkuttelevat alueelle virtoja ja resursseja. Tässä tutkimuksen kilpailukyvyn ele-

menttien jaottelu perustuu Linnamaan (1999) jaotteluun, jossa alueen kilpailukyky muodos-

tuu alueen yrityksistä, inhimillisistä voimavaroista, asuin- ja elinympäristön laadusta, instituu-

tioista ja toimivista kehittäjäverkostoista, verkostoihin kuulumisesta sekä infrastruktuurista. 

 

Asuin- ja elinympäristön laadun merkitys alueen kilpailukyvyn muodostumisessa on voimis-

tunut. Seuraavassa luvussa käsitellään asuin- ja elinympäristön laatua tarkemmin. Aluksi 

tarkastellaan yritysten, inhimillisen pääoman ja asuin- ja elinympäristön laatua osana alueen 

kilpailukykyä. Lopuksi tarkastellaan näiden tekijöiden merkitystä alueen imagolle. 
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4. ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAADUN YHTEYS ALUEEN KILPAILUKYKYYN 

4.1 Yritysten merkitys alueen kilpailukyvylle 

 

Toimiminen globaaleilla markkinoilla on edesauttanut uusien toimintamallien muodostumista 

yrityksissä. Yritykset kilpailivat ennen tuotteiden hinnalla ja laadulla. Nyt hinnan lisäksi kil-

paillaan tuotteiden, tuotantoprosessien ja koko toimintakonseptin innovatiivisuudella5. Yritys-

ten tavoitteena on myös tuottaa asiakkaalle jäljittelemätöntä lisäarvoa. (Kolehmainen 2001, 

172). Yritysten liiketoimintaprosesseja on siirretty tietoverkkoihin ja usein osa elinkeinotoi-

minnasta on aineetonta tuotantoa. Tietoteknologian kehittyessä tavarakaupan jakeluteitä on 

voitu yksinkertaistaa ja purkaa asiakkaiden ostaessa tavaraa suoraan verkosta. (Kuula 2001, 

40). Uutena piirteenä alueiden ja yritysten toiminnassa on verkostojen aseman korostumi-

nen. Verkosto on monien toimijoiden toimintaympäristö, jossa ei ole perinteisessä mielessä 

keskusta tai johtoa. Alueellinen kehittäjäverkosto on tiivis kokonaisuus, jossa kommunikaatio 

on avointa ja uusilla innovatiivisilla ajatuksilla on mahdollisuus nousta esiin. Kaikki toiminta ei 

kuitenkaan voi tapahtua verkostojen kautta, vaan tarvitaan myös järjestelmiä ja instituutioita. 

Kehittämistyön ihannemallissa verkostot, instituutiot ja järjestelmät tukevat mahdollisimman 

hyvin toisiaan. (Linnamaa & Sotarauta 2001, 63-64). 

 

Uudet toimintamallit ja toiminen tietoverkossa eivät ole yksinkertaisia eivätkä kaikkien yri-

tysten saavutettavissa. Yrityksillä ei välttämättä ole valmiuksia virtuaalitoimintaan. Pelkkien 

kotisivujen rakentaminen ei avaa teitä globaaleille markkinoille. Toiminta tietoverkossa on 

kuitenkin usein imagon lisäksi strateginen välttämättömyys. Isojen yritysten toimiessa ver-

kossa edellyttävät ne sitä yhä laajemmin myös pienemmiltä yrityksiltä. (Kuula 2001, 41-42). 

 

Useissa toimintaympäristö tulkinnoissa korostetaan vahvasti yritysten toimimista globaaleilla 

markkinoilla. Todellisuudessa varsinkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä toiminnan-edelly-

tykset ovat vahvasti paikallisilla markkinoilla. (Niittykangas & Tervo & Storhammar 1994, 8-

16).  

 

Alueiden ja siellä toimivien yritysten menestymisen välillä onkin yhteys. Menestyvät yritykset 

tuottavat menestystä sekä hyvinvointia sijaintialueelleen. Toisaalta sijaintialueella on mah-

dollisuus edesauttaa yritysten kehittymistä ja menestymistä markkinoilla. Yhteys on tavallaan 

epäsymmetrinen, sillä alueet eivät voi menestyä ilman jollakin tavalla menestyviä yrityksiä. 

Yritysten menestyminen ei kuitenkaan ole yhtä voimakkaasti riippuvainen alueesta, sillä yri-

tyksiä on noussut menestykseen lähes millaisista paikallisista toimintaympäristöistä tahansa. 

(Kolehmainen 2001, 89).   

                                                            
5 Innovatiivisuudella tarkoitetaan tässä kykyä oppia ja uudistua (Kolehmainen 2001, 172) 
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Yrityksen menestyminen selitetään usein yrityksen sisäisillä kompetensseilla ja uusilla inno-

vaatioilla. Alueet eivät voi kehitystyössään ohittaa tätä kehityssuuntaa. Alueellisessa inno-

vaatiopolitiikassa on kyettävä tukemaan yritystason lisäksi myös alueellisen toimintaympä-

ristön kehittämistä. Tätä toimintaa voidaan kutsua järjestelmätasoiseksi innovaatiopolitii-

kaksi, joka käsittää yritysten väliset verkostot ja toimialakeskittymät sekä koko alueen puit-

teissa muodostuvan innovaatiojärjestelmän. Aluetalouden kehityksen kannalta on tärkeää 

luoda innovaatiopolitiikan avulla resursseja ja instituutioita, jotka sitovat kaiken tyyppisiä yri-

tyksiä alueeseen. (Kautonen & Kolehmainen  2001, 102-103). 

 

Alueiden riippuvuus alueella toimivista yrittäjistä voidaan selittää taloudellisilla tekijöillä. Alu-

eiden tulot nyky-yhteiskunnassa muodostuvat yhä pääosin veroista ja verojen kaltaisista 

maksuista (Kuula 2001, 44). Yritykset tarjoavat työpaikkoja ja verotuloja. Alueet ovatkin kiin-

nostuneita saamaan ja pitämään alueellaan mahdollisimman laajan ja menestyvän yritys-

kentän. Alueen näkökulmasta yrittäjyys voidaan määrillä potentiaaliseksi tai realisoituneeksi 

yrittäjyydeksi. Alueen kehittymisen kannalta varsinkin potentiaaliset yrittäjät ovat erittäin tär-

keitä ja keskeisiä haasteita. (Niittykangas & Tervo & Storhammar 1994, 8-16). 

 

Yritystoiminta on eräänlainen alueen kehityksen moottori. Alueen kilpailukyvyn ja menesty-

misen kannalta on eduksi, jos yrityskenttä painottuu uusille kasvualoille tai vahvoille vien-

tisektoreille. Varsinkin kasvualat tuovat alueen kehittymiseen ylimääräistä nostetta. Tämä ei 

tarkoita, etteikö perinteisten toimialojen yritykset voisi toimia alueella menestyksekkäästi ja 

kilpailukyisesti, vaikka kasvutrendi ei niitä vauhdittaisikaan. Alueen menestymiselle on ennen 

kaikkea tärkeää, että alueella toimii dynaamisia ja sisäisiltä toimintatavoiltaan edistyksellisiä 

yrityksiä. Ne houkuttelevat alueelle muita saman tai lähialojen yrityksiä. (Kolehmainen 2001, 

125). 

 

Toisin sanoen yritykset lisäävät alueen taloudellista kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Alu-

eiden kyky toimia houkuttelevana sijaintiympäristönä toimialoille ja yrityksille ratkaisee niiden 

menestymisen. Alueiden näkökulmasta menestymiseen vaikuttavat EU:n ja Suomen päätök-

set. Globalisoituvassa maailmassa alueellisillakin päätöksillä voi myös olla merkitystä. (Ok-

ko, Miettilä & Hyvärinen 1998, 4-5). Taloudellisen kasvun, työllisyyden, ja hyvinvoinnin yhte-

yttä alueen menestymisen voidaan kuvata seuraavalla kuviolla: 
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KUVA 4. Alueiden kilpailukyvyn, yritysten päätösten ja hyvinvoinnin yhteys (Okko & Miettilä 

& Hyvärinen 1998, 5)  

 

Yleensä yritykset pyrkivät sijoittumaan lähelle markkinoita ja muita yrityksiä. Yritysten ta-

voitteena on hyötyä tuotannon mittakaavaeduista ja kuljetuskustannusten alenemisesta sekä 

saavuttaa enemmän asiakkaita suuremman markkinakoon kautta. Yhteiskunnan tietointen-

siivisyyden kehittyminen ja yritysten verkottuminen mahdollistavat yrityksien toimia myös 

suurten väestökeskittymien ulkopuolella, mikäli yritystoiminnalla on muuten siihen riittävät 

edellytykset. (Alueiden kilpailukyky yritysten näkökulmasta 2000, 6). 

 

Keskuskauppakamarin tutkimuksessa (2000) tutkittiin yritysten sijoittumiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimuksen tiedot perustuivat kauppakamareilta ja luottamushenkilöiltä saatuihin 

tietoihin. Näiden tietojen lisäksi yritysjohtajilta tiedusteltiin yritysten sijaintipaikkaan ja alueel-

liseen kilpailukykyyn liittyvä kysely. Tutkimuskohteena oli viisi aluetta: Suur-Helsinki (Hel-

sinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen), muu Uusimaa, Pohjois-Savo, Vaasan seutu ja Oulun 

seutu. (Alueiden kilpailukyky yritysten näkökulmasta 2000, 4-5).   

 

Tutkimuksen tulosten mukaan yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat eniten hyvät liiken-

neyhteydet,  yrityksen kannalta sopivan työvoiman saatavuus sekä varsinkin palvelu- ja kau-

panaloilla alueen kasvukeskusasema. Työntekijöiden liikkuvuuden kannustaminen nähtiin 

tärkeänä, jotta alueiden työvoiman riittävä saatavuus turvattaisiin. Alueella sijaitsevilla oppi-

laitoksilla ei koettu olevan suurta merkitystä sijoittumispäätöksissä. Oppilaitoksien odotetaan 

kuitenkin tulevaisuudessa keskittyvän enemmän yrityksiä palvelevaan koulutukseen. Alueen 

viihtyisän asuin- ja elinympäristön koettiin tukevan yritysten sijoittumista. (Alueiden kilpailu-

kyky yritysten näkökulmasta 2000, 11 ja 33-35). 

 

Toisaalta yritykset odottivat julkisen vallan estävän hallitsemattoman alueellisen keskittymi-

sen ja takaavan tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden ylläpidon myös heikoimmin menes-

tyvillä alueilla. Yrittäjät odottavat kuntien roolin olevan entistä voimakkaammin palvelujen 

ostaja eikä tuottaja. Kuntien harjoittamalla yrityksien investointia tukevalla toiminnalla ei kat-

sottu olevan merkitystä sijoittumispäätöksiä tehtäessä. Yritykset odottavat kunnilta yleistä 
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kaikkia yrityksiä tasapuolisesti tukevaa toimintaa. (Alueiden kilpailukyky yritysten näkökul-

masta 2000, 11 ja 33-35). 

 

Osaavaan työvoiman saatavuuden merkitys yrityksille ja alueille kasvaa työväestön vähe-

tessä. Alueellisesta näkökulmasta katsottuna yritykset toimivat osaavan työvoiman houkutte-

lijoina ja hajauttajina. Globaalissa taloudessa alueen on oltava olemassa muutenkin kuin 

fyysisesti, jotta osaava työvoima on halukas muuttamaan sinne. Alueen on näyttävä mm. 

sähköisillä foorumeilla sekä ihmisten mielikuvissa. Yritykset luovat mielikuvaa alueesta, kun 

ne näkyvät alueen omilla ja ylialueellisilla työmarkkinoilla rekrytoinnin kautta. Yritysten rek-

rytoinnin avulla osaavaa työvoimaa houkutellaan alueelle. Kiinnostavan työtehtävän avau-

tuminen herättää kiinnostusta aluetta kohtaan laajemmaltikin, jolloin työnhakijalle tulisi olla  

oikeanlaista informaatiota oikeassa muodossa saatavilla. (Raunio & Linnamaa 2000, 38-40). 

 

Työn rekrytointiin ja työvoiman liikkuvuuteen liittyy olennaisesti kysymys yritysten alueelli-

sista sivutoimipisteistä. Yritysten ja väestön keskittyessä kasvukeskusalueille yritysten ha-

lukkuus ja mahdollisuudet työ hajauttamiseen vaikuttavat merkittävästi siihen, miten osaavan 

työvoiman mahdollisuudet yhdistää toivottu työnkuva toivottuun asuinympäristöön onnistuu. 

(Raunio & Linnamaa 2000, 39-41). 

 

Etätyötä, hajautettua työtä ja näiden variaatioita pohdittaessa korostuu asuin- ja elinympä-

ristön laadun merkitys osaavan työvoiman sijoittumisprosessissa. Yhä useammin osaava 

työntekijä ei ole sidottu tiettyyn paikkaan, vaan hänen työ voi olla osittain tai kokonaan etä-

työtä. Mahdollisuus vaihtaa asuinseutua työpaikan sisällä, madaltaa myös kynnystä vaihtaa 

asuinseutua. (Raunio & Linnamaa 2000, 40-41). Seuraavassa luvussa tarkastellaan osaa-

van työväestön merkitystä alueelle ja toisaalta asuin- ja elinympäristön laadun merkitystä 

osaavalle työväestölle. 

 

4.2. Inhimillisen pääoman ja koulutuksen merkitys alueille 

 

Inhimillisenä pääomana pidetään yksilön kykyjä ja taitoja, joita käytetään hyväksi työmarkki-

noilla. Työmarkkinoilla työntekijät myyvät työpanoksensa työnantajan käyttöön palkkaa vas-

taan. Palkka on korvaus työntekijän inhimillisen pääoman käytöstä. Koulutus on investointi 

inhimilliseen pääomaan, sillä se lisää työntekijöiden tuottavuutta ja kasvattaa työstä mak-

settavan palkan määrää. Investoinnit eivät pysähdy koulutuksen päättymiseen, vaan työko-

kemus kartuttaa inhimillistä pääomaa ja työssä opitut tiedot sekä taidot lisäävät työntekijän 

tuottavuutta. (Uusitalo 1997, 186).   
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Inhimillinen pääoma, osaaminen sekä ammattitaito luovat puitteet elinkeinojen kehittymiselle 

ja työpaikkojen synnylle. Uudet yritykset hakeutuvat erityisesti alueille, joilla on riittävästi 

osaavia ihmisiä. Osaaminen on merkittävä tekijä, kun tarkastellaan aluetalouden kehitystä. 

Tutkimustuloksien ja empiirisen havaintojen perusteella alueen talouden kasvu, kilpailukyky 

ja myönteinen työllisyyskehitys perustuvat entistä voimakkaammin tiedon ja osaamisen ka-

sautumiseen. Alueen elinvoimaisuuden sekä yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi 

tarvitaan kysyntää luovaa osaamista ja innovatiivisuutta. Tulevaisuudessa on entistä tärke-

ämpää ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita sekä löytää tehokkaita tapoja kilpailukykyä 

luovan ja hyvinvointia ylläpitävän osaamisen kehittämisen. (Ovaskainen 2002, 10). 

 

On tärkeää, että alueella järjestettävän koulutuksen laajuus vastaa alueen tarpeita ja ettei 

merkittäviä osaamiskapeikkoja pääse syntymään. Alueiden on tärkeää tunnistaa, vasta-

taanko eri alojen tulevaisuuden haasteisiin ensisijaisesti yliopisto-, ammattikorkea- vai ai-

kuiskoulutusta kehittämällä. Tehtävä on erittäin haasteellinen. Ennakoinnin merkitys koros-

tuu väestön vähentyessä, globalisaation edetessä ja teknologian muuttuessa nopeasti. Vaik-

ka ennakointi onkin muuttunut lyhyessä ajassa entistä vaikeammaksi ja lyhytjänteisemmäksi, 

alueilla ei ole varaa hukkainvestointeihin. (Saarinen 2002, 28-31). 

 

Koulutustaso vaikuttaa yksilöiden tulotasoon, työmarkkina-asemaan ja elämäntapaan. Tä-

män seurauksena alueellisten koulutuserojen kasvu merkitsee samalla alueellisten työlli-

syys-, elintaso- ja elämäntapaerojen kasvua. Muuttoliikkeen mukana myös inhimillinen pää-

oma karkaa usein alueelta. Koulutuspoliittisen vallan siirtyminen kunnille ja oppilaitoksille on 

merkinnyt, että valtiolla on nykyisin aiempaa heikommat mahdollisuudet kontrolloida koulu-

tusta ja samalla turvata alueellisesti yhtenäisen koulutuksen saatavuus. Tämä kehitys on 

ristiriidassa perinteisen pohjoismaisen asuntopolitiikan ja kaupunkisuunnittelun kanssa. Pe-

rinteisesti päämääränä on pidetty sitä, että samoilla asuinalueilla asuu mahdollisimman eri-

laisia väestöryhmiä. Nykyisen kehityksen seurauksena väestön koulutustaso on muodostu-

nut yhdeksi tärkeimmistä alueellisista hyvinvointieroja selittäväksi tekijäksi. (Järvinen 2001, 

73- 74)  

 

Globalisaation edetessä osaajille on tarjolla useita eri vaihtoehtoja työmarkkinoilla. Alueiden 

on kyettävä tarjoamaan osaajille muutakin kuin koulutusta vastaavaa työtä ja toimeentuloa 

houkutellakseen heitä alueelle. Tässä kehityksessä luovien ongelmaratkaisuympäristöjen 

merkitys kasvaa. Erilaiset yritysten, yritysklustereiden, teknologiakeskusten, korkeakoulujen 

jne. osaamiskeskittymät nousevat tärkeään rooliin alueellista vetovoimaisuutta kehitettäessä. 

Korkeakoulutuksen tarkoituksena ei ole vain tuottaa osaamista, vaan ne myös vetävät sitä 

puoleensa ja antavat kuvan alueella vallitsevasta avoimesta ilmapiiristä ja siitä, että alue on 

helposti lähestyttävä. (Raunio 2001a, 14). 
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Osaajat haluavat sijoittua alueelle, jossa he voivat käyttää osaamistaan. Osaajien päätök-

sissä sijoittumisalueestaan korostuukin työn mielekkyyden ja työn tarjoamien mahdollisuuk-

sien tärkeys. Osaajat arvostavat korkealle luovaa ongelmanratkaisuympäristöä eli kiinnosta-

via ja haasteellisia työtehtäviä. Luova ongelmaratkaisuympäristö voi muodostua yhdestä 

suuresta yrityksestä lukuisine työmahdollisuuksineen tai pienestä yrityksestä suurine toimin-

nallisine vapausasteineen. Luovan toimintaympäristön painoarvo voi muodostua osaajien 

päätöksen teossa rahallisia kannustimia suuremmaksi (kuva 5). (Raunio & Linnamaa 2000, 

43). 

 

 

KUVA 5.  Ympäristön eri elementtien ja niiden rajapintojen tärkeysjärjestys asuinseutua va-

littaessa. (Raunio & Linnamaa 2000, 46). 

 

Kuvassa 5 on esitetty ympäristön eri elementtien tärkeys osaajien valitessa asuinseutuaan. 

Osaajat arvostivat tärkeimmäksi tekijöiksi työhön ja uraan liittyvät tekijät. Taloudelliset  syyt, 

palkka ja asumiskustannukset ja asumiseen liittyvät tekijät, asuinalueen viihtyisyys ovat vai-

kuttavuudeltaan yhtä suuria tekijöitä. Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät syyt kuten perhe, 

suku ja ystävät vaikuttavat enemmän päätöksenteossa kuin alueen tarjoamat palvelut.  

 

Lisäämällä osaavan työvoiman sitoutumista alueeseen voidaan asuin- ja elinympäristön 

avulla lisätä myös yritysten sitoutumista alueeseen (Linnamaa 1999, 28). Asuin- ja elinympä-

ristön laadun merkitys osaajien valitessa asuin- ja työympäristöään on kasvanut viime vuo-

sina. Seuraavassa luvussa käsitelläänkin tarkemmin asuin- ja työympäristön laadun osate-

kijöitä sekä näiden jäsentymistä alueen kilpailukyvyn elementeiksi. 
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4.3 Asuin- ja elinympäristön laatu alueen kilpailukykytekijänä 

 

4.3.1  Asuin- ja elinympäristön laadun määritelmät  

 

Asuin- ja elinympäristö muodostuu fyysisistä, toiminnallisista, taloudellisista ja sosiaalisista 

kokonaisuuksista, jotka määrittelevät ihmisen päivittäisen toiminnan puitteet. Asuinympäristö 

muodostuu asunnosta ja sen välittömään läheisyyteen kuuluvasta pihapiiristä sekä naapu-

rustosta. (Raunio & Linnamaa  2000, 27). 

 

Asuinympäristön arvottaminen on subjektiivinen asia, eikä sen hyvyydelle voida rakentaa 

yksiselitteisiä mittareita. Hyvä asuinympäristö on ympäristö, jossa ihmiset viihtyvät. Viihty-

vyyteen vaikuttavat useat osatekijät, joiden määrä ja painoarvo vaihtelevat yksilön tarpeista 

riippuen. Siihen vaikuttavat esimerkiksi esteettinen ympäristö, hyvät palvelut, liikenneyhtey-

det, naapurit ja sosiaaliset kontaktit. Asuinympäristössä viihtyminen lisääntyy, kun asukkaat 

oppivat tuntemaan lähiympäristöään ja luovat uusia ihmissuhteita naapuristoon. (Kytö 1988, 

48-49). 

 

Elinympäristö on asuinympäristöä laajempi käsite. Se käsittää asuinympäristön lisäksi toi-

minnot, joita yksilö normaalissa toiminnassaan käyttää. Elinympäristö pitää sisällään mm. 

työpaikan, harrastukset ja näiden kautta avautuvat välittömään asuinympäristöön kuulumat-

tomat ympäristöt. (Raunio & Linnamaa  2000, 27). 

 

Elinympäristön valintaan vaikuttavat henkilökohtaiset mieltymykset. Sama elinympäristö ei 

tyydytä jokaisen yksilön henkilökohtaisia mieltymyksiä. Tämä näkyy mm. muuttamiseen vai-

kuttavissa syissä. Kaupunkeihin muutetaan ensisijaisesti elintason kohottamisen, kaupungin 

läheisille alueille ”elämänlaadun” kohottamisen vuoksi ja maaseudulle sekä elämälaadun 

että elintason kohottamisen mutta myös ihmissuhteiden vuoksi (Kainulainen 2002, 27). 

 

Hyvinvointiin liittyvien tekijöiden ennustetaan nousevan entistä keskeisempään rooliin muut-

tamispäätöksiä tehtäessä tulevaisuudessa (Kainulainen 2002, 27). Asukkaiden yksilöllisen 

hyvinvoinnin merkitys korostuu silloin, kun alueita tarkastellaan paikallisina elinympäristöinä 

(Kuitunen 1986, 7). 

 

Yksilöllinen hyvinvointi voidaan määritellä resursseihin tai tarpeisiin perustuen. Tarpeisiin 

perustuvassa ajattelussa yksilön keskeiset perustarpeet tulevat tyydytetyiksi. Resurssi-mää-

rittelyssä hyvinvoinnilla tarkoitetaan voimavaroja, joiden avulla ihmiset voivat ohjata elä-

määnsä. Resurssimäärittelyssä painotetaan usein persoonattomia hyvinvoinnin osa-tekijöitä, 

joita ovat mm. asunto-olot ja koulutus. Myös tyydytettyjä tarpeita voidaan pitää resursseina. 
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Ne ovat resursseja, joiden avulla ihminen voi tyydyttää muita tarpeitaan. Perustarpeiden 

ollessa kunnossa, voi ihminen keskittää toimintansa myös vähemmän tärkeiden tarpeiden 

tyydyttämisen. (Kytö 1981, 41-43). 

 

Ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus on jatkuvaa sekä monitahoista. Mikäli alue 

kykenee luomaan yksilön kannalta toivottavia ominaisuuksia sisältävän ympäristön, saavat 

ihmiset vahvasti positiivisia kokemuksia, jotka sitovat yksilöitä ympäristöönsä. Ihmiset luke-

vat ympäristön välittämiä viestejä ja sovittavat oman käytöksensä ympäristön mukaisesti. 

Ympäristön välittämät sanattomat viestit on ymmärrettävä, jotta tilassa ja tilanteessa on 

mahdollista toimia vallitsevien sääntöjen mukaisesti. Tämä selittää osittain ihmisten hakeu-

tumista vastaaviin olosuhteisiin, joissa ne ovat aikaisemmin tottuneet toimimaan. (Rapoport 

1976, 11; Raunio & Linnamaa 2000, 27). 

 

Alueen kilpailukyvyn tarkoituksena on kohottaa alueen ihmisten hyvinvointia. Tämä näkyy 

pitkällä aikavälillä esimerkiksi verotaakan helpottumisena tai palvelujen parantumisena. (Ko-

lehmainen 2001, 124). Asuin- ja elinympäristön laatu on osaltaan muodostamassa alueen 

kilpailukykyä. Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin asuin- ja elinympäristön laadun muodos-

tumista alueen kilpailukykytekijäksi.              

                    

4.3.2 Asuin- ja elinympäristön laatu osana alueen kilpailukykyä 

 

Asuin- ja elinympäristön laatu on osa alueen kilpailukykyä. Asuin- ja elinympäristön laatu 

muodostuu alueen kilpailueduksi vasta kun sen tekijät vahvistavat alueen vetovoimaisuutta. 

Asuin- ja elinympäristön laadun ominaisuudet voivat tuottaa kilpailuetua, jos ne erottavat 

alueen muista alueista, muodostuvat tärkeiksi alueen valinnassa ja vastaavat osaajien niille 

asettamia vaatimuksia. (Raunio 2001b, 131-134). 

 

Kilpailuetua voi syntyä, jos osaajien preferenssit ja alueen ominaisuudet kohtaavat toisensa. 

Kohtaamisesta syntyy alueelle vahvuus. Vahvuus voi muodostua kilpailueduksi, jos se erot-

tuu kilpailijoista ja kohderyhmä tunnistaa sen vahvuudeksi. Lisäksi vahvuudella on oltava 

suuri merkitys osaajien asuinseudun valinnassa. (Raunio 2001b, 135). Kuvassa 6 havainnol-

listetaan kilpailuedun syntymistä, kun alueen ominaisuudet ja osaajien preferenssit kohtaa-

vat. 
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KUVA 6. Kilpailuedun muodostuminen asuin- ja elinympäristöntekijöiden ja osaajien prefe-

renssien kohtaamisesta. (Raunio  2001b, 134). 

 

Asuin- ja elinympäristön laadun muodostuminen selkeästi alueen kilpailueduksi on vaikeaa, 

sillä ihmiset ovat yleensä melko tyytyväisiä omien asuinseutujensa ominaisuuksiin. Osaajien 

kohdalla asuinseudun valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet kansainvälistymisen myötä. 

Mahdollisuuksien lisäännyttyä ei ole enää kysymys pelkästään tyytymättömyydestä yhteen 

alueeseen vaan, että muut alueet tarjoavat oleellisesti enemmän kuin nykyinen asuinseutu. 

Alueen vetovoimaisuus onkin aina vain osittain sisältäpäin rakennettavissa ja sen lopulta 

määrittelee muiden samoista osaajista kilpailevien alueiden vetovoimaisuus. (Raunio & Lin-

namaa 2000, 155).   

 

On myös huomioitava, että osaajien preferenssit ja alueen ominaisuudet muuttuvat koko 

ajan. Kysymyksessä on muuttuva dynaaminen prosessi. Prosessin tehokas hyödyntäminen 

vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta alueen ja sen tavoittelemien kohderyhmien välillä. (Raunio 

2001 b., 135).  

 

Asuin- ja elinympäristön laatu muodostuu osatekijöiden kokonaisuudesta. Tässä tutkimuk-

sessa asuin- ja elinympäristön laadun kokonaisuus on jaettu Linnamaata (1999) soveltaen 

neljään elementtiin: fyysinen, toiminnallinen, taloudellinen ja sosiaalinen ympäristö. Linna-

maan elementit kuvaavat hyvin sitä kokonaisuutta, josta asuin- ja elinympäristö muodostuu. 

Näitä elementtejä ja niiden mahdollisuuksia muodostua alueen kilpailueduiksi selvennetään 

Linnamaan ja Raunion (2000) ”Asuin- ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailuky-

    

      KILPAILUETU

Osaajat pitävät vahvuutena ja asuinseutunsa 
valinnan kannalta tärkeänä

kohderyhmä tiedostaa alueiden väliset erot
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vyssä ” tutkimuksen tuloksien kautta. Tutkimuskohteena oli viisi kaupunkiseutua: Seinäjoen, 

Jyväskylän, Porin, Tampereen, Turun ja Helsingin seudut.  

 

Alueen fyysinen ympäristö muodostuu alueen rakennetusta ympäristöstä ja luonnosta. Fyy-

sisen ympäristön korkea laatu on tärkeässä roolissa, kun osaajat valitsevat asuinseutuaan. 

Sen vahvuudeksi voidaan nimetä viihtyisän asuinympäristön luominen alueen asukkaille. 

Taulukossa 2 on kuvattu asuinalueen viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, joita arvostetaan 

eniten.   

 
TAULUKKO 2. Asuinseudun valinnassa tärkeitä tekijöitä (%). (Raunio 2001b, 136). 

Kaupunkiseutu Helsinki Turku Tampere Jyväskylä Pori Seinä-
joki 

Koko 
aineisto

Puistojen ja viheralueiden 
riittävyys ja laatu 86 88 97 88 85 79 87 

Asuinympäristön puhtaus  
ja saasteettomuus 86 94 96 97 95 96 94 

Luonnonläheisyys tai 
helppo saavutettavuus 79 86 91 87 87 87 85 

 

Huolimatta fyysisen ympäristön suuresta merkityksestä osaajien sijoittumispäätöksissä, siitä 

ei kuitenkaan ole helppo muodostaa alueelle kilpailuetuelementtiä. Eri alueet tarjoavat useita 

erilaisia asuin- ja asumisympäristövaihtoehtoja asukkailleen urbaanista hyvinkin maaseutu-

maiseen, joten alueiden on vaikea erottua toisesta alueesta fyysisen ympäristön avulla. 

(Raunio 2001b, 135-136). 

 

Jotta fyysiset tekijät muodostaisivat alueelle kilpailuetua, tulisi niiden tyydyttää asukkaiden 

monia tarpeita samanaikaisesti (Raunio & Linnamaa 2000, 26-27). Tämä ei kuitenkaan ole 

käytännössä mahdollista. Fyysisen ympäristön suunnittelussa olisikin hyvä muistaa kolme 

perusperiaatetta: 

1. Mikään suunnittelu ei ota huomioon kaikkia tarpeita ja preferenssejä samanaikai-

sesti. Fyysisen ympäristön suunnittelussa onkin keskityttävä niihin, jotka ovat tär-

keimpiä. 

2. Olennaista on tietää, kuka käyttää fyysistä ympäristöä ja mihin tarkoitukseen, sillä 

tarpeet ja preferenssit ovat joustavia ja muuttuvat toiminnan ja käyttäjäryhmien 

mukaan. 

3. Perustarpeet, kuten yksityisyys ja turvallisuus, voidaan nähdä universaaleina. Nii-

den tyydyttäminen on kulttuurisidonnaista. Fyysistä ympäristöä rakennettaessa 

on tunnettava kohderyhmän tapakulttuuri, jotta sen tarpeet voidaan tyydyttää.  

     (Kurpat 1985, 185; Raunio & Linnamaa 2000, 27-28)  
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Osaajat arvostavat fyysisen ympäristön viihtyvyyden lisäksi myös ekologista kestävyyttä. 

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen asettaa uusia haasteista alueiden raken-

tamiselle tulevaisuudessa. Rakentamisessa painopiste onkin uusien entistä kestävämpien 

yhdyskuntarakenteiden ja asumismuotojen etsimisessä. (Lahti & Heinonen & Huhdanmäki & 

Martamo & Norvasuo 1996, 27).  

 

Myös asuinalueen lähiympäristön luontoalueilla on viihtymisen kannalta suuri merkitys. 

Suomessa puhtaan ja lähes koskemattoman luonnon löytämien ei ole vaikeaa, kun tilannetta 

verrataan Keski- tai Etelä-Euroopan tilanteeseen. Suomalaiset alueet ovat tässä mielessä 

hyvässä asemassa kilpailtaessa osaajista kansainvälisillä markkinoilla. (Lahti, Heinonen, 

Huhdanmäki, Martamo & Norvasuo 1996, 27).  

 

Toiminnallinen ympäristö muodostuu alueen tarjoamista palveluista ja alueen saavutetta-

vuudesta. Toiminnallisen ympäristön tuottamista palveluista tärkeimpiä tutkimuksen mukaan 

ovat peruspalvelut. Peruspalvelut jakautuvat päivittäin tarvittaviin palveluihin ja perusturvalli-

suuteen. Päivittäin tarvittavia palveluja ovat muun muassa liikuntamahdollisuudet, tervey-

denhoitopalvelut ja lasten päivähoitomahdollisuudet. Niin sanotuilla ylellisyyspalveluilla ja 

pienen ryhmän käyttämillä erikoispalveluilla on vähemmän merkitystä osaajien tehdessä 

sijoittumispäätöksiään. (Rautio 2001b, 136-137). 

 

Alueiden tarjoamiin peruspalveluihin ollaan yleensä tyytyväisiä ja eroja alueiden välillä on 

vaikea saada esiin. Peruspalveluista koulutusmahdollisuudet ovat tärkeimpiä yksittäisiä te-

kijöitä, jotka vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Toiminnallisella ympäristöllä on mahdollisuus 

muodostua kilpailueduksi lähinnä silloin, kun alue pystyy tarjoamaan monipuolisempia kou-

lutusmahdollisuuksia verrattuna toisiin alueisiin. Suurilla kaupunkiseuduilla on paremmat 

mahdollisuudet tarjota asukkaille erikois- tai painotettuja luokkia. Ylellisyyspalveluiden  osal-

ta eroja eri alueiden välillä on helpompi saada näkyviin. Tietyille ryhmille ylellisyyspalveluilla 

onkin suuri merkitys. Ne eivät silti muodostu helposti kilpailuetutekijäksi vähäisen merkittä-

vyytensä takia koko väestön keskuudessa. Ylellisyyspalvelut vaikuttavatkin lähinnä alueen 

sisäiseen muuttoon enemmän kuin alueiden väliseen muuttoon. (Rautio 2001b, 137). 

 

Liikenneyhteyksien merkitys asuinpaikkaa valittaessa vaihtelee osaajien sille antaman mer-

kityksen mukaan. Esimerkiksi hyvät paikallisliikennejärjestelyt koetaan tärkeiksi, jos ne on 

hyvin järjestetty, kuten tilanne on Helsingissä. Suurissa kaupungeissa kansainvälisten liiken-

neyhteyksien tarve on suurempi. (Raunio 2001b, 138). 

 

Alueiden on mahdollista parantaa toiminnallisen ympäristön tehokkuutta parantamalla pal-

veluiden kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta sekä lisäämällä tehokkuutta palvelutuotan-

nossa ja sen rahoittamisessa. Toiminnallisen tehokkuuden lisäämisen painopiste on toimi-
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vuuden lisääminen yksityisillä markkinoilla. Tässä suhteessa alue voi vaikuttaa tehokkuuteen 

poistamalla itse aiheuttamiaan markkinavääristymiä ja vähentämällä elinkenoelämän ja 

asukkaiden päivittäisessä kanssakäymisessä syntyviä transaktiokustannuksia. Markkinavää-

ristymien  poistaminen alueilta onnistuu korvaamalla yleisveroja maksuilla ja purkamalla 

hallinnollisia ja taloudellisia rakenteita aluetaloudessa. (Laurila 2000, 15).  

 

Taloudellisella ympäristöllä puolestaan tarkoitetaan alueen elinkustannuksia eli palveluiden 

hintoja, asumiskustannuksia, veroäyrin hintaa jne. Yksittäisistä taloudellisista tekijöistä po-

tentiaalista kilpailuetua tuottavat selkeästi puolison työpaikkamahdollisuudet. Esimerkiksi 

Helsingin seutu saa huomattavaa kilpailuetua muihin alueisiin nähden hyvien työpaikkamah-

dollisuuksien kautta. Toisaalta Helsingin kilpailuetua heikentää asumiskustannuksien kalleus 

ja asuntojen vaikea saatavuus. Tätä kompensoi osittain korkeampi palkkataso. (Raunio 

2001b, 139-141). 

 

Tätä ajatusta tukee Maleckin ja Bradburyn (1992) Yhdysvalloissa toteuttama osaavan työ-

voiman keskittymiä käsittelevä tutkimus. Tutkimuksen mukaan osaajat keskittyvät suurem-

piin keskuksiin, koska ne tarjoavat parempia ja monipuolisempia työ- ja uramahdollisuuksia 

kuin pienemmät alueet. Toisaalta suuremmissa kaupungeissa on myös mahdollisuus vaihtaa 

työpaikkaa ilman, että täytyisi vaihtaa asuinaluetta. (Malecki ja Bradbury 1992; Raunio 

2001b, 145). 

 

Sosiaalinen ympäristö puolestaan muodostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja niistä 

sosiaalisista verkostoista, joissa ihmiset päivittäin toimivat. Tyytyväisyys sosiaalisiin tekijöihin 

eri alueiden välillä on erittäin tasaista. Varsinaisia kilpailuetuja näiden tekijöiden varassa 

alueelle on vaikea luoda. Merkittävän yksityiskohdan muodostavat paluumuuttajat, jotka 

muodostavat pienemmille paikkakunnille merkittävän osaajien virran. Paluumuutossa on 

kuitenkin kyse enemmänkin elämäntyylin valinnasta ja sopeutumisesta vallitseviin olosuhtei-

siin. Paluumuuton osalta kilpailuetu muihin alueisiin verrattuna muodostuu alueeseen sitou-

tumisen voimakkuudesta. Toisaalta jos alueelle muuttajista huomattavan suuri osa on pa-

luumuuttajia, se saattaa viestiä alueen heikosta vetovoimasta eli alue ei todellisuudessa 

houkuttele alueelle ulkopuolisia tulokkaita. (Raunio 2001b, 141-143). 

 

Alueen fyysinen, taloudellinen, toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö ovat kaikki tärkeitä 

kilpailukyvyn elementtejä, mutta niistä on vaikea muodostaa alueelle kilpailuetua. Eri ele-

menttien mahdollisuuksista muodostua alueen kilpailueduksi voidaan vetää neljä johtopää-

töstä (Raunio 2001b, 146): 

1. Fyysinen tai toiminnallinen ympäristö eivät tuo alueelle selkeää kilpailuetua osaa-

jien houkuttelussa, mutta niillä ovat tärkeä merkitys alueiden kilpailukyvyn muo-

dostumisessa 
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2. Taloudellisen ympäristön tekijöistä kilpailuetua tuovat pääasiassa puolison työ-

paikkamahdollisuudet sekä seudun laajat työmarkkinat ja kiinnostava sekä haas-

teellinen työympäristö eli ns. luova ongelmanratkaisuympäristö 

3. Sosiaalisen ympäristön tekijöistä kilpailuetua tuovat osaajien voimakas kiintymi-

nen kotiseutuunsa ja sen tarjoamaan sosiaaliseen verkkoon 

4. Osaajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä nykyisten asuinseutujensa tarjoamiin 

ominaisuuksiin, joten vetovoimaisuutta kilpailueduksi saakka lisäävän tekijän tu-

lisi olla osaajien arvostama ja selkeästi korkeatasoisempi kuin muilla alueilla.  

 

Kaikki kilpailukyvyn elementit riippuvat toisistaan. Alueen kilpailukyvyn kehittäminen edel-

lyttääkin kokonaisvaltaista otetta, elementtien välisten riippuvuuksien tunnistamista ja huo-

mioon ottamista. (Sotarauta & Mustikkamäki & Linnamaa 16). Yksittäiset tekijät kuten työ-

paikan kiinnostavuus, alueen imago, sosiaaliset suhteet, tietoisuus alueesta ja sen ominai-

suuksista, asunnon laatu jne. ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään arvottajan 

mieltymysten kautta. Muutos yhdessä tekijässä tai niiden välisissä suhteissa vaikuttaa sekä 

osiin että kokonaisuuteen.  (Raunio & Linnamaa 2000, 19). 

 

Kun alueet pyrkivät käyttämään asuin- ja elinympäristön laatua kilpailuetuna, on niiden 

huomioitava siihen olennaisesti liittyvä alueen imago ja alueen markkinointi (Raunio & Lin-

namaa 2000, 31). Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus syventyä varsinaisesti alueen ima-

gotekijöihin tai alueen markkinointiin, mutta näitä tekijöitä ei myöskään voida kokonaan ohit-

taa. Seuraavassa luvussa käsitellään alueen imagon muodostumista ja alueen markki-

nointia. 

 

4.4 Imago alueen vetovoimaisuuden luojana 

 

Lash ja Urry (1994) ovat sanoneet, että globalisoituneen talouden aikana mikään alue ei voi 

olla olemassa ilman imagoa (Lars & Urry 1994; Raunio & Linnamaa 2000, 32). Tämän vuok-

si tässä tutkimuksessa käsitellään lyhyesti aihealuetta. Aluksi on tähdellistä täsmentää ja 

erotella toisistaan muutamia käsitteitä, joita käytetään yleisesti alueen imagosta puhutta-

essa.  

 

Profiloinnin avulla pyritään vaikuttamaan tietoisuuteen alueen ominaisuuksista. Profilointi on 

alueen tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista muodostunut selkeä informatiivinen 

viesti. Profiili ei välttämättä erota aluetta muista vastaavia mahdollisuuksia tarjoavista kau-

punkiseuduista, vaan nostaa esiin sen tärkeimmät ominaisuudet. (Raunio 2001c , 154). 
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Alueen identiteetti puolestaan saa ihmiset tuntemaan yhteenkuuluvuutta tietyn alueen kans-

sa. Siitä voidaan erotella alueen sisäinen ja ulkoinen identiteetti. Alueen sisäisellä iden-

titeetillä tarkoitetaan ihmisten samaistumista tiettyyn alueeseen, paikallistunnetta. Ulkoinen 

identiteetti puolestaan tarkoittaa yleistä mielikuvaa alueesta. Ulkoinen identiteetti määritellä 

usein alueen imagoksi. (Virtanen 1999, 5-9). 

 

Alueen imagoon liitetään usein symboleja. Esimerkiksi New Yorkin imagoon liitetään voi-

makkaasti Manhattanin silhuetti. Alueen imago voi olla myös kollektiivinen eli useat alueet 

kuuluvat tässä mielessä ryhmään, esimerkiksi yliopistokaupungit ja kylpyläkaupungit. Imago 

voidaan määritellä myös dynaamiseksi eli alueella on valmiutta uusille ideoille, tai vastakoh-

taisesti perinteistä kiinni pitäväksi. Vahva ja selkeästi erottuva imago luo omaleimaisen alu-

een, joka usein muodostuu myös matkailukohteeksi. (Virtanen 1999, 10-12). 

 

Alueet pyrkivät erilaisilla toimilla parantamaan imagoaan eli parantamaan alueesta omak-

suttua mielikuvaa alueen ulkopuolella. Alueella olevien näkyvien ja näkymättömien imagote-

kijöiden kehittäminen on osa aluemarkkinointia ja alueen kehittämistoimenpiteitä. Alueen 

Imago voidaan jakaa kahteen osaan: alueesta yleisesti viestivä osa-alue ja markkinointivies-

tinnän osa-alue. (Äikäs 2002, 5). 

 

Alueesta yleisesti viestivä imago näkyy eräänlaisena alueen peilinä. Se on alueen ominai-

suuksia peilaava tekijä, jolla on sekä historiallinen kehityskaari että nykytodellisuuteen kyt-

keytyviä ominaisuuksia kuten esimerkiksi elinolojen ja asunolosuhteiden parantaminen. 

Markkinointiviestinnän kohdalla imago on selkeämmin ulkoisen mielikuvan tuottaja, joka val-

jastetaan markkinointikäyttöön, ennen kaikkea  elinkeino- sekä investointipolitiikan ja matkai-

lun näkökulmasta. Kuntakuvakehitys on luonteeltaan stabiilimpaa kuin markkinointiviestintä, 

jossa erilaiset kampanjatyyppiset hankkeet voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla. (Äikäs 

2002, 5).   

 

Imago on alueen erityispiirre, joka voi muodostua sen historiasta, nykyisestä seudulle leimal-

lisesta ominaisuudesta, toiminnosta tms. (Rautio 2001c, 155). Alueella voi olla myönteinen, 

kielteinen tai mitäänsanomaton imago, koska se kuvaa sitä miten muut kokevat ja mistä he 

tuntevat alueen. (Virtanen 1999, 9-10). 

 

Imagolla tai mielikuvalla yleensä tarkoitetaan sitä, miten ihmiset havaitsevat meidät ja millai-

sina he meitä pitävät. Kysymys on silloin lähinnä ulkoisesta kuvasta. Sisäinen kuva on puo-

lestaan se, miten me itse havaitsemme tai miellämme itsemme. Imagon ja mielikuvan syn-

tymisessä ihmisten mieliin vaikuttavat sekä havaitsija tai viestin tulkitsija että mielikuvan 

muodostamisen kohde. Muistettava on kuitenkin, että ihmisten tarkkaavaisuutta ohjaavat 

aina jonkinlaiset ennakko-odotukset kohteesta. (Karvonen 2001, 9). 
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Alueen mielikuva perustuu  tunne-elämyksiin, joissa sekoittuvat ympäristön fyysiset ominai-

suudet siinä tapahtuviin toimintoihin ja niihin liittyviin ihmisiin (Virtanen 1999, 9-10). Mieliku-

vaan pyritään vaikuttamaan profiilin, imagon ja paikan markkinoinnin avulla. (Raunio 2001c, 

155). 

 

Alueen mielikuva yksilön mielessä voi muotoutua monien kanavien välityksellä. Sosiaalisilla 

suhteilla on suuri merkitys mielikuvan luomisessa. Sukulaissuhteiden, työkavereiden, ystä-

vien ja jne. kautta on mahdollista saada paljon tietoa eri alueista. Myös yrityksissä, oppilai-

toksissa ja erilaisissa organisaatioissa tieto alueista leviää ja yritysten rekrytointikanavat  

nostavat esiin eri kaupunkiseutuja. Julkisella sanalla on merkitystä alueen imagoon samoin 

kuin alueella järjestettävillä tapahtumilla. (Raunio 2001c, 48-50). 

 

Mielikuvan kohteen pyrkimyksenä on antaa tietty kuva alueesta eli alue haluaa tällöin profi-

loitua. Todellisuus ja todellinen toiminta tarjoaa kaikkein uskottavinta ja kestävintä ainesta 

mielikuvien muodostamiseen. Mielikuvan viestintä on lupaus ihmisille ja sille täytyy löytyä 

myös katetta todellisuudesta. Usein imago käsitetään ainoastaan ulkonäön asiaksi, mutta 

tosiasiassa visuaalinen ilme on vain yksi tekijä, jonka kautta mielikuvaa muodostetaan. Esi-

merkiksi alueen rakennusten visuaalinen ilme antaa useimmille ensivaikutelman paikkakun-

nasta – jota voi olla vaikea murtaa. (Karvonen 2001, 10) 

 

Imagoasioiden yhteydessä puhutaan usein myös alueiden vetovoimatekijöistä ja houkuttele-

vuudesta. Näillä tarkoitetaan sellaisia myönteisiä asioita, jotka saavat yrityksiä ja henkilöitä 

hakeutumaan alueelle. Imago ja vetovoimatekijä sisältävät samoja osatekijöitä, mutta eivät 

ole toistensa kanssa identtisiä, sillä imagohan voi olla negatiivinen, kun taas vetovoimateki-

jöitä ei voida määritellä kuin positiivisiksi tekijöiksi. (Virtanen 1999, 9-10). 

 

Alueiden markkinoinnin tarkoituksena on muokata imagosta löyhästi yhteen liittyvien usko-

musten sijaan mahdollisimman hyvin alueen tavoitteita palveleva kokonaisuus mm. imagoa 

syventämällä ja profiileja ohjaamalla (Kotler & Haider & Rein 1993, 141; Raunio 2001c, 157).  

 

Paikan markkinointi ei ole ainoastaan imagon rakentamista. Tavoitteena on vahvistaa yhtei-

sön ja alueen kykyä sopeutua muuttuville markkinoille, tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja 

ylläpitää alueen elinvoimaisuutta. Alueen markkinointi on onnistunut, kun asukkaat, työ-

voima, yritykset ja investoijat tuntevat odotustensa täyttyvän.(Kotler, Haider & Rein 1993, 18; 

Raunio 2001c, 158). 

 

Alueiden  ongelmana on usein se, että yritetään kalastaa samalla syötillä samaa kohderyh-

mää. Usein eri alueilla on samantapaiset kesäjuhlat ja alueita kuvataan luonnonkauniiksi, 

vihreäksi ja ystävälliseksi. Alueet myös mielellään mieltyvät IT-osaajina ja tarjoavat alueen 
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asukkaille monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja hyvät liikenneyhteydet muualle. Vaarana 

samankaltaisessa markkinoinnissa on, että markkinointiponnisteluista huolimatta alue ei 

erotu muista. (Karvonen 2001, 10). 

 

Alueiden markkinointi, imagon rakentaminen ja profiloituminen kasvattavat jatkuvasti merki-

tystään alueiden välisen kilpailun kiristyessä ja kansainvälistymisen edetessä. Alueiden on 

tehtävä itsensä tunnetuksi, sillä mielikuvien täyttämässä mediayhteiskunnassa alue ei ole 

olemassa ilman siitä muodostuneita mielikuvia. Hyvin suunnitellulla alueen markkinoinnilla 

voidaan vaikuttaa siihen, tukevatko vai estävätkö mielikuvat alueen kehittymistä haluttuun 

suuntaan. Alueen tarjoamat hyvätkään mahdollisuudet eivät edistä sen kehitystä, jos kohde-

ryhmä ei ole niistä tietoinen. Alueen markkinoinnin tarkoituksena onkin herättää kohderyh-

män kiinnostus ja muokata kohderyhmän olemassa olevia mielikuvia, jotta alue kehittyisi 

parhaalla mahdollisella tavalla. (Raunio 2001c, 166).   

 

Imagorakentamisessa on muistettava: 

• Markkinointiviestinnän perusteet ja oikeellisuus 

• Ei yksittäisiä kampanjoita, vaan pitkäjänteistä kehitystyötä elinkeinoelämän ja pk-

teollisuuden tarpeet huomioiden 

• Tarkka harkinta ydinkohteisiin ja osaamisen markkinointiin 

• Asiakas- ja kohderyhmäajattelu viestinnän ja markkinoinnin taustalla – myös alu-

een asukkaiden huomioiminen 

• Viestinnän on johdettavaa haluttuun toimintaan alueella – viestinnän ja markki-

noinnin seurantajärjestelmien rakentaminen ja testaus.  

(Äikäs 2002, 26) 

 

Paikan markkinointi kiteytyy neljään toimintoon: 

1. Suunnittelemalla oikea sekoitus yhdyskunnan ominaispiirteitä ja palveluja 

2. Toimittamalla paikan tuotteet ja palvelut tehokkaalla tavalla, helposti saavutetta-

valla tavalla 

3. Asettamalla vetovoimaisia kannustimia/kiihokkeita tämänhetkisille ja potentiaali-

sille tavaroiden ja palvelujen ostajille ja käyttäjille 

4.  Edistämällä paikan arvoja ja imagoa niin, että potentiaaliset käyttäjät ovat täysin 

tietoisia paikan erityisistä kilpailueduista. 

(Kotler & Heider & Rein 1993, 18; Raunio & Linnamaa 2000, 34)  
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4.5 Etelä-Karjalan imago 

 

Eteläkarjalaisuus on voimakkaan identiteetin realiteetti, joka tulisi erottaa irti laajemmasta 

karjalaisuudesta. Eteläkarjalaiselle identiteetille luonteenomaista ovat tutut sodat ja raja-

muutokset, tietty teollisen perinteen aktiivinen ylläpitäminen, oman aseman hakeminen ny-

kyisestä Suomen aluejärjestelmästä sekä toimivat yhteiskuntasuhteet muihin alueellisiin 

kehittäjätahoihin. (Äikäs 2002, 10).  

 

Saimaankaupunki-hankkeen yhteydessä selvitettiin Etelä-Karjalan identiteettiä ja imagoa. 

Tutkimuksessa Saimaankaupunki-alueen identiteetin keskeisimmiksi tekijöiksi nousivat kar-

jalaisuus ja sen nykyaikainen soveltaminen, eräänlainen positiivinen heimokulttuuri ja yhtei-

sökulttuuri sekä omaan paikkakuntaan (kylään, kaupunginosaan tms.) liittyvä omanarvon-

tunne. Eteläkarjalaista toimintatapaa kuvataan ”elämisen taitona”, jossa erilaisuuden, vie-

rauden sekä tutustumisen teemat kietoutuvat toisiinsa. Alueelle asettuminen koetaan hel-

poksi ja alue tunnetaan suvaitsevaisuudesta. Karjalaisuus, luonnonolot, raja-alueen historia, 

kansainvälisyys ja alueen nykyiset mahdollisuudet kietoutuvat yhteen ”ei-tärkeileväksi” kult-

tuuriksi. Eteläkarjalaiset ovat paikkasidonnaisia ja motivoituneita alueensa kehittämiseen. 

Tähän on vaikuttanut alueen teollisuuden rakenne, joka on suosinut ja suosii pitkäaikaisia 

työsuhteita. (Turunen 2002, 10-11). 

 

Ympäristöllä on keskeinen asema paikallistunteen kehittymiselle. Luontoympäristö, erityi-

sesti Saimaa, nähdään ainutlaatuisena resurssina Etelä-Karjalassa. Toisaalta rakennetulla 

ympäristöllä ei ole niin selvästi vaikutusta alueidentiteetin muodostumiseen kuin luontoympä-

ristöllä. (Äikäs 2002, 8). 

 

Etelä-Karjalan identiteetti kuvastaa hyvin tilannetta, joka on globaalisti tapahtumassa myös 

muualla. Yhteisöllisyyden pohjaksi on tietoisesti valittu maantieteellinen alue, elämäntapa, 

alakulttuuri, kieli, murre, etninen tausta jne. Eteläkarjalaisen yhteisökulttuurin ilmentymänä 

voi pitää esimerkiksi sitä, että omaan yhteisöön kuuluviin jäseniin pidetään yhteyttä muita 

enemmän ja kaikkia heimon jäseniä kohdellaan ”tasavertaisesti”. Tässä ilmiössä saattaa 

ilmetä tosin negatiivisia piirteitä eräissä tapauksissa, kun yhteisön jäseniltä odotetaan sa-

manarvoisuutta. Tällöin oman itsensä esille nostaminen saatetaan nähdä negatiivisena 

”heimolaisuuteen” kuulumattomana ilmentymänä. (Äikäs 2002, 9). 

 

Etelä-Karjalan identiteetille leimallista on regionalistinen ajattelu, jota voi negatiivisesti luon-

nehtia nurkkapatrioottisuutena. Positiivisessa mielessä regionalistisuus näkyy siinä, että 

eteläkarjalaiset ovat ylpeitä siitä, mitä alueelta poislähteneet tahot tai henkilöt ovat aikaan 
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saaneet muualla. Tästä hyvä esimerkki on Arvi Lind, joka on oma-aloitteisesti pitänyt yllä 

eräänlaista eteläkarjalaista  imagoa. (Äikäs 2002, 9). 

 

Etelä-Karjala on tunnetusti vahvaa perusteollisuuden aluetta. Suurteollisuus on tuottanut 

alueelle hyvinvointia sekä yhteisöjä, joiden myötä aleen teollisuus- ja elinkeinorakenne on 

yksipuolistunut. Vahvan teollisen perinteen takia suhtautuminen yrittäjyyteen ja esimerkiksi 

käsityöläisammatteihin on ollut varovaista ellei peräti kielteistä. Tämä on jättänyt jälkensä 

alueen yrittämisen ja teollisuuden ilmapiiriin. (Äikäs 2002, 15).  

 

Etelä-Karjalan alueen identiteettiin vaikuttaa voimakkaasti myös alueen kahden voimakes-

kuksen - Lappeenrannan ja Imatran - välinen kilvoittelu. Nykytilanteessa voimasuhteet näi-

den kahden kaupungin välillä ovat varsin tasapainoiset Lappeenrannan suuremmasta koos-

ta huolimatta. (Äikäs 2002, 18-19). 

 

4.6 Yhteenveto 

 
Yritysten sijoittuminen alueelle on tärkeää alueen menestymisen kannalta. Toiminnan tur-

vaamiseksi yritys tarvitsee koulutettua työvoimaa. Siitä onkin muodostunut yritystoiminnan 

tärkein resurssi. Alueiden tavoitteena on luoda sellainen toimintaympäristö, joka tukee yri-

tystoiminnan ja inhimillisen pääoman sijoittumista alueelle.  

 

Perinteisesti osaava työvoima on muuttanut työn perässä. Tulevaisuudessa yritykset etsivät 

osaavaa työvoimaa. Onkin mahdollista, että yrityksiä sijoittuu niille alueille, joilla osaava työ-

voima haluaa asua. Asuin- ja elinympäristön merkityksen koulutetun työvoiman asuinpaikka-

kunnan valintapäätöksissä odotetaan kasvavan. Asuin- ja elinympäristön laatu muodostuu 

alueen fyysisen, toiminnallisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön kokonaisuudesta. 

Asuinympäristö sisältää asunnon ja sen välittömän läheisyyden. Elinympäristö on asuinym-

päristöä laajempi käsite. Siihen liitetään kuuluvaksi asuinympäristön lisäksi ne toiminnot, 

joita yksilö käyttää normaalissa toiminnassaan.  
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KUVA 7. Yritysten, osaajien, asuin- ja elinympäristön sekä koulutuksen ja tutkimuksen muo-

dostama dynaaminen kokonaisuus (Ståhle & Sotarauta 2003, 133). 

 

Elinympäristön valintaan vaikuttavat yksilön henkilökohtaiset mieltymykset. Elinympäristön 

valinnassa on entistä enemmän painottuneet yksilölliseen hyvinvointiin liittyvät tekijät. Asuin- 

ja elinympäristön laatu on osaltaan nostamassa alueen kilpailukykyä, jonka tarkoituksena on 

kohottaa asukkaiden hyvinvointia. Kuvassa 7 on havainnollistettu yritysten, koulutuksen, 

osaajien sekä asuin- ja elinympäristön muodostamaa kokonaisuutta.     

 

Mediayhteiskunnassa alueiden on markkinoitava itseään. Hyvistä alueen ominaisuuksista ei 

ole hyötyä, jollei kohderyhmä ole niistä tietoinen. Alueen on luotava positiivinen mielikuva 

 
        PROFIILI

Kasvukeskuksen kasvun 
hyödyntäminen Täydennyskoulutus

Uudet yritykset Muuntokoulutus

Yritysten osaamistason Peruskoulutus
nostaminen

     Koulutettu työvoima
  yritysten tärkein resurssi

    Yritysten kilpailukyky 
   edellyttää jatkuvaa 
      kouluttautumista

Yritykset            Osaajat    Koulutuspalvelut
sijoittuvst          kouluttavat      keskeinen osa

sinne            itseään       asuin- ja elin-
missä           jatkuvasti        ympäristöä

on osaajia 
Riittävä 

alan tihen- 
tymä vetää 
puoleensa 

osaajia 

    Asuin- ja elinympäristö
      vetovoimatekijä
   osaajien houkuttelussa

Fyysinen 
ympäristö

Taloudellinen 
ympäristö

Toiminnallinen 
ympäristö

Sosiaalinen
ympäristö

Kehittämiskonsepti ja toimivat verkostot

Yritykset Koulutus 
Tutkimus

Osaajat Asuin- ja 
elinympäristö
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ulkopuolisille kohderyhmille. Mielikuvan luomisen on perustuttava alueen todellisiin vahvuuk-

siin. Alue ei voi luoda katteettomia mielikuvia, vaan se on luotava todellisten ydinheteiden ja 

-osaamisen ympärille.  

 

 

5. EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

Edellisten lukujen teoreettinen tarkastelu luo pohjan tämän tutkimuksen empiiriselle osalle. 

Empirian tarkoituksena on tuoda esiin ne asuin- ja elinympäristön laadulliset tekijät, jotka 

vaikuttavat asuinpaikkakunnan valintaan. Lisäksi sen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, 

millainen on Etelä-Karjala asuin- ja työympäristönä. Empiirisen tutkimuksen kohderyhmänä 

ovat korkeasti koulutetut nuoret Etelä-Karjalassa. Tutkimuksen tuloksien toivotaan antavan 

viitteitä alueellisen kehitystyön suunnitteluun, jotta entistä suurempi osa Etelä-Karjalassa 

korkeasti koulutetuista nuorista sijoittuisi pysyvästi alueelle.  

 

Tässä tutkimuksessa esitetyt tulokset ovat LTY:stä vuosina 1997-2000 valmistuneiden hen-

kilöiden mielipiteitä. Se on ensimmäinen osa suunnitteilla olevaa laajempaa tutkimuskoko-

naisuutta. Samantyyppinen kyselytutkimus on tarkoitus toteuttaa myös muissa yliopistoissa 

ja Etelä-Karjalan oppilaitoksissa. Muiden yliopistojen kohdalla suunniteltuna kohderyhmänä 

ovat niissä opiskelevat eteläkarjalaiset nuoret. Jatkotutkimukset toteutetaan, mikäli rahoitus 

niihin järjestyy. Koska vastaajat koostuvat LTY:ssä opiskelleista nuorista, esitellään seuraa-

vassa luvussa yliopisto lähemmin.   

 

5.1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LTY 

 

LTY on teknisiin ja kauppatieteisiin erikoistunut yliopisto. Lappeenrannassa teknisten tietei-

den opetus alkoi vuonna 1969 ja kauppatieteiden vuonna 1991. LTY:n syntyvaiheisiin liittyy 

1960-luvulla käyty keskustelu Itä-Suomen yliopiston sijaintipaikasta. Kiista ratkesi kompro-

missiin, missä Lappeenrannan lisäksi yliopistot sijoitettiin myös Kuopioon ja Joensuuhun. 

(Michelsen 1994). LTY aloitti toimintansa Lappeenrannan teknillisenä korkeakouluna 

(LTKK); vuoden 2003 alusta alkaen nimi muutettiin LTY:ksi. 

 

Vuonna 1969 LTY:ssä aloitti opintonsa 39 koneinsinööriopiskelijaa (Michelsen 1994). Ny-

kyisin opiskelijoita on yli 4500. Opiskelijoiden määrä pyritään kasvattamaan vuoteen 2010 

mennessä 5000:ksi (Toiminta- ja taloussuunnitelma 2001-2004, 1). LTY kouluttaa sekä dip-

lomi-insinöörejä että kauppatieteiden maistereita. Diplomi-insinöörejä valmistuu energia-, 

kemian-, kone-, sähkö-, tieto- ja ympäristötekniikan sekä tuotantotalouden koulutusohjel-
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mista. Kauppatieteiden maistereiden pääainevaihtoehdot ovat laskentatoimi, rahoitus, kan-

sainvälinen markkinointi, johtaminen ja organisaatiot, yritysjuridiikka, hankintojen johtaminen, 

tietojohtaminen ja teknologiatutkimus.  

 

LTY on perustamisestaan lähtien pyrkinyt luomaan poikkeuksellisen tutkimus- ja opetuspro-

fiilin. Opetuksen ja tutkimuksen painopiste on kovan tekniikan lisäksi myös kaupallisissa ja 

kieliaineissa (Michelsen 1994, 66). Tänä päivänä LTY:n erityisvahvuutena onkin tekniikan ja 

talouden korkeatasoisen osaamisen yhdistäminen. Yliopiston toimintaan tuo oman erityis-

piirteensä sen sijainti EU:n ja Venäjän rajalla. LTY:n toiminta profiloituu kolmelle pääalueelle: 

perusteollisuus, tieto- ja sähkötekniikka sekä talous.  

 

LTY on osaamisaloillaan Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän veturi. Sen yhtenä strategiana 

on vaikuttaa Etelä-Karjalan ja koko itäisen Suomen kehitykseen. LTY:n tavoitteena on edis-

tää vaikutusalueellaan yritystoiminnan kehittymistä ja syntymistä sekä lisätä alueen teknistä 

ja taloudellista sivistystä. Tavoitteiden saavuttamiseksi LTY tekee tiivistä yhteistyötä elinkei-

noelämän, Kareltek Oy:n ja ammattikorkeakoulujen kanssa. (Toimintasuunnitelma 2000-

2006, 2). 

 

5.2 Tutkimusaineisto 

 

Tätä tutkimusta varten kerättiin empiiristä aineistoa kyselyn, aikaisempien tutkimuksien, ti-

lastojen ja kirjallisuuden avulla. Kyselytutkimuksella kerättiin aineistoa tämän pro gradu -tut-

kimuksen lisäksi myös Riikkisen (2002) pro gradu -tutkimusta varten. Riikkisen aiheena oli: 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun alueellinen vaikuttavuus. Riikkinen suoritti kyselyn 

vuonna 2001. Kysely postitettiin kahdessa erässä: ensimmäinen erä lähetettiin toukokuussa 

ja toinen erä kesäkuussa 2001. Kyselylomake (liite 1) koostui LTY:n rehtorin Markku Lukan 

allekirjoittamasta saatekirjeestä ja yksitoistasivuisesta kyselylomakkeesta (Riikkinen 2002, 

67). 

  

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki vuosien 1997-2000 välisenä aikana LTY:ssä 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. LTY:stä valmistui valitulla aikavälillä 

yhteensä 1364 henkilöä. 1326:n valmistuneen postitustiedot selvitettiin LTY:n ja Väestöre-

kisterikeskuksen rekistereiden avulla. Näistä 43 oli kohderyhmään kuulumattomia eli he oli-

vat suorittaneet muun kuin ylemmän korkeakoulututkinnon LTY:ssä. Lisäksi posti oli palaut-

tanut 9 kyselyä tuntemattoman osoitteen vuoksi. Kysely osoitettiin lopulta 1274:lle LTY:stä 

valmistuneelle henkilölle. Riikkisen kyselyyn hyväksyttävästi vastasi 544 henkilöä ja vastus-

prosentiksi muodostui 42.7. Vastausprosenttia pidettiin melko hyvänä, joten uusintakierrosta 

ei järjestetty. (Riikkinen 2002, 66-67). 
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Kyselyyn vastanneista 23 oli jättänyt vastaamatta kysymyksiin, jotka käsittelivät Etelä-Karja-

laa asuinpaikkana. Tätä tutkimusta varten saatiin siis 521 kappaletta hyväksyttäviä vastauk-

sia ja vastausprosentiksi muodostui näin ollen 40.9.  

  

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus rakentuu seuraavista kyselytutkimuksen avulla saa-

duista tiedoista: taustatiedot, tiedot siitä, kuinka kauan vastaaja on asunut Etelä-Karjalassa, 

asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat tekijät sekä vastaajien mielipiteet Etelä-Karjalan 

fyysisestä, toiminnallisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. 

 

Kerätty aineisto analysoitiin SPSS 10.1 for Windows -tilasto-ohjelman avulla. Vastausten 

jakaumia tutkittiin numeerisesti ja graafisesti. Tuloksia esitetään lähinnä suorien jakaumien 

ja suhteellisten osuuksien avulla. Lisäksi tutkittiin eräiden taustamuuttujien vaikutuksia tu-

losten jakaumiin. Tutkittavina taustamuuttujina käytettiin ikää, sukupuolta ja sitä kuinka kau-

an vastaaja oli asunut Etelä-Karjalassa. Taustamuuttujien vaikutuksia tuloksiin selvitettiin 

ristiintaulukoinnin avulla.   

  

5.3 Aineiston luotettavuus    

 

Tutkimuksen tekemisestä on hyötyä vain silloin, kun tutkimustulokset ovat luotettavia ja us-

kottavia. Tulosten luotettavuus aikaansaadaan menetelmien tarkalla ja luotettavalla doku-

mentoinnilla sekä tutkimuksen eri osien kriittisellä tarkastelulla. (Uusi-Simola & Varjonen 

1995, 83). Tutkimuksen luotettavuuden arviointi jaetaan tavallisesti aineiston reliabiliteettiin 

ja validiteettiin. 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauskohteen toistettavuutta. Mittauksen ja tutki-

muksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabe-

lius voidaan todeta usealla eri tavalla. Tulos on esimerkiksi reliaabeli silloin, jos kaksi arvioi-

jaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai jos samaa henkilöä tutkitaan eri tutkimuskierroilla ja 

saadaan sama tulos molemmilla kerroilla. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2001, 213).  

 

Tässä tutkimuksessa kyselyn reliabiliteettia alentaa se, että vastaaja on voinut ymmärtää 

kyselylomakkeen kysymykset väärin. Kyselylomake oli kuitenkin "Etelä-Karjala asuinpaik-

kana" -osiota lukuun ottamatta täsmälleen samanlainen kuin Puumalaisen (1997) tutkimuk-

sessa, joten se oli ”testattu” näiltä osin valmiiksi. Kyselylomakkeen reliabiliteettia paransi se, 

että suurimmassa osassa kysymyksiä vastausvaihtoehdot oli luokiteltu valmiiksi. "Etelä-

Karjala asuinpaikkana" -osiossa kysymykset oli laadittu professori Kotosen ja Riikkisen yh-

teistyönä. Lisäksi kysymykset oli testattu parilla entisellä opiskelijalla. 
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Validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on 

tarkoituskin mitata. Validiutta voidaan tarkastella eri näkökulmista. Niitä ovat esimerkiksi 

ennuste-, tutkimusasetelma- ja rakennevalidius. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2001, 213-

214). 

 

Tämän tutkimuksen validius pyrittiin varmistamaan perehtymällä asuin- ja elinympäristön 

laadun teoriaan sekä aikaisempiin tutkimuksiin ennen kyselylomakkeen laatimista. Kyselyn 

huolellisella suunnittelulla pyrittiin varmistamaan, että se tuottaa tutkimuksen kannalta oleel-

lista ja luotettavaa tietoa. Lisäksi pyrittiin varmistamaan, että vastaajat ymmärtävät kysymyk-

set ja käytetyt termit samoin kuin tutkija. Kyselylomakkeen saatekirjeessä kuvattiin tutkimuk-

sen luonne ja tuloksien käyttötarkoitus, jotta vastaajille muodostuisi selkeä kuva tutkimuksen 

tarkoituksesta ja tavoitteista. 

 

Reliabiliteetin ja validiteetin avulla tarkastellaan tutkimuksen sisäistä luotettavuutta. Tutki-

muksen ulkoisella luotettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkittu näyte tai otos edus-

taa perusjoukkoa. Sisäinen ja ulkoinen luotettavuus yhdessä muodostavat tutkimuksen ko-

konaisluotettavuuden. Se määrittelee sen, kuinka hyvin aineistoon voidaan luottaa. Kaikkiin 

luotettavuuden osiin on kiinnitettävä riittävästi huomiota, jotta tutkimuksen kokonaisluo-

tettavuus muodostuisi hyväksi. (Uusitalo 1991, 86). 

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmä edustaa hyvin perusjoukkoa eli korkeasti koulutettuja nuo-

ria Etelä-Karjalassa. Empiirinen aineisto antaa kuitenkin hyvin suppean kuvan eteläkarja-

laisten nuorten mielipiteistä. Mikäli suunnitellut jatkotutkimukset toteutetaan, paranee tutkitta-

van aihealueen kokonaisluotettavuus. 

 

5.4 Etelä-Karjala asuinpaikkana 

 

Tässä luvussa analysoidaan kyselytutkimuksen avulla saatu empiirinen aineisto. Luvussa 

esitetään kyselyyn vastanneiden taustatiedot, heidän näkemyksensä asuinpaikan valintaan 

vaikuttavista tekijöistä sekä heidän mielipiteensä Etelä-Karjalan fyysisestä, toiminnallisesta, 

taloudellisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä.  

 

5.4.1 Vastaajien taustatietoja 

 

Kyselyyn vastasi 349 miestä ja 170 naista. Vastaajista kaksi ei ilmoittanut sukupuoltaan. 

Naisten osuus kaikista vastanneista oli vajaa 33 %. Tilastokeskuksen mukaan  LTY:stä vuo-

sina 1997-1999 perustutkinnon suorittaneista oli naisia 28.5 % (Tilastokeskus 2001). Tämän 
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tutkimuksen sukupuolijakauma vastaa melko hyvin valmistuneiden todellista sukupuolija-

kaumaa.   

 

Miespuolisten vastaajien osuus oli noin 67 %. Osuus ei ole poikkeuksellisen korkea, koska 

kyseessä ovat teknillisestä korkeakoulusta valmistuneet opiskelijat. Raunio & Linnamaan  

tutkimuksessa miesten osuus vastanneista oli 76 % ja Porissa tehdyssä ”It-alan paluumuut-

tajaselvityksessä” vastanneista 72 % oli miehiä. Vastaajien sukupuolijakauma vahvistaa 

käsitystä osaamisintensiivisten ja teknologiaan painottuvien alojen miesvaltaisuudesta. 

(Raunio & Linnamaa 2000, 49). 

 

Vastaajista suurin osa oli alle 35-vuotiaita. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli alle 30-vuoti-

aita ja peräti 92 % vastanneista alle 35-vuotiaita. Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esiin 

nuorten mielipiteitä Etelä-Karjalasta asuinpaikkana. Aineiston ikäjakauma tukee hyvin tätä 

tavoitetta. Kuvassa 8 on esitetty vastaajien sukupuolijakaumat ikäryhmittäin.  
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 KUVA 8. Vastaajien sukupuolijakauma ikäryhmittäin. 

 

Vastaajista eniten eli 28 % oli valmistunut tuotantotalouden (tuta) koulutusohjelmasta (kuva 

9). Vastanneista 20 % oli valmistunut energiatekniikan (ente), 19 % kauppatieteiden (kati), 

14 % kemiantekniikan (kete), 11 % konetekniikan (kote) ja 9 % tietotekniikan (tite) koulutus-

ohjelmasta. Yksi vastaus saatiin sähkötekniikan (säte) koulutusohjelmasta valmistuneelta. 

Suhteellisesti eniten naisten vastauksia saatiin kauppatieteiden ja kemiantekniikan koulutus-

ohjelmista valmistuneilta. (kuva 9).   

 

Eri koulutusohjelmista saatujen vastauksien jakaumat vastasivat hyvin todellisia valmistunei-

den koulutusohjelmajakautumia. Vuosien 1997-2000 välisenä aikana tuotantotalouden kou-

lutusohjelmasta valmistui 337, energiatekniikan koulutusohjelmasta 233 ja kemiantekniikan 

koulutusohjelmasta 208 opiskelijaa. (Tilastoja ja tunnuslukuja 2000). 
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KUVA 9. Vastaajien lukumäärä koulutusohjelmittain. 

 

Vastaajista noin 31 % oli asunut alueella neljä vuotta tai vähemmän. 5-9 vuotta alueella asu-

neita vastaajia oli alle 48 %. Yhteensä alle 10 vuotta alueella asuneita oli noin 79 vastaajista. 

10-19 vuotta alueella asuneiden vastaajien määrä oli erittäin vähäinen. 10-14 vuotta alueella 

asuneita vastaajia oli vain noin 3 % ja 15-19 vuotta asuneita ainoastaan 1.5 %. Yli 20 vuotta 

alueella asuneita vastaajia oli noin 17 %. Kuvassa 10 havainnollistetaan sitä, kuinka kauan 

vastaajat ovat asuneet Etelä-Karjalassa. 
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KUVA 10. Kuinka kauan vastaajat ovat asuneet Etelä-Karjalassa? 

 

Vastaajista yli 21 % oli asunut Etelä-Karjalassa aloittaessaan opinnot LTY:ssä. Opintojen 

päätyttyä suurin osa valmistuneista oli sijoittunut muualle kuin Etelä-Karjalan alueelle. Val-

mistumisen jälkeen alueelle oli jäänyt vain alle 17 % vastanneista. Etelä-Karjalaan oli opinto-

jen päätyttyä sijoittunut noin 5 % vähemmän vastaajia kuin mitä alueella oli ollut vastaajien 

aloittaessa opinnot. Voidaankin sanoa, että Etelä-Karjala on ollut suurimmalle osalle vastaa-

jista ainoastaan opiskelupaikkakunta.  
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5.4.2 Asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Kohderyhmälle lähetetyssä kyselylomakkeessa pyrittiin aluksi selvittämään asuinpaikkakun-

nan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Lomakkeella mainittiin 15 asuin- ja elinympäristön laadul-

lista tekijää, jotka kuvasivat alueen fyysistä, toiminnallista, taloudellista ja sosiaalista ympä-

ristöä. Vastaajat arvioivat näitä tekijöitä viisiportaisella asteikolla: "hyvin paljon", "melko pal-

jon", "jonkin verran", "vähän" tai "ei lainkaan" (kuva 11). Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus 

kirjoittaa mielipiteitään muista asuinpaikkakunnan valintaan liittyvistä tekijöistä avoimessa 

kysymyksessä. 

 

% mielestä vaikuttaa hyvin tai melko paljon

78,0%

73,8%

70,9%

59,2%

55,9%

49,2%

49,6%

49,4%
47,5%

43,7%

43,4%

41,4%

36,7%

32,0%
24,1%Arkkitehtuuri

Alueen imago

Ystävät ja suku

Julkisetpalvelut

Yksityisetpalvelut

Elinkustannukset

Harrastusmahdollisuudet

Turvallisuus

Koulutusmahdollisuudet

Vesistöjen läheisyys

Asumisvaihtoehdot

Liikenneyhteydet

Puhtaus ja lunoto

Alueen viihtyisyys

Työmahdollisuudet

 
KUVA 11. Asuinpaikkakunnan valintaan  vaikuttavat tekijät. 

 

Yli 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat melko tai 

hyvin paljon työmahdollisuudet, asuinalueen viihtyisyys sekä alueen puhtaus ja luonnonlä-

heisyys. Yli puolet vastaajista katsoi liikenneyhteyksien ja asumisvaihtoehtojen vaikuttavan 

voimakkaasti valintatilanteessa. Noin puolelle vastaajista tärkeitä olivat vesistöjen läheisyys, 

koulutusmahdollisuudet ja alueen turvallisuus. Alueen elinkustannuksilla, yksityisillä ja julki-

silla palveluilla sekä sukulaisilla ja ystävillä oli vähemmän merkitystä valintatilanteessa. Vä-

hiten asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttivat alueen imago ja aluearkkitehtuuri.  
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Avoimessa kysymyksessä 15 vastaajaa oli kirjoittanut asuinpaikkakunnan valintaan vaikutta-

van lisäksi puolison työllistymismahdollisuudet. Tämä lisää työn merkitystä asuinpaikkakun-

nan valinnassa entisestään. Vastaajien mielestä asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat 

myös opiskelupaikan sijainti, alueen viihtyvyys, syntymäseutu, työmatkan pituus ja sen ruuh-

kaisuus, asuntojen hintataso, saatavuus ja arvonnousu, paikkakunnan maantieteellinen si-

jainti, veroäyri, ilmasto-olosuhteet, lasten koulu ja hoitopaikka, alueen kansainvälisyys, maa-

seudunrauha sekä alueen kulttuuritarjonta. 

 

Fyysinen 
ympäristö:
Viihtyisyys

74 %

Toiminnallinen 
ympäristö:

Liikenneyhteydet
60 %

Taloudellinen 
ympäristö:

Työ-
mahdollisuudet

78 %

Sosiaalinen 
ympäristö: 

Turvallisuus
49 %

Työmahdollisuudet Viihtyisyys Liikenneyhteydet Turvallisuus
 

KUVA 12.  Asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat tärkeimmät ympäristön ominaisuudet. 

 

Tuloksissa korostuivat alueen taloudelliset ja fyysiset ominaisuudet. Valintatilanteessa talou-

dellisen ympäristön tekijöistä kaikkein eniten päätökseen vaikuttavat alueen tarjoamat työ-

mahdollisuudet ja fyysisen ympäristön tekijöistä asuinalueiden viihtyisyys. Fyysisen ympä-

ristön merkitystä lisää vielä se, että alueen puhtaus ja luonnonläheisyys arvostettiin lähes 

yhtä tärkeäksi tekijäksi asuinalueiden viihtyvyyden kanssa. Toiminnallisen ympäristön teki-

jöistä eniten vaikuttivat liikenneyhteydet ja sosiaalisen ympäristön tekijöistä alueen turvalli-

suus. (kuva 12). 

 

Alueen työmahdollisuudet nousivat selkeästi tärkeimmäksi tekijäksi myös alle 35-vuotiaiden 

tuloksissa. Suurimmat erot alle 35-vuotiaiden tuloksissa verrattuna kokoaineistoon löytyivät 

liikenneyhteyksien ja elinkustannusten merkittävyyksien arvioinneissa. Liikenneyhteyksiä piti 

tärkeinä noin 61 % ja elinkustannuksia noin 45 % alle 35-vuotiaista vastaajista. Kummankin 

tekijän kohdalla arvot kokonaistuloksissa olivat lähes 2 % alhaisemmat. Muiden asuinpaikka-

kunnan valintaan vaikuttavien tekijöiden kohdalla alle 35-vuotiaiden tulokset olivat lähes 

identtiset koko aineiston tulosten kanssa.  
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Naisilla prosenttiosuudet nousivat lähes kaikkien tekijöiden kohdalla miehiä korkeammaksi. 

Yli 80 % naisista oli sitä mieltä, että asuinpaikkakunnan valintaan hyvin tai melko paljon vai-

kuttavat työmahdollisuudet ja alueen viihtyvyys. 77 % naisista arvosti alueen puhtautta ja 

luonnonläheisyyttä. Turvallisuuden koki 60 % naisista vaikuttavan päätöksen tekoon, kun 

taas miehistä vain vajaat 45 %. Eroja syntyi myös yksityisten ja julkisten palvelujen arvotuk-

sissa. Noin puolet naisista oli sitä mieltä, että yksityiset ja julkiset palvelut vaikuttavat päätök-

siin. Vastaavasti miehistä yksityisten palveluiden katsoi vaikuttavan reilu 41 % ja julkisten 

palveluiden alle 38 %. Muiden tekijöiden kohdalla sukupuolella ei ollut merkittävää vaikutusta 

tuloksiin. 

 

Raunion & Linnamaan (2000) tutkimuksessa arvioitavia asuinpaikkakunnan valintaan vai-

kuttavia tekijöitä olivat työ ja ura, taloudelliset tekijät, asuinympäristö, perhe ja suku, ystävät 

sekä palvelut. Saaduissa tuloksissa tekijöiden tärkeysjärjestys vaihteli selkeästi iän mukaan. 

Tärkein tekijä kaikissa ikäryhmissä oli työ ja ura eli haastavat ja mielenkiintoiset työtehtävät. 

Sen merkitys korostui erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. 35-vuotiaiden ja sitä vanhempien 

ikäryhmien tuloksissa asumisen ja asuinympäristön tekijät korostuivat ja ohittivat taloudelliset 

tekijät. Tähän katsottiin vaikuttavan iän myötä saavutettu taloudellisen tilanteen vakiintumi-

nen ja / tai arvostusten muuttuminen. Miesten tärkein syy paikkakunnalle sijoittumispäätök-

sessä oli työhön ja uraan liittyvät tekijät. Naiset pitivät lähes yhtä tärkeinä asuinympäristöön 

liittyviä tekijöitä sekä työhön ja uraan liittyviä tekijöitä. (Raunio & Linnamaa 2000, 50-52).   

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia Raunion & Linnamaan tutkimuksen tu-

loksien kanssa. Molemmissa tutkimuksissa tärkeimmäksi tekijäksi paikkakunnalle sijoittu-

mispäätöksessä nousivat työhön ja uraan liittyvät tekijät. Erittäin suuri merkitys oli myös 

asuinympäristön fyysisillä ominaisuuksilla. Niiden merkitys asuinpaikkakunnan valintatilan-

teessa korostuu erityisesti naisilla ja Raunion & Linnamaan tutkimuksen mukaan myös van-

hemmissa ikäryhmissä.  

 

Osaajien mieltymykset asuinpaikkakunnan suhteen eivät todennäköisesti mainittavasti eroa 

valtaväestön mieltymyksistä, vaan ovat hyvinkin samansuuntaiset. Sen sijaan osaajilla on 

huomattavan suuret mahdollisuudet valita työpaikkansa kansallisilta tai kansainvälisiltä työ-

markkinoilta. Kyse ei siis niinkään ole tyytymättömyydestä nykyiseen asuinpaikkakuntaan 

kuin muualla avautuvista mahdollisuuksista, jotka tarjoavat jotakin oleellisesti enemmän kuin 

nykyinen asuinseutu. (Raunio & Linnamaa 2000, 155).  

 

Korkeasti koulutetut osaajat haluavat käyttää osaamistaan. Heidän päätöksissään alueelle 

sijoittumisessa korostuu työn saatavuuden lisäksi työn mielekkyys ja sen tarjoamat kehitys-

mahdollisuudet. (kpl 4.2, s. 30). Voidaankin sanoa, että korkeasti koulutettu nuori sijoittuu 

valmistumisen jälkeen ensisijaisesti paikkakunnalle, joka tarjoaa hänelle mielenkiintoiset työ-
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paikka- ja uramahdollisuudet. Päätökseen vaikuttavat myös puolison työnsaanti ja uramah-

dollisuudet alueella.  

 

Vuosien 1997-2000 välisenä aikana LTY:stä valmistui yhteensä 1364 ylemmän korkeakou-

lututkinnon suorittanutta opiskelijaa. Kuitenkin vain 17 % heistä oli jäänyt Etelä-Karjalan alu-

eelle opintojen päätyttyä. Määrä on huolestuttavan vähäinen, kun huomioidaan Etelä-Karja-

lan työllisten työntekijöiden ikärakenne (kpl. 2.3, s. 14).    

 

Etelä-Karjalassa kilpailu laadukkaasta työvoimasta kiristyy tulevaisuudessa; tätä tosiasiaa ei 

ole vielä tunnistettu alueen kaikissa yrityksissä (Etelä-Karjalan kauppakamari 2002). LTY 

hillitsee muuttoliikettä kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle, mutta Etelä-Karjalan yritys- 

ja elinkeinoelämä eivät tällä hetkellä kykene täysipainoisesti vastaanottamaan LTY:n tuotta-

maa korkeasti koulutettua työvoimaa. (Riikkinen 2002, 138) 

 

Yritysten ja LTY:n lähentymistä estävät työelämän edustajien vähäiset mahdollisuudet vai-

kuttaa alansa opetukseen sekä yrityksen edustajien puutteellinen asiantuntemus LTY:n tuot-

tamasta koulutuksesta (Vehmaa 1997, 108). Yhteistyön kehittäminen sekä aktiivisuus yli-

opiston ja yrittäjien välillä ovat parhaita keinoja, joilla alueen yritysten tarpeet ja LTY:n tuot-

tama laadukas teknistaloudellinen osaaminen kohtaavat Etelä-Karjalassa tulevaisuudessa 

nykyistä paremmin.  

 

Toisaalta Etelä-Karjala on tunnetusti vahva perusteollisuusalue, jossa suhtautuminen yrittä-

jyyteen on ollut varovaista ellei jopa kielteistä (kpl. 4.5). Yrittäjyyden tulisikin saada vahvempi 

asema alueella. Yrittäjyyskasvatus voitaisiin aloittaa jo koulutuksen varhaisessa vaiheessa 

asenteiden muokkaamisella ja yrittäjyyden imagon nostamisella. Yhteistyö yritysmaailman 

edustajien kanssa olisi tässä erittäin tärkeää. Elinkeinoelämän tulisi järjestää koulutuksen 

avuksi sopivia yrityskontakteja. Ylemmillä koulutustasoilla yrittäjyys ja yritteliäisyys tulisi olla 

oppilaitosten perusresursseissa ja osana kaikkia opetusohjelmia. (Etelä-Karjalan kauppaka-

mari 2002). 

 

Työn lisäksi asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat voimakkaasti paikkakunnan fyysiset 

ominaisuudet. Asuinalueiden viihtyisyys sekä alueen puhtaus ja luonnonläheisyys ovat teki-

jöitä, joita arvostetaan asuinpaikkakuntaa valittaessa. Eri alueet tarjoavat asukkailleen kui-

tenkin useita erilaisia asuin- ja asumisympäristövaihtoehtoja (kpl. 4.3.2). Asuinpaikkakunnan 

fyysiset ominaisuudet eivät yleensä muodostu valintatilanteessa yhtä määrääväksi tekijäksi 

kuin työpaikan saanti, mutta korkealaatuinen asuinympäristö on usein edellytys alueelle 

muuttamiselle. 
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Neljässä seuraavassa luvussa tarkastellaan Etelä-Karjalan asuin- ja elinympäristön laadul-

listen tekijöiden tuloksia. Kyselyssä lueteltiin joukko väitteitä alueen fyysisestä, toiminnalli-

sesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Vastaajat arvioivat väitteitä asteikolla: 

"täysin samaa mieltä", "jokseenkin samaa mieltä", "en osaa sanoa", "jokseenkin eri mieltä" ja 

"täysin eri mieltä". Lisäksi jokaisen osion lopussa vastaajilla oli mahdollisuus vastata avoi-

meen kysymykseen. 

 

5.4.3 Etelä-Karjalan fyysinen ympäristö 

 

Alueen fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan alueen rakennettua ympäristöä ja luontoa (kpl 

4.3.2). Mielipiteitä Etelä-Karjalan fyysisestä ympäristöstä kerättiin kahdeksan väittämän avul-

la. Vastaajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä seuraaviin väittämiin:  

- alueella on riittävästi erilaisia asuinmahdollisuuksia  

- asunnot ovat korkealaatuisia  

- asuinalueet ovat viihtyisiä  

- alueen kunnallistekniikka on hyvin hoidettu  

- aluearkkitehtuuri on hyvä  

- alueella on riittävästi laadukkaita puistoja ja muita viheralueita  

- asuinympäristö on puhdas  

- asuinympäristö on luonnonläheinen.  

 

Kuvassa 13 on esitetty niiden vastaajien tulokset, jotka olivat annettujen väitteiden kanssa 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä.  

 

KUVA 13. Etelä-Karjalan fyysinen ympäristö. "Mitä mieltä olet Etelä-Karjalasta asuin- ja 

elinympäristönä?" 

 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä

59,2 %

58,6 %

39,3 %

75,1 %

79,1 %

84,3 %

86,6 %

94,3 %

Arkkitehtuuri

Kunnallistekniikka

Korkealaatuiset asunnot

Viihtyisyys

Viheralueet

Asumismuodot

Puhtaus

Luonnonlöheisyys
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Vastaajien mielipiteet Etelä-Karjalan fyysisestä ympäristöstä olivat erittäin positiivisia. Yli 90 

% vastaajista oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Etelä-Karjalan asuinympäristö on 

luonnonläheinen. Yli 80 %:n mielestä asuinalueet ovat puhtaita ja alueella on erilaisia asuin-

mahdollisuuksia. Yli 70 %:n mielestä alueella on riittävästi puistoja ja muita viheralueita sekä 

alueen asuinalueet ovat viihtyisiä. Yli puolet vastaajista piti asuntoja korkealaatuisina ja kun-

nallistekniikkaa hyvin hoidettuna. Selvästi vähiten mielipiteitä puolelleen sai väittämä ”alueen 

arkkitehtuuri on hyvä”, sillä vastaajista vain vajaa 40 % yhtyi tähän väitteeseen.  

 

Väittämien ”kunnallistekniikka on hyvin hoidettu”, ”aluearkkitehtuuri on hyvä” ja ”alueella on 

riittävästi erilaisia asumismuotoja” kohdalla yli 30 % vastaajista oli vastannut vaihtoehdolla 

"en osaa sanoa". Näistä fyysisen ympäristön tekijöistä vastaajille ei ollut ilmeisesti muodos-

tunut selkeitä mielipiteitä.    

 

Vastaajien kirjoittamissa kommenteissa korostui Lappeenrannan ja yliopiston vaikutus. Niis-

sä kritisoitiin Skinnarilan ja Sammonlahden asuinalueiden sosiaalisia ongelmia, paperi-

tehtaiden hajuhaittoja, alueen liikennejärjestelyjä ja Lappeenrannan keskustan suunnittelua. 

Positiivisena tekijänä pidettiin sitä, että yliopisto sijaitsee Saimaan läheisyydessä. Lappeen-

ranta mainittiin myös kauniiksi kesäkaupungiksi. 

 

Alle 35-vuotiaiden mielipiteet Etelä-Karjalan fyysisestä ympäristöstä ovat kaikkien tekijöiden 

osalta positiivisemmat verrattuna kokoaineistosta saatuihin tuloksiin (taulukko 3). Eniten 

eroa syntyi väittämien – alueella on puistoja ja viheralueita riittävästi, asuinalueet ovat viihtyi-

siä, asuinympäristö on luonnonläheinen ja asuinalueet ovat puhtaita – kohdalla. Alle 35-

vuotiaiden mielipiteet näistä ominaisuuksista olivat noin 2 % positiivisemmat verrattuna ko-

koaineistosta saatuihin tuloksiin. 

 

Taulukko 3. Etelä-Karjalan fyysinen ympäristö alle 35-vuotiaiden mielestä 
"Mitä mieltä olet Etelä-Karjalasta asuin- ja elinympäristönä?" 
    

Ominaisuus Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
Luonnonläheisyys 96.0 % 
Puhtaus 88.5 % 
Asumismuodot 85.4 % 
Viheralueet 81.2 % 
Viihtyisyys 77.2 % 
Kunnallistekniikka 60.1 % 
Korkealaatuiset asunnot 60.0 % 
Arkkitehtuuri 41.2 % 
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Vain muutaman tekijän kohdalla saatiin selkeä ero tuloksissa sukupuolten välille. Naisista yli 

90 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että Etelä-Karjalan asuinympäristö on puhdas. 

Miehillä vastaava osuus oli lähes 8 % alhaisempi. Naisista yli 80 %:n mielestä alueella on 

riittävästi puistoja ja muita viheralueita; vastaava miesten tulos oli noin 3 % alhaisempi. Vas-

taavasti miehistä noin 3 % enemmän kuin naisista piti alueen asuinalueita viihtyisinä ja asun-

toja korkealaatuisina. 

 

Se kuinka kauan vastaaja oli asunut Etelä-Karjalassa vaikutti jonkin verran tuloksiin. Selvästi 

muista erottuvat 15 vuotta ja kauemmin alueella asuneet. Heidän mielipiteensä Etelä-Karja-

lan fyysisestä ympäristöstä olivat kaikkien ominaisuuksien kohdalla huomattavasti positiivi-

semmat verrattuna muihin ryhmiin ja kokonaistuloksiin.  

 

Neljä vuotta tai vähemmän alueella asuneiden tuloksissa korostuivat mielipiteet alueen eri-

laisista asuinmahdollisuuksista. Yli 87 % oli sitä mieltä, että ne ovat riittävät. Arvo on yli 5 % 

korkeampi verrattuna 5-9 vuotta alueella asuneiden mielipiteisiin ja vajaa 3 % korkeampi 

verrattuna koko aineistoon. Tuloksella on todennäköisesti yhteys alueen melko hyvään ja 

monipuolisen opiskelija-asuntotilanteeseen.  

 

5-9 vuotta alueella asuneet kokivat kokonaistuloksia positiivisemmin väittämät: asuinalueet 

ovat viihtyisiä, alueella on riittävästi puistoja ja muita viheralueita, asuinympäristö on puhdas 

ja luonnonläheinen. Näiden tekijöiden, lukuun ottamatta väittämää asuinympäristö on luon-

nonläheinen, kohdalla alle neljä vuotta alueella asuneiden tulokset jäivät huomattavasti al-

haisemmiksi verrattuna 5-9 vuotta alueella asuneiden ja koko aineiston antamiin tuloksiin. 

Tämä seikka oli yllättävä, sillä yliopisto ja sen läheisyydessä sijaitseva suuri opiskelija-

asuntoalue sijaitsevat kauniilla alueella Saimaan ja hyvien ulkoilumahdollisuuksien lähei-

syydessä.  

 

Asuinpaikkakunnan fyysiset ominaisuudet ovat tärkeitä tekijöitä, kun korkeasti koulutetut 

nuoret arvioivat eri sijoittumispaikkakuntia (kpl. 4.3.2). Tyytyväisyys alueen fyysiseen ympä-

ristöön on usein tasaista eri alueiden välillä, joten fyysisestä ympäristöstä on vaikea muo-

dostaa kilpailutilanteessa alueen vahvuustekijää. Korkealaatuinen ympäristö on kuitenkin 

perusedellytys osaajien alueelle muuttamiselle. (Raunio & Linnamaa 2000, 119). Tulokset 

Etelä-Karjalan fyysisestä ympäristöstä olivat erittäin positiivisia. Lähes kaikki vastaajat olivat 

sitä mieltä, että Etelä-Karjala on luonnonläheinen asuinpaikka.   

 

Etelä-Karjalassa merkittävin luonnonympäristöön liittyvä vetovoimatekijä on eteläisen Sai-

maan vesistö, joka on yksi Euroopan laajimmista makean veden altaista. Muita luonnonym-

päristön vaikuttavuustekijöitä alueella ovat harjut, monimuotoinen metsäluonto (lehdot, se-

kametsä, kangasmetsä) sekä lukuisat pienemmät vesistöt ja järvet. (Äikäs 2002, 12-13). 
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Saimaalla on mielenkiintoinen asema pohdittaessa uusien asukkaiden saamista alueelle. 

Sitä tulisikin markkinoida monipuolisesti, sillä Saimaa erottuu Itämerestä esimerkiksi puh-

tautensa ansiosta. Viimevuosina vesistöjä vaivannut sinileväongelma on Saimaalla huomat-

tavasti vähäisempi kuin Itämerellä. Saimaa voidaan myös nähdä ”Suomen Sisäsaaristona”, 

jossa yhdistyvät omaleimainen kulttuuri, saaristolaiselämä ja suhteellisen vehmas ympäristö; 

kalastus ja metsätalous ovat koko Suomea luonnehtivia esiteollisia elämänmuotoja, jotka 

erottavat Saimaan merisaaristosta. (Äikäs 2002, 13).  

 

Vuoksella on myös tärkeä merkitys Etelä-Karjalassa. Pelkästään Imatrankoskeen liittyvä 

kansallisen kulttuurisen ja koko Suomen matkailuelinkeinon kehitystä kuvaava painoarvo on 

merkittävä. Vuoksen merkitys ei koske ainoastaan valjastettua koskimaisemaa, sillä jokivar-

siasutus Imatran alueella mahdollistaa ihmisten ja luonnon välisen jatkuvan vuoropuhelun. 

(Äikäs 2002, 13).   

 

Alueen fyysisen ympäristön tekijöiden rooli asuinpaikkakunnan valintatilanteissa korostuu 

tulevaisuudessa. Perinteisesti osaajat ovat muuttaneet työpaikkojen perässä alueelle. Tule-

vaisuudessa saattaa syntyä ns. creative class -tilanteita eli yritykset sijoittuvat sinne, missä 

osaajat asuvat. (Ståhle & Sotarauta 2003, 207) 

 

Edellisessä luvussa tarkasteltiin asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tulok-

sissa alueen fyysisistä tekijöistä asuinalueiden viihtyisyys sekä alueen puhtaus ja luonnonlä-

heisyys vaikuttivat eniten asuinpaikkakunnan valintaan korkeasti koulutettujen nuorten mieli-

piteissä. Vastaajat pitävät Etelä-Karjalaa luonnonläheisenä, puhtaana ja alueen asuinalueita 

viihtyisinä. Tuloksien perusteella voitaneenkin sanoa, että Etelä-Karjalan fyysisillä ominai-

suuksilla on hyvät mahdollisuudet edesauttaa korkeasti koulutettuja nuoria sijoittumaan py-

syvästi Etelä-Karjalan alueelle. 

 

5.4.4 Etelä-Karjalan toiminnallinen ympäristö 
 

Alueen toiminnallinen ympäristö muodostuu alueen tarjoamista palveluista ja alueen saavu-

tettavuudesta (kpl. 4.3.2). Tietoa Etelä-Karjalan toiminnallisesta ympäristöstä kerättiin 17 eri 

väittämän avulla. Esitetyt väittämät koskivat alueen terveydenhoito-, päivähoito- ja kauppa-

palveluita, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kouluja (ei LTY) sekä alueen saavutettavuutta. 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä vastanneiden vastaajien kokonaistulokset on esitetty 

kuvassa 14. Tuloksissa joidenkin väittämien kohdalla korostui voimakkaasti vaihtoehto ”en 

osaa sanoa”. Kuvassa 14 harmaa jana kuvaa vaihtoehtojen ”täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä” ja musta jana vaihtoehdon ”en osaa sanoa” tuloksia. 
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KUVA 14. Etelä-Karjalan toiminnallinen ympäristö. "Mitä mieltä olet Etelä-Karjalasta asuin- ja 

elinympäristönä?". 

 

Vastaajista yli 70 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Etelä-Karjalan päivit-

täistavarapalvelut ovat hyviä. Etelä-Karjalan vähittäiskauppapalveluiden kehittymiseen ovat 

vaikuttaneet venäläisten matkailijoiden tekemät verovapaat ostokset. Koko maan vertailussa 

Etelä-Karjalalla on yli kolmanneksen markkinaosuus tax free -ostoksissa päivittäistavara-

kaupassa ja market-ostoksissa (Ojala 2003, 1). 

 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä (harmaa)  ja ei osaa sanoa 
(musta)

85,8 %

80,8 %

50,4 %

55,7 %

19,5 %

43,7 %

25,5 %

47,5 %

52,7 %

14,6 %

13,6 %

11,1 %

35,1 %

7,1 %

11,9 %

11,1 %

6,3 %

9,0 %

13,4 %

22,9 %

40,0 %

40,2 %

40,8 %

41,0 %

42,4 %

42,7 %

47,5 %

49,2 %

55,4 %

57,6 %

58,4 %

71,1 %

78,8 %

81,4 %

Päivähoitopalvelut

Peruskoululut ja lukiot

Seutuliikenne

Yksityisten terv.palv.
laatu

Likenneyhteydet muu
Suomi

Julkisten terv.palv.
saavutettavuus

Kultturitarjonta

Julkisten terv. palv.
laatu

Yksityisten terv.palv.
saavutettavuus

Erikoisliikepalvelut

Paikallisliikenne

Ilta- ja yöelämä

Ammatillinen
koulutustarjonta

Kahvilat ja ravintolat

Liikenneyhteydet
pääkaupunkiseutu

Urheilumahdollisuudet

Päivittäistavarapalvelut
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Verovapaiden ostoksien määrä on vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla pudonnut koko 

maassa 20 %. Taantuma on vaikuttanut myös Etelä-Karjalan alueella. Imatralla kaupan-

käynti on vilkastunut Pelkola-Svetogorsk-rajanylityspaikan avauduttua kansainväliselle lii-

kenteelle. Se ei ole kuitenkaan pystynyt korjaamaan alueen kokonaistilannetta, sillä Imatran 

osuus alueen verovapaasta kaupasta on useimmilla toimialoilla edelleenkin marginaalinen 

verrattuna Lappeenrantaan. (Ojala 2003, 1).  

 

Alueen erikoisliikkeiden sekä tarjottujen vapaa-ajanviettomahdollisuuksien voidaan lukea 

kuuluvan "ylellisyyspalveluiden ryhmään". Niiden käyttäjäryhmä muodostuu usein pienestä 

määrästä käyttäjiä ja niiden merkitys kokonaistuloksissa ei nouse merkittäväksi. Kohderyh-

mälleen nämä palvelut ovat kuitenkin tärkeitä. Niiden kohdalla on huomioitava niiden sykli-

nen luonne eli eri elämänvaiheissa tarvitaan erilaisia palveluita ja niiden arvostus seuraa 

näitä vaiheita. (kpl. 4.3.2; Raunio & Linnamaa 2000, 115).  

 

Tämä on nähtävissä myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Etelä-Karjalan tarjoamien erikoislii-

kepalveluiden arvostus jäi huomattavasti päivittäistavaraliikepalveluja alhaisemmaksi. Alle 

puolet vastaajista piti Etelä-Karjalan tarjoamia erikoisliikepalveluja hyvinä. 

 

Alueen vapaa-ajanviettomahdollisuuksista eniten arvostettiin alueen tarjoamia urheilumah-

dollisuuksia. Niitä piti yli 70 % vastaajista hyvinä. Alueen urheilumahdollisuuksien korkeaa 

tulosta voidaan selittää kohderyhmän koostumuksella, yliopiston tiloissa järjestetyllä moni-

puolisella urheiluseuratoiminnalla sekä Skinnarilan alueen hyvillä hiihto- ja lenkkeilymaas-

toilla.  

 

Edellistä heikompaan tulokseen ylsivät alueen kahvila- ja ravintolatarjonta, ammatillinen kou-

lutustarjonta sekä ilta- ja yöelämä; noin puolet vastaajista oli niihin tyytyväisiä. Alle 35-

vuotiaiden miesten mielipide kahvila- ja ravintolatarjonnasta sekä ilta- ja yöelämästä nousi 

noin 10 % korkeammalle kuin saman ikäryhmän naisten tulokset. Alueen tarjoaman kulttuu-

rin arvostus oli näitäkin vähäisempää eli vain noin 40 % vastaajista oli siihen tyytyväisiä.  

 

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito on järjestetty ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

(YTHS:n) kautta. YTHS:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat terveydenhoito- ja sairaanhoito, 

mielenterveyspalvelut sekä hammashuolto. Tämän palvelun käyttö heijastuu julkisten ja yksi-

tyisten terveydenhoitopalveluiden tuloksissa. Julkisten terveyspalveluiden kohdalla noin 40 

% ja yksityisten terveyspalveluiden kohdalla noin 50 % vastaajista oli valinnut vastausvaih-

toehdoksi ”en osaa sanoa”.  

 

YTHS:n tarjoamista palveluista huolimatta vastaajista noin 40 % oli sitä mieltä, että Etelä-

Karjalan tarjoamat julkiset ja yksityiset terveydenhoitopalvelut ovat hyviä. Tulokset olivat sitä 
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positiivisemmat mitä kauemmin vastaaja oli alueella asunut. Miehistä vajaa 7 % arvosti alu-

een julkisia terveydenhoitopalveluita naisia enemmän. Vastaavasti naisten mielipiteet olivat 

noin 10 % positiivisemmat arvioitaessa alueen yksityisiä terveydenhoitopalveluita. 

 

Alueiden saavutettavuudelle asetetaan yhteiskunnassa entistä suurempia odotuksia. Globa-

lisaation eteneminen on muuttanut alueen toimintaympäristöä niin, että menestyäkseen alu-

eiden on oltava kaikkien osapuolien saavutettavissa (kpl. 2.1). Saavutettavuudella on mer-

kitystä myös osaajien asuinpaikkakunnan valintatilanteessa (ks. kuva 11, asuinpaikkakun-

nan valintaan vaikuttavat tekijät). Alueen saavutettavuuden merkitys valintatilanteessa vaih-

telee kuitenkin henkilön sille antaman painoarvon mukaan. Esimerkiksi paikallisliikenne koe-

taan usein tärkeäksi, jos se on alueella hyvin järjestetty. (kpl. 4.3.2). 

  

Etelä-Karjalan alueella toimivat kaikki tärkeimmät liikennemuodot (kpl. 3.4). Eniten vastaajat 

arvostivat alueen tarjoamia liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Yli 70 % vastaajista oli 

täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että liikenneyhteydet Etelä-Karjalan alueelta pääkaupunki-

seudulle ovat hyvät. Alueelta onkin suhteellisen nopeat tieyhteydet pääkaupunkiseudulle. 

Myös suorat juna-, linja-auto- ja lentoyhteydet on hyvin järjestetty.  

 

Hyvien liikenneyhteyksien lisäksi korkeaan tulokseen vaikuttaa se, että kyselyyn vastanneet 

henkilöt kokevat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle tärkeinä. Tärkeäksi ne todennäköi-

sesti tekee se, että lähes 61 % vastaajista oli tullut yliopistoon opiskelemaan Etelä-Suomen 

läänin alueelta (Riikkinen 2002, 76-77).  

 

Liikenneyhteyksiä muualle Suomeen piti hyvinä noin 40 % vastaajista ja alueen seutuliiken-

nettä piti hyvänä noin 23 %. Alle 35-vuotiaat kokivat liikenneyhteydet muualle Suomeen mui-

ta jonkin verran positiivisemmin. Seutuliikenteen tuloksissa korostui voimakkaasti vaihtoehto 

”en osaa sanoa”. Tulosta selittää se, että vain alle neljännes vastaajista oli asunut Etelä-

Karjalassa opintojensa alkaessa. Alueella järjestettyä pakallisliikennettä piti hyvänä noin 

puolet vastaajista. Yli 20 vuotta alueella asuneet kokivat paikallis- ja seutuliikenteen muita 

negatiivisemmin.  

 

Alueen toimintaympäristön saavutettavuutta kommentoitiin myös avoimen kysymyksen koh-

dassa. Vastaajat toivoivat entistä nopeampia yhteyksiä pääkaupunkiseudulle, lisää lentovuo-

roja sekä nopeampia ja parempikuntoisia tieyhteyksiä. Paikallisliikenteen järjestelyjä pidettiin 

opiskelijalle liian kalliina ja järjestelyjä itä-länsi-suunnassa puutteellisina.  

 

Väittämien ”alueen peruskouluissa ja lukioissa on riittävästi valinnanmahdollisuuksia” ja 

”alueen päivähoitopalvelut ovat monipuolisia” kohdalla suurin osa vastaajista oli valinnut 
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vastausvaihtoehdoksi ”en osaa sanoa”. Vaihtoehto oli valittu sitä harvemmin mitä vanhempi 

vastaaja oli, mutta sen osuus nousi kuitenkin korkeaksi kaikissa ikäryhmissä. 

 

Näiden palveluiden kohderyhmänä ovat lapsiperheet. Tulos viittaakin siihen, että näiden 

palveluiden kohdalla alueen tarjonta ja vastaajien tarpeet eivät ole kohdanneet. Vastaajat 

eivät ole kokeneet näitä toiminnallisen ympäristön tekijöitä itselleen tärkeiksi. Vastaajien 

ikäryhmät painottuivat alle 30- ja alle 35-vuotiaisiin (ks. kuva 8. vastaajien sukupuolijakauma 

ikäryhmittäin), joten vain harva vastaaja todennäköisesti oli opiskeluaikanaan kohderyhmään 

kuuluva. 

 

Yli 15 vuotta alueella asuneiden tulokset poikkesivat suuresti vähemmän aikaa alueella asu-

neiden tuloksista. Yli 40 % yli 15 vuotta alueella asuneista oli sitä mieltä, että alueen perus-

kouluissa ja lukioissa on riittävästi valinnanmahdollisuuksia, kun vastaava prosenttiosuus 

alle 10 vuotta alueella asuneiden kohdalla painui alle 10 %:iin. Päivähoitopalveluiden koh-

dalla eri ikäryhmien tulosten jakauma oli samansuuntainen edellisten kanssa, vaikkakin ero 

jäi pienemmäksi.  

 

Edellisten tuloksien lisäksi kirjoitetuissa kommenteissa vastaajat toivoivat alueen toimintojen 

sijaitsevan lähempänä toisiaan ja lapsille toivottiin enemmän ”tekemistä”. Yhdessä lomak-

keessa mainittiin positiivisena tekijänä hyvät ja lyhyet liikenneyhteydet Venäjälle, jolloin siellä 

voi ”piipahtaa” helposti ja nopeasti.  

 

Alle 35-vuotiaiden tuloksissa ei ollut useimpien tekijöiden kohdalla merkittäviä poikkeamia 

verrattuna kokoaineiston tuloksiin. Tuloksiin ei myöskään vaikuttanut se, kuinka kauan vas-

taaja oli alueella asunut. Tarkastelussa erottui muista ryhmistä ainoastaan yli 20 vuotta alu-

eella asuneet, joiden arviot alueen toiminnallisen ympäristön tekijöistä olivat muita positiivi-

semmat.  

 

Raunion & Linnamaan (2000) tutkimuksen tuloksissa asuinseudun valintatilanteessa alueen 

tarjoamista toiminnallisen ympäristön palveluista erottui tärkeydessään kaksi erilaista ryh-

mää: tärkeiden ja vähemmäntärkeiden palveluiden ryhmät. Tärkeiden palveluiden ryhmään 

kuuluivat päivittäin tarvittavat ja perusturvallisuuteen kuuluvat palvelut. Vähemmän tärkeiden 

palveluiden ryhmään kuuluivat ns. ”ylellisyyspalvelut” tai pienen ryhmän käyttämät palvelut. 

(Raunio & Linnamaa 2000, 148). 

 

Etelä-Karjalan toiminnallisen ympäristön tekijöistä vastaajat arvostivat eniten alueen tarjo-

amia päivittäistavarapalveluja, urheilumahdollisuuksia ja liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseu-

dulle. Päivittäistavarapalvelut ja liikenneyhteydet voidaan lukea kuuluvaksi päivittäin tarvitta-

vien palveluiden ryhmään. Urheilumahdollisuudet ovat lähempänä pienelle joukolle suun-
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nattuja palveluita. Toisin sanoen tärkeät päivittäin tarvittavat palvelut on hyvin järjestetty Ete-

lä-Karjalan alueella. Etelä-Karjalan toiminnalliset tekijät tukevat korkeasti koulutettujen nuor-

ten sijoittumista alueelle. 

 

Etelä-Karjalan toiminnallisen ympäristön kehitystyössä tulisi huomioida, että hyvinvointival-

tion osittainen murentuminen ja useiden palveluiden yksityistäminen vaikuttanee tulevaisuu-

dessa siihen, että alueet erilasituvat fyysisen ympäristön ja palveluntarjontansa suhteen 

huomattavasti nykyistä enemmän (kpl. 4.3). Kehitystä ei vielä välttämättä tiedosteta, mutta 

jos tarjottujen palveluiden ja fyysisen ympäristön laadulliset erot kasvavat alueiden välillä, ne 

väistämättä jossakin vaiheessa myös tiedostetaan ja niiden merkitys osaajien sijoittumista 

ohjaavina tekijöinä voimistuu. (Raunio & Linnamaa 2000, 156). 

 

Kyselyn tuloksia Etelä-Karjalan toiminnallisesta ympäristöstä voidaan pitää vaihtelevina, sillä 

niitä koskeviin väittämiin oli vastattu vaihtelevasti. Tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä 

vähentää joidenkin väittämien kohdalla se, että vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” sai huo-

mattavan suuren osuuden tuloksissa. Kohderyhmä huomioonottaen tulokset eivät ole kui-

tenkaan yllättäviä kyseisten väittämien kohdalla. 

 

5.4.5 Etelä-Karjalan taloudellinen ympäristö 

 

Alueen taloudellisella ympäristöllä tarkoitetaan alueen elinkustannuksia (kpl. 4.3.2). Kyse-

lyssä esitettiin kymmenen väittämää, jotka koskivat Etelä-Karjalan taloudellista ympäristöä. 

Väittämät käsittelivät alueen yleistä kalleutta, palkkatasoa, verotusta, työnsaantimahdolli-

suuksia, uralla etenemistä ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Tuloksissa joidenkin tekijöiden 

kohdalla korostui vastausvastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa” suuri osuus. "Täysin tai jok-

seenkin samaa" mieltä vastanneiden kokonaistulokset on esitetty kuvassa 15. Väittämän 

”täysin tai jokseenkin samaa” kanssa mieltä olevien tulokset on kuvattu harmaalla janalla ja 

”en osaa sanoa” tulokset mustalla janalla.  
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Täysin tai jokseenkin samaa mieltä (harmaa) ja ei osaa sanoa 
(musta)

58,20 %

54,00 %

37,40 %

35,60 %

16,50 %

26,20 %

51,00 %

48,70 %

12,80 %

11,70 %

10,40 %

15,50 %

19,00 %

22,20 %

23,00 %

24,10 %

32,00 %

37,20 %

60,10 %

82,50 %

Veroprosentti alhainen

Palkkataso hyvä

Puolison
työnsaantimahdollisuudet

Uralla etenemis
mahdollisuudet

Koulutusta vastaava työtä
tarjolla

Haastava ja
mielenkiintoinen työ

Yksityiset palvelut
edellisia

Julkiset palvelut edullisia

Alhaiset
asumiskustannukset

Jatkokoulutus
mahdollisuudet

 
 

KUVA 15. Etelä-karjalan taloudellinen ympäristö. "Mitä mieltä olet Etelä-Karjalasta asuin- ja 

elinympäristönä?". 

 

Etelä-Karjalan tarjoamista taloudellisen ympäristön tekijöistä parhaimman tuloksen sai alu-

een jatkokoulutusmahdollisuudet. Yli 80 % vastaajista piti niitä hyvinä. LTY tukee voimak-

kaasti alueella tapahtuvaa jatkokolutusta. Yliopisto tarjoaa jatkokoulumahdollisuuksia teknii-

kan ja kauppatieteiden opiskelijoille. Heidän on mahdollisuus suorittaa lisensiaatti- ja tohto-

riopintoja yliopistossa. LTY järjestää muutakin jatkokoulutusta alueella. Tästä hyvä esimerkki 

on Etelä-Karjalan Osuuspankin tarpeisiin räätälöity yritysjuridiikan koulutusohjelma, joka on 

meneillään Lappeenrannassa (Ylönen 2003, 19).   

 

Noin 60 % vastaajista koki alueen asumiskustannukset alhaisina. Tulokseen on suhtaudut-

tava varauksellisesti ja sitä ei voida ilman lisätutkimuksia verrata muiden alueiden asumis-

kustannuksiin. Suuri osa vastaajista on todennäköisesti opiskeluaikanaan asunut edullisissa 

opiskelija-asunnoissa, jolloin myös asumiskustannukset ovat olleet alhaisia. Alueen todelliset 

asumiskustannukset eivät välttämättä ole olleet vastaajien mielessä heidän arvioidessaan 

väitettä. 
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Julkisten ja yksityisten palveluiden kohdalla noin puolet vastaajista oli valinnut vastausvaih-

toehdoksi ”en osaa sanoa”. Tulos ei ole yllättävä, sillä yliopiston sisällä toimii useita eri orga-

nisaatioita, jotka tuottavat opiskelijoiden tarvitsemia palveluita. Ne toimivat yhteistyössä esi-

merkiksi Kelan ja työvoimatoimiston kanssa erillisinä yksikköinä. Yliopiston tarjoamat palve-

lut vähentävät kuitenkin alueen tuottamien palveluiden käyttöä, jolloin niiden arvioiminenkin 

vaikeutuu.  

 

Toisaalta suuri osa vastaajista oli tullut yliopistoon opiskelemaan muualta kuin Etelä-Karjalan 

alueelta, joten on erittäin todennäköistä, ettei heidän kotipaikkakuntansa ole sama kuin opis-

kelupaikkakunta. Tämä osaltaan vähentää alueen tuottamien julkisten ja yksityisten palvelui-

den tarvetta. 

 

Vastaajat näkivät Etelä-Karjalan mahdollisuudet tarjota työtä erittäin heikkoina. Kohdassa 

”alueella on koulutusta vastaavaa työtä” lähes 60 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri-

mieltä annetun väitteen kanssa. Voimakkaasti eri mieltä oltiin myös väittämistä ”alueella on 

tarjolla haastavaa ja mielenkiintoista työtä”, ”uralla eteneminen on alueella mahdollista” ja 

”puolison työnsaantimahdollisuudet ovat hyvät”.  

 

Alueen passiivisuus työn tarjoamisessa LTY:n opiskelijoille heijastuu tuloksissa annettujen 

väitteiden koskiessa Etelä-Karjalan palkkatasoa ja veroprosenttia. Vain harvalle vastaajalle 

oli muodostunut selkeä käsitys näistä tekijöistä. 

 

Avoimessa kysymyksessä vastaajat ottivat esiin alueen avoimien työpaikkojen vähyyden. 

Vastuksissa huomautettiin, että alueen työpaikat ovat suuntautuneet teollisuuteen ja etteivät 

alueen työnantajat ole kiinnostuneita houkuttelemaan LTY:n opiskelijoita jäämään Etelä-

Karjalaan töihin. Osa vastaajista piti alueen asumiskustannuksia korkeina ja palkkatasoa 

alhaisena. Yhdessä vastauslomakkeessa kritisoitiin kaksikielisten perheiden asemaa Etelä-

Karjalassa. 

 

Ikä ja se kuinka kauan vastaaja oli Etelä-Karjalassa asunut ei vaikuttanut merkittävästi tulok-

siin. Sukupuoli ei vaikuttanut tulosten järjestykseen, mutta miehet kokivat taloudellisen ym-

päristön tekijät naisia positiivisemmin.  

 

Tekijät, jotka eniten vaikuttavat asuinpaikkakunnan valintatilanteissa, liittyvät työhön ja uraan 

(kuva 11, asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat tekijät). Alue voi saavuttaa itselleen mer-

kittävää kilpailuetua tarjoamalla myös puolisolle mielenkiintoisia työ- ja uramahdollisuuksia 

(kpl. 4.3.2). Tämän tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia, koska korkeasti koulutetut nuo-

ret kokevat Etelä-Karjalan mahdollisuudet tarjota työpaikka- ja uramahdollisuuksia heille 

itselleen sekä puolisolleen puutteellisina. Voitaneenkin sanoa, että alueella on näiden talou-



 

 

66

 

dellisen ympäristön tekijöiden kohdalla heikkoutta. Tilanne on erittäin huolestuttava, koska 

Etelä-Karjalalle on tärkeää kyetä houkuttelemaan alueelle uutta työvoimaa ja toisaalta pys-

tyä pitämään alueella jo oleva korkeasti koulutettu työvoima.  

 

Alueen taloudellisen ympäristön tekijöillä on suuri merkitys asuinpaikkakunnan valintatilan-

teessa. Etelä-Karjalan kehityksen kannalta olisi hyödyllistä, mikäli alueen yritykset ennakoi-

sivat toiminnassaan aluetta tulevaisuudessa uhkaavan työvoimapulan ja rekrytoisivat aktiivi-

semmin alueella korkeasti koulutettuja nuoria yrityksiinsä. Alueen yrittäjämyönteisyyden li-

sääminen ja mahdollisten uusien yrittäjyysmuotojen hakeminen voisivat myös edesauttaa 

työpaikkojen avautumista ja sitoa nuoria jäämään alueelle. Toimenpiteet vaativat yliopiston 

ja alueen yrittäjien yhteistyön kehittämistä entisestään. 

 

5.4.6 Etelä-Karjalan sosiaalinen ympäristö 

 

Kyselyn viimeisessä osiossa tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä Etelä-Karjalan sosiaalisesta 

ympäristöstä. Alueen sosiaalinen ympäristö muodostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuk-

sesta ja niistä sosiaalisista verkostoista, joissa ihmiset päivittäin toimivat (kpl. 4.3.2).  Vas-

taajille esitettiin viisi väittämää, joihin heitä pyydettiin ottamaan kantaa. Vastaajat vastasivat 

seuraaviin Etelä-Karjalan sosiaalista ympäristöä koskeviin väitteisiin: alueella asuu sukulai-

sia, alueella asuu ystäviä, alueella toimii omiin harrastuksiin erikoistuneita seuroja / yhdistyk-

siä, alue on turvallinen ja alueen imago on hyvä. Kuvassa 16 näkyy kuinka suuri osa vastaa-

jista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä esitettyjen väittämien kanssa.   

 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

33,0%

59,0%

59,4%

69,3%

83,7%

Sukulaiset

Imago

Harrastukset

Ystävät

Turvallisuus

 
 

KUVA 16. Etelä-Karjalan sosiaalinen ympäristö. "Mitä mieltä olet Etelä-Karjalasta asuin- ja 

elinympäristönä?". 
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Etelä-Karjalan alueen sosiaalisen ympäristön tekijöistä oli yksi ominaisuus ylitse muiden. 

Vastaajista yli 80 % oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Etelä-Karjala on turvallinen. Mi-

kään muu tekijä ei noussut läheskään yhtä arvostetuksi. Alueen turvallisuus koettiin hyvänä 

kaikissa ikäryhmissä sukupuoleen tai siihen kuinka kauan vastaaja oli alueella asunut kat-

somatta.   

 

Sosiaaliseen ympäristöön voidaan lukea kuuluvaksi kiintymys aluetta/kotiseutua kohtaan 

ja/tai sen sosiaalisia verkostoja kohtaan (Raunio & Linnamaa 2000, 156; vrt. 4.3.2). Tähän 

tutkimukseen vastanneista lähes 70 %:lla oli Etelä-Karjalan alueella ystäviä ja vajaalla 60 

%:lla oli alueella omiin harrastuksiin erikoistuneita seuroja/yhdistyksiä. Ainoastaan reilulla 30 

%:lla vastaajista oli alueella sukulaisia. 

 

Kohderyhmä huomioon ottaen alueelle muuton yhteydessä ei kuitenkaan voida puhua esi-

merkiksi paluumuutosta, johon sukulaissuhteet ja/tai muut sosiaaliset verkostot osaltaan 

vaikuttavat. Vastaajien alueelle muuttoon on voimakkaasti vaikuttanut opiskelupaikan saanti 

alueelta. Joidenkin vastaajien kohdalla yliopiston valinnassa on saattanut päätökseen vai-

kuttaa LTY:n sijainti lähellä sukulaisia ja/tai muita sosiaalisia verkostoja. Tässä tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan selvitetty niitä syitä, jotka ovat ohjanneet vastaajia hakeutumaan Etelä-

Karjalaan opiskelemaan.  

 

Alueesta viestivä imago on eräänlainen alueen ominaisuuksien peili, johon vaikuttavat alu-

een historiallinen kehitys ja nykytodellisuus. Alueen imago muodostuu yksittäisten tekijöiden 

lisäksi alueen muodostamasta kokonaisuudesta. Markkinoinnin avulla muokataan alueen 

imagoa mahdollisimman hyvin alueen tavoitteita palvelevaksi kokonaisuudeksi. (kpl. 4.5). 

Lähes 60 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Etelä-Karjalan imago on hy-

vä. Etelä-Karjalan imagon kehittämisessä on kuitenkin vielä parantamisen varaa, vaikka 

tulos onkin varsin positiivinen. 

 

Äikäs (2000) näkee Etelä-Karjalan / Saimaankaupunki-alueen tarvitsevan yhteisen – moder-

nia karjalaisuutta korostavan – imagoprofiilin. Se perustuisi alueen perinteen kunnioittami-

seen ja uuden etsimiseen. Uusi perinne nojaisi teknis-taloudelliseen traditioon, tietoteollisuu-

den nykykehityksen seuraamiseen sekä uusien sovellutuksien kehittämiseen. Alueen ima-

gon kehitystyössä tulisi voimakkaasti korostaa alueen keskeistä asemaa Suomen, EU:n ja 

Venäjän välisessä yhteistyössä. (Äikäs 2000, 23) 

 

Alle 35-vuotiaiden tulokset olivat lähes identtiset kokonaistuloksien kanssa. Yli 10 vuotta 

alueella asuneet kokivat Etelä-Karjalan sosiaalisen ympäristön muita positiivisempana kaik-

kien tekijöiden kohdalla. Miehistä 65 % piti alueen imagoa hyvänä, kun taas naisilla vastaava 

prosenttiosuus jäi alle 58 %:n. Naisilla oli kuitenkin alueella ystäviä miehiä enemmän.  
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Avoimeen kysymykseen vastaajat olivat kritisoineet kaakkoisen alueen nurkkapatriootti-

suutta, sisäänpäin kääntynyttä ilmapiiriä ja alueella vallitsevaa kateutta. Yksi vastaaja koki 

alueen poliittisen päätöksenteon jäykäksi ja epäjohdonmukaiseksi. Osa vastaajista koki ve-

näläisten suuren määrän alueen imagoa heikentävänä tekijänä. Toisaalta Lappeenranta 

koettiin sopivankokoiseksi opiskelukaupungiksi, jossa ihmiset ovat välittömiä ja iloisia. 

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmästä lähes puolet oli sitä mieltä, että alueen turvallisuus ja 

harrastusmahdollisuudet vaikuttavat asuinpaikkakunnan valintatilanteessa päätökseen.  

Muilla sosiaalisen ympäristön tekijöillä oli vähäinen merkitys valintatilanteessa. (ks. kuva 11. 

asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavat tekijät). 

 

Raunion & Linnamaan (2000) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin kuutta suomalaista kaupun-

kia: Helsinkiä, Tamperetta, Turkua, Jyväskylää, Poria ja Seinäjokea. Tutkimuksen tuloksissa 

jokaisen kaupungin kohdalla tärkeimmäksi alueen sosiaalisen ympäristön tekijöistä nousi 

turvallisuus. Etelä-Karjalan sosiaalisen ympäristön tekijöiden arvostus olikin siinä suhteessa 

samansuuntaista Raunion & Linnamaan tutkimuksen tuloksien kanssa.  

 

Vastaajien tyytyväisyys Etelä-Karjalan sosiaalisiin tekijöihin nousi kaikkien muiden paitsi 

sukulaissuhteiden osalta korkeaksi. Sosiaalisen ympäristön tekijöiden arvostuksessa ylivoi-

maisesti korkeimmalle nousi alueen turvallisuus. Sosiaalisen ympäristön tekijöiden merkitys 

ei kuitenkaan ole asuinpaikkakunnan valintatilanteessa merkittävä turvallisuutta ja harras-

tusmahdollisuuksia lukuun ottamatta. 

 

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia, kuinka alueella korkeasti koulutetut 

nuoret kokevat Etelä-Karjalan asuin- ja työympäristönä. Lisäksi tutkimuksessa kerättiin tietoa 

siitä, kuinka voimakkaasti erilaiset asuin- ja elinympäristön laadulliset tekijät vaikuttavat 

asuinpaikkakunnan valintaan.  

 

Tämä tutkimus luokitellaan kaupunkitutkimukseksi. Tutkimuksen keskeisenä teemana oli 

tutkia Etelä-Karjalan mielekkyyttä työ- ja asuinpaikkana. Aihealue oli rajattu asuin- ja elinym-

päristön laadullisten tekijöiden tarkasteluun. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymyk-

seen: Miten nuoret korkeasti koulutetut henkilöt kokevat Etelä-Karjalan asuin- ja työpaik-

kana? 
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Tutkimuksen teoriaosassa paneuduttiin aluksi yhteiskunnan rakenteellisten ja taloudellisten 

muutosten aikaansaamiin alueellisiin vaikutuksiin. Maailmanlaajuiset muutokset ovat vai-

kuttaneet yksittäisten alueiden elinkeinorakenteisiin ja synnyttäneet kilpailutilanteita eri alu-

eiden välille. Alueet kilpailevat keskenään yrityksistä, inhimillisestä pääomasta ja ulkopuoli-

sesta rahoituksesta. Suomessa kilpailutilannetta kiristää entisestään tieto siitä, että suuret 

ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja työllinen työvoima vähenee rajusti monilla aloilla.  

 

Tutkimuksen alatavoitteena oli tutkia alueiden kilpailukyvyn muodostumista ja tunnistaa 

asuin- ja elinympäristön laadun merkitys alueelliselle kilpailukyvylle. Tavoitteiden mukaisesti 

teoriassa tarkasteltiin niitä tekijöitä, joista alueellinen kilpailukyky ja alueellisen kilpailukyvyn 

elementit muodostuvat. Näitä näkemyksiä tarkasteltiin ulkomaisten ja kotimaisten tutkijoiden 

teorioiden mukaan.  

 

Asuin- ja elinympäristön laadun tarkastelu oli jaettu neljään osa-alueeseen: alueen fyysi-

seen, toiminnalliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Tässä tutkimuksessa kes-

keisenä ajatuksena oli se, että alueet eivät menesty ilman alueella toimivia yrityksiä ja yrityk-

set puolestaan tarvitsevat toimiakseen osaavaa työvoimaa. Osaavan työvoiman houkuttele-

miseksi alueelle ei riitä pelkästään työpaikan tarjoaminen, vaan alueella täytyy olla muitakin 

vetovoimatekijöitä, jotta osaava työvoima jäisi pysyvästi alueelle. Tämän vuoksi asuin- ja 

elinympäristön laadullisten tekijöiden tarkastelun yhteydessä tarkasteltiin myös yritysten ja 

inhimillisen pääoman merkitystä alueille.   

 

Lopuksi teoriaosassa oli teemana imagon merkitys alueen kilpailukyvylle. Kansainvälisty-

vässä maailmassa ja kilpailun kiristyessä alueiden välillä alueiden täytyy löytää ne keinot, 

joilla se erottuu muista alueista. Imagon luominen ja sen markkinointi kohderyhmälle onkin 

entistä tärkeämpää kiristyvässä kilpailutilanteessa. 

 

Teoriaosassa aihealueita käsiteltiin ensin yleisellä kansainvälisellä tasolla ja sen jälkeen 

aiheen tarkastelu siirrettiin kansalliselle tasolle ja lopuksi tarkasteltiin Etelä-Karjalan tilan-

netta. 

 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kirjekyselyn avulla. Kyselyn kohderyhmänä 

olivat LTY:ssä vuosina 1997-2000 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat. 

Kysely toteutettiin Riikkisen (2002) pro gradu -tutkimuksen yhteydessä vuonna 2001. Vasta-

usprosentiksi tämän tutkimuksen osalta muodostui 40.9. Kyselyn lisäksi empiirisenä aineis-

tona käytettiin muita aihealueen tutkimuksia ja tilastoaineistoa.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavana, koska Raunion & Linnamaan (2000) 

samaa aihealuetta koskevassa tutkimuksessa oli saatu samansuuntaisia tuloksia. 
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Seuraavaksi esitetään johtopäätökset tutkimuksen tuloksista. Niitä tarkasteltaessa on hyvä 

muistaa kahden taustatekijän voimakas vaikutus kokonaistuloksiin. Ensinnäkin vastaajista 

lähes 70 % oli miehiä ja toiseksi alle 35-vuotiaita vastaajien osuus kaikista vastanneista oli 

92 %. Kokonaistuloksissa eri ominaisuuksien arvostukset olisivat saattaneet muuttua, jos 

muiden ikäryhmien ja naisten osuus vastanneista olisi ollut suurempi. 

 

Globalisaatio aikaansaa yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia. Liiketaloudelliset peri-

aatteet ja lainalaisuudet vaikuttavat entistä enemmän myös alueiden taloudessa. Globaali 

kehitys ja tasa-arvoisuuteen pyrkivästä aluepolitiikasta luopuminen on voimakkaasti lisännyt 

alueiden välistä kilpailua yrityksistä, inhimillisestä pääomasta ja ulkopuolisesta rahoituk-

sesta. 

 

Alueet ovat riippuvaisia alueella toimivien yrityksien sille tuottamista tuloista. Yritykset puo-

lestaan tarvitsevat toimintansa turvaamiseksi osaavaa työvoimaa. Työllisen työvoiman voi-

makas vähentyminen lähivuosien aikana on tehnyt korkeasti koulutetusta työvoimasta kil-

pailtavan "tuotteen". Inhimillisen pääoman merkitys ja asema on kasvanut ratkaisevasti yh-

teiskunnassa. Osaavaa työvoimaa houkutellaan alueille, joilla yritykset toimivat. Toisaalta 

yritykset ovat myös halukkaita sijoittamaan ja/tai hajauttamaan toimintaansa niille alueille, 

jotka tarjoavat sen tarvitsemaa työvoimaa. Sillä, mille alueelle osaava työvoima sijoittuu, 

onkin useita alueellisia vaikutuksia.  

 

Ehdottomasti tärkeimpänä asuinpaikkakunnan valintaan vaikuttavana tekijänä vastaajat piti-

vät alueen tarjoamia työ- ja uramahdollisuuksia. Osa vastaajista piti myös puolison työn-

saantimahdollisuuksia alueelta erittäin tärkeänä. Mikäli alue pystyy tarjoamaan mielenkiin-

toista ja haastavaa työtä hakijalle ja hänen puolisolleen, on alue vahvoilla alueiden välisessä 

kilpailussa. Taloudellisen ympäristön tekijöistä puolison työpaikka- ja uramahdollisuudet voi-

vat muodostua alueelle myös selkeäksi kilpailueduksi.    

 

Tuloksissa Etelä-Karjalan mahdollisuudet tarjota koulutusta vastaavaa työtä, mielenkiintoisia 

ja haastavia työtehtäviä, uralla etenemismahdollisuuksia tai puolisolle työpaikkaa nähtiin 

erittäin heikkoina. Vastaajat kokivat Etelä-Karjalan alueen passiivisena työpaikkojen tarjo-

ajana. Työvoiman vähäisestä kysynnästä on muodostunut Etelä-Karjalan alueelle taloudelli-

sen ympäristön heikkous.   

 

Yritysten passiivisuus tarjota työtä, väestön ikääntyminen ja työllisen työvoiman vähenemi-

nen sekä osaavan työvoiman poismuutto kasvukeskuksiin vaikuttavat Etelä-Karjalan yritys-

ten tilanteeseen tulevaisuudessa. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristymässä ja laajene-

massa. Siitä kilpailevat kotimaisten alueiden lisäksi enenevässä määrin myös ulkomaiset 

työmarkkinat.  



 

 

71

 

Jotta Etelä-Karjalan kilpailukyky säilyisi tulevaisuudessa, olisi vallitsevaan tilanteeseen puu-

tuttava nopeasti. Alueen yritystoimintaa tulisi kehittää monipuolisesti. Alueella jo toimivien 

yritysten toiminta tulisi turvata ja kehityskykyisiä yrityksiä tulisi auttaa kasvamaan. Uuden, 

innovatiivisen ja toimintakykyisen yritystoiminnan käynnistämiseen tulisi myös kiinnittää 

huomiota. Toisaalta Etelä-Karjala on vahvaa perusteollisuusaluetta, joten teollisuusyritysten 

toiminnan turvaaminen ja kehittäminen on alueelle tärkeää kiristyvässä kansainvälisessä 

kilpailussa. Kaikenkokoisia yrityksiä tulisi kannustaa rekrytoimaan nuoria osaajia yrityksiinsä, 

jotta alueen kilpailukyky tulevaisuudessa säilyisi.   

 

LTY:n yhtenä tavoitteena on edistää alueen teknistä ja taloudellista sivistystä. Yliopisto jär-

jestää monipuolisesti koulutusta alueella. LTY:n tekemä työ ei ole jäänyt vastaajilta huomi-

oimatta, sillä Etelä-Karjalan taloudellisen ympäristön tekijöistä parhaimman tuloksen sai alu-

een tarjoamat jatkokoulutusmahdollisuudet.    

 

Alueiden fyysisillä tekijöillä ei ole yhtä voimakasta vaikutusta asuinpaikkakunnan valintati-

lanteessa kuin taloudellisilla tekijöillä. Eri alueet Suomessa ovat hyvin samanlaisessa ase-

massa fyysisen ympäristön suhteen, sillä eri alueilla on madollisuus tarjota asukkailleen eri-

laisia asuinympäristövaihtoehtoja. Erottautuminen muista alueista fyysisten tekijöiden avulla 

on vaikeaa. Alueen korkealaatuinen fyysinen ympäristö on kuitenkin perusedellytys osaajien 

alueelle muuttamiselle.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset Etelä-Karjalan fyysisestä ympäristöstä olivat erittäin positiivisia. 

Lähes kaikkien vastaajien mielestä alue on luonnonläheinen. Suurin osa vastaajista piti Ete-

lä-Karjalan asuinalueita puhtaina, asumismahdollisuuksia monipuolisina, puistoja ja vi-

heralueita riittävinä ja asuntoja korkealaatuisina. Ainoastaan aluearkkitehtuuri sai vähemmän 

kannatusta puolelleen. Korkeasti koulutettujen nuorten asuinpaikkakunnan valintaan alue-

arkkitehtuurilla ja alueen imagolla oli kuitenkin vähiten merkitystä. 

 

Etelä-Karjalan luonnonläheisyyden voimakas korostuminen ei ollut yllättävä tulos. Saimaan 

vaikutus ja vetovoima alueella on suuri, mutta myös Vuoksella on merkittävä matkailuarvo 

Imatran seudulle. Etelä-Karjalan vesistöjen vaikuttavuus voitaisiin huomioida voimakkaam-

min ja monipuolisemmin alueen markkinoinnissa. Saimaan ja koko Etelä-Karjalan markki-

noinnin sekä alueen yritysten rekrytoinnin yhteistyö voisi osaltaan edistää uusien työnteki-

jöiden ja asukkaiden sijoittumista alueelle. 

 

Tulevaisuudessa fyysisen ympäristön laadun merkitys asuinpaikkakunnan valintatilanteessa 

voimistuu. Voi syntyä jopa tilanteita, joissa osaajat valitsevat asuinalueen ja yritykset siirtyvät 

osaajien perässä alueelle. Hyvistä fyysisen ympäristön tekijöistä voi muodostua alueelle 
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selkeää kilpailuetua. Etelä-Karjalan fyysinen ympäristö sisältää monia ominaisuuksia, joita 

kehittämällä voidaan aikaansaada kilpailuetua muihin alueisiin nähden.  

 

Alueen toiminnallinen ympäristö muodostuu alueen tarjoamista palveluista ja alueen saavu-

tettavuudesta. Alueen palvelut voidaan jakaa kahteen ryhmään: päivittäin tarvittaviin palve-

luihin ja erikoispalveluihin. Erikoispalvelut ovat luonteeltaan ylellisiä ja niiden käyttäjäryhmä 

on suppeampi kuin päivittäin tarvittavilla palveluilla. Kohderyhmälleen erikoistavarapalvelut 

ovat kuitenkin tärkeitä alueen tuottamia palveluja. Niiden kohdalla on huomioitava niiden 

syklinen luonne: eri elämäntilanteissa käytetään erilaisia palveluja ja niiden arvostus seuraa 

näitä vaiheita. 

 

Päivittäin tarjottavien palveluiden hyvä laatu ja monipuolisuus vaikuttavat alueen asukkaiden 

viihtymiseen alueella. Venäläisten matkailijoiden suuri määrä Etelä-Karjalan alueella on aut-

tanut alueen palveluiden kehittymisessä. Koko maan vertailussa Etelä-Karjalalla on yli kol-

manneksen osuus tax free -ostoksissa päivittäistavarakaupassa. 

 

Tämä näkyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että 

alueen päivittäistavarapalvelut ovat hyviä. Erikoispalveluiden arvostus jäi odotetusti vähäi-

semmäksi. Alueen päivittäistavara- ja erikoisliikepalveluiden tason säilyttäminen ja kehittä-

minen auttaa venäläisiä matkailijoita myös jatkossa pysähtymään Etelä-Karjalaan.   

 

Alueiden saavutettavuudelle asetetaan globaalissa yhteiskunnassa suuri merkitys. Sillä on 

suuri merkitys myös osaajien valitessa asuinpaikkakuntaansa. Alueelle on erittäin positiivi-

nen asia, että Etelä-Karjalan alueella toimivat kaikki tärkeimmät liikennemuodot. Kyselyyn 

vastanneet pitivät liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle erittäin hyvinä. Alueen useat ra-

janylityspaikat Venäjälle antavat liikenneyhteyksille positiivisen lisämerkityksen. Liikenneyh-

teyksien kehittäminen parempikuntoisiksi, nopeimmiksi ja helpommin käytettäviksi turvaa 

alueen saavutettavuuden myös tulevaisuudessa. 

 

Etelä-Karjalan tarjoamia urheilumahdollisuuksia arvostettiin korkealle, mutta muista alueen 

tuottamista palveluista vastaajille oli muodostunut vaihtelevia käsityksiä. Tämä selittyy suu-

relta osin yliopiston tarjoamilla monipuolisilla palveluilla ja kohderyhmän ikärakenteella. Use-

at Etelä-Karjalan tuottamat palvelut olivat jääneet vastaajille vieraiksi. 

 

Alueen sosiaalisten tekijöiden avulla on vaikea muodostaa alueelle kilpailuetua. Tyytyväisyys 

sosiaalisiin tekijöihin on erittäin tasaista eri alueiden välillä. Oman merkittävän ryhmän kui-

tenkin muodostavat paluumuuttajat, joiden kohdalla kiintymys kotiseutua kohtaan voi 

edesauttaa muuttoa takaisin alueelle. Paluumuuttajien kohdalla alueen kilpailuetu muodos-

tuu alueeseen sitoutumisen voimakkuutena. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei voida puhua 
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paluumuuttajien ryhmästä, koska suurin osa kohderyhmästä oli nuoria aikuisia, jotka muutti-

vat alueelle opiskelujen takia. 

 

Tutkimuksen tuloksissa eniten sosiaalisen ympäristön tekijöistä asuinpaikkakunnan valintaan 

vaikutti alueen turvallisuus. Naisten mielipiteissä alueen turvallisuuden merkitys nousi miehiä 

korkeammalle. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että Etelä-Karjala on alueena turvalli-

nen.  

 

Asuin- ja elinympäristön laatu on yksi osatekijä, joka vaikuttaa alueen imagon muodostumi-

seen. Imago muodostuu alueesta yleisesti viestivästä osa-alueesta ja markkinointiviestinnän 

osa-alueesta. Mediayhteiskunnassa imagon merkitys osaajien rekrytoinnissa ja yritysten 

alueelle sijoittumispäätöksissä korostuu. Alueen menestymiselle on tärkeää, että sillä on 

hyvä imago. Tähän tutkimukseen vastaajista lähes 60 % oli sitä mieltä, että Etelä-Karjalan 

imago on hyvä. Toisaalta korkeasti koulutetut nuoret kokivat, että alueen imagolla oli erittäin 

vähän vaikutusta asuinpaikkakunnan valintaan. Tulos Etelä-Karjalan imagosta oli positiivi-

nen, mutta siinä on parantamisen varaa. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa Etelä-Karjalan asuin- ja elinympäristön vahvuudeksi muo-

dostuivat alueen fyysiset tekijät. Alueen luonnonläheisyys, puhtaus ja viihtyisyys nousivat  

korkeasti koulutettujen nuorten arvioissa korkealle. Lisäksi vahvoiksi tekijöiksi nousivat toi-

minnallisen ympäristön osalta liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle, sosiaalisen ympäristön 

tekijöistä alueen turvallisuus ja taloudellisen ympäristön tekijöistä jatkokoulutusmahdollisuu-

det. 

 

Etelä-Karjalan heikkoudeksi muodostuivat taloudellisen ympäristön tekijät, jotka liittyivät alu-

een kykyyn tarjota työ- ja uramahdollisuuksia korkeasti koulutetulle nuorelle ja hänen puo-

lisolleen. Tässä piileekin Etelä-Karjalan mahdollisuus: aktiivinen työn tarjoaminen korkeasti 

koulutetulle ja hänen puolisolleen. Alueen muut asuin- ja elinympäristön laadulliset ominai-

suudet tukevat korkeasti koulutettuja nuoria jäämään alueelle.   
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KYSELY LAPPEENRANNAN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA DI- TAI KTM-

TUTKINNON SUORITTANEILLE 
 
Rengasta valitsemasi vastausvaihtoehto tai kirjoita vastaus sille varattuun tilaan. 
 

I TAUSTATIETOJA 
 

1.    Syntymävuotesi  __________________ 
 

2. Sukupuolesi       1 Nainen 2 Mies 
 

3a.  Nykyinen kotikuntasi  _______________________________________________________________________________ 
 

3b.  Kotikuntasi opintojen aloittamishetkellä  ________________________________________________________________ 
 

4. Missä koulutusohjelmassa ja suuntautumisvaihtoehdossa suoritit tutkintosi LTKK:ssa? 
1 Energiatekniikan koulutusohjelma 
2 Kauppatieteiden koulutusohjelma  
3 Kemiantekniikan koulutusohjelma  Suuntautumisvaihtoehto (opintosuunta): 
4 Konetekniikan koulutusohjelma  _______________________________________ 
5 Sähkötekniikan koulutusohjelma  _______________________________________ 
6 Tietotekniikan koulutusohjelma 
7 Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

5. Opintojesi aloitusvuosi  ______________________         Tutkintosi valmistumisvuosi  ________________________ 

 

6. Oliko sinulla aiempia tutkintoja ennen LTKK:ssa aloittamista? 
1 Ei 
2 Kyllä, mitä?_________________________________________________ vuonna ________________________ 

                    _________________________________________________ vuonna ________________________ 
 

7. Oletko suorittanut muita korkeakoulututkintoja LTKK:sta valmistumisesi jälkeen? 
1 En 
2 Oman alan lisensiaatin tutkinnon 
3 Oman alan tohtorin tutkinnon 
4 Muun korkeakoulututkinnon, minkä?____________________________________________________________ 

 

8. Opiskeletko tällä hetkellä? 
1 En 
2 Perusopintoja korkeakoulussa, mitä?_____________________________________________________________ 
3 Jatko-opintoja, mitä? _________________________________________________________________________ 
4 Täydennyskoulutuksessa, mitä? ________________________________________________________________ 
5 Muuta, mitä? _______________________________________________________________________________ 

 
9. Valmistuttuasi sait työpaikan 

1 Heti tai minulla oli jo työpaikka 
2 Alle kolmessa kuukaudessa 
3 3 kk – 1 vuoden kuluttua 
4 En ole työllistynyt ollenkaan 
5 En ole hakeutunut työelämään 
 

       10a.  Teitkö diplomityösi/pro gradusi 
1 Yrityksessä 
2 LTKK:ssa 
3 Tutkimuslaitoksessa 
4 Muualla, missä?  ____________________________________________________________________________ 
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       10b. Työllistikö diplomityösi/pro gradusi Sinut valmistuttuasi? 
                     1     Kyllä, vakinaisesti 
                     2     Kyllä, määräaikaisesti 

              3     Ei 
 

 11.  Oletko tällä hetkellä (Valitse vain yksi vaihtoehto) 
1    Vakinaisessa työssä 
2    Määräaikaisessa työssä 
3    Päätoiminen yrittäjä / ammatinharjoittaja 
4    Työllistämisvaroin työllistetty 
5    Lomautettu tai työtön 
6    Päätoiminen opiskelija 
7    Työvoimapoliittisessa tai vastaavassa aikuiskoulutuksessa 
8    Äitiys- tai vanhempainlomalla 
9    Varusmies- tai siviilipalveluksessa 
10   Eläkkeellä 
11   ”Keikkatyössä”, millaisessa?  __________________________________________________________________ 
12   Muu, mikä? ________________________________________________________________________________ 

 

        12. Oletko ollut työttömänä valmistumisesi jälkeen? 
 1 En 2 Kyllä, kuinka kauan?  ___________  vuotta ___________ kuukautta 
 

       13a. Oletko toiminut yrittäjänä valmistumisesi jälkeen? 
 1    Olen päätoiminen yrittäjä 
 2    Olen osa-aikainen yrittäjä tai ammatinharjoittaja tällä hetkellä 
 3    Olen osakkaana tai omistajana yrityksessä, mutta en kiinteästi toiminnassa mukana 

4    Olen ollut yrittäjä tai ammatinharjoittaja aikaisemmin, mutta en ole tällä hetkellä 
    5    En ole koskaan ollut yrittäjänä 

 

       13b. Jos vastasit edellä vaihtoehtoihin 1-4, millä alalla yritys toimii/toimi? (ks. toimialat kysymyksestä 21) 
               _________________________________________________________________________________________________ 
 

14. Kuinka paljon sinulla on yhteensä työkokemusta LTKK:sta valmistumisesi jälkeen? 
__________ vuotta __________ kuukautta 
 

15. Oletko työskennellyt ulkomailla LTKK:sta valmistumisesi jälkeen? 
1   Kyllä, kuinka kauan? _______________________________________________________________________ 

  2   En 
 

16. Kuinka tyytyväinen olet yleensä elämääsi tällä hetkellä? 
1   Täysin tyytyväinen 
2   Melko tyytyväinen 
3   En osaa sanoa 
4   Melko tyytymätön 
5   Täysin tyytymätön 

 

MIKÄLI OLET TÄLLÄ HETKELLÄ TYÖTTÖMÄNÄ, OLE HYVÄ JA SIIRRY KYSYMYKSEEN 24. 
 
II TIETOJA TYÖSTÄ 
 

17. Monesko työpaikka Sinulla on nyt LTKK:sta valmistumisesi jälkeen? ________________________________________ 

 

18. Nykyinen ammattinimikkeesi (ei oppiarvo)  _____________________________________________________________ 

 

19. Oletko mielestäsi koulutustasi vastaavassa työssä? 
1   Kyllä 
2   En 



   

 

 3

 

20. Toimipaikkasi sijaintikunta  _________________________________________________________________________ 
 

21. Millä toimialalla työskentelet? (Valitse vain yksi vaihtoehto pääasiallisen toimialasi mukaan.) 

1 Maa-, kala- ja riistatalous 
2 Metsätalous 
3 Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
4 Teollisuus (merkitse tarkempi toimiala): 

a. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
b. Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
c. Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
d. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
e. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantaminen ja painaminen 
f. Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus 
g. Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus 
h. Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
i. Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
j. Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
k. Koneiden ja laitteiden valmistus 
l. Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus 
m. Kulkuneuvojen valmistus 
n. Muu valmistus, mikä  _______________________________________________________________ 

5 Energia- ja vesihuolto 
6 Rakennustoiminta 
7 Kauppa 
8 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 
9 Kuljetus 
10 Tietoliikenne 
11 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
12 Kiinteistö-, puhtaanapito- ja vuokraustoiminta 
13 Tekniset palvelut ja palvelut liike-elämälle 
14 Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
15 Koulutus ja tutkimus 
16 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
17 Virkistys- ja kulttuuripalvelut 
18 Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
19 Muut palvelut, mikä _______________________________________________________________________ 
20 Tuntematon 

 
22. Työnantajasi sektori ja nimi 

1     Valtio:  ___________________________________________________________________________________ 
2 Valtioenemmistöinen yhtiö tai valtion liikelaitos:   _________________________________________________ 
3 Kunta, kuntayhtymä:  ________________________________________________________________________ 
4 Yksityinen yritys:   __________________________________________________________________________ 

Merkitse myös yrityksen henkilökuntamäärä: 
a. 1-4 
b. 5-49 
c. 50-99 
d. 100-499 
e. 500-999 
f. 1000- 

5 Oma yritys:  _______________________________________________________________________________ 
6 Järjestö/säätiö: _____________________________________________________________________________ 
7 Muu, mikä:  _______________________________________________________________________________ 
 

23. Bruttopalkkasi tällä hetkellä (ml. säännöllinen kuukausiansio, sivutulot ym. ansiot) 
1     alle 5 000 mk/kk 
2 5 001 – 10 000 mk/kk 
3 10 001 – 15 000 mk/kk 
4 15 001 – 20 000 mk/kk 
5 20 001 – 25 000 mk/kk 
6 25 001 – 30 000 mk/kk 
7 yli 30 000 mk/kk 
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24. Minkä verran seuraavat tekijät vaikuttivat ensimmäisen työsuhteesi syntymiseen? 

En ole työllistynyt valmistumiseni jälkeen. 

   

25. Mikäli et ole enää ensimmäisessä työpaikassasi valmistumisen jälkeen, arvioi minkä verran seuraavat tekijät vaikuttivat 
nykyisen työsuhteesi syntymiseen? 

Olen tällä hetkellä työtön. 

Olen valmistumiseni jälkeen ensimmäisessä työpaikassani.  

 

26. Suunnitteletko tällä hetkellä työpaikan vaihtoa? 
1     En 
2 Kyllä, miksi?_______________________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________________________ 

 

     Hyvin Melko Jonkin Vähän Ei 
     paljon paljon verran  lainkaan
          
Tutkintoni aineyhdistelmä   1 2 3 4 5 
Tutkintoni monipuolisuus   1 2 3 4 5 
Tutkinnon yleinen arvostus   1 2 3 4 5 
Tutkinto LTKK:sta    1 2 3 4 5 
Hyvät arvosanat tutkintotodistuksessa  1 2 3 4 5 
Menestyminen työnhakuprosessissa       
(haastattelut, testit, hakemus jne.)  1 2 3 4 5 
Aikaisempi työkokemus   1 2 3 4 5 
Henkilökohtaiset suhteet   1 2 3 4 5 
Persoonalliset ominaisuudet   1 2 3 4 5 
Kielitaito     1 2 3 4 5 
Ulkomailla opiskelu    1 2 3 4 5 
Kommunikointivalmiudet   1 2 3 4 5 
Tietotekniikkataidot    1 2 3 4 5 
Muu syy, mikä_____________________________      
_________________________________________ 1 2 3 4 5 
          

     Hyvin Melko Jonkin Vähän Ei 
     paljon paljon verran  lainkaan
          
Tutkintoni aineyhdistelmä   1 2 3 4 5 
Tutkintoni monipuolisuus   1 2 3 4 5 
Tutkinnon yleinen arvostus   1 2 3 4 5 
Tutkinto LTKK:sta    1 2 3 4 5 
Hyvät arvosanat tutkintotodistuksessa  1 2 3 4 5 
Menestyminen työnhakuprosessissa       
(haastattelut, testit, hakemus jne.)  1 2 3 4 5 
Aikaisempi työkokemus   1 2 3 4 5 
Henkilökohtaiset suhteet   1 2 3 4 5 
Persoonalliset ominaisuudet   1 2 3 4 5 
Kielitaito     1 2 3 4 5 
Ulkomailla opiskelu    1 2 3 4 5 
Kommunikointivalmiudet   1 2 3 4 5 
Tietotekniikkataidot    1 2 3 4 5 
Muu syy, mikä?_____________________________      
__________________________________________ 1 2 3 4 5 
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27. Millaisia suunnitelmia Sinulla on urallesi?  ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

III ETELÄ-KARJALA ASUINPAIKKANA 
 

28. Olen asunut Etelä-Karjalassa ___________ vuotta. (Ei edellytetä kirjoilla oloa.) 
 

29. Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat yleensä asuinpaikkakuntasi valintaan? 

 
Muut asuinpaikkakunnan valintaan liittyvät tekijät: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

30. Mitä mieltä olet Etelä-Karjalasta asuin- ja elinympäristönä? 

 
Muita kommentteja alueen fyysisestä ympäristöstä: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Hyvin Melko Jonkin Vähän Ei
paljon paljon verran lainkaan

Asumisvaihtoehdot 1 2 3 4 5
Asuinalueiden viihtyisyys 1 2 3 4 5
Alueen puhtaus ja luonnonläheisyys 1 2 3 4 5
Vesistön läheisyys 1 2 3 4 5
Aluearkkitehtuuri 1 2 3 4 5
Julkisten palveluiden tarjonta 1 2 3 4 5
Yksityisten palveluiden tarjonta 1 2 3 4 5
Liikenneyhteydet 1 2 3 4 5
Elinkustannukset 1 2 3 4 5
Työmahdollisuudet 1 2 3 4 5
Koulutusmahdollisuudet 1 2 3 4 5
Harrastukset 1 2 3 4 5
Ystävät ja sukulaiset 1 2 3 4 5
Alueen turvallisuus 1 2 3 4 5
Alueen imago 1 2 3 4 5

Fyysinen ympäristö Täysin samaa Jokseenkin En osaa Jokseenkin Täysin eri
mieltä samaa mieltä sanoa eri mieltä mieltä

Alueella on riittävästi erilaisia 
asuinmahdollisuuksia (asumismuotoja) 5 4 3 2 1
Asunnot ovat korkealaatuisia 5 4 3 2 1
Asuinalueet ovat viihtyisiä 5 4 3 2 1
Kunnallistekniikka on hyvin hoidettu 5 4 3 2 1
Aluearkkitehtuuri on hyvä 5 4 3 2 1
Alueella on riittävästi laadukkaita
puistoja ja muita viheralueita 5 4 3 2 1
Asuinympäristö on puhdas 5 4 3 2 1
Asuinympäristö on luonnonläheinen 5 4 3 2 1
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Muita kommentteja alueen toiminnallisesta ympäristöstä: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Muita kommentteja alueen taloudellisesta  ympäristöstä: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Toiminnallinen ympäristö Täysin samaa Jokseenkin En osaa Jokseenkin Täysin eri
mieltä samaa mieltä sanoa eri mieltä mieltä

Julkiset terveydenhuoltopalvelut 
ovat laadukkaita 5 4 3 2 1
Julkiset terveydenhuoltopalvelut 
ovat helposti saavutettavia 5 4 3 2 1
Yksityiset terveydenhuoltopalvelut 
ovat laadukkaita 5 4 3 2 1
Yksityiset terveydenhuoltopalvelut 
ovat helposti saavutettavia 5 4 3 2 1
Päivähoitopalvelut ovat monipuolisia 5 4 3 2 1
Alueen peruskouluissa ja lukioissa on 
riittävästi valinnanmahdollisuuksia
(erikoisluokat ja painotetut luokat) 5 4 3 2 1
Alueen ammatillinen koulutustarjonta
on hyvä 5 4 3 2 1
Alueella on hyvä kahvila- ja ravintola-
tarjonta 5 4 3 2 1
Alueella on hyvät ilta- ja 
yöelämämahdollisuudet 5 4 3 2 1
Alueella on hyvät päivittäistavarapalvelut 5 4 3 2 1
Alueella on hyvät erikoisliikepalvelut 5 4 3 2 1
Alueella on hyvä kulttuuritarjonta 5 4 3 2 1
Alueella on hyvät urheilumahdollisuudet 5 4 3 2 1
Alueella on toimiva paikallisliikenne 5 4 3 2 1
Alueella on toimiva seutuliikenne 5 4 3 2 1
Liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle
ovat hyvät 5 4 3 2 1
Liikenneyhteydet muualle Suomeen
ovat hyvät 5 4 3 2 1

Taloudellinen ympäristö Täysin samaa Jokseenkin En osaa Jokseenkin Täysin eri
mieltä samaa mieltä sanoa eri mieltä mieltä

Julkiset palvelut ovat edullisia 5 4 3 2 1
Yksityiset palvelut ovat edullisia 5 4 3 2 1
Asumiskustannukset ovat alhaiset 5 4 3 2 1
Palkkataso on hyvä 5 4 3 2 1
Veroprosentti on alhainen 5 4 3 2 1
Alueella on tarjolla koulutusta 
vastaavaa työtä 5 4 3 2 1
Alueella on tarjolla haastavaa ja
mielenkiintoista työtä 5 4 3 2 1
Puolison työnsaantimahdollisuudet 
ovat hyvät 5 4 3 2 1
Uralla eteneminen on alueella mahdollista 5 4 3 2 1
Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat hyvät 5 4 3 2 1
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Muita kommentteja alueen sosiaalisesta ympäristöstä: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

IV LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU OPISKELUPAIKKANA 
 

31. Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että valitsit opiskelupaikaksesi LTKK:n? (Vastaa 
       jokaiseen väittämään.) 

 

32. Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että kiinnostuit juuri siitä koulutusohjelmasta, jossa 
       suoritit tutkintosi LTKK:ssa (Vastaa jokaiseen väittämään.) 

     Hyvin Melko Jonkin Vähän Ei 
     paljon paljon verran  lainkaan 
          
Olen aina ollut kiinnostunut alasta.  1 2 3 4 5 
Sukulainen, ystävä tai tuttava toimii alalla.  1 2 3 4 5 
Mielessäni oli tietty tehtävä/ammatti valmistuttuani. 1 2 3 4 5 
Alan työllisyystilanne oli hyvä.   1 2 3 4 5 
Alan arvostus oli hyvä.   1 2 3 4 5 
Alan palkkataso oli hyvä.   1 2 3 4 5 
Mielikuva, että koulutusohjelmaan oli vaikea päästä. 1 2 3 4 5 
Mielikuva, että koulutusohjelmaan oli helppo päästä. 1 2 3 4 5 
Muu syy, mikä?____________________________      
_________________________________________ 1 2 3 4 5 

 

    Hyvin Melko Jonkin Vähän Ei 
    Paljon paljon verran  lainkaan 
         
Asuin lähellä   1 2 3 4 5 
Ystävät suosittelivat   1 2 3 4 5 
Sukulaiset suosittelivat  1 2 3 4 5 
Halusin pois kotipaikkakunnaltani  1 2 3 4 5 
Voin opiskella haluamassani koulutusohjelmassa 1 2 3 4 5 
LTKK yliopistona kiinnosti, miksi?___________      
________________________________________ 1 2 3 4 5 
Hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskeluun 1 2 3 4 5 
Lappeenranta kaupunkina kiinnosti 1 2 3 4 5 
En päässyt sinne minne halusin,        
tämä ei ollut ensisijainen toiveeni  1 2 3 4 5 
Mielikuva, että LTKK:uun oli vaikea päästä 1 2 3 4 5 
Mielikuva, että LTKK:uun oli helppo päästä 1 2 3 4 5 
Hyvä asuntotilanne   1 2 3 4 5 
Muu syy, mikä?___________________________ 1 2 3 4 5 
         

Sosiaalinen ympäristö Täysin samaa Jokseenkin En osaa Jokseenkin Täysin eri
mieltä samaa mieltä sanoa eri mieltä mieltä

Alueella asuu sukulaisia 5 4 3 2 1
Alueella asuu ystäviä 5 4 3 2 1
Alueella toimii omiin harrastuksiini
erikoistuneita seuroja/yhdistyksiä 5 4 3 2 1
Alue on turvallinen 5 4 3 2 1
Alueen imago on hyvä 5 4 3 2 1
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33. Vastasiko koulutus sille asettamiasi odotuksia? 
       1     Hyvin 

2 Melko hyvin 
3 Melko huonosti 
4 Huonosti 
5 Ei lainkaan 

 

V YLIOPISTOKOULUTUKSEN MERKITYS 

 
34a. Millaiset valmiudet LTKK:ssa saamasi koulutus antoi Sinulle työelämään? 

1    Erinomaiset 
2    Hyvät 
3    Tyydyttävät 
4    Huonot 
 

34b. Voitko perustella edellisessä kysymyksessä valitsemaasi vaihtoehtoa omin sanoin?         
         ________________________________________________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________________________________________ 

 

35. Mikä merkitys seuraavilla opiskelun tavoitteilla oli Sinulle? (Vastaa jokaiseen väittämään.) 

 

36. Miten arvioit seuraavia väittämiä asteikolla 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä? 

 

 

 

 

     Hyvin Melko Jonkin Vähän Ei 
     paljon paljon verran  lainkaan 
          
Ammattiin valmistuminen   1 2 3 4 5 
Hyvä ammattitaito    1 2 3 4 5 
Korkeat tulot    1 2 3 4 5 
Sosiaalinen kohoaminen   1 2 3 4 5 
Hyvä koulutus- ja sivistystaso   1 2 3 4 5 
Henkilökohtainen kehitys   1 2 3 4 5 
Yhteiskunnallinen arvostus   1 2 3 4 5 
Turvattu tulevaisuus ja toimeentulo  1 2 3 4 5 
Itsenäisyys     1 2 3 4 5 

Arvostan saamaani koulutusta.   5 4 3 2 1 
Pystyn soveltamaan oppimiani tietoja ja taitoja työssäni. 5 4 3        2 1 
Olin koulutukseni ansiosta muita paremmassa       
asemassa hakiessani työtä.   5 4 3 2 1 
Yliopistokoulutus auttoi työllistymään.  5 4 3 2 1 
Yliopisto-opinnot muuttivat yhteiskunnallista näkemystäni. 5 4 3 2 1 
Suhteeni kulttuuriin laajeni yliopisto-opiskelun aikana. 5 4 3 2 1 
Yliopistokoulutus ei ole vaikuttanut ratkaisevasti       
uralla etenemiseeni.    5 4 3 2 1 
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37. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat työssäsi/ammatissasi ja millaiset valmiudet koulutus antoi Sinulle niiden 

saavuttamiseksi? (Vastaa kumpaankin sarakkeeseen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Merkitys työssä   Koulutuksen antamat valmiudet 
          
   Tärkeä  Melko Vähemmän  Hyvät  Kohtalaiset Huonot 
    tärkeä tärkeä     
          
Vankka teoreettinen tieto 1 2 3  1 2 3 
Teoriatiedon soveltamistaidot 1 2 3  1 2 3 
Viestintätaidot vierailla kielillä 1 2 3  1 2 3 
Viestintätaidot äidinkielellä 1 2 3  1 2 3 
Johtamistaidot  1 2 3  1 2 3 
Luovuus   1 2 3  1 2 3 
Tehtäviin sitoutuminen 1 2 3  1 2 3 
Itsenäinen ajattelu  1 2 3  1 2 3 
Joustava toimiminen  1 2 3  1 2 3 
Kyky oppia jatkuvasti uutta 1 2 3  1 2 3 
Erikoistaidot jollakin alueella 1 2 3  1 2 3 
Sosiaaliset taidot  1 2 3  1 2 3 
Ryhmätyöskentelytaidot 1 2 3  1 2 3 
Tietotekniikan ja sähköisen         
viestinnän taidot  1 2 3  1 2 3 
Analyyttisyys  1 2 3  1 2 3 
Ongelmanratkaisukyky 1 2 3  1 2 3 
Tieteelliset valmiudet  1 2 3  1 2 3 
Projektityöskentelyvalmiudet 1 2 3  1 2 3 
Yrittäjyysvalmiudet  1 2 3  1 2 3 
Epävarmuuden sietokyky 1 2 3  1 2 3 
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VI LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN IMAGO 
 

38. Millainen käsitys Sinulla on LTKK:sta? Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 5 = täysin samaa mieltä ja  1 = täysin eri 

mieltä. 

 

39. Miten seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat LTKK:ua? Arvioi asteikolla 5 = kuvaa erittäin hyvin  ja 1 = ei kuvaa 

lainkaan. 

Pystyy mukautumaan yhteiskunnan muutoksiin  5 4 3 2 1 
Yliopiston tutkimus palvelee julkisen sektorin toimintoja  5 4 3 2 1 
Opetus on korkeatasoista    5 4 3 2 1 
Tutkimus on korkeatasoista    5 4 3 2 1 
Tiedottaa avoimesti toiminnastaan   5 4 3 2 1 
Merkittävä työnantaja     5 4 3 2 1 
Näkyvä toiminnassaan    5 4 3 2 1 
Alueellisesti merkityksetön    5 4 3 2 1 
Kansainvälisesti tunnettu    5 4 3 2 1 
Virkistää alueen kulttuurielämää   5 4 3 2 1 
Yliopiston tutkimus palvelee alueen elinkeinoelämää  5 4 3 2 1 
Eristäytyy muusta yhteiskunnasta   5 4 3 2 1 
On hyödyksi muille alueen koulutusorganisaatioille  5 4 3 2 1 
           

 

40. Onko Sinulla ollut yhteistyösuhteita LTKK:uun valmistumisesi jälkeen? 
1    Ei 
2    Kyllä, millaisia?___________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu       
           
Käyttää elinkeinoelämän asiantuntijoita opetuksessa  5 4 3 2 1 
Huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla  5 4 3 2 1 
Ottaa huomioon yleensä työelämän tarpeet koulutuksessaan 5 4 3 2 1 
Ottaa huomioon elinkeinoelämän tarpeet koulutuksessaan 5 4 3 2 1 
Ottaa huomioon julkisten organisaatioiden tarpeet koulutuksessaan 5 4 3 2 1 
Markkinoi valmistuvia elinkeinoelämälle   5 4 3 2 1 
Markkinoi valmistuvia julkiselle sektorille   5 4 3 2 1 
Kehittää suhteita elinkeinoelämälle   5 4 3 2 1 
Kehittää suhteita julkiselle sektorille   5 4 3 2 1 
Toteuttaa yhteistyöprojekteja elinkeinoelämän kanssa  5 4 3 2 1 
Toteuttaa yhteistyöprojekteja julkisen sektorin kanssa  5 4 3 2 1 
Rohkaisee yrittäjyyteen    5 4 3 2 1 
On innovatiivinen yliopisto    5 4 3 2 1 
On vaikeasti lähestyttävä    5 4 3 2 1 
On hyvin tunnettu yliopisto    5 4 3 2 1 
On kehittyvä yliopisto     5 4 3 2 1 
           



   

 

 11

 

        41.  Mistä LTKK on mielestäsi parhaiten tunnettu? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

42.  Mitkä ovat mielestäsi LTKK:n vahvat alat? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

43. Mikä olisi mielestäsi paras tapa lisätä yleensä yliopistojen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa? Kuvaile sitä 
omin sanoin. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


