
Korona -muutostyöryhmän 
loppuraportti

13.1.2021 – Sarka museo
Teemu Levomäki – työryhmän puheenjohtaja



Tilaisuuden avaus / työryhmän tehtävä
Loimaan tilannekuva
Toimenpide-ehdotusten esittely –Työryhmän jäsenet

1. Asuminen
2. Elinkeinot
3. Koulutus
4. Ennakointi

Tilaisuuden päättäminen / yhteenveto
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Tilaisuuden ohjelma:



- Keväällä 2020 Suomeen saapunut Covid-19 virus

- Muuttaa ihmisten käyttäytymistä sekä lyhyellä että 
pitkällä aikavälillä
- Harvaan asuttujen ja maaseutumaisten kaupungit 

hyötyvät
- Hyöty ei tule automaattisesti kaikille vaan edellyttää 

hallittua muutosta myös kaupungin toiminnassa.

- Meneillään oleva muutos on nopea ja tulee 
vaikuttamaan pitkäaikaisesti

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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Muutostyöryhmä – Tehtävän tausta



- Tunnistaa muuttuvan tilanteen vaikutukset Loimaalla

- Hyödyntää tehtävässä eri alojen asiantuntijoita

- Laatia toimenpide-ehdotuksia kaupunginhallitukselle
- Vahvistaa positiivisia vaikutuksia
- Lieventää negatiivisia vaikutuksia

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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Muutostyöryhmä – Tavoite



Käytettävissä rajalliset resurssit – edellyttää tarkkaa 
kohdentamista

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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Muutostyöryhmä – Työn kohdentaminen

Painopistealueet 
- Elinkeino
- Koulutus
- Asuminen

Näkökulmat
- Ympäristö
- Väestörakenne
- Iskunkestävyys

→ Konkreettiset toimenpide-ehdotukset



Korona –muutostyöryhmän raportti
Taustaa ja tilannekuva 

Jari Rantala

13.1.2021



1.Taustatiedot ja Loimaan tilannekuva

2. Suomen kestävän kasvun ohjelma / EU:n elpymis-
ja palautumistukiväline
• Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin 

kestävän kasvun uralle 
• Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 
• Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 
• Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 
• Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja 
työelämän kehittäminen 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden 
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 

3.Seutukaupunkiohjelma
Toimeenpano-ohjelma luovutettiin 26.6.2020 työ- ja 

elinkeinoministeriölle 
Koronakriisin vaikutukset näkyvät niin taloudessa, 

yrityksissä, työllisyydessä, alueen elinvoimassa kuin 
yksityisten ihmisten arjessa. Koronapandemian 
pitkäaikaisvaikutuksia on vielä mahdotonta arvioida.

Pieni kaupungistuminen –selvitys (6/2020) 
-Keskustaajamien väestönkehitys on 2010-luvulla ollut muita 

alueita vahvempaa.
- Väestön tiivistymisellä on vaikutuksia seutukaupunkien 

maankäytölle, liikenteelle sekä asuntotuotannon tarpeille. 
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4.Varsinais-Suomen alueellinen 
selviytymissuunnitelma
4.1.Varsinais-Suomen tilannekuva  
4.2. Varsinais-Suomen yritysten toimintaympäristö  
4.2.1. Älykkään erikoistumisen kärkitoimialat 
4.2.2. Elinkeinot ja yrittäjyys keskiössä, uusia kasvun 

moottoreita tarvitaan 

5. Covid19 -pandemian aiheuttama häiriötilanne 
sekä tilannekuvan pohjalta toimialakohtaisia 
nostoja ja kehittämistarpeita 
5.1.Teknologiateollisuus 
5.2. Kiertotalous saaristomeren tilan kohentajana 
5.3. Innovatiiviset ruokaketjut 

6. Toimenpiteitä skenaariotyön ja 
poikkeusrahoitushavaintojen perusteella 

7. Keskeisimmät elvytysrahoitusta vaativat 
toimenpiteet yrityskehityksessä 

8. Elvyttävien toimenpiteiden vaatima 
lisärahoitus 
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Selviytymissuunnitelman tavoitteena on alueen 
erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden 
ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset toimet 
sekä vahvistaa alueellista muutosjoustavuutta. 

- Suunnitelma sisältää sekä nopeasti toteutettavia 
toimenpiteitä, että valintoja uuden kasvun 
käynnistämiseksi pidemmällä aikavälillä.



9. Osaaminen ja koulutus  
Koulutus ja osaaminen haastaa uusiin 

toimintatapoihin ja monialaiseen 
yhteistyöhön 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
toimintaan liittyvät kehittämistarpeet

Yhteiset kehittämistarpeet (ml. perusaste ja 
lukiot)

13. Asuminen Loimaalla 

14. Ennakointi
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10. Varsinais-Suomen elvyttävät infrahankkeet 

11. Covid19 -pandemian aiheuttama häiriötilanne 
sekä tilannekuvan pohjalta toimialakohtaisia nostoja 
ja kehittämistarpeita 
Matkailu – Kalatalous - Lääke- ja terveysteknologia -
Muut toimialat 

12. Sosiaaliset vaikutukset – yksinäistyminen 
torjuttava ja sosiaalisten kontaktien säilymistä 
tuettava 
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Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen / Rahoitus

VS-liitto on avannut rahoitushaun 
kansallisesta Alueiden kestävän kasvun 
ja elinvoiman tukeminen määrärahasta. 

Rahoitusta käytetään TEM:n 22.10.2020 
päätöksen mukaisesti 
koronakoronakriisistä elpymiseen ja 
jälleenrakennukseen liittyviin 
toimenpiteisiin.

Rahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden 
vahvuuksiin ja erikoistumiseen 
perustuviin kehittämishankkeisiin sekä 
monenkeskisiin selvitys- ja 
kehittämishankkeisiin, jotka 
edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin 
muiden viranomaisten rahoitusvälineet 
eivät sovi. 

Sopii hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla 
etsitään uusia ratkaisuja tai 
valmistellaan isompia 
hankekokonaisuuksia tai 
kehitysprosesseja.

Rahoitus on 
pääsääntöisesti 
pienimuotoista. 

Tuen enimmäismäärä on 
70 % hankkeen 
kokonaiskustannuksista. 

Rahoitusta on käytössä 
noin 1,4 miljoonaa euroa.

Hakuaika on jatkuva. 

1. valintajaksoon 
kohdistuvat hakemukset 
tulee jättää pe 5.3.2021 
klo 15.00 mennessä.

Hakukierroksella haetaan 
/painotetaan hankkeita, jotka 
edistävät VS:n alueellisen 
selviytymissuunnitelman
toteuttamista.

Hankkeiden  valintakriteerit: 

➢ perustuu alueelliseen 
selviytymissuunnitelmaan ja 

➢ edistää suoraan tai 
välillisesti elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä tai 
työllisyyttä tai 

➢ edistää osaamiseen ja 
innovaatioihin perustuvaa 
elinkeinorakenteen 
uudistumista

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/aluekehittaeminen-ja-ohjelmatyoe/alueellinen-selviytymissuunnitelma
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Väestömuutos 2018 - 2030
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Loimaa

Eri ikäryhmien väestömuutos 2018 - 2030

2018 2030 Muutos Muutos%

0-vuotiaat 110 88 -22 -20 %

1-6 -vuotiaat 832 585 -247 -30 %

7 - 12  -vuotiaat 983 679 -304 -31 %

13 - 23  -vuotiaat 1711 1512 -199 -12 %

24 - 64 -vuotiaat 7686 6443 -1243 -16 %

65 - 74 -vuotiaat 2580 2319 -261 -10 %

> 74 -vuotiaat 2130 2964 834 39 %

Yhteensä 16032 14590 -1442 -9 %

Lähde: Varsinais-Suomen liitto (Perlacon/Laesterä) 15.1.2020 

Asukasmäärä putosi alle 16.000 
asukkaaseen heinäkuussa 2019 ja 
vuoden 2019 lopulla asukkaita oli 
15.875. 

Elokuussa 2020 asukkaita oli 
15.770. 

Alhaisen syntyvyyden ja 
luonnollisen väestömuutoksen 
vuoksi  väestöennuste on laskeva 
ja väestöllinen huoltosuhde 
heikkenevä.  



Elinkeinorakenne, väestö ja työllisyys 

Loimaan sijainti, 
liikenneyhteydet ja 
saavutettavuus sekä 
keskimääräistä 
edullisemmat tuotanto- ja 
asumiskustannukset ovat 
Loimaan vahvuuksia. 

Etelä-Suomen kasvukolmion 
merkitys ja rooli 
elinkeinojen 
uudistamisessa ja 
kehittämisessä on tärkeä. 

Koneteknologia ja 
metalliala sekä 
kauppa ja palvellut 
ovat tärkeitä 
toimialoja. 

Maatalouteen liittyvä 
osaaminen osana 
ruokaketjua on 
Loimaalla merkittävä. 

Monipuolinen yritys- ja 
elinkeinorakenne sekä 
paikallinen 
teknologiaosaaminen 
luovat 
mahdollisuuksia 
yritystoimintaa sekä 
myös rakenteiden ja 
toiminnan 
uudistamiseen. 
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Työllisyystilanne on korona-
epidemian vuoksi heikentynyt 
vuoden 2020 aikana.  

Työttömyysaste nousi 
edellisvuoden 7,4 prosentista 10,4 
prosenttiin. 

Työvoiman määrä on väestön 
ikääntymisen ja vähenemisen 
myötä samalla vähentynyt 6.832 
henkilöön. 

Osaavan työvoiman tarjonta on 
entistäkin tärkeämpää. 



Loremipsum 14



Toimenpide-ehdotukset

Teemu Levomäki



Käytettävissä rajalliset resurssit – edellyttää tarkkaa 
kohdentamista

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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Muutostyöryhmä – Työn kohdentaminen

Painopistealueet 
- Elinkeino
- Koulutus
- Asuminen

Näkökulmat
- Ympäristö
- Väestörakenne
- Iskunkestävyys

→ Konkreettiset toimenpide-ehdotukset



Luottamushenkilöt 
- Teemu Levomäki, PJ
- Olavi Ala-Nissilä, VPJ
- Hanna-Mari Piironen
- Juha Vuorinen
- Sampsa Heinonen
- Maarit Koivisto

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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Muutostyöryhmä – Työryhmän jäsenet

Virkamiehet
- Jari Rantala
- Sari Laine
- Matti Tunkkari
- Mariikka Mertanen



ASUMINEN

Juha Vuorinen



• Asunto ja asuminen Loimaalla on tulevaisuudessa korkeatasoista, 
monipuolista sekä kohtuuhintaista.

• Jossa on huomiouitu ikääntyvän väestön, erityisryhmien ja myös 
etätyötekijöiden tarpeet mm. elinvoimaisissa Loimaan kylissä.

• Korkeatasoinen asuminen ottaa huomioon esteettömän 
ympäristön jossa on erilaiset toimivat liikennejärjestelmät, niin 
seudullisesti kuin maankunnallisesti yli alue- ja hallintorajojen mm. 
toimiva paikallisjuna yhteys Loimaan ja Turun välillä.

• Asuntomarkkinoiden toimivuus edellyttää myös laadukkaita vuokra-
asuntoja tämän päivän määräyksillä ja talotekniikalla. -> vanhoja 
”vuokrakasarmeja” pitää pystyä purkamaan, jos käyttö- ja 
korjauskustannukset kohtuuttomat eivätkä täytä asumisen 
laatuvaatimuksia. 

• Laadukas ja kohtuuhintainen vuokra-asunto rakentaminen 
perustuu ammattitaitoiseen valvontaan, järkeviin materiaali 
valintoihin ja RYL:in vaatimuksiin

13.1.2021 19

Asunto ja asuminen Loimaalla



• Monipuolinen asuminen on väljää jossa on otettu eri 
asumismuodot muutostarpeineen huomioon koskien se sitten 
tilamuutoksia itse asunnossa, tai yhtiömuotoisessa asumisessa joko 
vuokralla tai omistajana.

• Kohtuuhintainen, väljä, monipuolinen, laadukas ja turvallinen 
asuminen tulee aina olemaan Loimaan kilpailuvaltti isompia 
asuinpaikkoja kohtaan. Meillä on tilaa ei pelkästään ylöspäin vaan 
joka suuntaan! -> Toimintatapojen muutos kaavoituksessa ja tontti 
kaupoissa, notta ylläoleva väittämä toteutuu. Jäykkä byrokratia ei 
ole kenkään etu!

• Loimaalla on tilaa ja vapautta toteuttaa monipuolisen laadukasta ja 
turvallista oman näköistä elämää!!

13.1.2021 20

Asunto ja asuminen Loimaalla



Loimaalaisen asumisen faktojen korostaminen markkinointimateriaalissa ja –
tilanteissa. Maaseutukaupunki, monipuoliset harrastus mahdollisuudet, 
yrittäjä ystävällinen, monipuoliset palvelut niin julkisella kuin yksityisellä 
puolella ja sokerina pohjalla maantieteellinen sijainti! Loimaa kaukana 
kaikesta silti lähellä kaikkea. 

Loimaan markkinointi ja viestinä henkilöstö on jo aloittanut muutostyön mm. 
uusimalla alkuvuodesta 2020 nettisivustot selkeä parannus vanhoin 
verrattuna. Lisäksi 2020 aloitetaan brändistrategian tekeminen, mikä 
osaltaan tulee vahvistamaan oikeaa ja positiivista mielikuvaa Loimaasta. 
Tärkein kohderyhmä on markkinoinissa 25-45 vuotiaat lapsiperheet.

Mentori yritysten uusille työntekijöille ja tuleville uusille asukkaille Loimaan 
perehdytyspaketteineen mikäli sellaista palvelua edellä mainittu 
kohderyhmä haluaa. Nimetty mentorin olisi tällainen henkilö, joka möisi 
Loimaata myös ulkopaikkakuntalaisille.

#Loimaa -positiivinen some-markkinointi. Hyvän pyörre, jos joku asia 
parantaa kaikkien oloa kaikilla on hyvä olla. Jokainen voimaantuisi
tekemään jotain. Mikäli asioista ei puhuta niitä ei ole.

13.1.2021 21

Asumisen kohdennettu viestintä ja 
kohderyhmämarkkinointi



• Monipuolisessa asumisessa ollaan avoimia uusille 
toimintamalleille esim. paikkariippumattoman työn 
tekemisen edistäminen Loimaalla.

• Joka pitää sisällään toimivat valokuituyhteydet eläväisiin 
Loimaan kyliin. Huoltovarmuudeltaan toimiva ja nopea 
valokuituyhteys kylätaloon, joka voisi toimia 
vuokrattavana etätyöpisteenä. Onko kehityskelpoinen 
ajatus?

• 5G verkon mahdollisuudet

13.1.2021 22

Etätyön mahdollisuuksien 
kehittäminen



ELINKEINOT

Teemu Levomäki

Maarit Koivisto



- Meneillään oleva muutos muuttaa ihmisten 
toimintamalleja sekä yritysten ansaintalogiikkaa 
globaalisti

- Muutoksessa ei pysytä mukana pelkästään sisäistä 
toimintaa tarkastelemalla ja sisäisiä resursseja 
hyödyntäen.

- → Aktiivinen osallistuminen Varsinais-Suomen 
elvytyspaketin valmisteluun ja kohdistamiseen 
ehdottoman tärkeää.

- Maakunnan sisällä kyseessä ei ole nollasummapeli –
Kuntien ja kaupunkien välinen yhteistyö parantaa koko 
maakunnan asemaa

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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2.1. – Osallistuminen ja yhteistyö Varsinais-
Suomen elvytyspaketin valmistelussa 2020 



- Syyskuussa 2020 julkaistu Varsinais-Suomen alueellinen 
selviytymissuunnitelma

- Suunnitelma rakentuu maakunnan älykkään 
erikoistumisen strategian mukaisten kärkialojen 
vahvistamiseen
- Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio
- Innovatiiviset ruokaketjut 
- Lääke- ja terveysteknologia

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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2.1. – Osallistuminen ja yhteistyö Varsinais-
Suomen elvytyspaketin valmistelussa 2020 



- Keskeisiä tuettavia toimenpiteitä
- Uutta liiketoimintaa ja kasvua luovat investointi- ja 

kehittämishankkeet
- Kansainvälistymisen, 
- Digitalisaation edistäminen sekä
- Työvoiman osaamisen ylläpito ja kehittäminen uuden 

kasvun edellä.
- → Näistä Loimaalle pitää varmistaa oikeudenmukainen 

hyöty

13.1.2021 Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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2.1. – Osallistuminen ja yhteistyö Varsinais-
Suomen elvytyspaketin valmistelussa 2020 



- Suora jatkumo maakunnallisen suunnitelman 
paikalliseen soveltamiseen

- Vahvistetaan entisestään Loimaalla olevia vahvuuksia
- Luodaan mahdollisuudet yritystoiminnan lisääntymiselle 

sekä teknologiateollisuuden kasvulle

- Yritysten välisen yhteistyön tukeminen
- Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tukeminen

13.1.2021 27

2.2. – Koneteknologian digitalisaatio ja 
robotiikka -yritysperusteiset hankkeet 

Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki



Kaupungin rooli:
- Yritysten tietoisuuden lisääminen

- Verkostojen rakentaminen

13.1.2021

2.2. – Koneteknologian digitalisaatio ja 
robotiikka -yritysperusteiset hankkeet 

Digitalisaatio
- Etätyön 

mahdollistaminen
- Matkustamisen 

vähentyminen
- Työvoiman 

sijaintiriippumattomuus

Robotiikka
- Tuotannon tehostaminen
- Laadun parantaminen

Muutostyöryhmä – T. 
Levomäki
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• Sekä ihmis- että eläinravinnoksi tarkoitettujen 
kasviproteiinien sekä luonnon kalan tuotannon, 
jatkojalostuksen, että käytön edistäminen sekä 
kaupungin hankinnoissa että elinkeinoelämässä. 

• Bioenergian (kaasu) tuotannon ja käytön edistäminen 
Loimaan alueella, osallistuminen sekä maakunnallisiin, 
että kansallisiin hankkeisiin.

• Kiertotalouden osaamisen kehittäminen osana 
koulutus- ja kehittämistoimintaa.

• Ruokalukio=luonnontiedelukio: ruoka on kulttuuria, 
ekologiaa, ekonomiaa, terveyttä, kemiaa ja fysiikkaa.

13.1.2021 Lorem ipsum 29

2.3 Innovatiiviset ruokaketjut, bio- ja 
kiertotalous



2.4 Matkailu
• Kotimaan matkailuboomia pitäisi päästä hyödyntämään 

vielä paremmin: Visit Loimaa –matkailuportaali.

2.5 Osaavan työvoiman tarjonta
• Vinkkaaja-toiminta yhteistyössä paikallisten yritysten 

kanssa. Tavoitteena perehdyttää uudet työntekijät 
Loimaan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja siten sitouttaa 
paikkakuntaan.

• TET-/ kesätyö-/ harjoittelijaportaali: Loimaan tarjonta 
kootusti yhteen paikkaan.

• Asuntojen tarjoaminen harjoitteilijoille ja 
kausityöntekijöille.

2.6 "Made in Loimaa"-brändäys
13.1.2021 30



KOULUTUS

Olavi Ala-Nissilä

Hanna – Mari Piironen



• LOIMAA ON MUKANA SEUTUKAUPAUNKIEN 
VERKOSTOYHTEISTYÖSSÄ 2019 –

• SEUTUKAUPUNKIEN YRITYSVERKOSTOHAKE JA 
ALIHANKINTYÖHANKE

• UUSI SEUTUKAUPUNKIOHJELMA ALKAA JA LOIMAA 
UUSIIN VERKOSHANKKEISIIN

• ERITYINEN VERKOSTOHAKU JA SEN RAHOITUS
• SEUTUKAUPUNKIOHJELMAN MUU HYÖDYNTÄMINEN 

MM. ASUMINEN, KOULUTUS, PUURAKENTAMINEN, 
BIOHANKKEET

13.1.2021 32

3.1 SEUTUKAUPUNKIOHJELMAN 
HYÖDYNTÄMINEN JA VERKOSTOT



• SEUTUKAUPUNKIOHJELMA EDELLYTTÄÄ AMK-
OPETUKSEN, YLIOPISTOKOULUTUKSEN  JA 
TUTKIMUSRAHOITUKSEN PARMEPAA VERKOTTUMISTIA 
SEUTUKAUPUNKEIHIN

• SELVITYS TEKEILLÄ PAREMMASTA 
VUOROVAIKUTUKSESTA 

• SELVITYSHENKILÖ HANNA KOSONEN JA 
OHJAUSRYHMÄSSÄ TURUN AMK:N 
ALUENEUVOTTELUKUNNAN PJ NIINA NURMI

• AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PAREMPI KOHTAANTO 
YRITYSTEN TARPEISIIN, NOVIDA-YHTEISTYÖ

13.1.2021 33

3.2. YRITYSTEN TARPEISIIN PERUSTUVA YHTIESTYÖ 
AMMATILLISEN, AMK JA YLIOPISTOKOULUTUKSEN JA 
KANSSA



• KANSANOPISTOLLA SYNTYI MUUTOSTYÖRYHMÄN 
AIKANA HANKE ”KORKEAKOULUTETTUJEN 
MAAHANMUUTTAJIEN POLKU 
AMMATTIKORKEAKOULUUN”, OPETUS LOIMAALLA, 
RAHOITUSVAIHEESSA

• TEKNOLOGIAKLUSTERILLE SAMANLAINEN HANKE (?)
• AMK- JA YLIOPISTOJEN HARJOITTELUPAIKKAYHTEISTYÖ
• YHTEISTYÖ TURUN YLIOPISTON TEKNISEN 

TIEDEKUNNAN KANSSA 

13.1.2021 34

KOULUTUSHANKKEET AMMATTIKORKEAKOULUJEN 
KANSSA JA TYÖPAIKKAHARJOITTELU



• MAAILMALLA, EU:SSA JA SUOMESSA TULLAAN 
TEKEMÄÄN VALTAVASTI INVESTOINTEJA UUSIUTUVAAN 
ENERGIAAN

• LOIMAALLE BIOKAASUHANKE KONKREETTISESTI, 
TARKEMPI SELVITYS LÄHDÖSSÄ LIIKKEELLE

• NOVIDALLA BIOALAN KOULUTUSTA HYÖDYNNETTÄVÄ

13.1.2021 35

BIOHANKKEET



• Selvitys paikallisesti koulutukseen (niin perus- kuin 
toisen asteen) liittyvistä kehityskohteista ja tarpeista

• Hankerahoitusten yksityiskohtainen tarkastelu ja niiden 
käytettävyyden arviointi 

• Vahvistetaan ja syvennetään yhteistyötä muiden kuntien 
ja alueellisten toimijoiden kanssa nykyisestä

13.1.2021 Muutostyöryhmä – H-M 
Piironen
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3.3 Yhteisten paikallisten ja alueellisten 
kehittämistoimenpiteiden kokoaminen ja 
rahoitus-vaihtoehtojen hyödyntäminen



• Maahanmuuttajien mahdollisesti aiemmin 
kotimaassaan suorittaman koulutuksen soveltaminen 
Suomessa on vaikeaa

• Koulutuksen ”päivittäminen” Suomessa päteväksi 
helpottaa ja lisää integraatiota yhteiskuntaan

• Yhteistyö Evankelisen kansanopiston kanssa, 
toimijoiden yhteen saattaminen

• SIMHE- ohjelman tutuksi tekeminen korkeakoulutetuille
• Ammatillisen koulutuksen järjestäminen paikalliset  

työvoimatarpeet huomioiden
13.1.2021 Muutostyöryhmä – H-M 

Piironen
37

3.4 Työperäinen maahanmuutto – ”osaamisen 
soveltamisen muuntokoulutus”



• Havaittu tarve lisätä yrittäjyys- sekä 
talousosaamiskoulutusta juontaa juurensa paikallisiin 
sekä koko maan laajuisiin ilmiöihin

• Suomessa maksuhäiriömerkintöjä lähes 400.000 
henkilöllä (7/2020)

• Lasten ja nuorten tietoisuutta taloudesta olisi lisättävä jo 
alakoulusta alkaen, eritoten liittyen siihen miten ja mistä 
raha tulee
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3.5 Yrittäjyys- ja talousosaamiskoulutus



ENNAKOINTI

Strateginen ennakointi auttaa 
varautumaan tulevaisuuden haasteisiin

Sampsa Heinonen



Pandemia on 
– tuonut esiin haavoittuvuuksiamme, mutta se on myös 

tarjonnut mahdollisuuksia, joita ei ole varaa jättää 
käyttämättä. 

– vahvistanut sen, että toimintapolitiikoistamme on 
tehtävä näyttöön perustuvia, tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavia ja selviytymiskykyyn 
keskittyviä. 

Me emme voi odottaa tulevaisuuden muuttuvan 
vähemmän murrokselliseksi, sillä uudet suuntaukset 
ja häiriöt vaikuttavat jatkossakin elämäämme. 
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Strateginen ennakointi auttaa 
varautumaan tulevaisuuden haasteisiin



• auttaa parantamaan politiikan suunnittelua, 
kehittämään tulevaisuuden kestäviä strategioita ja 
varmistamaan, että lyhyen aikavälin toimet ovat 
johdonmukaisia pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. 

• auttaa ennakoimaan kehitystä, jolla on todennäköisesti 
kielteisiä vaikutuksia, vahvistaa selviytymiskykyä 
rakenteellisten muutosten toteuttamisen kautta ja ottaa 
huomioon nykyisten ja tulevien kriisien vaikutuksia 
megatrendeihin ja esiin nouseviin kysymyksiin. 

• voidaan tuottaa tietoa selviytymiskykyä parantavan 
päätöksenteon tueksi.
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Strateginen ennakointi 



• Analysoidaan tulevaisuuden suuntauksia ja haasteita politiikanteon 
ja päätöksenteon tueksi 
– Konkreettinen esimerkiksi: Kouluverkkoselvitys. Sen avulla, 

voitiin tunnistaa päätöksentekotarpeita yhtä valtuustokautta 
pidemmäksi aikaa. 

• Otetaan ennakointi osaksi kunta- ja muiden strategioiden laadintaa 
ja seurantaa.
– Luomalla kriteerit ja tunnusluvut ja muut seurannan välineet.
– Käytetään tietoa kaupungin hallinnossa nykyisten 

toimintatapojen (esim. valmiussuunnitelmat ja taloudellisten 
riskien hallinta) rinnalla ja täydentämiseksi

• Osallistutaan ennakointivalmiuksien kehittämiseen ja 
ennakointiyhteistyöhön (esim. SITRA ja Kuntaliitto)
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Miten ennakointia voisi toteuttaa 
Loimaalla?



KIITOS!


