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Alue- ja väestönkehityksen 
tilannekuva pähkinänkuoressa

1. Alueellinen eriytyminen, erilaistuminen ja ”kuplautumi-
nen” kiihtyy: alueiden väliset ja alueiden sisäiset erot pikem-
min kasvussa kuin supistumassa  

2. Väestö ikääntyy, vähenee ja keskittyy

3. Useilla alueilla samanaikaisesti vahva positiivinen raken-
nemuutos taloudessa, työllisyydessä ja investoinneissa sekä 
negatiivinen rakennemuutos demografisessa kehityksessä

4. Nopeiden liikenneyhteyksien, koulutuksen ja sijainnin 
välinen ”pyhä kolmiyhteys” vahvistuu

5. Kaupungistumis-, keskittymis- ja vyöhykekehitys 
sekä monipaikkaisuus etenevät samanaikaisesti

6. Väestö- ja ikärakenteen demografinen neloskierre 
vaikuttaa kaikkien alueiden kehitykseen

7. Koronaefektin vaikutukset alueellisiin ja väestöllisiin 
kehityskulkuihin ennakoimattomia



Mitä tästä kaikesta seuraa?

1. Alueiden välinen kilpailu kiihtyy ja kiristyy niukke-

nevista resursseista: nuorista ja nuorista aikuisista, osaajista 
ja työvoimasta, yrityksistä ja investoinneista, näkyvyydestä ja 
huomioarvosta jne. 

3. Erottautumisen, identiteetin, omaperäisyyden ja 

mainekuvan merkitys korostuu kaikessa ja kaikkialla. Alueiden 
pitovoimaan ja pitovoimaisuuteen liittyvät tekijät korostuvat aiempaa 
enemmän.

2. Alueellinen eriytyminen näkyy maan eri osien välisten erojen 

lisäksi maakuntien välillä ja sisällä sekä yhä useammin kaupun-
kiseutujen ja kaupunkien sisällä mikrosijainnin sekä osaamisen, 
Liikenteellisten ja kaupallisten solmupisteiden merkityksen 
kasvuna



1. Elinvoima
2. Vetovoima
3. Pitovoima
4. Lumovoima
5. Kipinä- ja kitkatekijät

Tämä kokonaisuus haltuun alueen 
sijainnista tai koosta huolimatta!





PITOVOIMA =

Kuinka tyytyväisiä alueen asukkaat ja 
muut toimijat ovat omaan asuin- ja 
elinympäristöönsä alueen palveluihin ja 
miten he viihtyvät alueella



Asukkaiden   

tyytyväisyys

Alueen 
pitovoimatekijät!

Asukkaiden   

viihtyvyys 

Asukkaiden   

koettu elämänlaatu

Asukkaiden   

yhteisöllisyys
Asukkaiden 

identiteetti

▪ Lähipalveluiden läheisyys, saatavuus 
ja laatu

▪ Vetovoimapalvelujen saatavuus

▪ Oma asuin- ja elinympäristö

▪ Asuminen ja asuinalueet

▪ Luonto ja viheralueet

▪ Alueen henkinen ilmapiiri ja elävyys

▪ Alueen yleinen kuva ja kehitys

▪ Sujuva liikkuminen ja liikenneyhteydet

▪ Kaupallisten palvelujen monipuolisuus

▪ Kohtaamispaikat

▪ Sujuva, toimiva ja helppo arki, mukavuus

▪ Koettu hyvinvointi

▪ Turvallisuuden tunne

▪ Hyvä elämänlaatu, hyvä elämä

▪ Monipuolisuus

▪ Luottamus ja arvostus

▪ Me-henki, yhteiset asiat ja yhdessä 
tekeminen

▪ Sosiaalinen pääoma

▪ Osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet

▪ Samaistuminen ja yhteenkuuluvuus

▪ Tunne: syntymä-, koti- tai opiskelupaikka

▪ Henkilökohtaiset siteet ja verkostot

▪ Historia, tarinat, kieli/murre, kulttuuri, 
perinteet =merkitykset

▪ Paikka itsessään

▪ Identiteetti, ylpeys kotipaikasta

Villit

kortit
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Yhtä kuntien rajat ylittävää muuttajaa kohden on 16 

paikallaanpysyjää!

Miksi pitovoimaan huomiota?



Mitkä tekijät/asiat saavat ihmiset pysymään paikallaan, 

jäämään ja viihtymään alueella?

Millainen on alueen yleinen ilmapiiri alueella asu-

vien ja toimivien eri sidosryhmien näkökulmasta? 

Koettu elämänlaatu ja turvallisuuden tunne 

avainroolissa

Millainen on tyypillinen lähtijän profiili suhteessa 

paikallaanpysyneisiin? Kyselyt ja haastattelut tärkeitä!
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Kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat omaan asuin- ja elinym-

päristöönsä sekä saataviin lähi- ja vetovoimapalveluihin 

(kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut)?



MUISTA, että alueen veto- ja 

pitovoimatyössä kannattaa panostaa eri 
ryhmien huomioimiseen!

VETOVOIMA

- Uudet asukkaat

- Paluumuuttajat

- Potentiaaliset tulijat

-Vapaa-ajan asukkaat

- Opiskelijat

- Matkailijat

- Vierailijat, kävijät

- Yritykset ja yrittäjät

- Investorit ja sijoittajat

PITOVOIMA

- Alueen asukkaat

- Alueen yritykset

- Alueen yhteisöt

- Vapaa-ajan asukkaat

- Alueeseen jokin kytkös



Lisäksi veto- ja 
pitovoiman 
osalta kaikessa eri-
tyishuomio…
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