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1 JOHDANTO 

Elinkeinopolitiikka on elinvoimaisen kunnan perusta. Se on monella tasolla to-

teutettavaa toimintaa, jonka keskiössä ovat yritykset sekä yrityspalveluita tuot-

tavat organisaatiot. Elinkeinopolitiikan tarkoituksena on luoda yrityksille mah-

dollisuudet toimia ja menestyä. Yritysten toiminnan hyvät lähtökohdat luovat 

mahdollisuuden yritysten menestymiseen ja kehittymiseen, joka puolestaan li-

sää kunnan elinvoimaisuutta. 

 

Elinkeinopolitiikan suuntaviivat kirjataan esimerkiksi elinkeinopoliittiseen stra-

tegiaan tai kuntastrategiaan, joka toimii ohjenuorana käytännön tekemiselle. 

Elinkeinopalveluita tuottava taho tarjoaa tämän pohjalta erilaisia yritysten tar-

peet täyttäviä elinkeino- ja yrityspalveluita, jotta yrityksillä olisi hyvät edellytyk-

set toimia yrityskehityksen eri vaiheissa. Palvelut tuotetaan kunnissa usein 

omana palveluna tai tytäryhtiöiden tai seudullisten elinkeinoyhtiöiden kautta. 

Palveluiden tuottajan sijaan yrityksille on monesti tärkeämpää millaisia ja 

minkä tasoisia palveluita on saatavilla.  

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Mäntyharjun kunta. Tutkimusongel-

mana on, miten Mäntyharjun kunnan tuottamia ja tarjoamia elinkeinopalveluita 

voisi kehittää. Alaongelmana on, millaisia elinkeinopalveluita paikalliset yrityk-

set tarvitsevat yrityksen toiminnan ja kehittämisen tukena. Opinnäytetyön ta-

voitteena on laatia kehittämisehdotuksia, joiden avulla voidaan kehittää Män-

tyharjun kunnan elinkeinopalveluita ja ottaa elinkeinopalveluiden tuottami-

sessa huomioon myös paikallisten yritysten tarpeet. Tutkimuksen tarve liittyy 

muutokseen, jossa Mäntyharjun kunta irtisanoi kunnan elinkeinopalveluista 

vastanneen tytäryhtiön, Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n (jäl-

jempänä Mäsek), toimeksiantosopimuksen ja teki päätöksen ryhtyä tuotta-

maan tarvittavat elinkeinopalvelut omana palveluna. Muutos astuu voimaan 

vuoden 2021 alussa. 

 

Opinnäytetyön toisessa luvussa kerrotaan opinnäytetyön toteutuksesta, tavoit-

teista sekä rajauksesta. Lisäksi paneudutaan tutkimusongelmaan sekä käytet-

tyihin tutkimusmenetelmiin. Tutkimuksen kolmannessa luvussa paneudutaan 

kuntien elinkeinopolitiikkaan ja elinkeinopolitiikan välineisiin eli elinkeinopalve-
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luihin. Lisäksi käydään läpi, kuinka kunnan toimintaa ohjaavat asiakirjat vaikut-

tavat elinkeinopoliittisiin linjauksiin. Toisessa teoriaosuudessa, luvussa neljä, 

käsitellään yritysten liiketoiminnan kehittämistä elinkaarimallin näkökulmasta 

sekä kunnan elinkeinopalveluiden roolia osana kehittämistyötä. Luvussa viisi 

tutustutaan tarkemmin tutkimuksen toimeksiantajaan, Mäntyharjun kuntaan 

sekä elinkeinopalveluiden nykytilaan kunnassa. 

 

Tutkimuksen toteuttamiseen päästään syventymään luvussa kuusi. Aineiston 

keräämisen ja analysoinnin lisäksi käydään läpi tutkimuksen tuloksia. Aineis-

toa on kerätty dokumenttianalyysin, teemahaastattelun ja kyselytutkimuksen 

avulla. Luvussa seitsemän esitellään tutkimuksen pohjalta laaditut kehittämis-

ehdotukset Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluiden kehittämiseksi ja arvioi-

daan tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa esitetään myös jatkotutkimusehdo-

tuksia. Viimeisessä eli kahdeksannessa luvussa käydään läpi kokemuksia 

opinnäytetyön tutkimusprosessista. Varsinaisten lukujen jälkeen on kirjattu 

opinnäytetyön lähteet sekä liitetty mukaan tutkimuksen kannalta olennaista lii-

temateriaalia, kuten teemahaastattelun ja kyselytutkimuksen kysymykset. 

 

2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyön tavoitteet sekä aiheen tutkimuksel-

linen rajaus. Luvussa käsitellään myös tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmiä. 

Lisäksi tähän lukuun sisältyy kuvaus opinnäytetyöprosessista ja sen aikatau-

lusta. 

 

2.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Mäntyharjun kunta. Mäntyharjun kunta on 

noin 5 800 asukkaan (2019) kunta Etelä-Savossa. Mäntyharju tunnetaan mök-

kipitäjänä, sillä kunnassa on noin 4 900 vapaa-ajanasuntoa. Mäntyharjun kun-

nan visio on yrittävä kulttuurikunta Järvi-Suomessa. Visio kuvaa tiivistetysti 

kunnan vahvuuksia ja valintoja elinvoiman ja vetovoiman ylläpitämiseksi ja 

kasvattamiseksi. (Mäntyharjun kunta 2018.) 

 

Opinnäytetyölle tulee aina määritellä tavoite. Tavoite kertoo, kenelle ja mil-

laista hyötyä, tietoa tai osaamista voidaan opinnäytetyön avulla saavuttaa. 

Tutkimuksen tavoite ohjaa tutkimusstrategisia valintoja. (Hirsjärvi, Remes & 
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Sajavaara 1997, 137–139; Metsämuuronen 2009, 54.) Tutkimuksen tavoitetta 

voidaan luonnehtia neljän eri piirteen perusteella. Tutkimuksen tavoite tai tar-

koitus voi olla kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava. (Hirsjärvi ym. 

1997, 138.) Tätä tutkimusta voidaan pitää kartoittavana. Tutkimusongelmana 

on, miten Mäntyharjun kunnan tuottamia ja tarjoamia elinkeinopalveluita voisi 

kehittää. Alaongelmana on, millaisia elinkeinopalveluita paikalliset yritykset 

tarvitsevat yrityksen toiminnan ja kehittämisen tukena. Tutkimuksen aiheen 

määrittelyn jälkeen on aihetta usein rajattava. Rajauksella tarkennetaan mitä 

aiheesta halutaan tietää ja mitä kerätyllä aineistolla halutaan osoittaa. (Hirs-

järvi ym. 1997, 81.) Opinnäytetyö on rajattu koskemaan Mäntyharjun kunnan 

tuottamia ja tarjoamia elinkeinopalveluita. Näkökulmaksi on valittu paikallisten 

yritysten tarpeet. 

 

Tutkimus liittyy muutokseen, jossa Mäntyharjun kunta irtisanoi Mäntyharjun 

elinkeinopalveluista vastanneen tytäryhtiö Mäsekin toimeksiantosopimuksen. 

Irtisanominen tapahtui joulukuussa 2019. Mäntyharjun kunta ryhtyy vuoden 

2021 alussa tuottamaan tarvittavat elinkeinopalvelut itse. Tässä murroksessa 

on tärkeää luoda näkemys, millaisille elinkeinopalveluille kunnassa on ensisi-

jaisesti tarvetta. 

 

Tutkimustyön ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan kahden muun kunnan 

elinkeinopoliittisia linjauksia dokumenttiaineistosta. Lisäksi toteutetaan teema-

haastattelu kyseisten kuntien elinkeinopalveluista vastaaville henkilöillä. Haas-

tattelun avulla pyritään rakentamaan kokonaiskuva vertailuun valittujen kun-

tien elinkeinopalveluista ja niiden tuottamisesta. Haastattelussa käydään läpi 

elinkeinopalveluiden tuottamisen nykytilaa sekä tulevaisuudennäkymiä. Tutki-

mus rajataan kahteen kuntaan, joille yhteistä Mäntyharjun kanssa on maaseu-

tumaisuus, asukasluku sekä sijainti samassa maakunnassa, Etelä-Savossa. 

Verrokkikunnissa elinkeinopalvelut tuotetaan kunnan omana palveluna eli sa-

malla mallilla, johon Mäntyharjun kunta on siirtymässä. 

 

Tutkimuksen toisessa osiossa keskitytään selvittämään kunnan tarjoamien 

elinkeinopalveluiden merkitystä paikallisten yritysten toimintaan ja kehittämi-

seen. Aineistoa kerätään kyselytutkimuksen avulla. Kerätyn aineiston ja teo-

reettisen viitekehyksen pohjalta luodaan kehittämisehdotuksia, kuinka Mänty-

harjun kunta voi kehittää elinkeinopalveluita. Tutkimuksesta saatavaa tietoa 



9 
 

hyödynnetään elinkeinopalveluiden uudelleenorganisoimisessa Mäntyharjun 

kunnassa.  

 

2.2 Tutkimusongelma 

Tutkimusongelma ohjaa koko tutkimusprosessia. Onnistuneen tutkimuksen 

edellytyksenä voidaan pitää tutkimusongelman onnistunutta rajaamista. Tutki-

musongelma tulee olla ratkaistavissa. Tähän voidaan päästä oikein valitun ai-

neiston, tutkijan tunteman aihealueen sekä käytettyjen tutkimusmenetelmien 

kautta. Nämä yhdistettynä tutkijan omaan motivaatioon antavat ratkaisevat 

ominaisuudet tutkimuksen onnistumiselle. (Kananen 2015, 41.) Jos tutkimus-

ongelma ja tutkimuskysymykset on rajattu huonosti, voi tutkimus jäädä hel-

posti tuloksiltaan merkityksettömäksi (Vilkka 2005, 38). Tutkimusongelman ra-

jaaminen ja muotoilu tutkimuskysymyksiksi antavat tutkijalle tarkan tiedon, 

mitä tietoa hän haluaa saada selville ja mihin ongelmaan hän haluaa saada 

vastauksen. Tutkimusongelmaan tiivistyy kaikki se tieto, mitä teoriaosa sisäl-

tää. (Metsämuuronen 2006, 38.) 

 

Toimeksiantaja antaa harvoin tutkijalle valmiin tutkimusongelman ja tutkimuk-

sen tavoitteet. Tutkijan tehtävänä on täsmentää tutkimusongelmaa yhdessä 

toimeksiantajan kanssa, niin että molemmilla osapuolilla on lopulta sama käsi-

tys tutkimusongelmasta ja tutkimuksen tavoitteesta. (Vilkka 2005, 37–38.) Tut-

kimuksessa tulee olla pääongelma, jonka analysoinnin ja täsmentämisen 

kautta voidaan löytää myös alaongelmat. Joskus tutkimuksessa voi olla vain 

yksi tutkimusongelma tai joukko samantasoisia ongelmia. (Hirsjärvi ym. 1997, 

126.) Vilkan (2005, 38) mukaan ”tutkimuksen perusta on täsmällisesti määrite-

tyssä tutkimusongelmassa (pääkysymys) ja siitä johdetuissa tutkimuskysy-

myksissä (alakysymykset)”. Tutkimusongelman sisällä pystytään vastaamaan 

yleensä kahteen mutta enimmillään kahdesta neljään tutkimuskysymykseen 

(Vilkka 2005, 38). 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma muodostui kahdesta eri tutkimuskysy-

myksestä. Tutkimuksen pääongelmana oli, miten Mäntyharjun kunnan tuotta-

mia ja tarjoamia elinkeinopalveluita voisi kehittää. Alaongelmana oli, millaisia 

elinkeinopalveluita paikalliset yritykset tarvitsevat yrityksen toiminnan ja kehit-
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tämisen tukena. Kanasen (2013, 22) mukaan tutkimuksen tekemiseen vaikut-

taa halu ymmärtää ilmiötä ja saada muutos parempaan. Mäntyharjun elinkei-

nopalvelut ovat muutosvaiheessa kunnan ryhtyessä tuottamaan elinkeinopal-

veluita itse vuoden 2021 alussa. Elinkeinopalveluita tuotetaan yritysten tarpei-

siin. Opinnäytetyön tekijä toimii elinkeinopalvelut aikaisemmin tuottaneen elin-

keinoyhtiö Mäsekin hallituksen puheenjohtajana sekä oman toimen ohella yh-

tiön toimitusjohtajana. Aihealue on näin ollen tutkijalle tuttu. Nämä tekijät ovat 

toimineet lähtökohtana tutkimukselle ja tutkimusongelmien muodostamiselle.  

 

2.3 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmiä ovat määrällinen eli kvantitatiivinen ja laadullinen eli kva-

litatiivinen tutkimusmenetelmä. Määrällisen tutkimusmenetelmän tarkoituk-

sena on saavuttaa numeraalista tietoa, kun puolestaan laadullisen tutkimus-

menetelmän tarkoituksena on saavuttaa tietoa, joka auttaa asian ymmärtämi-

sessä. (Sajama 1993, 61–65.)  

 

2.3.1 Tapaustutkimus 

Opinnäytetyön lähestymistapana käytetään tapaustutkimusta. Ojasalon, Moi-

lasen ja Ritalahden (2015, 52–53) mukaan tapaustutkimus tunnetaan jossain 

yhteyksissä myös nimellä case-tutkimus. Nimi pohjautuu englannin kielen sa-

noista case study. Tapaustutkimus soveltuu hyvin lähestymistavaksi, kun tar-

koituksena on tuottaa uusia kehittämisehdotuksia ja syvällisemmin ymmärtää 

kehittämisen kohdetta.  

 

Yin (1994, 13) kuvaa tapaustutkimusta nykyajan ilmiöiden tutkimisena todelli-

suuden yhteydessä varsinkin silloin, kun ilmiön ja asiayhteyden raja on häi-

lyvä. Simmonsin (2009, 21) mukaan tapaustutkimus on usean näkökulman 

pohjalta tehty syvällinen tutkimus tutkimuksen kohteen kilpailukyvystä ja ainut-

laatuisuudesta alallaan. Tapaustutkimuksessa keskitytään tietyssä ajassa val-

litsevan ilmiön ymmärtämiseen (Eisenhardt 1989, 534). Tapaustutkimus pe-

rustuu tutkimukseen, erilaisiin menetelmiin ja näyttöön. Tapaustutkimuksen 

päätarkoitus on syventää ymmärrystä tutkimusaiheesta ja tuottaa tietoa ai-

heen kehittämiseksi. Tapaustutkimuksen keskeiset työvaiheet pystytään mää-

rittelemään, mutta niillä ei ole selkeää kaavaa. Ne voi toteutua eri järjestyk-
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sessä ja jopa toistua tutkimuksen aikana. Tyypillistä on, että esimerkiksi tutki-

muskysymyksiä voidaan hioa tutkimuksen eri vaiheissa. (Stake 1995; Travers 

2001.)  

 

Kuvassa 1 on kuvattu tapaustutkimuksen kannalta keskeisiä työvaiheita. Näitä 

ovat tutkimuskysymyksen muotoilu, tutkimusasetelman jäsentäminen, tapaus-

ten määrittely ja valinta, teoreettisen näkökulman määrittely, aineiston analy-

sointitapojen päättäminen ja analysointi sekä raportointi. (Eriksson & Koistinen 

2005, 19.) Tutkimuskysymyksen muotoilun ja tutkimusasetelman jäsentämi-

sen aikana määritellään myös alustava kehittämistehtävä tai tutkimuson-

gelma. Ennen tapausten määrittelyä ja valintaa perehdytään ilmiöön tarkem-

min sekä teorian että käytännön tasoilla. Teoreettisen näkökulman muodosta-

misen jälkeen tapahtuu aineiston keruu eri tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. 

Analysoinnin jälkeen voidaan luoda kehittämisehdotukset. Lopuksi tehdään ra-

portointi. (Mt.) 

Kuva 1. Tapaustutkimuksen työvaiheet (mukaillen Eriksson & Koistinen 2005, 19) 

 

Sekä Yinin (1994, 23) että Staken (1994, 245) näkemyksen mukaan tapaus-

tutkimukselle olennaista on meneillään olevaan hetkeen kohdistuminen. Näin 

ollen se sopii hyvin tutkimusmenetelmäksi ajankohtaiselle aiheelle. Tapaustut-
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kimus sisältää käytännönläheisiä ominaisuuksia, jotka perustuvat vuorovaiku-

tukseen. (Metsämuuronen 2000, 17.) Tapaustutkimuksen kannalta on tärkeää 

tukeutua useampaan kuin yhteen tutkimusmenetelmään. Useamman menetel-

män käyttö antaa mahdollisuuden ymmärtää tapausta perusteellisemmin. 

(Stake 1994.) On toissijaista, onko käytetty aineisto määrällistä vai laadullista. 

Pääasia on, että aineistoa on käytössä laajasti (Yin 1994).  

 

Töttön (1999, 284–286) mukaan laadullisella ja määrällisellä tutkimusmenetel-

mällä voidaan kerätä vastauksia eri tutkimuskysymyksiin ja siksi tutkimuson-

gelma määrää tutkimusmenetelmän. Laadullinen tutkimusmenetelmä vastaa 

kysymyksiin mitä tai miten, määrällinen puolestaan miten paljon tai miksi. Vil-

kan (2005, 43–44) mukaan tutkimusmenetelmän valinnan kannalta on olen-

naista, mihin tutkimuksella pyritään. Tutkimusmenetelmää ei voi valita tutkijan 

mieltymysten perusteella vaan aina sen mukaan, mihin tutkimusongelma ja 

tutkimuskysymykset tutkimusta suuntaavat. Tutkijalla tulee olla osaaminen, 

jotta on mahdollista valita tutkimuksen kannalta sopivin tutkimusmenetelmä. 

 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan tietoa numeeri-

sesti ja annetaan yleiskuva mitattavien tietojen välisestä suhteesta tai eroista. 

Määrällisessä tutkimuksessa olennaista on erilaiset mittarit ja sekä vastaajien 

isompi joukko. (Vilkka 2007, 11.) Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa analyysin pääpaino on numeeristen arvioiden sijaan haastatteluihin ja 

havainnointiin pohjautuvassa aineistossa (Tuulaniemi 2011, 144). Myös Hirs-

järven ym. (2007, 157) mukaan tiedon hankinta on kokonaisvaltaista ja tietoa 

kootaan todellisista olosuhteista. Ominaisena voidaan pitää myös, että laadul-

lisessa tutkimuksessa kohderyhmä valitaan tarkoituksella, eikä satunnaisesti. 

Tässä tutkimuksessa käytetään sekä kvalitatiivisen eli laadullisen ja kvantitatii-

visen eli määrällisen tutkimuksen menetelmiä. 

 

2.3.2 Aineistonkeruun ja analysoinnin menetelmät 

Aineistonkeruun perusmenetelmiä ovat esimerkiksi kysely, haastattelu, ha-

vainnointi sekä dokumentointi. Perusmenetelmiksi on määritelty aineistoke-

ruun menetelmät, jotka ovat tunnettuja ja joita käytetään useissa eri lähesty-

mistavoissa. (Hirsjärvi ym. 1997, 191.) Tässä tutkimuksessa tietoa kerättiin 

dokumenttianalyysin ja teemahaastattelun avulla, jotka luetaan laadullisiksi 
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menetelmiksi. Lisäksi tietoa kerättiin kyselytutkimuksen avulla, jossa oli sekä 

määrällisiä että laadullisia piirteitä. Erikssonin ja Koistisen (2005, 27) mukaan 

tapaustutkimuksessa monenlaiset aineistot sekä niiden käyttö rinnakkain ovat 

mahdollisia. Tyypillisesti tapaustutkimuksissa aineistoa kerätään esimerkiksi 

haastatteluiden, havainnoin tai dokumenttien kautta.  

 

Tutkimuskirjallisuus tutustuttaa ilmiöön, käsitteisiin ja antaa näkökulmaa. Kir-

jallisuus ohjaa myös menetelmävalintoihin sekä luo perusteita ongelmien ra-

jaukselle. (Hirsjärvi ym. 1997, 110.) Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on pe-

rehtyä tutkittavaan ilmiöön ja löytää luotettavia tutkimuksia ja kirjallisuutta ai-

heesta (Metsämuuronen 2006, 31). Aikaisempia tutkimuksia kunnan elinkeino-

palveluihin liittyen on saatavilla jonkun verran. Tutkimuksia elinkeinopalvelui-

den sisällöstä kunnissa löytyi vähän. 

 

Mielenkiintoinen tutkimus on Etelä-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta Seinä-

joen ammattikorkeakoulun toteuttama selvitys ”Kuntien elinkeinotoimien tule-

vaisuuden näkymät Etelä-Pohjanmaalla”. Juha Tallin, Erkki Petäjän, Elina Va-

ramäen ja Kirsti Soraman (2016) toteuttamassa selvityksessä on kerätty tietoa 

eteläpohjalaisten kuntien elinkeinotoimien nykytilasta sekä tulevaisuuden nä-

kymistä. Tutkimuksessa sivutaan myös kuntien roolia elinkeinopalveluiden 

tuottajana maakuntauudistuksen myötä. Valtiovarainministeriön (2019, 11, 

123) teettämän maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportin mukaan maa-

kuntauudistus olisi vahvistanut kuntien roolia etenkin elinvoiman ja elinkeino-

jen kehittäjänä. Maakuntauudistus kuitenkin alasajettiin Sipilän hallituksen toi-

mesta maaliskuussa 2019. Jarkko Heinosen (2013) tutkimuksessa ”Kunnan 

yritysilmapiirin vaikutus yritystoiminnan kehittymiseen” on selvitetty puoles-

taan, kuinka kuntien johtajat kokevat yritysilmapiirin arvioimalla esimerkiksi 

kunnan palvelutarjontaa yrityksille sekä kuntaorganisaation kykyä reagoida 

yrityskentän muuttuviin tilanteisiin. 

 

Kuntaliitto tuottaa kunta- ja aluekohtaisia tietopalveluita ja tutkimuksia. Kunta-

liiton yksi tavoite on tehokas ja toimiva elinkeinorakenne koko maassa (Kunta-

liitto 2020a). Kuntaliiton tuottamista julkaisuista mielenkiintoisia tämän tutki-

muksen aiheeseen viitaten ovat muun muassa Kuntaliiton toteuttamaan kyse-

lyyn pohjautuva raportti ”Kuntien elinkeinopolitiikan resurssien kohdentuminen 
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vuonna 2016” (Sahlberg 2018) sekä ”Onko elinkeinopolitiikalla tulevaisuutta - 

Kuntien ja seutujen elinkeinopolitiikan tulevaisuusbarometri” (Kaskinen 2003). 

 

Dokumenttianalyysi 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin dokumenttianalyysi. Doku-

menttianalyysin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen (Ojasalo ym. 

2015, 136). Tavoitteena on järjestelmällisesti käydä läpi saatavilla olevaa ai-

neistoa ja luoda kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, tässä tapauksessa yritys- ja 

elinkeinotoiminnan huomioinnista vertailukunnissa strategian tasolla. Doku-

menttianalyysin avulla on mahdollista saada tietoa, kuinka muut ovat menetel-

leet. Lisäksi voidaan nähdä, millaista tietoa on aikaisemmin saatu selville. 

(Anttila 1998.) 

 

Monissa tutkimuksissa on järkevää turvautua valmiiseen aineistoon uuden ai-

neiston keräämisen sijaan tai sen rinnalla. Dokumentteja ja aineistoja voidaan 

analysoida eri näkökulmista esimerkiksi sisällönanalyysin tai tapaustutkimuk-

sen keinoin. (Eskola & Suoranta 2008, 119.) Dokumenttianalyysin tunnuspiir-

teisiin kuuluu, että aineistoa ei kerätä eri menetelmillä vaan käytössä on val-

miiksi saatavilla oleva materiaali ja aineisto, jotka on julkaistu aikaisemmin 

muuta tarkoitusta varten (Rapley 2007, 11). 

 

Tutkijan käytössä olevien dokumenttien osalta on hyvä erotella ovatko ne julki-

sia vai yksityisiä asiakirjoja ja onko ne ollut saatavissa pyytämättä vai pyydet-

täessä. Tällä voidaan kuvailla tutkimuksessa käytettyjä olemassa olevia doku-

mentteja tarkemmin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73.) Dokumenttianalyysin 

avulla analysoitavat asiakirjat ovat yleensä kirjallisessa muodossa ja voivat 

olla esimerkiksi kirjeitä, lehtikirjoituksia, kokouspöytäkirjoja, organisaatiokaavi-

oita, lakeja tai sopimuksia (Corbetta 2003, 288–300).  

 

Dokumenttianalyysin osalta on tärkeää erottaa ns. sekundaariaineisto primää-

riaineistosta. Aineistossa voi olla dokumentteja, jotka sisältävät toisen henki-

lön havaintoja tai käsityksiä asioista ja niiden laadusta. Tämän kaltaisen ai-

neiston käyttöön sisältyy problematiikka, sillä toisen henkilön näkemykset ja 

arvot eivät välttämättä vastaa kokonaiskuvaa tai tutkijan omia käsityksiä. Täl-
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laisessa tapauksessa yksi mahdollisuus on pyrkiä päästä käsiksi alkuperäi-

seen lähdeaineistoon, jotta analyysi pystytään tekemään mahdollisimman 

puolueettoman aineiston pohjalta. (Anttila 1998.)  

 

Dokumenttianalyysin tutkimusprosessi etenee aineiston valmistelusta analyy-

siin. Tämän jälkeen havainnot tiivistetään ja edetään tulosten tulkinnan kautta 

johtopäätösten tekemiseen. Käytännössä dokumenttianalyysissä edetään niin, 

että dokumenttien lukemisen ja niihin syventymisen jälkeen aineisto luokitel-

laan ja siitä pyritään löytämään yhteyksiä tutkimuksen teoriaan. Lopuksi tutki-

muksen teoria sekä luokiteltu aineisto pyritään kytkemään toisiinsa kokonai-

suudeksi. (Ojasalo ym. 2015, 136.) 

 

Teemahaastattelu 

 

Dokumenttianalyysin tukena käytettiin tutkimusmenetelmänä teemahaastatte-

lua. Teemahaastattelussa painottuu ihmisten tulkinta asioista ja asioiden mer-

kitys heille (Tuomi & Sarajärvi 2013, 77). Teemahaastattelu on puolistruktu-

roitu menetelmä, jossa haastattelun teema on ennalta sovittu. Myös kysymyk-

set voidaan määritellä ennakkoon mutta ominaista on, että teemahaastattelu 

etenee väljästi enemmän teemojen kuin tarkkojen kysymysten mukaan. (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 47–48.) 

 

Teemahaastattelussa haastattelijalla voi olla valmiiden kysymysten sijaan tuki-

lista käsiteltävistä asioista. Haastattelun teema-alueet käydään läpi mutta nii-

den järjestys ja laajuus saattavat vaihdella haastattelusta toiseen. (Eskola & 

Suoranta 2008, 86.) Teemahaastattelu mahdollistaa haastateltavalle melko 

vapaan kommentointimahdollisuuden esitettyihin kysymyksiin (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 66). 

 

Jo teemahaastattelun nimi kertoo, mikä on haastattelun osalta oleellisilta. Ai-

hepiiri eli teema on teemahaastattelussa kaikille sama. Kysymysten tarkka 

muoto tai järjestys ei kuitenkaan ole teemahaastattelulle luonteenomaista. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47.) Teemahaastattelussa käsitellään tutkimusongel-

man kannalta keskeisimpiä aiheita tai teemoja (Vilkka 2005, 82). Haastatteluti-

lanteessa on tärkeää saada mahdollisimman paljon tietoa haastateltavilta ha-

lutusta asiasta. Esimerkiksi kyselytutkimukseen verrattuna teemahaastattelu 
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on joustava aineistonhankinnan menetelmä, sillä haastattelutilanteessa on 

mahdollista tarkentaa aihetta tai esittää lisäkysymyksiä tilanteen synnyttämän 

tarpeen mukaan. (Hirsjärvi ym. 1997, 200–201.)  

 

Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimus on yksi käytetyimpiä tiedonkeruun menetelmiä. Kysely sovel-

tuu aineistonkeruun menetelmäksi, kun tutkittavia kohteita tai henkilöitä on 

paljon ja he ovat hajallaan. (Vilkka 2007, 28.) Kyselytutkimuksen avulla tuote-

taan tilastollista ja tekstimuotoista aineistoa, jotka yhdistävät kvantitatiivista eli 

määrällistä ja kvalitatiivista eli laadullista tiedon tuotantoa. Määrällisen aineis-

ton avulla pyritään luomaan yleiskäsitys aiheesta, kun taas laadullisen aineis-

ton avulla syvennytään yksityiskohtaisemmin tutkimuksen kohteeseen. Kyse-

lytutkimuksen avulla voidaan kerätä ja tarkastella erilaisia tietoa liittyen esi-

merkiksi yhteiskunnan ilmiöihin, mielipiteisiin tai asenteisiin. (Vehkalahti 2014, 

11.)  

 

Kyselytutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sitä, että tutkija ei ole läsnä vas-

taustilanteessa. Näin ollen tutkija ei voi vaikuttaa vastauksiin läsnäolollaan. 

Muita etuja ovat muun muassa kysymysten esittäminen täysin samassa muo-

dossa jokaiselle vastaajalle sekä vastaajan mahdollisuus vastata kysymyksiin 

rauhassa, sopivana ajankohtana. (Valli 2001, 31.) Robsonin (2007, 81) mu-

kaan kyselytutkimuksen vahvuutena voidaan pitää myös mahdollisuutta lähet-

tää kysely suurelle joukolle verrattuna esimerkiksi haastattelututkimukseen. 

 

Kyselytutkimuksen heikkoituna on usein alhainen vastausten määrä. Lisäksi 

paneutuminen aiheeseen voi jäädä vastaajien osalta pinnalliseksi, sillä aihee-

seen ei etenkään verkkokyselyiden osalta haluta paneutua kovinkaan syvälli-

sesti. Myös väärinymmärryksen syntyminen on mahdollista. Tätä voidaan vält-

tää kyselyn testauksella ennakkoon, selkeällä ohjeistuksella sekä mahdolli-

suudella kysyä lisätietoja tutkijalta. (Robson 2007, 79–80.) 

 

Kyselytutkimuksessa tutkimusaineiston keruu lomakkeen avulla on yksi käyte-

tyin tiedonkeräysmetodi (Robson 2007, 79). Tässä tutkimuksessa kyselytutki-

mus toteutettiin verkkokyselynä Webropol-sovelluksen kautta. Sovelluksen 
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avulla kyselylomakkeen laatiminen, vastauksien kerääminen ja niiden analy-

sointi käy nopeasti ja vaivattomasti (Ojasalo ym. 2015, 128–129).  

 

2.4 Opinnäytetyöprosessi 

Aloitin opinnot Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tulevaisuuden liike-

toiminnan johtamisen YAMK-koulutuksessa syksyllä 2019. Olen toiminut elo-

kuusta 2018 lähtien oman työn ohella elinkeinoyhtiö Mäsekin toimitusjohta-

jana. Jo sitä ennen toimin Mäsekin hallituksen puheenjohtajana. Olen myös 

Mäntyharjun kunnan luottamushenkilö. Kaudella 2017–2021 toimin Mäntyhar-

jun kunnanvaltuuston I. varapuheenjohtajana. 

 

Opinnäytetyön tekeminen elinkeinopalveluiden kehittämiseksi oli ajatuksena jo 

opintojen alkuvaiheessa. Aihe tarkentui joulukuussa 2019 kun Mäntyharjun 

kunta irtisanoi Mäsekin toimeksiantosopimuksen. Tällöin myös tilaajalle eli 

Mäntyharjun kunnalle syntyi tarve tutkimuksesta. Opinnäytetyössä yhdistyi 

sekä opinnäytetyön tekijän mielenkiinto että toimeksiantajan tarve kehittää 

Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluita. 

 

Perehdyin vuodenvaihteessa 2019–2020 elinkeinopalveluiden järjestämiseen 

muissa Mäntyharjun kokoisissa kunnissa. Luin myös elinkeinopalveluihin ja 

elinkeinopolitiikkaan liittyvää kirjallisuutta. Opinnäytetyön aiheen esittelin 

melko nopealla aikataululla suunnitteluseminaarissa maaliskuussa 2020. Tä-

män jälkeen syvennyin teoriaan ja aloitin teoriaosuuden kirjoittamisen. Kesä-

kuussa 2020 tein haastattelut opinnäytetyötä varten. 

 

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen työ ei edennyt kesän 2020 aikana. 

Tähän vaikutti osaltaan muutokset päivätyöni osalta. Siirryin uuteen, kokoai-

kaiseen työtehtävään, ja sen myötä kesä oli työntäyteinen ilman vuosilomia. 

Lisäksi keväällä 2020 Mäsekissä käydyn YT-menettelyn tuomat muutokset 

työllistivät oman työn ohella. Syksyllä 2020 otin kuitenkin kiinni alkuperäistä ai-

kataulua. Lokakuussa 2020 toteutin tutkimukseen liittyvän kyselyn. Loka-mar-

raskuussa 2020 analysoin tutkimusaineistoa ja viimeistelin opinnäytetyön. Työ 

valmistui lopulta tavoitteeni mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Opinnäytetyöprosessi on kuvattu kokonaisuudessaan kuvassa 2. 
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Kuva 2. Opinnäytetyöprosessin vaiheet 

 

Opinnäytetyöni antoi minulle mahdollisuuden tutustua paremmin elinkeinopal-

veluiden tuottamiseen kunnissa. Pääsin myös kuulemaan yrittäjien toiveita, 

kuinka kunnan tuottamat elinkeinopalvelut voisivat olla parhaiten tukena yritys-

ten liiketoiminnan kehittämisessä. Tietoa yrittäjien toiveista sain keräämällä 

näkökulmia kyselytutkimuksen avulla. Jotta tutkimukseen saatiin paremmin 

esiin myös kunnan näkökulma palveluntuottajana, tein dokumenttianalyysiä 

kahden vertailuun otetun kunnan elinkeinopoliittisista linjauksista. Lisäksi kä-

vin läpi aikaisempia yrityksille suunnattuja kyselytutkimuksia liittyen elinkeino-

palveluihin. Haastattelin vertailuun otettujen kuntien elinkeinotoimesta vastaa-

via henkilöitä, jotta sain muodostettua paremman käsityksen elinkeinopalvelui-

den sisällöstä ja tuottamisesta kunnissa. 

 

Viitekehykseksi valitsin elinkeinopalveluiden kehittämisen Mäntyharjun kun-

nassa. Teoriaosuudessa tutustuttiin elinkeinopolitiikkaan ja elinkeinopolitiikan 

välineisiin eli elinkeinopalveluihin kunnissa. Lisäksi tutustuttiin strategiaan kun-

nan toimintaa ohjaavana asiakirjana. Toisessa viitekehyksessä tutustuttiin yri-

tysten liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä valikoitui näkökulmaksi siksi, että 

elinkeinopalveluiden tärkein tehtävä on yleensä auttaa ja tukea yrityksiä toimi-

maan paikkakunnalla ja kehittämään toimintaansa. 

 

3 ELINKEINOPALVELUT KUNNISSA 

Tässä luvussa käsitellään elinkeinopalveluiden tuottamista kunnissa. Ensin tu-

tustutaan elinkeinopolitiikan historiaan, jonka vaiheet vaikuttavat elinkeinopoli-

tiikkaan myös tänä päivänä. Luvussa käydään myös läpi, mitä elinkeinopoli-
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tiikka käsitteenä tarkoittaa. Lisäksi tutustutaan, kuinka elinkeinopolitiikkaa to-

teutetaan käytännössä kunnissa ja millainen merkitys kuntien toimintaa ohjaa-

villa strategioilla on tähän kaikkeen. 

 

3.1 Elinkeinopolitiikan historia 

Kunnallisesta elinkeinopolitiikasta on viitteitä jo vuoden 1860 kunnallisasetuk-

sessa. Suomen itsenäisyyden alussa vuonna 1917 silloinen kunnallislaki mää-

rittely kunnan yhdeksi tehtäväksi elinkeinojen edistämisen. 1950-luvulla elin-

keinopolitiikkaa alettiin harjoittamaan yksityiskohtaisemmin, kun paikallisen 

kehittämisen merkitystä alettiin ymmärtämään syvällisemmin. (Ikola, Rotho-

vius & Sahlström 2004, 47.) Elinkeinopolitiikka aktivoitui samaa tahtia Suomen 

teollistumisen kanssa. Yritystoimintaa varten ryhdyttiin kaavoittamaan sekä ra-

kentamaan infrastruktuuria ja toimitiloja yrityksille (Sotarauta & Linnamaa 

1997, 27). Kuntiin ryhdyttiin perustamaan elinkeinotoimen, kuten elinkeino-

asiamiesten virkoja (Ikola ym. 2004, 47). 

 

Elinkeinopolitiikan suuntaviivana 60–70-luvuilla oli pitkälti yritystoiminnan ta-

loudellisten edellytysten tukeminen. Tähän kuului esimerkiksi yritysten lainat, 

takaukset sekä investoinnit. (Halonen 1983, 2.) Elinkeinopolitiikasta kehkeytyi 

nopeasti yksi keskeisimmistä kunnan tehtävistä ja toiminta alkoi olla suunnitel-

mallista (Nupponen 1986, 16). Siirryttäessä 80-luvulle kunnallisen elinkeinopo-

litiikan rooliksi alkoi muodostua yritystoiminnan mahdollistaminen. Erilaisten 

neuvontapalveluiden määrä lisääntyi. Painoarvoa alettiin antaa yhä enemmän 

myös muihin toimiin kuten asuntotuotantoon sekä kuntalaisten viihtyvyyttä li-

sääviin seikkoihin. (Nupponen 1986, 16.)  

 

Elinkeinopolitiikka sai 1990-luvulla kokonaisvaltaisemman ja tärkeän roolin 

osana kuntien kehittämistä. Elinkeinopolitiikan avulla pyrittiin monipuolisesta 

parantamaan paikkakunnan yritysten toimintaedellytyksiä. Vuonna 1995 saatu 

EU-jäsenyys vauhditti kehittämisyhtiöiden perustamista, joiden toiminta laajeni 

nopeasti kattamaan kehittämistehtävien lisäksi myös muita elinkeinopoliittisia 

tehtäviä. (Huovinen 2017, 395.) EU-jäsenyys lisäsi myös elinkeinopolitiikan re-

sursseja rakennerahastojen kautta (Kaskinen 2003, 59). Suomi ryhtyi saa-

maan tukea kahdesta eri rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta 
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(EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Molempien rahastojen ta-

voitteena on lisätä työllisyyttä. EAKR:n tavoitteena on lisäksi lisätä alueiden 

kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta, ESR:n puolestaan edistää tasa-arvoa, eh-

käistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja, järjestelmiä sekä henkilös-

tön hyvinvointia. Rakennerahastoita ohjaa 5-7 vuotta kestävä ohjelmakausi, 

jonka määrittelee toimintalinjan sekä erityistavoitteet. Hankkeen hakijana voi 

toimia esimerkiksi kunta, yritys, järjestö, yhteisö, oppilaitos tai tutkimuslaitos. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2020.) EU-jäsenyys vaikutti myös aluepolitiikkaan, 

kun kuntien elinkeinotoimelle avautui entistä isompi mahdollisuus vaikuttaa 

alueen kehittämisohjelmien laadintaan ja toteuttamiseen (Wuori, Niemi-Iilahti 

& Muotio 1999, 457). 

 

Elinkeinopolitiikan kulmakiveksi uhkasi 1990-luvulla muodostua verkostoitumi-

nen. Kuntien elinkeinopolitiikka liukui kohti uudenlaisia toimintamalleja. Osa 

kunnista harjoitti vielä perinteistä elinkeinopolitiikkaa mutta osa siirtyi jo kohti 

uutta aikaa, jossa kunnan elinkeinopolitiikkaa ei nähty pelkästään kunnan 

asiana vaan verkostona, johon kunnan lisäksi kuuluvat yrittäjät, yrittäjäjärjes-

töt, koulutus- ja tutkimuslaitokset, muut yrityspalveluorganisaatiot, rahoituslai-

tokset ja työ- ja elinkeinotoimijat. Myös seutuyhteistyö nosti tällöin päätään ja 

kunnan rooli elinkeinopolitiikassa alkoi muuttua enemmän aktivoivaksi ja tietoa 

välittäväksi tahoksi. (Sotarauta & Linnamaa 1997, 224–225, 231.) Kuvassa 3 

on kuvattu elinkeinopolitiikan kehitysvaiheet aikajanalla. 

 

 

Kuva 3. Elinkeinopolitiikan kehitysvaiheet (mukaillen Kahila 1997, 107–126) 
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2000-luvulla elinkeinopolitikka ei ole ollut enää pelkästään yritysten toiminta-

edellytysten parantamista, vaan sen rinnalle on tullut myös kuntien kilpailuky-

vyn kehittäminen. Kuntien kilpailukyvyn kehittämisen myötä elinkeinopolitiik-

kaa ei nähdä enää kapea-alaisena toimintana vaan siitä on tullut osa kunnan 

kokonaisvaltaista kehittämistä. (Kostiainen 2002, 303.) Perinteisten kuntien 

kilpailukykyä mittaavien tekijöiden, kuten osaavan työvoiman, yritysten sijoittu-

misen ja investointien rinnalle on keskeiseksi vetovoimatekijäksi noussut esi-

merkiksi kunnan myönteinen imago. (Äikäs 2001, 59.) 

 

3.2 Elinkeinopolitiikan määritelmä 

Kunnan tehtävänä on kunnan asukkaiden, yrittäjien sekä organisaatioiden hy-

vinvoinnista huolehtiminen. Elinkeinopolitiikalla ohjataan ja toteutetaan tätä 

tehtävää. Kunnan tehtävänä on myös huolehtia elinkeinojen edistämiseen 

kuuluvista tehtävistä. (Sotarauta & Linnamaa 1997, 42–43.) Viinamäen ja Ka-

tajamäen mukaan (2015, 36) yleisesti kuntien elinkeinopolitiikka määritellään 

paikallisen tason toimenpiteiksi, joilla parannetaan yritysten toimintaympäris-

töä, palveluja ja osaamista sekä toimintaan liittyviä säädöksiä ja päätöksente-

kokäytäntöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa kuntatasolla eri alojen tavoitteiden 

ja strategioiden sovittamista yhteen ja toiminnan järjestelemistä elinkeinoelä-

män edistämiseksi. 

 

Lamminmäen (2007, 25–31) mukaan elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan sellaisia 

julkisia toimia, jotka tukevat yhteiskunnan taloudellisen perustan vahvistumista 

ja uudistumista. Hänen mukaansa elinkeinopolitiikan tehtävänä on luoda mah-

dollisimman hyvä toimintaympäristö uusien yrityksen näkökulmasta. Lisäksi 

elinkeinopolitiikan avulla tulee tukea yritysten toimintaa, kasvua ja kilpailuky-

kyä. Kahilan (1997, 40) mukaan elinkeinopolitiikalla viitataan sellaisiin toimiin, 

joiden avulla luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä, vastataan yritysten tarpei-

siin sekä houkutellaan paikkakunnalla myös uusia yrityksiä. Kahila (1997, 342) 

kuitenkin toteaa myös, että elinkeinopolitiikan luonne ja sisältö muuttuvat yh-

teiskunnassa tapahtuvien muutosten rinnalla ja näin ollen elinkeinopolitiikan 

todellista luonnetta on vaikea arvioida. Lauronen (2009, 68) toteaa, että ”nyky-

ään elinkeinoelämän yleisten edellytysten luomista ja parantamista tarkoitta-

vien toimenpiteiden on vakiintuneesti katsottu kuuluvan kunnan toimialaan”. 
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Pietarinen (2001) kuvaa elinkeinopolitiikkaa seuraavasti: ”Elinkeinopolitiikka 

on laaja kokonaisuus toimenpiteitä, joilla vaikutetaan yritysten toimintaympä-

ristön laatuun. Tähän vaikutetaan kaikilla yhteiskuntapolitiikan toimilla”. Wuo-

ren ym. (1999, 13) mielestä kunnallisella elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan kaik-

kia niitä toimenpiteitä, joiden avulla kunnan pyrkivät edistämään paikallisia 

elinkeino-oloja ja sen myötä kuntalaisten hyvinvointia. Westlingin (1997, 7) 

määritelmän mukaan kunnallinen elinkeinopolitiikka voidaan puolestaan mää-

ritellä toiminnaksi, jonka avulla kunta voi kasvattaa verotulojaan, hoitaa työlli-

syyttään, lisätä tunnettuuttaan ja vahvistaa kehittämisedellytyksiään. Kettusen 

(1998, 44) elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan periaatteellisia linjauksia, joita kun-

nassa tehdään tulevaisuutta varten kunnan elinkeinojen kehittämisen strategi-

aksi. Elinkeinopolitiikalla voidaan hänen mukaansa tarkoittaa myös kunnan 

kehittämistä tuleville sukupolville. Taulukossa 1 on kuvattu elinkeinopolitiikan 

eri määritelmät. 

 

Taulukko 1. Elinkeinopolitiikan määritelmä 

 Elinkeinopolitiikan määritelmä 

Elinkeinopolitiikka on.. 

Lamminmäki, L. 2007 • julkisia toimia, jotka tukevat yhteiskunnan 
taloudellisen perustan vahvistumista. Mah-
dollisimman hyvä toimintaympäristö uusien 
yritysten näkökulmasta. 

Kahila, P. 1997 • toimia, joilla luodaan yrityksille toimintaedel-
lytyksiä, vastataan yritysten tarpeisiin ja 
houkutellaan paikkakunnalle uusia yrityksiä. 

Lauronen, M. 2009 • Elinkeinoelämän yleisten edellytysten luo-
mista ja parantamista, joka kuuluu kunnan 
toimialaan vakiintuneesti. 

Pietarinen, M. 2001 • Laaja kokonaisuus toimenpiteitä, joilla vai-
kutetaan yritysten toimintaympäristön laa-
tuun. 

Wuori, O. 
Niemi-Iilahti, A. 
Muotio, M. 1999 

• Kaikki toimenpiteet, joiden avulla kunta pyr-
kii edistämään paikallisia elinkeino-oloja ja 
kuntalaisten hyvinvointia. 

Westling, Y. 1997 • Toimintaa, jonka avulla kunta kasvattaa ve-
rotuloja, hoitaa työllisyyttä, lisää tunnet-
tuutta ja vahvistaa kehittämisedellytyksiä. 

Kettunen, P. 1998 • Periaatteellisia linjauksia tulevaisuutta var-
ten kunnan elinkeinojen kehittämisen strate-
giaksi. 
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Holappa ja Haveri (1999, 149–150) ovat todenneet, että kunnan elinkeinopoli-

tiikka ja sen aktiivisuus henkilöityy usein tiettyihin henkilöihin. Lisäksi siihen 

vaikuttavat kunnan poliittiset linjaukset. Huomiotta ei voida myöskään jättää 

kunnan poliittisen päätöksenteon yksimielisyyttä, jolla nähdään olevan myös 

oma vaikutuksensa. 

 

3.3 Elinkeinopolitiikan tasot 

Elinkeinopolitiikkaa voidaan harjoittaa niin kansainvälisellä, kansallisella, maa-

kunnallisella (alueellinen), seudullisella kuin kunnallisellakin tasolla. Eri tasot 

vaikuttavat toisiinsa ja nämä kaikki toimivatkin vuorovaikutuksessa keske-

nään. (Savolainen 2013, 26.) Myös Sotarauta ja Linnamaa (1997, 41) jaottele-

vat elinkeinopolitiikan tasot samalla tavoin. Heidän mielestään eri tasot toimi-

vat vuorovaikutuksessa keskenään eivätkä sulje toisiaan pois. Käytännössä 

erot eri tasojen välillä ovat lähentyneet ja toimintaa järjestetään yhä useammin 

yhteisesti, samojen teemojen kautta. (Sotarauta & Linnamaa 1997, 14, 41–

42.) 

 

Jos tarkastellaan elinkeinopolitiikkaa tarkemmin eri tasoilla, voidaan huomata 

eri tasojen vaikutus toisiinsa. Kansainvälisellä tasolla Euroopan Unionilla on 

oma elinkeinopoliittinen ohjelma, jota jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa. Kansalli-

sella tasolla Suomen valtio on määrittänyt omat, kansalliset elinkeinopoliittiset 

linjaukset. Tämän mukaan kohdistetaan resursseja linjausten mukaiseen toi-

mintaan eri alueilla. Maakunnallisella ja seudullisella tasolla on esimerkiksi 

maakuntastrategiat, jotka ohjaavat osaltaan elinkeinopolitiikkaa. Kunnallisella 

tasolla on kunta- tai elinkeinostrategiat, jotka ohjaavat kunnan toimintaa. (Kas-

kinen 2003, 18.) 

 

Pietarisen (2001, 13) mukaan elinkeinopolitiikassa on huomioitava millä ta-

solla toimitaan; ylikansallisella, kansallisella vai paikallisella. Eurooppalaisen 

ja suomalaisen näkökulman mukaan elinkeinopolitiikan tavoitteena on sekä 

markkinoiden toiminnan että kasvua tukevan rakennemuutoksen edistäminen. 

Kostiainen (1999) pitää paikallista elinkeinopolitiikkaa rajoittavana tekijänä 

kansallista ja ylikansallista elinkeinopolitiikkaa. Ylemmältä tasolta tulevat lin-

jaukset vaikuttavat suoraan myös alempiin tasoihin (Sotarauta, Linnamaa & 

Viljamaa 1999, 41).  



24 
 

EU-jäsenyys on vaikuttanut elinkeinopolitiikan eri toimijoiden suhteisiin. Alue-

poliittinen aloiteoikeus ja kehittämisvastuu siirtyi maakuntien liitoille. EU:n 

aluepoliittisia tukia ryhdyttiin hyödyntämään eri tasoilla, myös paikallisesti kun-

nissa. (Kahila 1998, 55.) Kehittämisohjelmat ovat sekä lisänneet eri tasoilla 

tehtävää ja eri tasojen yhteistyötä mutta myös vaikuttaneet aikaisempiin yh-

teistyöverkostoihin esimerkiksi tilanteessa, jossa aikaisempi yhteistyökump-

pani onkin kuulunut esimerkiksi eri alueluokitukseen. (Wuori ym. 1999, 457.) 

Kunnan elinkeinopolitiikan kannalta suurin merkitys on kuitenkin paikallisen ta-

son lisäksi seudullisella ja alueellisella toiminnalla, joka luo paikkakunnan ke-

hittämisen kannalta parhaimman näkökulman elinkeinotoiminnan kehittä-

miseksi (Holappa & Haveri 1999, 149). 

 

3.4 Elinvoimaisuus ja elinkeinopolitiikka kunnissa 

Kuntalain (10.4.2015/410, §1) mukaan kunnan tehtävä on edistää asuk-

kaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää palvelut taloudelli-

sesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Haapamäen (2015, 

36) mukaan elinvoimaisuudella tarkoitetaan kunnan kokonaisvaltaista hyvin-

vointia, johon kaikki kunnat pyrkivät. Hänen mukaansa kuntien yrittäjämyöntei-

sessä elinkeinopolitiikassa lähdetään liikkeelle tyytyväisistä eli hyvinvoivista 

yrittäjistä. Kunta ei voi olla elinvoimainen, ellei kunnan yritykset arvosta paikal-

lista toimintaympäristöä. 

 

Teoksessa Elinvoimainen kunta Sallinen (2017, 3) esittää, että elinvoimainen 

kunta koostuu kuudesta eri osa-alueesta (kuva 4). Näitä ovat vetovoimainen 

ympäristö, kilpailukykyinen yrityskanta, osaaminen ja työvoiman saatavuus, 

julkiset ja kaupalliset palvelut, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys sekä 

vahva kuntatalous. Hänen mukaansa kunnan tulee tunnistaa omat vahvuudet 

ja heikkoudet, sopeutua toimintaympäristöön sekä olla innovatiivinen ja roh-

kea, että se voi olla elinvoimainen. 
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Kuva 4. Kunnan elinvoiman kokonaisuus (mukaillen Sallinen 2017) 

 

Suomen yrittäjien (2017) mukaan yrittäjyys on kunnan elinvoiman ydin. Salli-

nen (2017, 5) kuvailee elinkeinoelämän ja yrityskannan kehittämistä vahvana 

tekijänä kunnan elinvoiman kehittämisessä. Hänen mukaansa hyvä yritys-

kanta tarjoaa työpaikkoja. Työpaikkojen saatavuus tarkoittaa enemmän kunta-

laisia. Ilman työpaikkoja ja yrityksiä sekä kuntalaiset että verotulot vähenevät.  

 

Elinkeinopolitiikka on tärkeässä osassa kunnan elinvoimaisuuden lisäämi-

sessä. Elinkeinopolitiikan avulla aktivoidaan elinkeinotoimintaa, synnytetään 

kerrannaisvaikutuksia, pyritään kasvattamaan verotuloja sekä parantamaan 

tarjottavia palveluita. On tärkeää, että kunnassa arvostetaan yrittäjiä sekä ym-

märretään elinkeinotoiminnan tärkeys kunnantalouden kannalta. (Nurmi 2005, 

25.) 

 

Elinkeinopolitiikka on Nupposen (1986, 3) näkemyksen mukaan kokonaisval-

taista kehittämistä ja uudistamista, jossa on mukana kunnan kaikki toimijat. 

Keskeisiä toimijoita elinkeinopolitiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat 

kunnan viranhaltijat ja etenkin kunnanjohtaja. Linnamaan (1998, 35–40) mu-

kaan myös kunnanhallituksella on oma roolinsa. Hautamäen (2002, 11–15) 
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mukaan elinkeinopolitiikan toteuttamiseen vaikuttavat sekä poliittinen toiminta 

että käytännön kautta saatu näkemys kehittämisen suunnasta. 

 

Kunnan elinkeinopolitiikkaa sanelee paljon perusolosuhteet, joita kunta ei oi-

keastaan voi muuttaa. Näitä ovat muun muassa kunnan sijainti sekä ympäris-

tön kuten luonto, olosuhteet. Myös erilaiset lait säätävät kunnan toimintaa. (Ol-

lila 1987, 30–36.) Elinkeinopolitiikkaan kunnassa vaikuttaa siis useampi sellai-

nen tekijä, johon kunta ei itse pysty vaikuttamaan. Kunnan elinkeinoihin vai-

kuttavat myös erilaiset muuttuvat tekijät kuten kysyntä, teknologia sekä maan-

tieteellinen jakautuminen. (Mt.) Myös Kaskisen (2003, 18) mukaan elinkei-

nopolitiikkaan vaikuttavat paikalliset olosuhteet kuten väestö- ja elinkeinora-

kenne, luonnonresurssit, paikalliskulttuuri sekä ulkoiset tekijät kuten innovaa-

tiot, lait ja globalisoituva talous. 

 

Ollila (1987, 30–36) on kuvannut elinkeinopolitiikan rakennetta perusmallilla. 

Perusmalliin sisältyy tietyt perusolosuhteet, joihin kunnan täytyy sopeutua. Li-

säksi elinkeinopolitiikkaan vaikuttavat itse elinkeinot eli yritykset sekä kunnan 

rakenne, arvot ja talous. Näiden pohjalta muodostuu päätöksentekoympäristö. 

Päätöksentekoympäristöstä päästään suunnitteluun ja kuntastrategiaan. Näi-

den pohjalta pitäisi syntyä tuloksia, joita voiden mittareina voivat olla esimer-

kiksi työttömyysaste, väestömäärä tai verotulot. 

 

Huovarin, Kangasharjun ja Alasen (2001, 1–4) mukaan elinkeinopolitiikka on 

keskeinen teema, kun puhutaan alueellisesta kilpailukyvystä. Myös mielikuva 

kunnasta vaikuttaa onnistumiseen. Menestyminen vaatii niin kunnan, asukkai-

den, yritysten kuin yhteisöjenkin yhteistyötä. Linnamaa (1999) on määritellyt 

kahdeksan elementtiä (kuva 5), jotka määrittelevät alueiden kilpailukykyä. Hä-

nen mukaansa kilpailukykyä mittaavat yritykset, asuin- ja elinympäristön laatu, 

kehittäjäverkosto, voimavarat, verkostot ja niihin kuuluminen, infrastruktuuri 

sekä luova jännite. Näihin kunta voi suoranaisesti vaikuttaa muun muassa 

asuin- ja elinympäristön laadun sekä infrastruktuurin osalta. (Linnamaa 1999, 

27–32) 
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Kuva 5. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä (mukaillen Linnamaa 1999) 

 

Elinkeinopolitiikan tuloksia on vaikea mitata. Sopivia määrällisiä mittareita on 

vaikeaa löytää. Elinkeinopolitiikan onnistumista mitataan usein esimerkiksi 

työttömyysasteen tai työpaikkojen määrän kautta. Tällöin tulisi pystyä kuiten-

kin arvioimaan kunnan elinkeinopolitiikan vaikutus saavutettuihin lukuihin eikä 

katsoa suoraan pelkkiä lukuja. Elinkeinopolitiikan osalta usein määrällisillä mit-

tareilla saatu tulos on seurausta muusta kuin elinkeinopolitiikasta. (Sotarauta 

& Linnamaa 1997, 233.)  

 

Kettunen (1998, 31–42) esittelee kolme erilaista lähestymistapaa, joilla kun-

tien päättäjät rakentavat elinkeinopolitiikkaa. Nämä ovat suunnitteleva, profi-

loiva sekä edellytyksiä luova elinkeinopolitiikka. Suunnittelevalla elinkeinopoli-

tiikalla kuvataan virkamiesvetoista lähestymistapaa elinkeinopolitiikkaan. 

Tässä lähestymistavassa käydään läpi kunnan tehtäviä ja tavoitteita, etsitään 

tietoa ympärillä tapahtuvista muutoksista ja mietitään erilaisia keinoja, joiden 

avulla kunnan tehtäviä hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa. Tämän lähestymista-

van osalta vaarana (mts. 31–42) on, että prosessissa ajaudutaan ajattele-

maan elinkeinopolitiikkaa liian kapea-alaisesti. Virkamiesvetoisuudessa voi 
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olla myös vaarana, että kunnan päättäjille jää ainoastaan mahdollisuus hyväk-

syä tai hylätä suunnitelmat, eikä mahdollisuutta osallistua itse kehittämiseen 

(Kettunen 1998, 31–35). 

 

Profiloidussa lähestymistavassa lähtökohtana on, että kunta profiloituu tietyn-

laisille yrityksille sopivaksi sijaintipaikaksi. Perusprofiileja on kolme; ajattelijoi-

den (thinkers) seutu, tekijöiden (makers) seutu tai välittäjien (traders) seutu. 

Ajattelijoiden seudulla keskitytään uusiin innovaatioihin ja tuotekehitykseen. 

Tekijöiden seudut ovat teollisuusseutuja, joissa keskitytään muun muassa inf-

rastruktuuriin ja yrityspalveluihin. Välittäjien seutu toimii porttina toiselle alu-

eelle liikenteen ja kulttuurin solmukohdassa, esimerkkinä Venäjän rajan lähei-

syydessä sijaitseva seutu. Yksittäinen kunta voi olla liian pieni profiloitumaan, 

joten profiloidussa lähestymistavassa tarvitaan myös seudun yhteistyötä. Ris-

kinä tässä lähestymistavassa on leimaantuminen kehityksen edetessä. Joskus 

profiloitumista tapahtuu ilman kunnan tietoista toimintaa. (Kettunen 1998, 35–

39.) 

 

Edellytyksiä luovassa lähestymistavassa luodaan edellytyksiä strategioiden 

syntymiselle sekä kuntaa kehittävien asioiden tapahtumiselle. Tässä lähesty-

mistavassa on tärkeää jatkuva yhteys muihin tahoihin kuten yrityksiin, koulu-

tuslaitoksiin, tutkimusorganisaatioihin ja kuntalaisiin. Mallin peruslähtökohtana 

on, että kunta tukee enemmän ideoita kuin suunnitelmia. Mallin avulla voidaan 

luoda edellytykset kehityksen luomiseen ja sen jälkeen vasta tuetaan kehi-

tystä. (Kettunen 1998, 39–42.) 

 

3.5 Strategia elinkeinopolitiikan perustana 

Strategia on organisaation toimintaa ja päätöksiä ohjaava asiakirja. Strategian 

avulla linjataan, miten organisaatio aikoo saavuttaa asetetut tavoitteet. Strate-

gia toimii myös ohjeena, miten organisaation tulisi toimia. (Lindroos & Lohivesi 

2010, 25–27.) Julkisella sektorilla strategian painopiste on sekä lain että kan-

salaisten asettamien, kunnan perustehtäviksi määriteltyjen tavoitteiden täytty-

minen (Lindroos & Lohivesi 2010, 142–143). 
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Kuntalaki (§ 37) toteaa kuntastrategiasta seuraavaa: ”Kunnassa on oltava 

kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän 

aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan 

asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen järjestäminen ja tuottami-

nen, 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) 

omistajapolitiikka, 5) henkilöstöpolitiikka, 6) kunnan asukkaiden osallistumis- 

ja vaikuttamismahdollisuudet sekä 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman ke-

hittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta 

sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan 

tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteu-

tumisen arviointi ja seuranta.” (Kuntalaki, § 37.)  

Kuntastrategia pohjautuu yhteisön visioon, arvoihin ja toiminta-ajatukseen ja 

jakautuu eri osatekijöihin, joita ovat muun muassa henkilöstöjohtaminen, ra-

kenteet, talouden johtaminen sekä vetovoimaisuus ja kilpailukyky. Osatekijöitä 

ohjaa strategiset päämäärät ja toimintasuunnitelmat, kuten esimerkiksi henki-

löstöstrategia tai elinkeinostrategia. (Asikainen 2009, 153.) Kuntastrategian tu-

lisi kattaa kunta laajasti. Tämä voidaan jakaa kolmeen isoon kokonaisuuteen, 

joita ovat kunnan rooli yhteisönä ja toimijaverkoston osana, kunnan rooli pal-

velujen järjestäjäorganisaationa ja monitoimialaisena konsernina sekä kunnan 

rooli paikallisen elinvoiman vahvistajana ja elinympäristön kehittäjänä. (Pauni 

2013, 5.) Paunin (mts.) mukaan paikallisen elinvoiman vahvistamiseen liittyen 

kuntastrategiassa tulisi kuvata kunnan rooli elinkeinojen toimintamahdollisuuk-

sien edistäjänä alueellaan. 

Elävää kuntastrategiaa voidaan pitää kokonaisuutena, joka muodostuu yh-

destä päästrategiasta eli kuntastrategiasta ja sitä toteuttavista poikkihallinnolli-

sista ohjelmista sekä toimiala- ja yksikkökohtaisista tulkinnoista tai suunnitel-

mista. Poikkihallinnolliset ohjelmat voi olla myös alastrategioita. Tähän luetaan 

myös elinkeinostrategia tai elinkeinopoliittinen ohjelma. (Pauni 2013, 7.) 
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3.6 Kunnan elinkeinopalvelut 

Kuntalain (§ 7) mukaan kunnan tehtävänä on hoitaa itsehallinnon nojalla itsel-

leen ottamansa tehtävät sekä järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. 

Lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa koulutus, kaupunkisuunnittelu 

ja maankäyttö (Valtiovarainministeriö 2020). Yrityspalveluja tuotetaan kun-

nissa joko suoraan tai kuntien omistamien organisaatioiden kautta. Toiminta 

on painottunut perinteisesti elinkeinopalveluihin, uusien yritysten neuvontaan, 

toimitilojen ja rahoituksen järjestämiseen sekä alueellisiin kehittämispalvelui-

hin. (Kuntaliitto 2020b.) 

 

Kunnan elinkeinopolitiikan tehtävät eli elinkeinopalvelut pohjautuvat kunnan 

elinkeinopolitiikkaan. Elinkeinopolitiikan avulla luodaan edellytyksiä elinkei-

noelämälle. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi kaavoitus, kunnallistek-

niikka tai yritysvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa. (Tall ym. 2016, 

19.) Elinkeinopalvelut luovat myös yrityksiä ja yrittäjiä tukevaa toimintaa sekä 

toteuttaa erilaisia koulutuksia, selvityksiä ja hankkeita, jotka hyödyttävät yrityk-

siä tai yrittäjäryhmiä. Yrityksiä ja yrittäjiä tukevat toimet liittyvät usein esimer-

kiksi toimitiloihin tai yrityksen rahoitukseen ja avustuksiin. Elinkeinopolitiikan 

välineitä voivat olla myös esimerkiksi toimintaympäristöön vaikuttava lainsää-

däntö, yritysten kehittämispalvelut, yritysten rahoitus sekä kehittämishankkeet. 

(Lemola 2006, 15.)  

 

Pirkola (1997, 57) jakaa elinkeinopalvelut kolmeen eri ryhmään, jotka ovat yri-

tystoiminnan yleisten edellytysten kehittäminen, yritystoiminnan välitön tuke-

minen ja yritystoiminnan aineettomat tuet. Yritystoiminnan yleisten edellytys-

ten kehittäminen nähdään kuuluvaksi yleisesti kunnan tehtäviin. Tähän voi-

daan katsoa kuuluvaksi muun muassa kaavoitus, infran rakentaminen, työvoi-

man koulutus sekä yrityspalvelut. Myös joustava päätöksenteko ja yritysystä-

vällinen asenne voidaan katsoa kuuluvaksi tähän. Yritystoiminnan välittömään 

tukemiseen luetaan erilaiset suoran tukitoimet, kuten tilojen rakentaminen yri-

tysten tarpeisiin lunastus- tai vuokrausperiaatteella sekä takaukset, lainat ja 

avustukset. Yritystoiminnan aineettomaan tukeen luetaan erilaisten tutkimus-

ten toteuttaminen, messut sekä koulutukset. Sotarauta ja Linnamaa (1997, 50) 

lukevat elinkeinopolitiikan toteuttamisen keinoiksi muun muassa suorat tuet, 
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aloittavien yritysten neuvonnan, toimivien yritysten kehittämistyön, alueen ke-

hittämistyöhön osallistumisen, alueen markkinoinnin ja kansainvälistymisen 

kehittämisen, elinkeinopoliittisten tavoitteiden koordinoinnin, yritysilmaston pa-

rantamisen sekä sidosryhmäyhteistyön ja verkostojen koordinoinnin. 

 

Nupponen (1986, 131) jakaa elinkeinopalvelut yrityksiin ja työvoimaan kohdis-

tuviin toimiin. Yrityksiin kohdistuvat toimet on jaettu edelleen yritysten suoraan 

taloudelliseen tukemiseen sekä yritystoiminnan toimintaedellytysten paranta-

miseen niin fyysisessä kuin aineettomassakin toimintaympäristössä. Uusitalon 

(1994, 165) näkemyksen mukaan toimintaedellytysten parantamiseen liittyy 

muun muassa erilaisten selvitysten, suunnitelmien ja kehittämisohjelmien laa-

timinen sekä kunnan toimijoiden konkreettiset yrityksille kohdistetut palvelut. 

Uusitalon (1994, 166) mukaan yrityksille voidaan tarjota suoria tukitoimia, ku-

ten lainoja, takauksia tai investointia. Välitöntä tukea voidaan kuitenkin antaa 

kunnan toimesta yrityksille vain poikkeustapauksissa kuten jos kyseessä on 

kunnan alueelle tehtävä investointi tai työpaikkojen turvaaminen. 

 

Huovisen (2017, 394) mukaan perinteisiä elinkeinopalveluita ovat yritysneu-

vonta, yritystoiminnan kehittämishankkeet, toimitilojen rakentaminen ja vuok-

raaminen yritysten tarpeisiin, tonttitarjonta sekä alueen markkinointi. Hän tar-

kentaa, että maaseudun osalta panostukset kohdistuvat etenkin matkailun ke-

hittämiseen, teollisuustilojen tarjontaan, pienyritystoiminnan neuvontaan ja ke-

hittämishankkeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön (2016) toteuttamassa julkisia 

yrityspalveluita koskevassa selvityksessä yrityspalvelut on jaettu neljään eri 

osioon; tieto- ja neuvontapalvelut, maksulliset kehittämispalvelut, rahoituspal-

velut sekä verkostoituminen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen. Tau-

lukossa 2 on kuvattu kuntien elinkeinopolitiikan tehtävä elinkeinopalveluiden 

ryhmittelyn mukaan sekä konkreettiset palvelut eli elinkeinopolitiikan työväli-

neet. 
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Taulukko 2. Kuntien elinkeinopolitiikan tehtävät ja työkalut  

 Elinkeinopalveluiden 
ryhmittely 
 

Konkreettiset palvelut 

Nupponen, P. 
1986 

Yrityksiin kohdistuvat 
toimet 
 
Työllisyyteen kohdistu-
vat toimet 

taloudellinen tukeminen, toi-
mintaedellytysten parantami-
nen 

Pirkola, H. 1997 
 
 

Yritystoiminnan yleisten 
edellytysten kehittämi-
nen 
 
Yritystoiminnan välitön 
tukeminen 
 
Yritystoiminnan ainee-
ton tukeminen 

kaavoitus, infran rakentami-
nen, työvoiman koulutus, yri-
tyspalvelut, joustava päätök-
senteko, yritysystävällisyys, 
tilojen rakentaminen, takauk-
set, lainat, avustukset, tutki-
mus, messut, koulutukset 

Sotarauta, M. 
Linnamaa, R. 
1997 

 suorat tuet, aloittavien yritys-
ten neuvonta, yritysten kehit-
tämistyö, alueen kehittämis-
työ, markkinointi, kansainvä-
listyminen, elinkeinopolitiikan 
tavoitteet, yritysilmaston pa-
rantaminen, sidosryhmäyh-
teistyö, verkostoituminen 

Uusitalo, E. 1994 Toimintaedellytysten pa-
rantaminen 
 
Suorat tukitoimet 

selvitykset, suunnitelmat, ke-
hittämisohjelmat, yrityspalve-
lut, lainat, takaukset, inves-
toinnit 

Huovinen, J. 
2017 

Toimintaympäristön  
kehittäminen 

yritysneuvonta, kehittämis-
hankkeet, toimitilat, tonttitar-
jonta, markkinointi 

Tall, J.  
Petäjä, E. 
Varamäki, E. 
Sorama, K. 2016 

Suorat palvelut 
 
Välilliset palvelut 

neuvontapalvelut, tilaratkai-
sut, omistajanvaihdospalve-
lut, rahoitus- ja investointi-
neuvonta, kaavoitus, julkiset 
hankinnat, sijoittumispalvelu 

 

Yrityspalvelut voidaan jakaa välittömiin eli suoriin ja välillisiin palveluihin. Suo-

riksi palveluiksi voidaan lukea suoraan yritykseen kohdistuvat palvelut. Välilli-

siksi palveluiksi luetaan puolestaan tehtävät, joissa kunta toimii niin eräänlai-

sessa mahdollistajan tai välittäjän roolissa. (Kahila 1997, 105–106.) Suorat 

palvelut ovat kunnan toimialaan kuuluvia palveluita. Välillisten palveluiden ta-

voitteena on puolestaan elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten parantami-

nen. (Eilavaara 1986, 35.) Suoria palveluita ovat esimerkiksi erilaiset neuvon-

tapalvelut, tilaratkaisupalvelut, omistajanvaihdospalvelut sekä rahoitus- ja in-

vestointineuvonta. Välillisiksi palveluiksi voidaan lukea esimerkiksi kaavoitus, 



33 
 

julkiset hankinnat sekä sijoittumispalvelut sisältäen esimerkiksi infrastruktuurin 

ja tonttitarjonnan. Jotkut palveluista voivat olla sekä suoria että välillisiä. (Tall 

ym. 2016, 42.) 

 

Kuntien elinkeinopolitiikan organisointi vaihtelee riippuen kunnasta. Elinkei-

nopolitiikan ollessa osa yleistä toimialaa, eikä lakisääteinen tehtävä, hoidetaan 

elinkeinopolitiikka eri kunnissa hyvin eri tavalla. Suuremmissa kunnissa käy-

tännön työstä voi vastata elinkeinojohtaja tai -asiamies tai maaseutuasiamies. 

Pienemmissä kunnissa tehtävät voi olla osoitettu kunnanhallituksella ja käy-

tännön toimista huolehtii kunnanjohtaja. (Harisalo, Rajala & Ståhlberg 1992, 

150.) Elinkeinopalveluita voidaan toteuttaa seudullisesti usean kunnan yhteis-

työnä elinkeino- tai kehittämisyhtiöiden kautta. Seudullisuudesta huolimatta 

toiminnalle tulisi asettaa paikallisia tavoitteita kunnan päättäjien toimesta. 

(Lauronen 2009, 32.)  

 

Viime vuosina joissakin kunnissa on luovuttu kehittämisyhtiöistä ja otettu elin-

keinopalvelut takaisin kunnan perustehtäväksi. Tällä tavoin on muun muassa 

haluttu vahvistaa elinkeinotoimen sekä kunnan muiden elinvoimaan vaikutta-

vien tekijöiden (esim. kaavoitus) vuorovaikutusta. Samanaikaisesti on joissa-

kin kunnissa kuitenkin syntynyt uusia kehittämisyhtiöitä, sillä yhtiömuotoinen 

rakenne nähdään joustavana organisaatiomuotona elinkeinopalveluille. (Kun-

taliitto 2020b.) Huovisen (2017, 395) mukaan maaseutukunnat tekevät 

yleensä yhteistyötä keskuskaupunkien kanssa elinkeinopolitiikan osalta ja 

ovat mukana yhteisissä kehittämisyhtiöissä, joiden toiminta kohdistuu koko 

alueelle. 

 

Perusvaatimuksena voidaan pitää, että kunnallisella tasolla elinkeinotoimen 

kehittämisvastuut ja -tehtävät on määritelty ja vastuutettu yksiselitteisesti ja or-

ganisaation kannalta toimivalla tavalla (Laukkanen 2006, 244). Pienissä kun-

nissa on tavallista, että kunnanjohtaja toimii oman toimensa ohella myös elin-

keinoasiamiehen roolissa. Henkilön taustasta riippuen malli voi toimia, mutta 

voi synnyttää myös aika- ja osaamiskapasiteetin ongelmia. (Laukkanen 2006, 

241.)  

 

Kehittämisen painopisteenä on yleensä nykyisen yritystoiminnan toimintaedel-

lytysten vahvistaminen, kasvun ja muutosten tukeminen sekä työpaikkojen 



34 
 

varmistaminen ja uusien luonti. Kunta voi luoda edellytyksiä ja puitteita ja kat-

soa tuleeko niille käyttäjiä tai se voi pyrkiä vaikuttamaan yritysten ratkaisuihin 

ja linjauksiin niin, että ne ottavat huomioon yhteiset asiat. (Laukkanen 2006, 

202.) Julkisessa organisaatiossa tulee ottaa myös huomioon nopea ja luotta-

muksellinen valmistelu- ja päätöksentekoprosessi yritysyhteistyössä. Jos kun-

nallisella tasolla yritysasioita käsittelee poliittisesti valittu päättäjäryhmä, voisi 

ryhmää vahvistaa yrityselämän avainedustajilla tai ulkopuolisilla asiantuntijajä-

senillä. (Laukkanen 2006, 245.) 

 

4 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa käydään läpi, millainen vaikutus alueella on yritysten sijoittumi-

seen ja mitä yritysten liiketoiminnan kehittämisellä tarkoitetaan. Lisäksi tutus-

tutaan yritysten kehittämiseen elinkaariteorian pohjalta ja tarkastellaan, mikä 

on kunnan rooli yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. 

 

4.1 Alueen vaikutus yrityksen sijoittumiseen 

Alueellisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan alueen kykyä luoda, houkutella ja yllä-

pitää toimintaa, joka luo edellytyksiä alueen taloudelliselle menestymiselle. 

Toimintaympäristöllä on vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Alueiden kilpailukyky 

riippuu puolestaan siitä, millaista toimintaympäristöä alue luo ja rakentaa ta-

loudelliselle toiminnalle. (Huovari ym. 2001.) Laakson (2012) mukaan hyvä 

saavutettavuus on edellytys alueiden taloudelliselle menestykselle. Saavutet-

tavuudella on vaikutusta alueiden väliseen kauppaan, työntekijöiden liikkumi-

seen sekä ihmisten muuttamiseen. (Laakso 2012, 37.) 

 

Hämeenniemen (2019) mukaan yrityksen sijaintipäätökseen vaikuttavat tekijät 

ovat pysyneet suhteellisen samoina 1960-luvun lopulta lähtien. 1960-luvun lo-

pulla tärkeimpiä tekijöitä esimerkiksi teollisuusyritysten sijoittumiseen olivat 

laajentumismahdollisuudet tontilla, hyvät liikenneyhteydet, työvoiman pysy-

vyys sekä veroäyrin taso. 1990-luvulla tärkeimpiä tekijöitä olivat edelleen lii-

kenneyhteydet sekä työvoima mutta näiden rinnalle nousi myös elinympäristö 

sekä markkinatekijät. (Hämeenniemi 2019, 33.) 
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Hämeenniemi (2019, 33) toteaa, että Littusen (1991) mukaan yritys valitsee si-

jaintipaikkansa sen mukaan, millä alueella on parhaat resurssit yrityksen toi-

minnan ja menestymisen kannalta. Laukkasen (2006) mukaan liiketoiminta voi 

käynnistyä kahdella eri perusteella. Yrittäjän aloittamat yritykset ovat yrittäjä-

lähtöisiä. Liiketoimintalähtöisissä yrityksissä yritykset ovat puolestaan synty-

neet toimintaympäristön liiketoimintatarpeista. 

 

Julkinen sektori vaikuttaa yritysten tekemiin valintoihin. Julkinen sektori luo yri-

tyksille sekä rajoituksia että kannusteita. Kunnat on riippuvaisia yrityksistä, 

jotka luovat kuntaan työllisyyttä ja maksavat veroja sekä suoraan että välilli-

sesti työllistämiensä työntekijöiden veroina. (Laakso & Loikkanen 2004, 81.) 

Kunta itsessään ei voi määrätä yrityksiä sijoittumaan tiettyyn paikkaan. Kun-

nan luomat rajoitukset ja kannusteet luovat niin positiivisia kuin negatiivisia 

vaikutuksia yritysten miettiessä sijoittumistaan. Näitä voivat olla esimerkiksi 

edulliset toimitilat (kannuste) tai korkea kiinteistövero (rajoite). Yritykset teke-

vät valintoja ottamalla huomioon kunnan luomat toimintaedellytykset ja omat 

tavoitteensa. (Lönnqvist & Laakso 2012, 100.) 

 

Päätös yrityksen sijoittumisesta tehdään yleensä kerran. Siihen vaikuttavat 

kulloinkin valloillaan oleva tilanne. Alueita kehitetään jatkuvasti ja yritys tark-

kailee toimintaympäristöön liittyviä eri tekijöitä ennen lopullista sijaintipäätös-

tään. (Littunen 1991, 6.) Yrityksen kasvun ja kehittymisen myötä yrityksen 

vaatimukset toimintaympäristöä kohtaan voivat kuitenkin muuttua. Samoin 

alue voi kehittyä ja vaikuttaa näin yrityksen toimintaan. Kehittymisen kautta ta-

pahtuvia muutoksia on vaikea arvioida etukäteen. (Littunen 1991, 6.) 

 

Laakso ja Loikkanen (2004) kuvailevat yritystoiminnan sijoittumiseen liittyviä 

etuja kokonaisuutena, johon kuuluu kolme eri osa-aluetta. Ensimmäinen osa 

koostuu alueellisista ominaisuuksista, joita voivat olla esimerkiksi sijainti, lii-

kenneyhteydet tai luonnosta saatavat resurssit. Nämä tekijät luovat eroa aluei-

den välille ja mahdollistavat alueen erikoistumisen ja verkostoitumisen toisten 

kanssa. (Laakso & Loikkanen 2004, 69.) Toinen osa käsittelee tuotannon mit-

takaavaetuja. Alueella oleva yritys hyödyntää sijaintialueen resursseja ja omi-

naisuuksia kehittäessään yrityksen toimintaa. Kolmas näkökulma on yrityksien 

kasautuminen. Kasautuminen perustuu ajatukseen, jossa yrityksen hyötyvät 



36 
 

saman alan tai eri alojen yritysten läheisyydestä. (Laakso & Loikkanen 2004, 

72.)  

 

Yritysten toimintaan, kunnan elinkeinopolitiikkaan ja alueiden kilpailukykyyn 

vaikuttaa merkittävästi myös alueella jo toimivat koulutustahot. Yliopistot ja 

korkeakoulut vaikuttavat alueen toimintaympäristöön muun muassa alueelle 

syntyvän koulutustason sekä tutkimus- ja kehittämistyön kautta. (Heinonen 

2013, 38–39.) Heinosen (2013, 40) mukaan Johnson ja Rasker (1995) ovat 

havainneet, että yrityksen sijaintipäätökseen voi vaikuttaa yrityksen toimin-

taympäristöä enemmän asuinympäristön laatu. Heinosen (2013, 40–41) it-

sensä mukaan asuinympäristön miellyttävyys voi toimia vetovoimatekijänä yri-

tyksen sijaintipäätöksessä. Hän kuitenkin lisää, että asuinympäristöllä on 

usein suurempi vaikutus asumisen vetovoimaan yritysten sijaintipäätöksen si-

jaan. Tämä voi kuitenkin toimia vetovoimatekijänä esimerkiksi kasvuyrityksen 

työvoimansaannin kannalta. 

 

Kunnat käyvät kilpailua yrityksistä, sillä kunnat ovat riippuvaisia yritystoimin-

nasta, joka tuo kuntaan muun muassa verotuloja ja työpaikkoja. Kunnat voivat 

käyttää kilpailukeinoina muun muassa tonttitarjontaa, edullista verotusta sekä 

hyviä koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia. Näillä on vaikutusta kunnan veto-

voimaan, joka vaikuttaa yrityksen päätökseen sijoittua alueelle. Yritykset voi-

vat hakea uusia markkinoita myös uuden sijoittumispaikan kautta. Kun yrityk-

set etsivät sijoittumispaikkaa, on heillä yleensä monta eri vaihtoehtoa. (Laakso 

& Loikkanen 2004, 81–82.)  

 

Brouwerin, Mariottin ja van Ommeren (2004) mukaan yrityksen sijoittumispää-

tökseen vaikuttaa kolme päätekijää; sisäiset tekijät (esimerkiksi yrityksen 

koko), ulkoiset tekijät (esimerkiksi markkinat) ja sijaintitekijät (esimerkiksi 

alue). Kunnat eivät voi määrätä yritystä sijoittumaan alueelleen mutta voivat 

vaikuttaa siihen tarjoamalla erilaisia julkisia palveluita. (Lönnqvist & Laakso 

2012, 100.) Harisalon (1988) mukaan yritysten hankkiminen paikkakunnalle ei 

kokonaiskuvassa ratkaise mitään, sillä se siirtää vain työttömyyttä paikasta toi-

seen. Monet kunnat ovat pettyneet yrityksiin, jotka ovat ottaneet vastaan kun-

nan tarjoaman panostuksen yritystoiminnan edistämiseksi, mutta yrityksen lu-

paamat toimet eivät ole toteutuneet. 
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4.2 Yrityksen kehittämisen elinkaarimalli 

Yrityksien kehitys ei tapahdu itsestään vaan niitä tulee kehittää. Tavoitteet ke-

hittämiselle voivat olla moninaisia ja liittyä esimerkiksi yrityksen kasvuun, re-

sursseihin, organisaatioon tai organisaatiokulttuuriin. (Kamensky 2004, 195–

196.) Yrityksiltä vaaditaan uudistumiskykyä yhteiskunnan, talouden, ihmisten 

ja teknologian nopean muutoksen edessä. Uudistuminen nopeasti tapahtuu 

parhaiten hallitusti harkiten ja suunnitellen. (Rissanen 2002, 18.) Yrityksen 

menestykseen ja liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa yrityksen kyky ottaa 

kaikki mahdollinen irti liiketoimintaympäristöstään resurssiensa puitteissa. Yri-

tyksen tulee pystyä havainnoimaan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muu-

toksia ja hallitsemaan näitä. Nopean kasvun yrityksissä kuva omasta hallinta-

kyvystä voi monesti olla todellista suurempi. (Kettunen 2008, 35–37.)  

 

Kallion, Ripatin ja Tannin (2008, 113) mukaan yrityksen tulee olla kilpailukykyi-

nen omalla toimialallaan. Tämän lisäksi tulisi kuitenkin tarkastella millaisia 

myynti- ja markkinointi, johtamis- tai henkilöhallintotaitoja tarvitaan, jotta yritys 

voi menestyä ja sen toiminta laajentua. Myös Viitalan ja Jylhän (2013, 328) 

mukaan liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeintä muistaa tavoite eli 

kannattava liiketoiminta. 

 

Yrityksen toimintaa voidaan kehittää esimerkiksi uusien tuotteiden ja palvelui-

den avulla, uusien markkinoiden ja kohderyhmän kautta, tulevaisuuden enna-

koinnin, asiakkaiden toiveiden tai toiminnan ja prosessien kehittämisen kautta 

(Ojasalo ym.  2015, 12). Rissanen (2002, 74) kuvailee yrityksen kehittämisen 

vaiheita seitsemän vaiheisen mallin kautta, jossa alussa tehdään suunnitelma 

ja vasta sen jälkeen ryhdytään käytännön toimenpiteisiin (kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Yrityksen kehittämisen vaiheet (mukaillen Rissanen 2002, 74) 
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Yrityksen kehittämisen vaiheita voi kuvata elinkaarimallin mukaan (Churchill & 

Lewis 1983; Greiner 1994; Garnsey 1998). Churchillin ja Lewisin (1983) mal-

lissa on viisi vaihetta; synty, eloonjääminen, menestys, luopuminen tai kasvu, 

nopea kasvu sekä kypsyminen. Syntyvaiheessa yritys perustetaan. Haas-

teeksi voi muodostua jo alkuvaiheessa asiakkaiden tavoittaminen tai riittävä 

palveluiden tai tuotteiden tarjonta. Eloonjäämisvaiheessa yritykselle on muo-

dostunut jo selkeä liikeidea, sopiva asiakaskunta sekä tarpeellinen määrä 

tuotteita tai palveluita. Kulmakiveksi voi kuitenkin muodostua myyntituottojen 

ja kulujen suhde. 

 

Elinkaaren kolmannessa vaiheessa yrityksellä voi olla kaksi suuntaa. Yritystoi-

minta voi olla jo niin isoa, että yrityksellä on mahdollisuus kasvaa. Kasvu voi 

tarkoittaa esimerkiksi ensimmäisten työntekijöiden tai ammattimaisen yritys-

johdon palkkaamista. Vaihtoehtona puolestaan on yritystoiminnasta luopumi-

nen. Nopean kasvun vaiheessa yritystä voidaan lähteä jakamaan esimerkiksi 

omiin tulosyksiköihin. Päätöksentekoa hajautetaan. Ongelmaksi voi muodos-

tua rahoitus, joka ei pysy samassa tahdissa yrityksen nopean kasvun kanssa. 

(Churchill & Lewis 1983.) 

 

Kypsymisen vaiheessa pyritään vakauttamaan yrityksen talous sekä säilyttä-

mään joustavuus, jota yrityksellä oli alkuvaiheessa, mutta joka on kasvun mu-

kana heikentynyt. Tässä vaiheessa korostuvat strategian ja budjetoinnin mer-

kitys. Kypsymisvaiheen sijaan yritys voi myös palata johonkin aikaisempaan 

kehitysvaiheeseen tai ongelmien kasvaessa suuriksi, lopettaa koko toiminnan. 

(Churchill & Lewis 1983.) 

 

Greiner (1994, 3) on kuvannut yrityksen elinkaarimallia yrityksen johtamisen 

kautta. Hänen mukaansa yrityksen elinkaaren vaiheet voidaan jakaa viiteen 

kasvun vaiheeseen, joita ovat luovuuteen, keskitettyyn johtamiseen, delegoin-

tiin, koordinointiin ja yhteistyöhön perustuvat kasvuvaiheet. Yrityksen johtami-

nen on mallissa keskiössä, sillä jokaisen kasvun vaiheen osalta on kuvattu 

myös, kuinka yritystä tulisi johtaa, että yritys pääsee kohti seuraavaa vaihetta. 

 

Luovuuteen perustuvassa kasvuvaiheessa yritys keskittyy uuden tuotteen tai 

palvelun myymiseen. Yrityksen perustajana toimii yrittäjähenkinen henkilö, 
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joka voi olla myös teknisesti lahjakas. Työtä tehdään paljon ja joustavasti. Pa-

lautteisiin reagoidaan nopeasti. Yritystoiminnan kasvun myötä työmäärä kas-

vaa eikä aika enää riitä. Ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen yritykseen 

tuo mukanaan myös uusia hallinnollisia työtehtäviä, josta voi seurata johtamis-

kriisi. (Greiner 1994, 4–5.) Tässä vaiheessa voi olla tarpeen palkata ammatti-

mainen yritysjohto, samoin kuten Churchillin ja Lewisin (1983) mallin kolman-

nessa vaiheessa. 

 

Keskitettyyn johtamiseen perustuvan kasvuvaiheen aikana yrityksessä teh-

dään pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä yrityksen kehittämiseksi. Tähän 

sisältyy muun muassa tuotekehitystä, kommunikaatiota sekä tuotannon tehos-

tamista. Aikaisempi vapaampi toiminta muuttuu hierarkkisemmaksi ja muodol-

lisemmaksi. Tämä voidaan kokea yrityksen operatiivisten toimijoiden osalta 

ongelmalliseksi ja syntyy uusi hallintoon liittyvä kriisi. Delegointiin perustuva 

kasvuvaihe pyrkii löytämään kriisiin avun jakamalla vastuuta enemmän opera-

tiiviselle johdolle. Yrityksen kasvu on tässä vaiheessa kriittisessä vaiheessa. 

Kasvua tapahtuu yritystoiminnan lähes jokaisella osa-alueella ja nopeasti huo-

mataankin, että kokonaisuuden kontrollointi on hankalaa ja ollaan jälleen uu-

den kriisin parissa johtamisen näkökulmasta. (Greiner 1994, 4–6.) 

 

Koordinointiin perustuvassa kasvuvaiheessa yrityksen yksiköiden vastuuta li-

sätään ja tuotto-odotuksia nostetaan. Yritykseen voidaan esimerkiksi luoda 

kasvuohjelma, jota ei kuitenkaan välttämättä pidetä hyödyllisenä. Alkuvai-

heessa vallinnut joustavuus on hävinnyt yritystoiminnasta ja monimutkaiset 

toiminnot uhkaavat halvaannuttaa yrityksen. Elinkaarimallin viimeinen vaihe 

on yhteistyöhön perustuva johtamismalliin. Yrityksen toiminnassa ryhdytään 

korostamaan pienempien asiantuntijatiimien toimintaa ja ratkaisuja. Byrokra-

tiaa vähennetään ja tiimit pääsevät toimimaan lähes itsenäisesti. (Greiner 

1994, 6–8.) 

 

Myös Garnsey (1998, 530) on kuvannut yrityksen kasvupolkua. Hänen mal-

liinsa kuuluu jopa seitsemän eri vaihetta, jotka lähtevät resurssien hankin-

nasta, liikekannellepanosta ja kehittämisestä, etenevät kasvuun ja sen tukemi-

seen sekä kasvuvaiheen taitteeseen. Lopuksi tulee vielä kertymävaihe sekä 

kypsyysvaihe. Garnseyn (1998, 530) teoria yrityksen kasvupolusta perustuu 

ajatukselle, että yrityksen tulee ratkoa eteen tulevia ongelmia, jotta se pystyy 
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etenemään uuteen kehitysvaiheeseen. Hänen mukaansa on mahdollista, että 

yritys jää johonkin kehitysvaiheeseen eikä tietoisesti halua edetä. Kasvuvai-

heen taite voi myös jäädä saavuttamatta, jos yritys päätetään myydä tai fuusi-

oida osaksi toista yritystä.  

 

Wiklundin (1998, 242–243) teorian mukaan yrityksen kasvuun vaikuttavia kes-

keisiä tekijöitä ovat yrittäjä, strategia sekä havaittu liiketoimintamahdollisuus. 

Hän nostaa esiin myös yrityksen toimintaympäristön merkityksen rakenteineen 

ja epävarmuustekijöineen. Kallion (2002, 88) mukaan yrityksen elinkaarimallia 

voidaan pitää kuvaavana mallia. Yrityksen kehittymistä on vaikea ennustaa. 

Kaikki yritykset eivät järjestelmällisesti kehity elinkaarimallin mukaisesti tai voi-

vat siirtyä kehitysvaiheesta toiseen eri järjestyksessä. Myös Alajoutsijärvi ja 

Tikkanen (2001, 15–16) pitävät elinkaarimallia enemmänkin kuvaavana kuin 

kaavamaisesti noudatettavana mallina. Taulukossa 3 on esitetty yrityksen elin-

kaarimallin eri variaatiot sekä niiden sisältö. 

 

Taulukko 3. Vertailu erilaisista yrityksen kehittämisen elinkaarimalleista 

Tekijä Elinkaarimallin sisältö 

Churchill & Lewis 1983 Viisi vaihetta 

• Syntyvaihe 

• Hengissä säilymisen vaihe 

• Menestymisen vaihe: 
luopuminen / kasvaminen 

• Nopean kasvun vaihe 

• Kypsyysvaihe 

Greiner 1994 Viisi kasvuvaihetta 

• Luovuus 

• Keskitetty johtaminen 

• Delegointi 

• Koordinointi 

• Yhteistyö 

Garnsey 1998 Seitsemän vaihetta 

• Resurssien hankinta 

• Liikekannallepano 

• Kehittäminen 

• Kasvun tukeminen 

• Kasvun taittuminen 

• Kertymävaihe 

• Kypsyysvaihe 
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Davidsson (1989) on tutkinut yrittäjien kasvuhaluun vaikuttavia tekijöitä. Pää-

kohdiksi hän nostaa kyvyn, tarpeen sekä mahdollisuuden kasvaa. Kykyyn vai-

kuttavat muun muassa yrittäjän koulutuksen ja kokemuksen määrä. Nämä an-

tavat osaamista esimerkiksi havainnoida uusia mahdollisuuksia. Kykyä pide-

tään kuitenkin pienessä osassa, kun tarkastellaan yrityksen kasvuhaluihin vai-

kuttavia tekijöitä kokonaisuudessaan. Mahdollisuudet piilevät liiketoimintaym-

päristössä. Näitä ovat muun muassa yrityksen toimintaympäristö sekä toi-

mialan luonteen tunnistaminen. Suurin painoarvo annetaan tarpeelle. Tähän 

voivat vaikuttaa esimerkiksi yrityksen koko tai jopa yrittäjän ikä. Yrittäjän kor-

kea ikä heikentää tarvetta kehittää yritystä (Davidsson 1989, 108–110.)  

 

4.3 Kehittäminen yhteistyössä 

Yrittäjyys on ihmisten kanssakäymiseen perustuva ilmiö (Johannisson 1989). 

Shanen (2003, 4–8) mukaan yrittäjyys vaatii tiettyjä olosuhteita, ihmisten ky-

kyä tunnistaa mahdollisuuksia, riskinsietokykyä, organisointia ja innovatiivi-

suutta. Laukkanen (2006, 60–62) kuvaa yrittäjyyttä ja sen syntyä kahden eri 

näkökulman kautta. Yrittäjälähtöisessä ajattelutavassa yrittäjyyden synnyssä 

korostuvat yrittäjän oma esiintyminen, tausta, ominaisuudet ja kokemukset. 

Yrittäjälähtöisessä ajattelutavassa paikallisen kehittäjätahon, kuten kunnan tai 

kehittämisyhtiön tehtävänä on yrittäjyyskasvatus, yrityksen perustamisneu-

vonta, yrittäjyyskoulutus sekä yrityksen toiminnan tukeminen ja resurssointi. 

 

Liiketoimintalähtöisessä yritysten syntymallissa korostetaan, että yrityksen pe-

rustaminen ja menestyminen ei riipu pelkästään yrittäjästä itsestään vaan vai-

kuttavia tekijöitä ovat yrittäjän lisäksi myös tuotteet, palvelut, markkinat, asiak-

kaat, resurssit ja toimintaympäristö. Tässä mallissa liiketoimintaa pyritään 

edistämään kaikkien näiden tekijöiden kautta ja avainasemassa yrittäjän li-

säksi ovat kunta ja kehittämisyhtiöt. (Laukkanen 2006, 63–69.) Liiketoiminta-

lähtöinen ajattelumalli edellyttää myös kunnalta tai seudulta kehittämistarpei-

den mukaista toimintaa. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi tarvittavien re-

surssien järjestäminen tai yritystoiminnan kannalta otollisen toimintaympäris-

tön varmistaminen. (Kovala 2010, 60.) 
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Elinkeinoelämän kehittämisessä yritysten rooli on tärkeä, sillä yritykset omaa-

vat parhaimman asiantuntemuksen ja tuovat oman näkökulmansa kehittämi-

seen (Sotarauta & Lakso 2001, 37). Kunnan ja yritysten välisen laadukkaan 

yhteistoiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa tiedonkulku, yh-

teistyön tuoma lisäarvo, yhteistyöhön sitoutuminen, yhteiset päämäärät, oppi-

minen, luottamus sekä työnjako ja vastuuttaminen (Sotarauta ym. 1999, 19). 

 

Yksi tyypillinen tapa kunnan ja yritysten väliseen vuorovaikutukseen on yhtei-

nen toimielin, jonka jäsenistö koostuu niin yritysten kuin kunnan edustajista. 

Toimielimen tarkoituksena on luoda keskustelua ja antaa yrittäjille mahdolli-

suus tuoda esiin ajatuksia kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen liittyen. 

(Jääskeläinen 2006, 114.) Yhteistyöllä on merkitystä myös yritysilmapiirin kan-

nalta. Yritysilmapiirillä kuvataan sekä kunnan elinkeinopoliittisia valmiuksia 

että kunnan, yritysten sekä muiden sidosryhmien välisiä suhteita koskien elin-

keinopolitiikkaa. (Ollila 1987, 69–70.) Hyvän yritysilmapiirin omaavassa kun-

nassa toteutetaan todennäköisemmin parempaa elinkeinopolitiikkaa ja yritys-

toiminnan edellytykset ovat paremmat (Heinonen 2013, 8). Heinosen (2013, 

55–56) mukaan yritysilmapiiriin vaikuttaa kunnan päätöksenteon ilmapiirin li-

säksi myös yksittäisten kuntaorganisaatiossa työskentelevien henkilöiden toi-

minta ja asenteet. Niittykankaan (2011, 173–174) mukaan erityisesti elinkeino-

jen kehittämisessä yritysten ja yrittäjien tulisi kiinnittää huomiota omaan toi-

mintaansa ja alueella vallitseviin toimintatapoihin. 

 

5 ORGANISAATION ESITTELY JA NYKYTILAN KUVAUS 

Tässä luvussa tutustutaan opinnäytetyön toimeksiantajaan, Mäntyharjun kun-

taan. Lisäksi käydään läpi, millainen elinkeinorakenne kunnassa on tällä het-

kellä. Luvussa on myös kuvailtu, kuinka elinkeinopalvelut on aikaisemmin tuo-

tettu Mäntyharjun kunnassa. 

 

5.1 Mäntyharjun kunta 

Mäntyharjun kunta on noin 5 800 asukkaan (2019) kunta Etelä-Savossa. Män-

tyharjun naapurikuntia ovat Heinola, Hirvensalmi, Pertunmaa ja Savitaipale. 

Lisäksi naapureina on kaksi suurempaa kaupunkia, Kouvola ja Mikkeli. Mänty-

harju tunnetaan mökkipitäjänä, sillä kunnassa on noin 4 900 vapaa-ajanasun-
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toa. Mäntyharjun kuntastrategiaan (2018) on kirjattu Mäntyharjun kunnan visi-

oksi yrittävä kulttuurikunta Järvi-Suomessa. Visio kuvaa tiivistetysti kunnan 

vahvuuksia ja valintoja elinvoiman ja vetovoiman ylläpitämiseksi ja kasvatta-

miseksi. Kunnan toiminnan strategisiksi kärjiksi on määritelty kulttuuri ja luova 

ala, luonto- ja vapaa-ajan aktiviteetit, kestävä yrittäjyys sekä kuntalaisdialogi. 

(Mäntyharjun kunta 2018.) 

 

Mäntyharjun kunta tuottaa palveluita kolmella eri toimialalla (kuva 7): hallin-

non, sivistyksen ja teknisellä toimialalla. Hallinnon toimialaan kuuluvat hallin-

non lisäksi työllisyydenhoito, ICT-palvelut sekä toimistopalvelut. Lisäksi elin-

keinopalvelut siirtyvät hallinnon toimialan alaisuuteen vuoden 2021 alussa. Si-

vistyksen toimiala vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, vapaasta 

sivistystyöstä, toisen asteen koulutuksesta sekä vapaa-ajanpalveluista. Tekni-

sen toimialan vastuulla ovat puolestaan rakennusvalvonta, ruokahuolto ja sii-

vous, kuntatekniikka, yhdyskuntasuunnittelu, maa- ja metsätilat, yksityistiet 

sekä omana taseyksikkönään vesihuoltolaitos. (Mäntyharjun kunta 2017, 5–6.) 

 

 

Kuva 7. Mäntyharjun kunnan organisaatio 2021 
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Kunnan johtaminen ja toiminta perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitel-

maan ja -arvioon sekä muihin kunnanvaltuuston tekemiin päätöksiin. Ylim-

mästä johdosta vastaa kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Val-

tuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa 

ja siirtää toimivaltaansa tarpeen mukaan hallintosäännön mukaisilla määräyk-

sillä. Kunnanhallitus vastaa päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä 

laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa ja kehittää kunnan toimintaa 

valtuuston asettamien tavoitteiden ja päätösten mukaisesti. Kunnanjohtaja 

johtaa kunnanhallituksen alaisena kuntaa, sen taloudenhoitoa ja muuta toimin-

taa. (Mäntyharjun kunta 2017, 5–6.) 

 

Mäntyharjun kunta on perustettu yli 400 vuotta sitten. Alun alkujaan valtaelin-

keinoina oli monen muun suomalaisen kunnan tapaan maanviljelys ja karjan-

hoito. 1800-luvun puolivälin jälkeen kaupankäynti alkoi lisääntyä ja elinkeinon 

rungon muodostivat maakauppiaat. Savon radan perustaminen ja käyttöönotto 

vuonna 1889 antoi uuden virikkeen tehtaiden perustamiselle. (Favorin 1983, 

131, 146.) Sotien jälkeen elinkeinorakenteessa tapahtui nopea muutos, kun 

sekä teollisuus että palvelualat kasvoivat nopeasti. Teollisuuden kasvu vauh-

dittui erityisesti 1960-luvulla. Teollisuuden noustessa maatalous- ja metsäalan 

työvoiman tarve väheni koneellistumisen ja tehostumisen myötä. (Poikolainen 

2020, 11–15.)  

 

Palvelusektorin kasvu vaikutti koko Mäntyharjun kuntakuvaan. Mäntyharjun 

hallinnollisena, kaupallisena ja kirkollisena keskustana toimi Kirkonkylä 1930-

luvulle saakka. Savon radan valmistuminen kolmen kilometrin päähän kirkon-

kylästä vauhditti keskustan siirtymistä Asemankylälle, radan itäpuolelle 1900-

luvun alkupuolella. Viimeisin merkittävä muutos alkoi 1960-luvulla. Rautatiesil-

lan valmistumisen myötä Mäntyharjun nykyiseen keskustaan, radan länsipuo-

lelle, alkoi nousta suurikokoisia liiketaloja ja marketteja. Keskusta levittäytyi 

pikkuhiljaa yhä laajemmalle radan länsipuolella ja palvelut Asemankylällä hii-

puivat kehityksen myötä. (Mäntyharjun verkkomuseo 2020.)  

 

Historian kehityksen myötä syntynyt toimialajakauma on nähtävissä Mäntyhar-

jun yritysten toimialajakaumassa myös tänä päivänä (kuva 8). Toimialoittain 

tarkasteltuna selkeästi eniten yrityksiä on alkutuotannon toimialoilla eli maa-, 
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metsä- ja kalatalouden parissa. Myös rakentaminen sekä tukku- ja vähittäis-

kauppa ovat hyvin edustettuina.  

 

 

Kuva 8. Mäntyharjun yrityskanta toimialoittain 2019. (Tilastokeskus 2020a) 

 

Yrityskannan toimialajakaumassa teollisuus jää keskivaiheille. Työllisten toimi-

alajakaumassa teollisuus erottuu kuitenkin isona työnantajana (kuva 9). Män-

tyharjun suurimpiin työllistäjiin lukeutuvat pitkän linjan teollisuuden perheyri-

tykset kuten Veisto Oy, Polaria Oy, Oy Woikoski Ab, Kieppi Sawmill sekä 

Sora- ja Betoni V. Suutarinen Oy. Teollisuuden suuriin työllistäjiin lukeutuu 

myös pörssiyhtiö Exel Composites. Terveys- ja sosiaalipalveluiden osalta työl-

listäviä yrityksiä ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä 

Essote sekä yksityiset toimijat kuten Attendo ja Esperi Care. Myös tukku- ja 

vähittäiskaupan parissa työskentelee huomattava määrä työllisistä. (Mäsek 

2020.) 
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Kuva 9. Työllisten toimialajakauma Mäntyharjussa 2017. (Tilastokeskus 2020c) 

 

Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa elinkeinorakenteen painopiste on siirtynyt 

2010-luvulla alkutuotannosta palveluihin. Vuonna 2008 alkutuotannon työpaik-

kojen osuus oli 15,3 %, jalostuksen 30,5 % ja palvelujen 53 %. Lähes kymme-

nen vuotta myöhemmin vuonna 2017 alkutuotannon työpaikkojen osuus on 

laskenut yli neljällä prosenttiyksiköllä 11 %:iin. Jalostuksen työpaikkojen osuus 

on puolestaan kasvanut maltillisesti prosenttiyksiköllä 31,6 %:iin palvelujen 

työpaikkojen osuuden kivuttua 56 %:iin. (Tilastokeskus 2020b.)  

 

Tilastokeskuksen (2020) yritysrekisterin mukaan Mäntyharjussa oli vuoden 

2019 lopussa 435 yritystä. Yrityskanta pitää sisällään kaikkien toimialojen 

kaikki toimivat yritykset. Kuvassa 10 on kuvattu Mäntyharjun yrityskannan ke-

hitys vuosina 2013–2019. Vuosina 2015–2017 on yrityskannassa käynyt not-

kahdus. Yrityskanta on kuitenkin tämän jälkeen palautunut vuoden 2014 ta-

solle. 
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Kuva 10. Mäntyharjun yrityskanta 2013-2019. (Tilastokeskus 2020a) 

 

Vuosien 2014–2017 välillä tapahtunut pudotus yritysten määrässä ei ole seli-

tettävissä valtakunnallisten trendien kautta, sillä koko Suomen mittakaavassa 

yritysten määrä on voimakkaasta kasvanut 2000-luvulla, ja kasvua on tapahtu-

nut myös vuosien 2014–2017 välillä (Suomen yrittäjät 2018b).  

 

5.2 Elinkeinopalvelut Mäntyharjun kunnassa 

Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluita on vuosina 2006–2020 tuottanut elin-

keinoyhtiö Mäsek on Mäntyharjun kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Sen 

tehtävänä on ollut vastata kunnan elinkeinopalveluiden lisäksi muun muassa 

yritystoiminnan kehittämisestä, kuntamarkkinoinnista sekä ylikunnallisista elin-

keinohankkeista. Mäsekissä on työskennellyt yritysasiamies, markkinointipääl-

likkö sekä tilanteen mukaan projekti- ja hanketyöntekijöitä. Mäsekin toimitus-

johtajuus on hoidettu oman toimen ohella. Mäsekillä on ollut oma hallitus, 

jossa on ollut luottamushenkilöjäsenien lisäksi myös Mäntyharjun Yrittäjät ry:n 

edustaja, Mäntyharjun Yrittäjänaiset ry:n edustaja sekä yrittäjäedustaja. 

 

Mäsekin toimintaa on ohjannut toimeksiantosopimus, joka on laadittu Mänty-

harjun kunnan ja Mäsekin välille. Toimeksiantosopimukseen on määritelty eri 

toimenpiteet, jotka Mäsek on toteuttanut Mäntyharjun kunnalle ostopalveluna. 

Näitä ovat olleet muun muassa kunnan elinkeinotoimesta ja yrittäjyyden edis-

tämisestä vastaaminen, kunnan yrityskiinteistöjen vuokravälitystoiminta, kun-

tamarkkinointi sekä tutkimus-, kehitys- ja hanketyö. Mäntyharjun kunta on 

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



48 
 

omistajana myötävaikuttanut Mäsekin toimintaan ja hallintoon. Omistajaoh-

jauksella on huolehdittu siitä, että yhtiön toiminnassa ja hallinnossa on huomi-

oitu kunnan toiminnalle asetetut tavoitteet. Mäsek on raportoinut toiminnas-

taan kolmannesvuosittain tehtävän raportin sekä toimintakertomusten ja tilin-

päätösten kautta.  

 

Mäntyharjun kunnan elinkeinopoliittinen periaateohjelma laadittiin ensim-

mäistä kertaa sanalliseen muotoon vuonna 2000. Elinkeinopoliittista periaate-

ohjelmaa kuvaillaan periaatetason asiakirjana, joka on pitkän aikavälin 5–10 

vuotta voimassa oleva kunnan elinkeinopolitiikka ohjaava asiakirja. (Mäntyhar-

jun kunta 2000, 1.) Elinkeinopolitiikkaan, samoin kuin koko kunnan muuta toi-

mintaa ohjaa kuntastrategia. Mäntyharjun kunnan yhdeksi strategiseksi kär-

jeksi on määritelty kestävä yrittäjyys. Kestävällä yrittäjyydellä tarkoitetaan 

tässä pitkäjänteistä panostamista yritystoimintaan. Viimeisin kuntastrategia 

laadittu vuosille 2017–2021 ja se on päivitetty vuonna 2018. Kuntastrategia 

päivitetään valtuustokausittain. (Mäntyharjun kunta 2018.) 

 

Mäntyharjun kunta irtisanoi Mäsekin toimeksiantosopimuksen joulukuussa 

2019. Perusteina irtisanomiselle oli kunnan tiukentunut taloudellinen tilanne, 

jonka vuoksi palvelujen tuottamiseen tuli miettiä uudenlaisia, kustannustehok-

kaita muotoja ja toteuttaa rakenteellisia muutoksia. Päätöksen esittelytekstissä 

todettiin että ”—elinkeinojen kehittäminen, kunnan markkinointi ja hanketoi-

minta voidaan jatkossa ensi vaiheessa toteuttaa kunnanjohtajan ja hallinnon 

toimialan toimesta. Vastaavasti kiinteistövuokraukseen laaditaan selkeä pro-

sessi, ja kaikkien kunnan kiinteistöjen vuokraus keskitetään tekniselle toimi-

alalle”. (Mäntyharjun kunta 2019, § 85.) Mäsekin työntekijöiden työsuhteet 

päättyivät syyskuun 2020 alussa toimeksiantosopimuksen irtisanomista seu-

ranneen YT-menettelyn tuloksena. Markkinointipäällikkö siirtyi Mäntyharjun 

kunnan palvelukseen. 

 

Mäsekin verkkosivuilla on tarkemmin kuvailtu tarjottuja palveluita. Näitä ovat 

olleet apu yrityksen perustamisessa ja kehittämisessä, yritysten toimitila- ja 

työvoimakysymykset, yhteistyöhankkeet yritysten liiketoiminnan kehittä-

miseksi, paikallisia yrityksiä palveleva tutkimus- ja selvitystyö, seutuyhteistyö 

Mikkelin seudun toimijoiden kanssa, yhteydet suomalaisiin kehittäjätahoihin 

sekä kuntamarkkinointi. (Mäsek 2020).  
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Osaa palveluista on tuotettu yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Mäsek on 

rahoittanut aloittavien yrityksen neuvontaa antavan Uusyrityskeskus Dynamon 

toimintaa yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Yhteistyötä on tehty 

myös muun muassa omistajanvaihdosasioiden osalta Pro Agrian kanssa sekä 

seudullisten kehittämishankkeiden osalta Mikkelin kehitysyhtiö Miksein ja Kou-

vola Innovationin kanssa. Kouvola Innovationin kanssa tehty yhteistyö on kes-

kittynyt Repoveden alueen luontomatkailun kehittämiseen. Mikkelin kehitysyh-

tiö Miksein kanssa yhteistyötä on tehty laaja-alaisemmin. Viimeisimpiä Miksein 

toteuttamia kehittämishankkeita, joissa myös Mäntyharju on ollut mukana, 

ovat olleet ”Enter to Business – Jatkajien hakeminen omistajanvaihdoksiin tu-

leville yrityksille ja jatkajan onnistumisen varmistaminen Etelä-Savon alueella” 

sekä ”Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen 

Etelä-Savossa”. Tutkimuksen sekä kehittämistyön osalta yhteistyötä on tehty 

muun muassa Ruralia-instituutin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Xamkin kanssa.  

 

Sidosryhmäyhteistyötä on tehty Mäntyharjulla toimivien yrittäjäjärjestöjen 

kanssa. Yrittäjien ja yrittäjänaisten lisäksi kunnassa toimii matkailuyrittäjien 

verkosto VisitMäntyharju ry, jonka jäsen myös Mäsek on ollut. Mäsekin edus-

taja on toiminut yhdistyksen sihteerinä. Mäntyharjun yrittäjät ry laati 80–90 -lu-

vuilla elinkeinopoliittisia periaateohjelmia, joissa määriteltiin kunnan osuus yri-

tysten ja yritystoiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi vuosien 1985–1988 

Mäntyharjun yrittäjät ry:n elinkeinopoliittisessa periaateohjelmassa elinkei-

nopolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi luetellaan muun muassa kaavoitus-, tontti- 

ja taksapolitiikka, kunnallisten palveluiden ja muiden kunnallislain sallimien 

keinojen avulla monipuolisten toimintaedellytysten luominen yritystoiminnalle 

Mäntyharjun kunnassa. (Mäntyharjun yrittäjät 1985, 2.) 2000-luvulta vastaa-

vaa asiakirjaa ei löytynyt. 

 

Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluiden kokonaisuudessa kaavoituksesta, 

infran rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa tekninen toimiala. Teknisen toi-

mialan vastuulle on lisäksi siirtymässä vuoden 2021 alussa yrityskiinteistöjen 

vuokravälitystoiminta Mäntyharjun kunnanvaltuuston (Mäntyharjun kunta 

2019, § 85) päätöksen mukaisesti. Mäntyharjun kunnan työllisyyspalvelut tar-

joavat työllisyyskoordinaattorin johdolla ensisijaisesti ohjausta ja neuvontaa 
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työnhakijoille mutta myös apua työvoimaa etsiville yrityksille esimerkiksi rekry-

tointien, palkkatuen hakemisen sekä työkokeilujen kanssa. (Mäntyharjun 

kunta 2020.) Yrittäjyyskasvatus on puolestaan ollut perusopetuksen ja toisen 

asteen koulutuksen vastuulla. Mäsek on tehnyt yrittäjyyskasvatuksen osalta 

yhteistyötä kolmansien osapuolien kuten 4H:n kanssa. 

 

Kunnan organisaatioon kuuluu myös kunnan ylläpitämä vapaan sivistystyön 

oppilaitos, Mäntyharjun kansalaisopisto. Kansalaisopisto on kaudelle 2020–

2021 lisännyt opinto-ohjelmaansa yrityksille suunnattua kurssitarjontaa, esi-

merkkeinä muun muassa Lean-kehittäjätyöpaja sekä Minustako koodaaja? -

kurssi yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. 

Perinteisestä kurssitarjonnasta esimerkiksi kielikoulutuksen parissa yli puolet 

kurssilaisista on yrityksissä työskenteleviä. Kansalaisopistossa on myös käyn-

nistynyt vuoden 2022 syyskuun loppuun kestävä OKM:n rahoittama JATO-

projekti, joka on jatkuvaan oppimiseen perustuva pienen kunnan toimintamalli 

työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseksi. Projektin taustalla on vastaaminen työ-

elämän muuttuviin osaamistarpeisiin sekä yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuu-

den lisääminen. Lähtökohtana on tunnistaa paikallisten osaamistarpeita, kehit-

tää työntekijöiden osaamista ja parantaa työttömien työllistymistä. (Hautamäki 

2020.) 

 

Opinnäytetyössä pääpaino on erityisesti hallinnon toimialaan siirtyvien elinkei-

nopalveluiden kehittämisessä, jotka kunnanvaltuuston päätöksen (Mäntyhar-

jun kunta 2019, § 85) mukaan ”voidaan ensivaiheessa toteuttaa kunnanjohta-

jan ja hallinnon toimialan toimesta”. Näitä ovat elinkeinojen kehittäminen sekä 

hanketoiminta, jotka aikaisemmin kuuluivat elinkeinoasiamiehen vastuulle. Li-

säksi osana hallinnon toimialaan siirtyviä palveluita on myös kuntamarkki-

nointi, jonka toteuttamiseen on kuitenkin jatkossakin olemassa resurssi ja toi-

mintasuunnitelma markkinointipäällikön siirryttyä Mäntyharjun kunnan palve-

lukseen. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyön kuudennessa luvussa esitellään, kuinka opinnäytetyön aineisto 

kerättiin ja kuinka aineiston analysointi toteutettiin. Lähtökohtana aineistonke-

ruulle oli löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin. Luvun lopussa esitellään tu-

lokset omina alalukuinaan.  

 

6.1 Aineiston kerääminen 

Tutkimusaineistoa kerättiin kolmen eri menetelmän avulla. Käytetyt menetel-

mät olivat dokumenttianalyysi, teemahaastattelu sekä kyselytutkimus. Eri me-

netelmien avulla pyrittiin selvittämään sekä palveluiden tuottajien eli kuntien 

kuin palveluiden käyttäjien eli yritysten näkemyksiä siitä, miten kunnan elinkei-

nopalveluita tulisi kehittää ja millaisia elinkeinopalveluita kunnassa tulisi olla 

tarjolla.  

 

Dokumenttianalyysi 

 

Dokumenttianalyysissä tutkittiin sekä Mäntyharjun että verrokkikuntien julki-

sesti, pyytämättä saatavilla olevia, elinkeinopalveluita tukevia asiakirjoja. Näitä 

olivat esimerkiksi kunnan strategia, elinkeinostrategia, elinvoimaohjelma sekä 

muut päätöksenteon asiakirjat. Tietoa kerättiin kevään 2020 ajan. Dokumentti-

analyysin tavoitteena oli kartoittaa, kuinka kuntien elinkeinopolitiikka on huo-

mioitu kuntastrategian sekä muiden kunnan toimintaa ohjaavien asiakirjojen 

tasolla ja millaisia linjauksia elinkeinopolitiikan suhteen on tehty. 

 

Dokumenttianalyysin avulla kartoitettiin myös mäntyharjulaisten yrittäjien ja 

yritysten näkemystä paikallisista elinkeinopalveluista. Tietoa etsittiin lähinnä 

eri tahojen aikaisemmin julkaistujen elinkeinopolitiikkaan ja -palveluihin liitty-

vien tutkimusten tuloksista. 

 

Teemahaastattelu 

 

Vertailukunniksi valittiin kaksi Mäntyharjun kaltaista, maaseutumaista kuntaa. 

Yhteistä valituilla kunnilla oli väkiluku, joka oli noin 6000 asukasta sekä sijainti 

samassa maakunnassa. Vertailukunnat tuottivat elinkeinopalvelut kunnassa 

omana palveluna. 
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Tutkimusaineisto koostuu kahdesta teemahaastattelusta. Teemahaastatteluun 

osallistuneita henkilöitä lähestyttiin sähköpostitse tiedustelemalla mahdolli-

suutta ja kiinnostusta osallistua toteutettavaan tutkimukseen. Teemahaastatte-

lun kysymykset (liite 1) lähetettiin haastateltaville etukäteen nähtäväksi sähkö-

postilla. Teemahaastatteluiden avulla pyrittiin rakentamaan kokonaiskuva ver-

tailuun valittujen kuntien elinkeinopalveluista ja niiden tuottamisesta.  Haastat-

telut toteutettiin kesäkuussa 2020. Toinen haastatteluista toteutettiin kasvok-

kain, toinen Teams-etäyhteyden kautta. Haastateltaviksi valikoitui kuntien elin-

keinopalveluista vastaavat henkilöt (taulukko 4).  

 

Taulukko 4. Teemahaastatteluun osallistuneet kunnat 

Kunta Haastateltava Pvm Paikka 

Juva kehittämispäällikkö 2.6.2020 Juvan kunnantalo 

Kangasniemi kunnanjohtaja 4.6.2020 Teams-etäyhteys 

 

Haastateltaville kerrottiin etukäteen tutkimuksen tarkoituksesta, tiedonke-

ruusta sekä tulosten käsittelystä. Haastattelussa oli kaksi isompaa teemaa. 

Ensin haastateltavia pyydettiin kertomaan elinkeinopalveluiden nykytilasta, 

jonka jälkeen siirryttiin käsittelemään tulevaisuuden näkymiä. Haastateltaville 

esitettiin samat pääkysymykset. Kysymysten järjestys vaihteli sen mukaan, 

mihin suuntaan haastattelutilanne aihetta kulloinkin vei. Haastattelujen kesto 

vaihteli 45–90 minuutin välillä. Haastattelut tallennettiin joko Teams-etäyhteys 

ohjelman avulla tai puhelimen sanelimella. Lisäksi haastattelun aikana tehtiin 

muistinpanoja ranskalaisin viivoin. Haastattelut olivat luonteeltaan rentoja ja 

keskustelunomaisia. 

 

Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimus toteutettiin mäntyharjulaisille yrityksille ja yrittäjille (liite 2). Ky-

selyn tavoitteena oli kartoittaa yrittäjien ja yritysten näkemyksiä kunnan tarjo-

amien elinkeinopalveluiden käytöstä ja vaikutuksesta yritysten kehittämiseen 

ja toimintaan. Kyselyn vastauksia käytettiin pohjatietona kehittämisehdotusten 

laatimisessa Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluiden kehittämiseksi.  

 

Itse kysely toteutettiin Webropol-kyselylomakkeella. Kysely koostui kahdesta 

eri teemasta. Aluksi kysyttiin vastaajan taustatietoja, muun muassa yrityksen 
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toimialaa, henkilöstön määrää sekä yhtiömuotoa. Tämän jälkeen kartoitettiin 

vastaajien elinkeinopalveluiden käyttöä laajemmalla tasolla sekä keskityttiin 

Mäntyharjun kunnan tarjoamien elinkeinopalveluiden arviointiin. Kysymyksiä 

oli yhteensä 14. Ennen kyselytutkimuksen julkaisua lomakkeen kysymykset 

käytiin läpi tutkimuksen toimeksiantajan kanssa. Lisäksi kyselyn toimivuus ja 

ajankäyttö testattiin kollegan toimesta, jotta arvioitu vastaamiseen kuluva aika 

pystyttiin kertomaan etukäteen. Kyselytutkimus toteutettiin pääasiassa sulje-

tuin kysymyksin eli vastausvaihtoehdot oli määritelty ennakkoon. 

 

Kysely lähetettiin sähköpostitse Mäntyharjun Yrittäjät ry:n jäsenyrityksille, mat-

kailuyrittäjien verkoston VisitMäntyharjun jäsenille sekä muutamille yksittäisille 

yrityksille, jotka löytyivät Mäsekin yritysrekisteristä. Sähköposti lähti noin 120 

yritykselle. Kyselystä tiedotettiin myös Mäntyharjun kunnan verkkosivuilla ja 

sosiaalisen median kanavilla. Lisäksi paikallislehti Pitäjänuutiset julkaisi lehti-

kirjoituksen mahdollisuudesta osallistua kyselyyn. Sekä kyselylomakkeella 

että lähetetyssä sähköpostissa oli saate, jossa kerrottiin tarkemmin kyselyn si-

sällöstä ja tarkoituksesta. 

 

Kysely oli avoinna 6.–16.10.2020. Kaksi vuorokautta ennen kyselyn sulkeutu-

mista lähetettiin sähköpostitse muistutusviesti kyselystä sekä nostettiin kyse-

lyä uudelleen esille Mäntyharjun kunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisen me-

dian kanavissa. Kyselyyn tuli määräajassa yhteensä 32 vastausta. 

 

6.2 Aineiston analysointi 

Määrällisten ja laadullisten tutkimusten tulosten analysointiin on olemassa 

useita erilaisia työkaluja ja metodeja. Onnistunut suunnitteluvaihe määrittelee 

usein sen, millaiseksi tutkimuskysymys muodostuu ja kuinka laadukasta tietoa 

tutkimusmenetelmillä saadaan kerättyä. (Vilkka 2007, 18–19.) 

 

Dokumenttianalyysi 

 

Dokumenttianalyysi toteutettiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vai-

heessa muodostettiin materiaalin pohjalta yleiskuvan, jonka jälkeen paneudut-

tiin materiaaliin yksityiskohtaisemmin. Tarkempaan analyysiin otettiin sekä 
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Mäntyharjun että verrokkikuntien kuntastrategiat, jotka ovat julkisesti nähtä-

vissä kuntien kotisivuilla. Kuntalain (§ 37) mukaan ”kunnassa on oltava kunta-

strategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavä-

lin tavoitteista.” Saman pykälän kohdassa 7. todetaan, että kuntastrategiassa 

tulee ottaa huomioon elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Pykä-

lässä kerrotaan myös, kuinka kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan 

nykytilanteesta, tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuk-

sesta kunnan tehtävien toteuttamiseen. Dokumenttianalyysin keinoin tutustut-

tiin myös kuntien verkkosivuilta löytyviin elinkeinopalveluiden kuvauksiin sekä 

aikaisemmin tehtyihin, yrityksille suunnattuihin kyselyihin ja tutkimukseen liit-

tyen Mäntyharjun kunnan sekä verrokkikuntien elinkeinopolitiikkaan ja -palve-

luihin. 

 

Materiaali käytiin huolellisesti läpi ja keskeisimmät löydökset sekä huomiot kir-

jattiin tekstin pohjalta. Tämän jälkeen etsittiin vielä erillisten hakusanojen 

avulla tutkimukseen liittyviä tekstiotteita. Hakusanoina käytettiin muun muassa 

elinkeinopalveluita, elinkeinopolitiikkaa, yrityksiä, yrittäjiä sekä elinkeinoa. Ma-

teriaalin läpikäynnin jälkeen teksti taulukoitiin materiaalista esiin nousseiden 

teemojen mukaisesti. Taulukoita käytettiin tekstin tukena lopullisessa analyy-

sin muotoilussa. 

 

Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelun aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin mukaisesti. 

Aluksi haastatteluaineisto litteroitiin eli muutettiin kirjoitettuun muotoon. Litte-

roidun aineiston avulla haastatteluaineistosta oli helpompi muodostaa koko-

naiskuva. Molemmista haastatteluista kertyi litterointia noin 5–7 sivun verran. 

Haastattelun aikana tehtiin myös muistiinpanoja, jotka olivat molemmissa 

haastatteluissa noin kahden sivun mittaiset. 

 

Kokonaiskuvan muodostamisen jälkeen aineisto pelkistettiin taulukoimalla ai-

neisto haastattelurungon teemojen mukaisesti. Näin materiaalista saatiin 

myös poistettua tutkimuksen kannalta epäolennainen tieto. Kommenteista 

koottiin pelkistettyjä lauseita ja ne yhdistettiin haastattelusta kerättyjen lai-

nauksien kanssa eri teemojen alle. Tämän jälkeen taulukoihin kerätystä ai-

neistosta etsittiin sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia. Aineistosta 
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erottuivat tietyt teemat, jotka toistuivat läpi haastattelujen. Tämän aineiston 

pohjalta muodostettiin johtopäätöksiä haastatteluaineistosta. Teemahaastatte-

luun osallistuneet kunnat kuvattiin tuloksissa anonyyminä nimillä kunta A ja 

kunta B. 

 

Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimuksen aineisto käytiin ensin läpi Webropolin raportointityökalun 

avulla. Webropolista aineisto siirrettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan, 

jonka avulla muodostettiin tuloksissa esitetyt kuviot aineiston pohjalta. Ristiin-

taulukointia tehtiin muun muassa eri kokoisten yritysten välillä suhteessa pal-

veluiden käyttöön ja tarpeeseen. 

 

6.3 Tulokset 

Tässä osiossa käydään läpi tärkeimpiä aineistonkeruussa esiin nousseita tie-

toja ja vastauksia elinkeinopalveluiden kehittämiseen liittyen. Tulokset on ja-

oteltu kolmeen eri osioon aineistonkeruumenetelmien mukaisesti. 

 

6.3.1 Dokumenttianalyysin tulokset 

Kuntastrategioiden osalta kiinnitettiin huomiota elinkeinopalveluiden ja yrittä-

jyyden huomioimiseen strategian tasolla. Mukana olleista kunnista yhdellä-

kään ei ollut erillistä elinkeinostrategiaa tai elinvoimaohjelmaa. Elinkeinopalve-

luiden ohjenuorana toimi kuntastrategia, joka oli kaikilla kolmella kunnalla laa-

dittu vuonna 2017. Viimeisin Mäntyharjun kuntastrategia oli tehty vuosille 

2017–2021. Strategiaa oli päivitetty perusteiden ja toimenpiteiden osalta 

vuonna 2018. Juvan kuntastrategia kulkee nimellä Juva 600 – ihmisten yh-

teisö. Se oli myös laadittu valtuustokauden mukaisesti vuosille 2017–2021. 

(Juvan kunta 2017.) Kangasniemen vuosia 2017–2021 käsittelevä kuntastra-

tegia kantaa nimeä Aikaansaavuutta kuntalaisten hyväksi! (Kangasniemen 

kunta 2017.) 
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Strategisten kärkiteemojen (kuva 11) osalta kaikkien kuntien osalta viitattiin 

jollain tavalla yrittäjyyteen. Mäntyharjun kuntastrategiassa yrittäjyys nousi esiin 

jo visiossa, joka on yrittävä kulttuurikunta Järvi-Suomessa. Juvan slogan on 

Juva 600 – ihmisten yhteisö. Slogan itsessään ei viitannut yrittäjyyteen mutta 

sen yhteydessä esitetty visio tukee etenkin elintarvike-, puu-, matkailu- ja pal-

velualoja. Yksi Juvan kunnan arvoista oli yrittäjyys. Yrittäjyyden kerrotaan ole-

van kunnan elinvoiman perusta ja luovan kuntaan hyvinvointia työn lisäksi. 

Strategian mukaan Juva toimii aktiivisesti verkostoissa luoden edellytyksiä yri-

tystoiminnalle ja niiden kehittymiselle. Kangasniemen kunnassa yhdeksi kes-

keiseksi tavoitteeksi oli kirjattu elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistäminen. 

Kolmen strategisen painopistealueen tavoitteet ja toteutumisen arviointi oli 

käyty läpi niin kunta asuinpaikkana, yhteisönä kuin työpaikkana näkökulmista. 

 

Kuva 11. Kuntastrategian painopistealueet ja arvot Mäntyharjun, Juvan ja Kangasniemen 

kunnissa 

 

Kuntastrategioista tarkasteltiin myös esiin nostettuja toimialoja (kuva 12). 

Mäntyharjun kuntastrategiassa nostettiin erikseen esille pienet ja keskisuuret 

perheyritykset sekä pienyritykset ja luovien alojen toimijat. Juvan kuntastrate-

giassa yrittäjyyden kärkiteeman alla nostettiin erikseen esiin tuotannolliset toi-

mialat kuten alkutuotanto sekä elintarvike- ja puujalostus. Kangasniemen 

osalta mitään toimialaa ei oltu erityisemmin nostettu esille kuntastrategiassa.  
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Kuva 12. Elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden edistämisen huomioiminen kuntastrategioissa 

Mäntyharjun, Juvan ja Kangasniemen kunnissa 

 

Kuntastrategiassa käydään tyypillisesti läpi myös keskeisiä toimenpiteitä toi-

minnan kehittämiseksi. Seuraavaksi strategioita tarkasteltiin elinkeinotoimin-

nan kehittämisen näkökulmasta (kuva 13). Mäntyharjun kuntastrategian lo-

pussa oli kirjattu erilaisia käytännön toimenpiteitä kaudelle 2017–2021, joiden 

avulla voidaan edistää kestävää yrittäjyyttä ja kunnan vetovoimaa. Näitä olivat 

muun muassa yrittäjien yhteistyö ja verkostoituminen, apu yritysten työvoiman 

saatavuudessa, tilaratkaisujen tarjoaminen yrityksille, aloittavien yritysten 

työskentelytilat (hub), kaavoituksen uudistaminen, tonttitarjonnan parantami-

nen sekä nopeat lupaprosessit. 

 

Juvan kuntastrategian lopussa oli listattu keskeisiä toimenpiteitä vuosille 

2017–2021. Elinkeinotoimen osalta toimenpiteet painottuvat erilaisiin kehittä-

mistoimiin (alueet, reitistöt), kuntamarkkinointiin, keskustan kehittämiseen 

sekä opastukseen. Erikseen oli mainittu, että Juvan kunta on mukana alojen 

kehittämishankkeissa ja madaltaa osaltaan aktiivisesti investointikynnyksiä 

kärkitoimialoilla. Kaavoituksen ja maapolitiikan yhteydessä mainitaan aktiivi-

nen kaavoitus ja maapolitiikka investointien mahdollisuudet huomioiden yritys-

toiminnalle. 

 

Kangasniemen strategisten painopistealueiden mukaan tavoitteena on muun 

muassa antaa yrityksille tukea ja neuvontaa liiketoiminnan käynnistämiseen ja 

ensimmäisen työntekijän työllistämiseen, vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta 

markkinoimalla sekä kehittää kuntakeskustasta eläväisemmäksi. Näissä toi-

missa toteuttamisvastuu on kunnanjohtajalla ja elinkeinoasiamiehellä. Toteu-

tumista arvioidaan määrällisillä tavoitteilla kuten muuttaneiden määrä, tonttien 
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käyttöaste, yhteydenottojen määrä sekä uusien yrittäjien ja työpaikkojen mää-

rän lisääntyminen. 

Kuva 13. Elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden edistämisen huomioiminen kuntastrategioissa 

Mäntyharjun, Juvan ja Kangasniemen kunnissa  

 

Kuntien verkkosivujen pohjalta kartoitettiin myös, mitä elinkeino- ja yrityspalve-

luita kussakin kunnassa on tarjolla (kuva 14). Mäntyharjun osalta tarjolla oli 

apua muun muassa sijoittumiseen paikkakunnalle, toimitila-asioihin, liiketoi-

minnan kehittämiseen sekä yritystukien hakemiseen. Seudullisen yhteistyö-

kumppanin kautta sai neuvoja uuden yrityksen perustamiseen sekä omistajan-

vaihdoksiin. Muita elinkeinopalveluiden alle määriteltyjä palveluita olivat maa-

seututoimen tarjoamat palvelut, johon kuuluvat muun muassa maataloustu-

kien hakuneuvonta ja koulutus, maaseudun kehittäminen, eri rahoituskanavat 

sekä sukupolvenvaihdokset. Muista kunnista poiketen Mäntyharjulla ei ollut 

mainintaa työvoima- tai työelämäpalveluista elinkeino- ja yrityspalveluita käsit-

televät osion yhteydessä. (Mäntyharjun kunta 2020.) 

 

Juvan verkkosivuilla mainitut palvelut keskittyivät uuden yrityksen perustami-

seen, yritystukiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Palve-
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luita oli tarjolla myös yritysten toimitiloihin liittyen. Omat osionsa oli myös työ-

elämäpalveluilla sekä maaseutupalveluilla. Juvalla ainoana kolmesta kunnasta 

oli torimyynti luokiteltu elinkeinopalveluiden alle. (Juva 2020.) Kangasniemen 

palvelut olivat hyvin samantapaisia Mäntyharjun kanssa. Palvelut keskittyivät 

toimitiloihin, kehittämispalveluihin sekä uuden yrityksen perustamispalveluihin 

ja työvoimapalveluihin. Oma osio oli määritelty elinkeino- ja yritystuille sekä 

maaseutu- ja lomituspalveluille. Kangasniemellä oli muista kunnista poiketen 

tarjolla erilaisia kunnan omia tukia aloittaville ja kunnassa toimiville yrityksille. 

Näitä olivat muun muassa kunnan oma starttiraha, kesätyöllistämistuki, vuok-

rakompensaatio sekä koulutus- ja kehittämistuki. (Kangasniemi 2020.) 

 

Kuva 14. Elinkeinopalvelut kunnassa www-sivustojen mukaan 

 

Dokumenttianalyysin keinoin tutustuttiin myös aikaisemmin tehtyihin kyselyihin 

ja tutkimukseen liittyen Mäntyharjun kunnan elinkeinopolitiikkaan ja elinkeino-

palveluihin. Suomen yrittäjien (2020) toteuttama Kuntabarometri -kysely 2020 

kartoitti yrittäjien mielipidettä kunnan elinkeinopolitiikasta sekä yrityspalve-

luista. Vuonna 2018 toteutettu Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018 kartoitti osit-

tain samoja asioita. Kuntabarometri -kysely korvasi Elinkeinopoliittisen mitta-

riston vuonna 2020. 

 

Kuntabarometri -kyselyssä 2020 annettiin elinkeinopolitiikan kokonaisarvosa-

nan kunnille. Asteikolla 1–5 Mäntyharjun kokonaisarvosanaksi kyselyssä tuli 

2,46 (N=28). Tulos oli Etelä-Savon maakunnan kunnista heikoin ja lisäksi alle 
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koko maan keskiarvon 2,97. Juvan osalta vastaava luku oli lähellä keskiarvoa, 

2,81 (n=28). Kangasniemi sijoittui Etelä-Savon kunnista puoleen väliin tulok-

sella 2,65 (n=40). Vuoden 2018 kyselyssä Mäntyharjun kokonaisarvosanaksi 

muodostui asteikolla 4–10 keskiarvo 6,6 (N=7). Kyselystä selvisi myös kahden 

aikaisemman vuoden kokonaisarvosanat, jotka olivat vuonna 2016 6,3 ja 

vuonna 2014 6,2. Juvan osalta kokonaisarvosana oli muodostunut seuraa-

vasti: 6,3 (2018), 6,4 (2016), 8 (2014). Kangasniemen vastaavat lukemat oli-

vat 7,2 (2018), 7,4 (2016), 7,3 (2014). 

 

Kuntabarometri -kyselyssä 2020 kartoitettiin vastaajien mielipiteitä kuntien 

elinkeinopolitiikkaan liittyen. Vastausvaihtoehdot oli määritelty valmiiksi ja 

niistä pystyi valitsemaan kolme omasta mielestä tärkeintä vaihtoehtoa. Elinkei-

nopolitiikan osa-alueista Mäntyharjun osalta tärkeimpinä pidettiin yrityspalve-

luita, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä sekä elinkeinopolitiikan asemaa 

kunnassa. Kangasniemellä kolmen elinkeinopolitiikan osa-alueen kärki muo-

dostui samoista osa-alueista. Juvalla elinkeinopolitiikan sijaan kolmen kärkeen 

ylettyi kunnan hankintapolitiikka. Mäntyharjulla vähiten tärkeänä elinkeinopoli-

tiikan osa-alueena pidettiin kunnan hankintapolitiikkaa sekä koulutusta ja 

osaamista. Sekä Juvalla että Kangasniemellä vähiten tärkeinä pidettiin infra-

struktuuria sekä koulutusta ja osaamista. 

 

Suomen Yrittäjien (2018a) toteuttamassa vuoden 2018 Elinkeinopoliittisessa 

mittaristossa koulutus ja osaaminen arvotettiin Mäntyharjun kunnan elinkei-

nopolitiikan kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi. Tuolloin kolmen tärkeimmän 

osa-alueen joukossa olivat myös kuntapalvelut ja infrastruktuuri sekä elinkei-

nopolitiikka ja resurssit. Juvalla kolmeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi nousivat 

kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, kuntapalvelut ja infrastruktuuri sekä 

kunnan elinkeinotoimen tai vastaavan toiminta. Kangasniemen osalta kolmen 

kärki oli sama lukuun ottamatta elinkeinotoimen tai vastaavan toimintaa, jonka 

tilalla tärkeimpien osa-alueiden joukossa oli kunnan hankintapolitiikka. 

 

Kuntabarometri -kysely 2020 kartoitti myös vastaajien mielestä tärkeimpiä yri-

tyspalveluita. Kaikissa kolmessa kunnassa kolmen kärjen yrityspalveluista 

muodostivat aloittavan yrittäjän palvelut, verkostoituminen sekä rahoitus- ja in-

vestointineuvonta. Vähiten tärkeinä pidettiin Mäntyharjussa yrittäjien digival-

miuksien kehittämistä sekä yritysmentori- tai kummitoimintaa. Juvalla vähiten 
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huomiota saivat uusien teknologioiden tai energiaratkaisuiden käyttöönoton 

edistäminen sekä kansainvälistymispalvelut. Kangasniemellä vähiten tärkeim-

mät palvelut olivat osittain samat Mäntyharjun ja Juvan kanssa. Heikoiten si-

joittuivat yrittäjien digivalmiuksien kehittäminen sekä kansainvälistymispalve-

lut. Vuoden 2018 Elinkeinopoliittisessa mittaristossa kunnan tai elinkeino- ja 

kehitysyhtiön tärkeimmät elinkeinopalvelut olivat Mäntyharjussa vastaajien 

mielestä toimivan yrittäjän palvelut, yritysmentori- tai kummitoiminta sekä aloit-

tavan yrittäjän palvelut. Juvan osalta tärkeimmäksi arvotettiin myös toimivan 

yrittäjän palvelut sekä tämän lisäksi toimitilat ja aloittavan yrittäjän palvelut. 

Kangasniemellä tärkeimpinä elinkeinopalveluina pidettiin vuoden 2018 kyse-

lyssä toimivan yrittäjän palveluita, aloittavan yrittäjän palveluita sekä rahoitus- 

ja investointineuvontaa. 

 

Kuntabarometri -kyselyssä 2020 kartoitettiin myös kunnan päätöksenteon yri-

tyslähtöisyyttä, kunnan hankintapolitiikkaa, yrityspalveluita, elinkeinopolitiikan 

asemaa kunnassa, infrastruktuuria sekä koulutusta ja osaamista. Mäntyharjun 

osalta kuntakohtainen kehittymissuunta kaikilla osa-alueilla oli miinusmerkki-

nen lukuun ottamatta infrastruktuurin alakysymyksenä käsiteltyä kaavoitusta. 

Kyselyn perusteella yrittäjät kokivat, että kaavoitus huomioi yritysten tarpeet 

Mäntyharjussa keskiarvoa paremmin. Juvan osalta kehittymistä oli tapahtunut 

useilla eri osa-alueilla. Positiiviseen suuntaan oli mennyt muun muassa yritys-

palveluista tiedottaminen, elinkeinopolitiikan arvottaminen kunnassa, kunnan 

vetovoimaisuus, yritysilmapiiri, kaavoitus, liikenneyhteydet sekä lupahakemus-

ten sujuvuus. Kangasniemen osalta positiivinen suunta oli ainoastaan infra-

struktuurin kehittämisessä kaavoituksen, tietoliikenneyhteyksien sekä lupaha-

kemusten sujuvuuden osalta. 

 

6.3.2 Teemahaastattelun tulokset 

Tässä luvussa esitellään haastatteluiden tuloksia teemoittain. Haastatteluissa 

kartoitettiin, kuinka elinkeinopalvelut on toteutettu kahdessa samankaltaisessa 

kunnassa Etelä-Savon alueella. Haastatteluissa käytiin läpi kunnan elinkeino-

palveluiden nykytilaa, tärkeimpiä palveluita sekä elinkeinopalveluiden suunta-

viivoja. Lisäksi keskusteltiin elinkeinopalveluiden tulevaisuudennäkemistä kun-

nissa.  
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Elinkeinopalveluiden resurssit 

 

Haastattelussa kysyttiin, millaiset resurssit kunnilla on käytössä elinkeinopal-

veluihin. Haastatteluissa kävi ilmi, että resursseissa on melko suuria eroja ja 

niiden kehitys on ollut päinvastaista. Kunta A:n resurssit elinkeinopalveluissa 

olivat haastatteluhetkellä 3 htv:tta mutta kasvamassa saman vuoden aikana 5 

htv:n. Resursseista noin 0,5 htv oli suunnattu perinteisiin elinkeinopalveluihin 

(ns. yritysasiamiehen palvelut). Yksi henkilö vastasi matkailuun liittyvistä asi-

oista ja loput 3,5 htv liittyi hanketoimintaan, jota kunnassa oli laajasti. Kun-

nassa B oli hiljattain käyty YT-neuvottelut, joiden tuloksena elinkeinoasiamie-

hen virka oli päätetty lakkauttaa. Elinkeinoasiamiehen tehtävät olivat siirtyneet 

kunnanjohtajan hoidettavaksi oman toimen ohella. Matkailu- ja markkinointi-

asioista vastasi toinen, päätoiminen työntekijä. Yksittäisiä elinkeinopalveluihin 

liittyviä tehtäviä oli myös muilla organisaation työntekijöillä, kuten hallintopääl-

liköllä ja työllisyyskoordinaattorilla. 

 

”Työllisyyskoordinaattorin rooli työllisyysasioissa, yhteistyössä ja 
yritysten kanssa myös työvoiman saantiin on kasvanut.” (kunta B) 

 

Haastattelussa kartoitettiin myös mahdollisia muita toimijoita tai yhteistyö-

kumppaneita, joiden kanssa elinkeinopalveluita tuotetaan. Palveluita tuotettiin 

satunnaisesti seudullisessa yhteistyössä. Näin toimittiin molempien kuntien 

osalta yritysten omistajanvaihdosneuvonnan suhteen. Omistajanvaihdosneu-

vontaa toteutettiin pidempiaikaisen seudullisen hankkeen kautta, joka jatkuu 

vuoden 2021 alkupuolelle. 

 

”Omistajanvaihdos on monimutkainen juttu, joka kaipaa syventy-
mistä”. (kunta A) 

 

Kunta B:ssä aloittavien yritysten neuvontapalvelut toteutettiin yhteistyössä 

Uusyrityskeskus Dynamon kanssa. Kunta A oli luopunut palvelusta vastaa-

vasta palvelusta ja tuotti aloittavien yritysten neuvontapalvelut itse. Tämä joh-

tui siitä, että organisaatiossa oli töissä henkilö, jolla oli osaaminen tämän kal-

taiseen neuvontapalveluun. 
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Tärkeimmät elinkeinopalvelut 

 

Seuraavaksi haastattelussa kartoitettiin vastaajien näkemystä kunnan tarjoa-

mista elinkeinopalveluista. Vastaajilta kysyttiin, mitä kaikkia palveluita kunnan 

elinkeinopalvelut tarjoavat ja mitkä näistä palveluista koetaan tärkeimmiksi. 

Vastaajien näkemysten pohjalta kunnan elinkeinopalveluiden tärkein tehtävä 

oli toimia tiedonvälittäjänä kunnan ja kunnassa toimivien yritysten ja yrittäjien 

välillä. Esiin nousi myös yhteistyön merkitys kunnan ja paikallisen yrittäjäyh-

distyksen välillä. Kunta B:ssä elinkeinopalveluiden työntekijä oli toiminut pai-

kallisen yrittäjäyhdistyksen sihteerinä. Kunta oli saanut paljon kritiikkiä, kun 

yhteistyö oli hiljattain loppunut työntekijän työsuhteen päättymisen vuoksi. 

 

Haastatteluissa nousi esiin useamman kerran myös koronaepidemian yritystu-

kiin liittyvät palvelut, työvoiman saatavuus, yritysten kehittämistarpeet, hanke-

toiminta sekä yritysten toimitilat. Yksittäisinä asioina esiin nousi kunnan omat 

tuet yrityksille ja yhteisöille, kaavoitus- ja maankäyttöasiat sekä yritysten työn-

tekijöiden asuntotilanne. Vastauksien perusteella voi havaita, että tarjottavien 

elinkeinopalveluiden taso oli suoraan verrannollinen käytössä oleviin resurs-

seihin. Kun käytössä oli laajemmat resurssit, pystyttiin tarjoamaan myös eri-

tyisosaamista vaativaa neuvontaa.  

 

”Pitäisi kunnan johdon ymmärtää, että kun on aktiivinen elinkeino-
asiamies niin sillä on iso merkitys siihen kuntaan”. (Kunta A) 

 

Erityisosaamista vaativiin palveluihin luettiin muun muassa investointitukien 

hakeminen sekä tuki yrityksen kansainvälistymisessä. Pienemmät resurssit 

omaavassa kunta B:ssä tarjottiin lähinnä perustason neuvontapalveluita. 

Haastateltava totesi kuitenkin kunnan olevan elinkeinopalveluiden osalta väli-

aikaisessa tilanteessa. Tilanne kartoitetaan tarkemmin koronaepidemian hel-

pottaessa ja yritysten kanssa käydään keskustelua elinkeinopalveluiden tule-

vaisuudesta kunnassa. 
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Strategian merkitys 

 

Kummankin kunnan elinkeinotoimintaa ohjasi kuntastrategia. Erillistä elinkei-

nostrategiaa ei ollut. Kunta A:n edustaja piti tärkeänä elinkeinopalveluiden 

osalta konkreettista tekemistä.  

 

”Olen aina vähän vierastanut ns. hienoja strategioita, missioita, vi-
sioita, yms. Ne jäävät usein vaan kokouspuheiden tasolle ja niitä 
harvoin edes muistetaan laatimisen jälkeen. Itselleni riittää, että 
otan luurin kouraan ja lähden tapaamaan ihmisiä. Suora toiminta 
tuo paremmin tulosta”. (kunta A) 

 

Kunta B piti tärkeänä lähtökohtana elinkeinopolitiikalle ja elinkeinopalveluille 

maakunnallisia linjauksia. Tärkeiksi strategisiksi lähtökohdiksi koettiin esimer-

kiksi maakuntastrategia, joka osaltaan ohjaa myös kuntien strategiatyötä.  

 

Yrittäjien tarpeet 

 

Molemmat haastateltavista nostivat esiin yrittäjien tarpeet ja niiden tärkeyden 

elinkeinopalveluiden sisältöä suunniteltaessa. Kunta B:ssä oli tehty edellisenä 

vuonna noin 30 yrityskäyntiä, kun käytössä oli vielä elinkeinopalveluiden työn-

tekijän resurssit.  

 

”Myös kunnan yrittäjäyhdistys tekee pari päiväisiä juttuja, että 
kierretään porukalla yrityksiä. Näissä on oltu mukana.” (kunta B) 

 

Kunta A oli etenkin viime vuosina aktivoitunut yhteydenpidon suhteen. Yritys-

tarvekartoituksia oli tehty aktiivisesti. Tarvekartoitukseen oli sisältynyt käynti 

yrityksessä. Pelkästään yhden vuoden aikana oli vierailtu yli sadassa yrityk-

sessä. Yritystarvekartoituksen avulla selvitettiin yrityksen kehittämistarpeita. 

Monesti tarpeet liittyivät esimerkiksi investointitukien hakemiseen, jossa yri-

tystä pystyttiin auttamaan. Yritystarvekartoituksista oli tullut kiitosta yrityksiltä. 

Tarvekartoitusten lisäksi yrittäjiin pidettiin säännöllisesti yhteyttä muun mu-

assa tiedottamalla ajankohtaisista asioista sähköisen uutiskirjeen avulla. Uu-

det yrittäjät huomiotiin erikseen. Kunnasta oltiin yhteydessä yrityksiin esimer-

kiksi myös silloin kun yritys saavutti 10, 20 tai 30 vuoden merkkipaalun.  
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Ongelmaksi koettiin mahdollisimman laajan yrittäjäjoukon tavoittaminen. 

Kaikki yritykset eivät ole esimerkiksi yrittäjäyhdistyksen jäseniä, jota kautta tie-

toa voisi jakaa. Toisessa kunnassa sähköposti koettiin hyvänä tiedonkulun vä-

lineenä, mutta haasteena oli yrittäjien sähköpostiosoitteiden saatavuus. Kun-

taan oli koottu rekisteri paikallisista yrityksistä mutta siitä puuttui noin 150 yri-

tyksen sähköpostitiedot. Koettiin, että kirjeiden lähetys ei ole tätä päivää eikä 

kustannustehokasta. 

 

”Monesti tulee kritiikkinä että kunta ei ole aktiivinen. Pitääkö se sit-
ten olla että koko ajan puhelin soi ja katsotaan listalta yrityksiä 
että mitäs kuuluu. Onhan se niin että ei yrittäjät välttämättä arjes-
saan ole että soitanpa kuntaan mutta jos heihin otetaan yhteyttä 
niin sieltä saattaa sitten tulla palautetta ja asioita.” (kunta B) 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös vuorovaikutus yrittäjien ja kunnan välillä. 

Kunnat halusivat toteuttaa toimintaa yrittäjien tarpeisiin, mutta yrityksiltä ei 

välttämättä saatu tarpeeksi tietoa, mitkä heidän tarpeensa ovat. Yhteydenpi-

toa kunnan puolelta pidettiin tärkeänä koska sitä kautta yritysten tarpeetkin tu-

livat esille. Esiin nousi kuitenkin toive, että yhteydenpito toimisi puolin ja toisin. 

 

Hanketoiminta 

 

Hankepalveluiden osalta verrokkikunnat erosivat selkeästi toisistaan. Kun-

nassa A yksi elinkeinopalveluiden kehittämisen suuntaviiva oli EU-rahoittei-

sissa kehittämishankkeissa mukana oleminen. Haastatteluhetkellä kunnassa 

oli meneillään kaksi yritysryhmähanketta sekä yksi kehittämishanke. Toinen 

kehittämishanke oli alkamassa vielä saman vuoden aikana ja yhdestä kehittä-

mishankkeesta oli jätetty hankehakemus.  

 

”Tykkään, että hankkeet on meidän käsissä niin minä otan niistä 
sitten (hankkeen jälkeen) jatkon”. (Kunta A) 

 

Kunta B oli ollut mukana koko aluetta hyödyttävissä hankkeissa, joita on hal-

linnoinut seudullinen elinkeinoyhtiö. Paikallisia hankkeita, joita kunta hallin-

noisi itse, ei haastatteluhetkellä ollut. Kunnassa ei myöskään ollut meneillään 

yritysryhmähankkeita. 
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Tulevaisuuden näkymät 

 

Molemmat kunnat omasivat saman näkemyksen elinkeinopalveluiden tulevai-

suudesta kunnissa. Elinkeinopalvelut tulisi heidän mukaansa jatkossakin (5–

10 vuoden aikajaksolla) tuottaa omassa kunnassa esimerkiksi seudullisen 

elinkeinoyhtiön sijaan. Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin, että osa palve-

luista voidaan tuottaa seudullisessa yhteistyössä. Näin toimittiin molempien 

kuntien osalta jo nyt esimerkiksi yritysten omistajanvaihdosneuvonnan suh-

teen.  

 

Molemmissa kunnissa pääajatus elinkeinopalveluiden tuottamisessa oli yritys-

ten tarpeet. Ideoita toivottiin yritysten suunnasta. Ajateltiin, että kunnan on 

turha toimia keksijänä vaan todellisen tarpeen on tultava yrityksiltä. Sama aja-

tus oli myös kehittämishankkeiden toteuttamisessa.  

 

”Julkinen talous etsii ja tarvitsee enemmän yhteistyökumppaneita. 
Ei voi ajatella, että kunnan tulisi (tehdä) ja muut ei tee mitään 
vaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, yritysten kanssa pi-
täisi löytää niitä yhteistyömuotoja, miten yhdessä tehdään.” (kunta 
B) 

 

Eri tahojen välistä yhteistyötä korostettiin. Kunnan elinkeinopalveluiden ja yri-

tysten välisen yhteystyön lisäksi nostettiin esiin myös yhteistyö kuntalaisten, 

yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. 

 

6.3.3 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselytutkimuksen aluksi vastaajien profiilia selvitettiin kysymällä yrityksen yh-

tiömuotoa ja toimialaa, yrittäjyyden muotoa ja henkilöstön määrää. Kyselyyn 

vastasi yhteensä 32 yrittäjää tai yrityksen edustajaa. Kyselyyn vastanneista 

hieman alle puolet eli 15 vastaajaa edusti tai heillä oli osakeyhtiö. Toiminimi- 

tai kevytyrittäjiä vastaajista oli 13 henkilöä ja henkilöyhtiöitä edusti neljä vas-

taajaa. Yksityiset elinkeinonharjoittajat laskettiin toiminimi- ja kevytyrittäjiksi. 
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Kuva 15. Yhtiömuoto (n=32) 

 

Vastaajista 75 % (n=24) edusti päätoimista yrittäjyyttä ja 25 % (n=8) harjoitti 

yritystoimintaa sivutoimisesti. Toimialoista parhaiten edustettuina olivat teolli-

suus, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä rakentaminen.  

 

Taulukko 5. Yrityksen toimiala (n=32) 

 n Prosentti 

Maa-, metsä- ja kalatalous 3 9,37% 

Teollisuus 6 18,75% 

Rakentaminen 4 12,5% 

Tukku- ja vähittäiskauppa 3 9,37% 

Kuljetus ja varastointi 1 3,13% 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5 15,62% 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 3,13% 

Kiinteistöalan toiminta 1 3,13% 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 3,13% 

Taiteet, viihde, virkistys 2 6,25% 

Muu palvelutoiminta 2 6,25% 

Tuntematon 3 9,37% 
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Vastaajilta tiedusteltiin myös yrityksen henkilöstön määrää. Vastaajista 85 % 

(n=27) oli yksinyrittäjiä tai edusti mikroyritystä, jotka työllistävät 2–9 henkilöä.  

Pienyrityksiä eli 10–49 hlö yrityksiä vastaajista edusti 3 henkilöä ja keskisuuria 

yrityksiä eli 50–249 henkilön yrityksiä vastaajista edusti yksi vastaaja. Suuryri-

tyksiä ei ollut edustettuna ollenkaan. Yksi vastaaja ei osannut määritellä hen-

kilöstön määrää valmiiksi määriteltyjen vastausvaihtoehtojen puitteissa. 

 

 

Kuva 16. Henkilöstön määrä (n=32) 

 

Lähes 60 % vastaajista oli ollut yritystoimintaa Mäntyharjussa yli 10 vuoden 

ajan (59 %, n=19). Yhden vastaajan yritys oli toiminut paikkakunnalla alle vuo-

den. Muut vastauksista jakautuivat tasaisesti vaihtoehtojen 1–2 vuotta, 2–5 

vuotta sekä 5–10 vuotta välille, sillä jokaisen näistä vaihtoehdoista valitsi neljä 

vastaajaa (13 %, n=4). 

 

Taustatiedoissa kartoitettiin myös yrityksen sijoittumispäätökseen vaikuttavia 

tekijöitä. Vastaajalla oli mahdollista valita useampi sijoittumiseen vaikuttanut 

tekijä. Yrittäjän oma asuinkunta (53 %) sekä juuret tai perhetausta (44 %) vai-

kuttivat eniten siihen, että yritys sijoittunut ja toimii Mäntyharjussa. Sijoittumi-

seen vaikuttivat myös yrityksen tuottaman palvelun kysyntä (28 %), toimitilat 
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(19 %) sekä kunnan sijainti (13 %). Yhdeksällä prosentilla vastaajista oli muu 

side paikkakuntaan, esimerkiksi vapaa-ajan asunto. Kunnassa toimivat muut 

yritykset sekä kaavoitus- ja investointimahdollisuudet olivat vaikuttaneet myös 

muutaman vastaajan (3 %) mukaan yrityksen sijoittumiseen paikkakunnalle. 

 

Vastaajista 75 % (n=24) tunnisti yrityksellä olevan tarpeita kehittää toimintaa 

kotimaassa esimerkiksi uuden palvelun, tuotteen, toimialan tai yrityksen laa-

jentamisen kautta. Kolmella yrityksellä (10 %) oli tarve kehittää yrityksen toi-

mintaa kansainvälisiä markkinoita varten. Kolme yritystä (9 %) kertoi, että yri-

tys aiotaan myydä tai toiminta ajaa ala lähivuosina ja näin ollen tarvetta kehit-

tämiselle ei havaita. Kaksi yritystä (6 %) oli tyytyväisiä nykytilanteeseen eikä 

tunnistanut kehittämistarpeita. 

 

Kuva 17. Yrityksen kehittämisen tarpeet 

 

Kyselyn toisessa osiossa käsiteltiin elinkeinopalveluita ja niiden käyttöä ja 

merkitystä yrityksen kannalta. Painopiste oli kunnan tarjoamissa elinkeinopal-

veluissa, mutta osion ensimmäisessä kysymyksessä kartoitettiin myös minkä 

muiden tahojen elinkenopalveluita yritykset ovat käyttäneet. 

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana eniten oli käytetty ELY-keskuksen tuottamia 

palveluita. ELY-keskuksen palveluiden avulla haettiin muun muassa investoin-

titukea (n=2), korona-ajan tukea (n=2) tai kehittämistukea (n=3). ELY-keskuk-

sesta oli haettu myös neuvontapalveluita sekä osallistuttu koulutukseen. 
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Toiseksi eniten oli käytetty Mäntyharjun kunnan tai Mäsekin tuottamia elinkei-

nopalveluita. Palveluiden sisältö vaihteli jokaisen vastaajan kohdalla. Palve-

luiksi mainittiin muun muassa neuvonta, tilaratkaisut, markkinointi, toimitilat 

sekä selvitystyö rahoitukseen liittyen. Oppilaitoskumppaneina oli toiminut 

muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Etelä-Sa-

von ammattiopisto ESEDU. Oppilaitosten tarjoamat palvelut liittyivät tuotekehi-

tykseen sekä koulutukseen. TE-toimiston palveluita oli käytetty enimmäkseen 

työntekijöiden hakuun, yrittäjäjärjestön palveluita puolestaan koulutukseen, 

asiantuntijapalveluihin sekä verkostoitumiseen. 

 

Seudun elinkeinotoimen palveluiden sisältö vaihteli vastaajakohtaisesti ja si-

sälsi muun muassa vientikoulutusta, tukihakemusten täyttöä sekä uuden yri-

tyksen perustamisneuvontaa. Business Finlandin palvelut liittyivät suurimmilta 

osin rahoituksiin ja yritystukiin. Lisäksi oli mainittu uuden tuotteen kehitystyö. 

Pro Agrian osalta oli keskitytty neuvontapalveluihin, Uusyrityskeskuksen pal-

veluiden osalta uuden yrityksen perustamisneuvontaan. Kauppakamari oli tar-

jonnut koulutuspalveluita ja Finnvera rahoituspalveluita. 

 

Taulukko 6. Yrityspalveluiden käyttö palveluntarjoajittain viimeisen kolmen vuoden aikana 

 n Prosentti 

ELY-Keskus 12 48% 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun kunta tai Mäsek) 10 40% 

Oppilaitos (esim. Xamk) 7 28% 

TE-Toimisto 6 24% 

Yrittäjäjärjestö 6 24% 

Seudun elinkeinotoimi (Miksei, Kinno) 5 20% 

Business Finland 5 20% 

Pro Agria 3 12% 

Uusyrityskeskus 2 8% 

Kauppakamari 2 8% 

Finnvera 2 8% 

Yrityskummit 1 4% 

Muu, mikä? 1 4% 
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Yrityksiltä kartoitettiin heidän näkemyksensä keskeisimmistä kunnan tarjoa-

mista suorista ja välillisistä elinkeinopalveluista. Vastaajilla oli mahdollisuus 

valita kolme heidän mielestään keskeisintä palvelua, joista 1 oli tärkein, 2 

toiseksi tärkein ja 3 kolmanneksi tärkein. Suorista palveluista tärkeimmäksi 

nousi yritysten yhteistyö- ja kehittämishankkeet. Toiseksi tärkeimmäksi nousi 

yritysten tilaratkaisut, sisältäen muun muassa toimitilat ja vuokrauksen ja kol-

manneksi kasvun ja kehittämisen tukeminen. Myös tiedonvälitystä pidettiin tär-

keänä palveluna. Vähiten tärkeimmäksi ennalta määritellyistä vastausvaihto-

ehdoista jäivät selvitystyöt ja julkaisutoiminta sekä omistajanvaihdospalvelu. 

 

 

Kuva 18. Suorat palvelut 

 

Välillisistä palveluista tärkeimmäksi nousi sijoittumispalvelut, sisältäen muun 

muassa infran rakentamisen, tontit, rakennusluvan sekä työvoiman saannin. 

Toiseksi tärkeimmäksi nousi samalla tuloksella kunnan organisaation yrittä-
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jyysasenne sekä kunnan ja yritysten välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Vä-

hiten tärkeimpänä palveluna pidettiin erityisosaamista edellyttää neuvontaa, 

tutkimustyötä sekä koulutuksia. 

 

 

Kuva 19. Välilliset palvelut 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10 kuinka suuri merkitys kunnan 

tarjoamilla suorilla elinkeinopalveluilla on yrityksen toimintaan ja kehittämi-

seen. Vastauksessa käytettiin NPS eli Net Promoter Score -mallia, jossa tulos 

lasketaan suosittelijoiden (9–10) prosentuaalisesta osuudesta arvostelijoihin 

(0–6) verrattuna. Arvosanan 7–8 (passiiviset) antaneet katsotaan neutraaleiksi 

vastaajiksi, joten ne jätetään huomioimatta tuloksessa. (Korkeakoski & Yli-

koski 2013, 3.) Vastauksien keskiarvoksi tuli 3,5. Arvostelijoiden määrä oli 

74,19 %, joten tuloksen voidaan katsoa olleen huono. 
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Kuva 20. Kunnan tarjoamien suorien yrityspalveluiden vaikutus yritysten toimintaan ja kehittä-

miseen 

 

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin eri palveluiden palvelutason tarvetta tulevai-

suudessa. Palvelut oli määritelty kyselylomakkeelle valmiiksi. Pelkkiin sähköi-

siin palveluihin ei oltu vielä valmiita. Sähköisten palveluiden kysyntä vaihteli 

mutta keskimäärin noin neljä vastaajaa 32:sta kannatti kunkin palvelun osalta 

pelkkää sähköistä palvelua. Osaa palveluista kuten selvitystöitä sekä hanke-

palveluita toivottiin tasaisesti niin paikallisesti kuin seudullisesti tuotettuna. 

Ristiintaulukoimalla vastauksia saatiin selville, että yksinyrittäjät ja mikroyrityk-

set toivoivat hankepalveluita paikallisesti, kun puolestaan isommat yritykset 

olivat sitä mieltä, että hankepalveluita voisi olla saatavilla paikallisen tason si-

jaan seudullisesti. Kyselyn perusteella muodostuneet palvelutasot on kuvattu 

taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Elinkeinopalveluiden palvelutasot 

Sähköinen palvelu Palvelu paikallisesti Palvelu seudullisesti 

-- Yritysneuvonta Omistajanvaihdospalvelut 

Aloittavien yritysten 
neuvonta 

Rahoitus- ja investointi-
neuvonta 

Selvitystyöt Selvitystyöt 

Hankepalvelut Hankepalvelut 

Yrityksen tilaratkaisut Kansainvälistyminen 

Yritysten sijoittumispalvelut Tutkimustyö 

 Koulutuspalvelut 

Erityisosaamista edellyt-
tävä neuvonta 
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Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuinka usein perustason yrityspalveluita eli niin 

sanottuja yritysasiamiehen palveluita tulisi minimissään olla saatavilla kun-

nassa. Vastaajista 12 henkilöä oli sitä mieltä, että riittää kun palveluita on saa-

tavilla ajanvarauksella. Muutaman kerran viikossa palveluita kaipasi seitse-

män vastaajaa ja joka päivä kuusi vastaajaa. Vastaajista viisi henkilöä oli sitä 

mieltä, että neuvontapalveluiden sijaan riittää, että kunnassa on yhteyshen-

kilö, joka ohjaa asiakkaan oikealle asiantuntijalle. Muu, mikä -vaihtoehdon va-

litsi yksi vastaaja. Avoimeen tekstikenttään annettu sanallinen vastaus viittaa 

siihen, että palvelu tulisi olla vastaajan mielestä saatavilla ajanvarauksella. 

 

Kuva 21. Yritysneuvontapalveluiden saatavuus kunnassa 

 

Viimeisenä kysyttiin vastaajien näkemystä keskeisimmistä Mäntyharjun kun-

nan elinkeinopalveluihin liittyvistä kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin 

myös, millaisilla toimenpiteillä esitetyt kehittämistarpeet saataisiin aikaan. Ky-

seessä oli avoin kysymys, johon pystyi vapaasti kirjoittamaan vastauksen. 

Vastauksissa korostui kunnan ja yrittäjän välisen yhteistyön sekä tiedotuksen 

ja tiedonkulun tärkeys. Yhteistyötä toivottiin lisää yleisesti kunnan ja yrittäjien 

välillä sekä kunnan ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen välillä. Tiedotuksen osalta 

toivottiin merkittävää parannusta. Kommenteissa nousi esille, että tietoa ei 

kulje niin kunnan ja yrittäjien kuin muidenkaan eri toimijoiden välillä. 
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” Tärkeintä olisi saada kaikki yrittäjät ja kunta hitsautumaan yh-
teen, ajamaan yhdessä samaan suuntaan. Luottamus kunnan ja 
yrittäjien välille! Tätä luottamusta ei synny, jos ei ole yhteyttä. 
Luottamus vaatii tiedottamista kunnalta ja tiedottaminen vaatii yh-
teyttä -- meillä on paljon yrityksiä joihin kunnalla ei ole mitään yh-
teyttä, ei ole kanavaa, jota kautta pitää yhteyttä.” 

 

Vastauksista nousi esiin myös kunnassa olevien yhteyshenkilöiden merkitys. 

Useammassa vastauksessa nousi esiin, että kuntaan tarvitaan aktiivinen yh-

teyshenkilö, joka on yhteydessä yrityksiin ja johon yritykset voivat olla yhtey-

dessä. Yhteyshenkilöltä toivottiin myös jalkautumista yrityksiin. Yhteyshenki-

lölle toivottiin myös selkeää sijaisjärjestelyä mahdollisten poissaolojen ja lo-

mien ajaksi. Vastauksissa nostettiin esiin myös toimitilakysymysten, kuten 

elinkeinotoimen kiinteistöjen vuokrausten selkeyttäminen. Vuokraustoimin-

noista toivottiin selkeitä ja nopeita. 

 

”Saatavuuden parantaminen, palveluista tiedottaminen, yksi aktii-
vinen yhteyshenkilö, hänelle sijainen; aina tulee olla jonkun saata-
villa. -- Vuokra-asioista vastaavan henkilön tulee olla yhtä lailla 
aktiivinen, tavoitettavissa, ja hänen sijaisensa samoin.” 

 

Muutamia mainintoja vastauksissa keräsivät esimerkiksi koulutuksen ja ylei-

sen elinkeinopalveluihin liittyvän infon saaminen. Koulutukset todettiin kehittä-

viksi ja auttavat jaksamaan arjessa. Sekä kunnan viranhaltijoilta ja kuntapäät-

täjiltä toivottiin yrittäjälähtöisempää asennoitumista. Elinkeinopalveluihin toi-

vottiin myös tasavertaisuutta. Muutama vastaaja koki, että elinkeinopalve-

luissa oli tähän mennessä huomioitu lähinnä suuret yritykset ja matkailuyrittä-

jät. Yksinyrittäjien koettiin jääneen altavastaajan osaan.  

 

”Kaikkia yrittäjiä kunnassa kohdeltava tasapuolisesti! Vain mat-
kailu saanut suuren tuen. Kunnan tuettava pienyrittäjiä ei vain 
suuria kuten nykyisin tehdään” 

 

Yksittäisinä mainintoina esiin nousi myös rakennusvalvonnan toiminnan kehit-

täminen, yhteistyöhankkeiden tärkeys, neuvontapalveluiden saatavuus, pai-

kallisten yritysten huomioiminen kunnan omissa kilpailutuksissa, yrittäjien mie-

lipiteen kuuntelu sekä muuttoliikkeen luominen kuntaan. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana oli, miten Mäntyharjun kunnan tuot-

tamia ja tarjoamia elinkeinopalveluita voisi kehittää. Opinnäytetyön avulla ha-

ettiin myös vastausta, millaisia elinkeinopalveluita paikalliset yritykset tarvitse-

vat yrityksen toiminnan ja kehittämisen tukena. Tässä luvussa käydään läpi 

tarkemmin tutkimuksen tuloksia ja tehdään sen pohjalta kehittämisehdotuksia 

Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluiden kehittämiseksi. 

 

7.1 Mäntyharjun elinkeinopalvelut tulevaisuudessa 

Kuntalaki (§1) määrittelee kunnan tehtäväksi elinvoiman edistämisen. Muun 

muassa Sallinen (2017, 5) ja Nurmi (2005, 25) ovat todenneet, että elinkei-

noelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikka liittyvät vahvasti kunnan elinvoi-

man kehittämiseen. Kuten Kostiainen (2002, 303) toteaa, ei kuntien elinkei-

nopolitiikka ole 2000-luvulla enää kapea-alaista toimintaa vaan kunnan koko-

naisvaltaista kehittämistä. Elinkeinopolitiikkaa voidaan harjoittaa myös useilla 

eri tasoilla (Sotarauta & Linnamaa 1997, 14, 41–42). 

 

Seuraavissa alaluvuissa on esitetty tutkimusaineiston pohjalta kehittämisehdo-

tuksia, jotka pääosin koskevat elinkeinopalveluiden järjestämistä Mäntyharjun 

kunnassa. 

 

7.1.1 Neuvontapalvelut apuna yritysten arjessa 

Elinkeinopolitiikan historiaa tarkasteltaessa neuvontapalveluiden tarjoaminen 

yrityksille yleistyi kunnissa 1980-luvulla (Nupponen 1986, 16). Muun muassa 

Huovisen (2017, 394) ja Työ- ja elinkeinoministeriön (2016) teettämän selvi-

tyksen mukaan yritysneuvonta on perinteinen kuntien elinkeinopalvelu. Niin 

Sotarauta & Linnamaa (1997, 50), Huovinen (2017, 394) kuin Tall ym. (2016, 

42) pitävät neuvontaa yhtenä elinkeinopolitiikan konkreettisena palveluna. 

 

Dokumenttianalyysissä ilmeni, että ainoastaan Kangasniemi on nostanut esiin 

yritysten neuvontapalvelut kuntastrategian tasolla. Verrokkikuntien tai Mänty-

harjun kunnan www-sivuilla ei noussut esiin, että kunnissa tarjottaisiin yrityk-

sille neuvontapalveluita. Neuvontapalveluita voidaan kuitenkin pitää melko 
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yleisenä käsitteenä. Muut esiin nousseet kuntien elinkeinopalvelut, kuten uu-

den yrityksen perustaminen tai yrityksen kehittäminen sisältävät neuvontaa, 

joten niitä voidaan yleisellä tasolla pitää neuvontapalveluina. Sama havainto 

ilmeni Kuntabarometri -kyselyn 2020 osalta, jossa yrityspalvelut oli määritelty 

tärkeimmäksi palveluksi sekä Mäntyharjun, Juvan että Kangasniemen osalta. 

Neuvontapalveluita ei mainittu erikseen, mutta ne voidaan katsoa kuuluviksi 

yrityspalveluihin. 

 

Mäntyharjun kunnassa yritysten neuvontapalvelut ovat kuuluneet Mäsekin toi-

mialaan. Kyselytutkimuksessa ilmeni, että yritykset olivat viimeisen kolmen 

vuoden aikana hakeneet neuvontapalveluita kunnan tai kunnan elinkeinoyh-

tiön lisäksi muun muassa ELY-keskuksesta, Pro Agriasta, seudun elinkeinotoi-

mesta, yrittäjäjärjestön kautta sekä uusyrityskeskuksesta. Kysyttäessä paikal-

listen yritysten näkemystä kunnan keskeisimmistä suorista palveluista, sijoittui 

yritys- ja yrittäjäkohtainen neuvonta keskitasolle. Yritysneuvontaa toivottiin 

tuotettavan paikallisena palveluna. Vastaajista 39 % oli kuitenkin sitä mieltä, 

että riittää kun perustason yrityspalveluita (ns. yritysasiamiehen palveluita) on 

saatavilla ajanvarauksella.  

 

Erityisosaamista vaativaa neuvontaa toivottiin kyselytutkimuksen perusteella 

olevan saatavana seudullisena palveluna. Tätä ajatusta tukee kyselytutkimuk-

sessa ilmennyt tulos, jossa erityisosaamista edellyttävä neuvontaa pidettiin 

yhtenä vähiten tärkeimpänä palveluna puhuttaessa kunnan tarjoamista välilli-

sistä elinkeinopalveluista. Teemahaastatteluissa nousi esille, kuinka tarjotta-

vien elinkeinopalveluiden taso on suoraan verrannollinen käytössä oleviin re-

sursseihin. Esimerkiksi kunnassa A pystyttiin tarjoamaan myös erityisosaa-

mista vaativia neuvontapalveluita, koska siihen oli olemassa resurssi ja osaa-

minen. Kunta A:n edustaja totesikin, että kunnan johdon tulisi ymmärtää aktii-

visen elinkeinoasiamiehen merkitys kunnalle. 

 

Tutkimustiedon pohjalta voidaan päätellä, että yritysten perustason neuvonta-

palvelut ovat yksi kunnan elinkeinopalveluiden perustehtävä. Niitä voidaan pi-

tää kiinteänä osana yrityksille tarjottavia palveluita. Mäntyharjun osalta perus-

tason neuvontapalveluille voidaan nähdä olevan tarvetta, mutta palvelun ei 

tarvitse olla saatavilla joka hetki. Koska perustason neuvontapalveluiden saa-

tavuudeksi riittää, että palvelu on saatavilla ajanvarauksella, voidaan palvelu 
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tuottaa oman toimen ohella tai yhteistyössä toisen tahon kanssa. Esimerkiksi 

Laukkasen (2006, 241) mukaan on tavallista, että pienissä kunnissa kunnan-

johtaja toimii oman toimensa ohella myös elinkeinoasiamiehen roolissa. Tässä 

mallissa on kuitenkin huomioitava, löytyykö henkilöltä tarvittava aika- ja osaa-

miskapasiteetti.  

 

Erityisosaamista vaativia neuvontapalveluita voidaan tuottaa seudullisessa yh-

teistyössä. Näihin voidaan lukea esimerkiksi yritystukiin ja niiden hakuun liitty-

vät palvelut. Hyviä yhteistyökumppaneita ovat kyseessä olevia palveluita jo 

nyt tuottavat tahot, kuten Etelä-Savon ELY-keskus, Pro Agria sekä Mikkelin 

kehitysyhtiö Miksei, joka tuottaa palveluita Mikkelin kaupungin lisäksi myös 

seudullisesti. Yritykset olivat osanneet hyödyntää heidän palveluitaan jo aiem-

min. Erityisosaamista vaativia neuvontapalveluita voidaan tuottaa myös kun-

nan omana toimintana, jos käytössä on vaadittava resurssi sekä osaaminen. 

Haasteena tässä voi kuitenkin olla yritysten eri kehitysvaiheet. Esimerkiksi 

Garnsey (1998, 530) totesi, että yrityksen kasvupolulla voi olla jopa seitsemän 

eri vaihetta. Vaiheet ovat erilaisia ja niiden kehityksessä mukana oleminen 

vaatii erilaista osaamista. Neuvontaa voi olla siis vaikeaa tarjota, koska yrityk-

sillä voi olla tarpeita niin monelta erityisosaamista vaativalta osa-alueelta. 

Tässä tapauksessa voi olla helpompaa ohjata yritys sellaisen tahon piiriin, 

joka on erikoistunut tarvittavan neuvontapalvelun tuottamiseen. 

 

7.1.2 Yrityksistä elinvoimaa kunnalle 

Muun muassa Kahilan (1997, 40) mukaan kunnan elinkeinopolitiikan kannalta 

on tärkeää houkutella uusia yrityksiä paikkakunnalle. Lamminmäen (2007, 25–

31) mukaan kunnan elinkeinopolitiikan yhtenä tehtävänä on luoda mahdolli-

simman hyvä toimintaympäristö uusien yritysten näkökulmasta. Kuntaliiton 

(2020) mukaan kunnan yritys- ja elinkeinopalvelut ovat perinteisesti painottu-

neet viiteen eri kehittämistehtävään, joista yksi on uusien yritysten neuvonta.  

 

Uusien yritysten neuvontapalvelut 

 

Dokumenttianalyysin avulla havaittiin, että sekä Mäntyharjun että verrokkikun-

tien www-sivustoilla kunnan elinkeinopalveluna oli mainittu uuden yrityksen 

perustaminen (perustamisneuvonta). Kyselytutkimuksen perusteella aloittavan 
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yrityksen neuvontapalveluita osana kunnan elinkeinopalveluita pidettiin kes-

kiarvoon verrattuna vähemmän tärkeänä palveluna. Osaltaan tähän vaikutti 

kyselyn vastaajien tausta, sillä lähes 60 % vastaajista oli harjoittanut yritystoi-

mintaa Mäntyharjussa yli 10 vuoden ja 1–2 vuotta Mäntyharjussa yrittäjänä 

toimineita vastaajista oli ainoastaan neljä. Palvelutasoa määriteltäessä aloitta-

vien yritysten neuvontapalveluita toivottiin olevan saatavilla paikallisesti. Kui-

tenkin viimeisen kolmen vuoden aikana yrityksen perustamiseen liittyvää neu-

vontaa oli sanallisten vastausten mukaan haettu uusyrityskeskuksesta sekä 

seudullisesta elinkeinoyhtiön kautta.  

 

Uusien yritysten neuvontapalveluita on aikaisemmin ollut saatavilla Mäntyhar-

jussa tilanteen mukaan Mäsekin kautta. Aloittavia yrityksiä on ohjattu myös 

Uusyrityskeskus Dynamon palveluiden piiriin, jonka toimintaa Mäntyharjun 

kunta rahoittaa. Teemahaastattelussa selvisi, että näin toimittiin myös verrok-

kikunnassa B. Verrokkikunnassa A yhteistyötä uusyrityskeskuksen kanssa oli 

aikaisemmin tehty mutta siitä oli luovuttu ja palvelu tuotettiin kunnan omana 

toimintana. Ratkaisuun oli vaikuttanut, että kunnasta löytyi henkilö, jolla oli re-

surssit sekä osaaminen palvelun tuottamiseen. Mäntyharjussa elinkeinopalve-

luiden resursseja on jatkossa käytettävissä yhden henkilöstötyövuoden verran 

vähemmän, kun elinkeinopalvelut siirtyvät Mäsekiltä kunnan tuotettavaksi. 

Näin ollen yhteistyötä Uusyrityskeskus Dynamon kanssa suositellaan tutki-

mustiedon pohjalta jatkettavaksi. Kunnan tehtäväksi jää tällöin aloittavan yri-

tyksen toimintaedellytysten mahdollistaminen paikkakunnalla muun muassa 

tilojen, tonttitarjonnan ja infrastruktuurin kautta. 

 

Sijoittumispalvelut 

 

Kunnat ovat riippuvaisia yritystoiminnasta, joka tuo kuntaan muun muassa ve-

rotuloja ja työpaikkoja (Laakso & Loikkanen 2004, 81–82). Kunnan elinkei-

nopolitiikkaa sanelee paljon perusolosuhteet, joita kunta ei oikeastaan voi 

muuttaa. Näitä ovat muun muassa kunnan sijainti sekä ympäristön olosuhteet. 

Myös erilaiset lait säätävät kunnan toimintaa. (Ollila 1987, 30–36.) Hämeen-

niemi (2019, 33) toteaa, että Littusen (1991) mukaan yritys valitsee sijainti-

paikkansa sen mukaan, millä alueella on parhaat resurssit yrityksen toiminnan 

ja menestymisen kannalta. Kun yritykset etsivät sijoittumispaikkaa, on heillä 

yleensä monta eri vaihtoehtoa (Laakso & Loikkanen 2004, 81–82). 
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Yritysten sijoittumisen perusteella voidaan mitata kunnan kilpailukykyä (Äikäs 

2001, 59). Sijoittumispalvelut voidaan lukea välillisiksi palveluiksi (Tall ym. 

2016, 42). Kyselytutkimuksessa ilmeni, että selkeästi eniten mäntyharjulaisten 

yritysten sijoittumispäätökseen oli vaikuttanut yrittäjän oma asuinkunta, juuret 

tai perhetausta. Tämä oli huomioitu myös Mäntyharjun kunnan strategian ta-

solla, jossa erikseen mainittiin pienet ja keskisuuret perheyritykset tärkeänä 

osana Mäntyharjun elinkeinoelämää. Kyselytutkimuksen perusteella sijoittu-

mispalvelut, kuten perusinfra, tontit, rakennusluvat ja työvoiman saanti, nousi-

vat tärkeimpien palveluiden joukkoon puhuttaessa kunnan välillisistä elinkei-

nopalveluista.  

 

Kysyttäessä suorien elinkeinopalveluiden merkityksestä, nousi yritysten tilarat-

kaisut toiseksi tärkeimmäksi palveluksi. Toimitilat olivat vaikuttaneet 19 % eli 

kuuden kyselyyn vastanneen yrityksen sijoittumispäätökseen paikkakunnalle. 

Avoimissa vastauksissa esiin nousi myös yritysten toive kiinteistöjen vuok-

rauksen selkeyttämisestä. Mäntyharjun kunnan yrityskiinteistöjen vuokraväli-

tystoiminta on ollut aikaisemmin Mäsekin tehtävä. Mäntyharjun kunnanval-

tuuston (Mäntyharjun kunta 2019, § 85) päätökseen koskien Mäsekin toimek-

siantosopimuksen irtisanomista on kirjattu, että kiinteistövuokrauksesta laadi-

taan selkeä prosessi ja kaikkien kunnan kiinteistöjen vuokraus keskitetään 

tekniselle toimialalle. 

 

Kunnan elinkeinopolitiikalla on ollut vahva merkitys yritysten toimitilaratkaisui-

hin jo 1950-luvulta lähtien (Ikola ym. 2004, 47). Tilojen rakentaminen, tilarat-

kaisut ja toimitilat mainitaankin varsin yleisesti osana elinkeinopalveluita. (Pir-

kola 1997; Huovinen 2017; Tall ym. 2016). Dokumenttianalyysin perusteella 

yritysten toimitiloja ja niihin liittyviä kysymyksiä pidettiin yhtenä tavallisimpana 

ja tärkeimpänä kunnan tarjoamana elinkeinopalveluna. Teemahaastatteluissa 

yritysten toimitilat nousivat myös selkeästi esiin osana palveluita, vaikka niiden 

osalta palveluntarve oli päivittäisen tai viikoittaisen palvelutarpeen sijaan tilan-

nekohtaista. 

 

Mäntyharjussa on jo ennen tämän tutkimuksen toteuttamista tehty päätös elin-

keinotoimen kiinteistövuokrausten keskittämisestä tekniselle toimialalle. Kiin-

nittäisin kuitenkin huomiota kunnanvaltuuston päätökseen (Mäntyharjun kunta 
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2019, § 85) kirjattuun mainintaan selkeästä prosessista. Pelkän selkeän vuok-

rausprosessin sijaan tulisi kiinnittää laajemmin huomiota yritysten sijoittumis-

palveluihin. Kuntaan tulee luoda selkeä toimintaperiaate, miten paikkakunnalle 

sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä tulee palvella. Pelkästään kuntaorgani-

saation sisällä tähän voi kuulua useampi eri toimija eri toimialoilta. Esimerkiksi 

elinkeinotoimen kiinteistöjen vuokrauksesta vastaa jatkossa tekninen toimiala, 

rakennusluvista rakennusvalvonta ja työvoiman saannista työlllisyyskoordi-

naattori. Poikkihallinnollisen prosessin luominen tämän ympärille ja siitä selke-

ästi viestiminen asiakkaille on lähes välttämätöntä.  

 

7.1.3 Yrityksen kehittäminen elinkeinopalveluiden avulla  

Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä 85 % tunnisti yrityksen kehittä-

mistarpeet joko kotimaassa tai kansainvälistymistä ajatellen. Yrityksen kehittä-

mistä voidaan kuvata elinkaarimallilla. Elinkaarimalleja on luotu useiden tutki-

joiden toimesta. Yhteistä malleille on useampi kehitysvaihe, joita voi olla jopa 

viidestä seitsemään. Kehitysvaiheisiin voi liittyä esimerkiksi toimintaympäris-

töön, budjetointiin, yhteistyöhön, tuotekehitykseen tai uusien työntekijöiden 

palkkaamiseen liittyviä asioita. (Churchill & Lewis 1983; Greiner 1994; Garn-

sey 1998.) Kallio (2002, 88) kuitenkin toteaa, että yrityksen kehittymistä on 

vaikea ennustaa ja kaikki yritykset eivät etene järjestelmällisesti elinkaarimallin 

mukaisesti vaan voivat siirtyä kehitysvaiheista toiseen eri järjestyksessä.  

Kuten Laukkanen (2006, 63–69) toteaa, yritysten menestyminen ei riipu pel-

kästään yrittäjästä itsestään vaan siihen vaikuttavat erilaiset muutkin tekijät. 

Avainasemassa yrityksen kehittämisessä ovat kunta ja kehittämisyhtiöt. Ko-

vala (2010, 60) on todennut, että kunnan tulee toteuttaa yritysten kehittämis-

tarpeiden mukaista toimintaa, joita voivat olla esimerkiksi tarvittavien resurs-

sien järjestäminen tai yritystoiminnan kannalta otollisen toimintaympäristön 

varmistaminen. 

 

Kyselytutkimuksessa yrityksiltä kysyttiin kunnan tarjoamien suorien elinkeino-

palveluiden tärkeyttä. Kasvun ja kehittämisen tukeminen sijoittui kolmen tär-

keimmän palvelun joukkoon suorista elinkeinopalveluista. Kuitenkin kysyttä-

essä kunnan tarjoamien elinkeinopalveluiden merkitystä yrityksen toimintaan 

ja kehittämiseen oli vastauksen keskiarvo 3,5 (asteikolla 1–10). NPS -mallin 
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mukaisesti arvostelijoiden määrä oli 74,19 %, joten tulosta voidaan pitää huo-

nona. Kunnan tarjoamia suoria elinkeinopalveluita ei tämän mukaan nähty 

merkityksellisinä yrityksen kehittämisen kannalta. 

 

Pirkolan (1997, 15) ja Huovisen (2017, 394) mukaan yritystoiminnan yleisten 

edellytysten kehittäminen kuuluu kunnan yleisiin tehtäviin. Lemolan (2006, 15) 

mukaan elinkeinopalvelut luovat yrityksiä ja yrittäjiä tukevaa toimintaa. Konk-

reettisia elinkeinopalveluita yritystoiminnan kehittämiseksi ja toimintaedellytys-

ten parantamiseksi voivat olla esimerkiksi yritysneuvonta, kehittämishankkeet, 

kaavoitus, joustava päätöksenteko, markkinointi, tilaratkaisut sekä rahoitus- ja 

investointineuvonta (Pirkola 1997; Sotarata & Linnamaa 1997; Uusitalo 1994; 

Huovinen 2017; Tall ym. 2016). 

 

Kehittämishankkeet 

 

Kehittämishankkeet ovat verrattain melko uusi elinkeinopolitiikan työkalu, jotka 

tulivat ajankohtaisiksi, kun rakennerahastot tarjosivat käyttöön uudenlaisia re-

sursseja Suomen EU-jäsenyyden myötä (Kaskinen 2003, 59; Wuori ym. 1999, 

457). Kehittämishankkeet on tunnistettu osaksi elinkeinopalveluita esimerkiksi 

Lemolan (2006) sekä Huovisen (2017) toimesta. Kehittämishankkeiden avulla 

voidaan kehittää suoraan yrityksiä tai välillisesti yritysten toimintaedellytyksiä 

kehittämällä kunnan elinkeinoihin vaikuttavia tekijöitä ja palveluita. Mäsekillä 

on ollut aikaisemmin vahva rooli kehittämishankkeissa. Toimeksiantosopimuk-

sen mukaisesti yksi Mäsekin tehtävä on ollut tutkimus-, kehitys- ja hanketyö.  

 

Dokumenttianalyysin avulla havaittiin, että hanketoimintaa ei Mäntyharjussa 

mainittu strategian tasolla, toisin kuin esimerkiksi Juvalla, jossa eri alojen ke-

hittämishankkeet oli kirjattu yhdeksi keskeisimmäksi toimenpiteeksi elin-

keinotoiminnan kehittämisessä. Teemahaastatteluissa näkemys hanketoimin-

nasta erosi. Esille nousi kaksi ääripäätä, joissa verrokkikunnista toinen oli otta-

nut vahvan kehittämisen suuntaviivan EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden 

avulla. Toisessa kunnassa omia kehittämishankkeita ei haastatteluhetkellä ol-

lut ollenkaan. Kunta oli kuitenkin satunnaisesti osallistunut seudullisiin yhteis-

hankkeisiin. Kyselytutkimuksen perusteella mäntyharjulaiset yritykset näkivät 

yritysten yhteistyö- ja kehittämishankkeet yhtenä tärkeimpänä kunnan tarjoa-
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mana suorana elinkeinopalveluna. Myös välillisissä palveluissa hankepalvelui-

den ja -neuvonnan tärkeys nähtiin keskikertaisena. Myös avoimissa vastauk-

sissa yhteistyöhankkeiden tärkeys sai maininnan. 

 

Mäsekin toimeksiantosopimuksen irtisanomista koskevassa päätöksessä 

(Mäntyharjun kunta 2019, § 85) todettiin, että myös hanketoiminta voidaan jat-

kossa ensi vaiheessa toteuttaa kunnanjohtajan ja hallinnon toimialan toimesta. 

Teemahaastattelun pohjalta kävi ilmi, että Juvalla, jossa oli panostettu paljon 

kehittämishankkeisiin, työskenteli jokaisen hankkeen parissa oma hanketyön-

tekijä. Johtopäätöksenä tästä ehdotetaan, että jatkossa yrityksiin ja elinkeino-

jen kehittämiseen liittyvät, kunnan hallinnoimat kehittämishankkeet toteutetaan 

Mäntyharjun kunnassa niin, että kunnanjohtajan roolina kehittämishankkeiden 

osalta on koordinointi. Kunnanjohtaja voi tarvittaessa delegoida hankkeita eri 

toimialoille, riippuen hankkeen sisällöstä. Esimerkiksi yrittäjien koulutustarpei-

siin liittyviä hankkeita voi vetää kansalaisopisto ja niin edelleen. 

 

Hankesuunnitelmassa ja -hakemuksessa tulee ottaa huomioon hankkeen käy-

tännön toteutus. Hankkeeseen tulee sisällyttää alusta lähtien resurssi hanke-

työntekijän palkkaukseen hankkeen vaatimalla panoksella. Hanketyöntekijä 

huolehtii hankkeen käytännön toteutukseen liittyvät tehtävät kuten hankkeen 

toimenpiteiden toteutus, kustannusten seuranta, kilpailutukset, selvitykset, oh-

jausryhmätyöskentely ja yhteydenpito rahoittajaan. Hallinnon toimialan tehtä-

väksi jää tukea hankkeiden toteutusta kirjanpidon osalta sekä tarvittaessa 

maksatushakemusten tekeminen yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Myös 

seudullisiin hankkeisiin osallistumisen osalta on huomioitava, että hankkeiden 

toteuttamiseen on käytössä tarvittavat resurssit paikallisella eli kuntatasolla, 

vaikka hankkeen hallinnoinnista vastaisikin seudullinen toimija. Yrityksiä voi-

daan kannustaa myös hakemaan omia hankkeita, sillä hankkeen hakijana voi 

kunnan sijaan toimia myös yritys itse (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020). Tässä 

tapauksessa kunnan rooliksi jää hankkeisiin liittyvien neuvontapalveluiden 

tuottaminen. 

 

Koulutukset 

 

Tutkimuksen perusteella nousi esiin osittain ristiriitaista tietoa yrittäjien koulu-

tustarpeista. Suomen yrittäjien toteuttamassa Kuntabarometri -kyselyssä 2020 
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oli koulutus ja osaaminen arvotettu sekä Mäntyharjun että verrokkikuntien yrit-

täjien osalta vähiten tärkeiden osa-alueiden joukkoon puhuttaessa kunnan 

elinkeinopolitiikasta. Vuonna 2018 vastaavassa kyselyssä eli elinkeinopoliitti-

sessa mittaristossa koulutusta ja osaaminen oli Mäntyharjun osalta arvotettu 

päinvastoin yhdeksi tärkeimmäksi elinkeinopolitiikan osa-alueeksi. Verrokki-

kunnissa samanlaista vaihtelua ei ollut tapahtunut. Elinkeinopolitiikkaa ja -pal-

veluita käsittelevässä teoriassa esiin nousi kuitenkin useamman tutkijan toi-

mesta, että elinkeinopalveluiden yksi tehtävä on toteuttaa koulutuksia (Lemola 

2006; Pirkola 1997). Davidsson (1989) nosti myös esiin seikan, kuinka yrittä-

jän koulutuksen määrällä on osaltaan vaikutusta yrityksen kehittämiseen ja 

kasvuun. 

 

Tarkasteltaessa elinkeinopalveluidenkin toimintaa ohjaavia kuntastrategioita 

dokumenttianalyysin keinoin havaittiin, että yrittäjien ja yritysten koulutusta ei 

pidetä kunnissa niin merkittävänä palveluna, että se haluttaisiin nostaa esiin 

strategian tasolla tarjottavana palveluna. Tarkasteltaessa kuntien www-sivus-

tojen elinkeinopalveluita koskevia osioita, kiinnittyi huomio siihen, että Kan-

gasniemellä yritysten koulutustarpeet oli nostettu esiin osana elinkeino- ja yri-

tyspalveluita. Kangasniemellä oli käytössä erikseen myös kunnan oma koulu-

tus- ja kehittämistuki yrityksille. 

 

Mäntyharjulaisille yrityksille ja yrittäjille toteutetun kyselytutkimuksen perus-

teella koulutus ei myöskään noussut kunnan tarjoamien elinkeinopalveluiden 

osalta tärkeimpien palveluiden joukkoon. Koulutusta oli kuitenkin haettu vii-

meisen kolmen vuoden aikana muiden elinkeinopalveluita järjestävien tahojen, 

kuten ELY-keskuksen, oppilaitosten sekä kauppakamarin kautta. Palveluta-

sojen osalta koulutukset nähtiin seudullisena toimintana. Tämän perusteella 

voidaan päätellä, että yrittäjillä ja yrityksillä on koulutustarpeita, mutta kunnan 

elinkeinopalveluita ei nähdä järjestävänä tahona. Kunnan elinkeinopalveluiden 

rooliksi jää tässä enemmän tiedonvälitys. 

 

Kunnan organisaatioon kuuluu oma vapaan sivistystyön oppilaitos, Mäntyhar-

jun kansalaisopisto. Kansalaisopisto on kaudella 2020–2021 lähtenyt suuntaa-

maan opintotarjontaansa enemmän myös paikallisten yritysten tarpeisiin. Toi-

minta-ajatuksena on muun muassa vastata työelämän muuttuviin osaamistar-

peisiin sekä yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämiseen. (Hautamäki 



85 
 

2020.) Toimintamalli tukee omalta osaltaan Kahilan (1997, 40) ajatusta siitä, 

että elinkeinopolitiikan tehtävänä on luoda yrityksille toimintaedellytyksiä sekä 

vastata yritysten tarpeisiin. Sotarauta ja Linnamaa (1997, 224–225) toteavat, 

että kunnan elinkeinopolitiikka ei ole pelkästään kunnan asia vaan osa verkos-

toa, johon kuuluvat muun muassa yrittäjät, yrittäjäjärjestöt sekä koulutus- ja 

tutkimuslaitokset. Heinosen (2013, 38–39) mukaan alueella toimivat koulutus-

tahot vaikuttavat merkittävästi yritysten toimintaan, kunnan elinkeinopolitiik-

kaan sekä alueen kilpailukykyyn. Edellä mainittuihin tuloksiin viitaten, yritysten 

ja yrittäjien koulutus voidaan jatkossa toteuttaa kunnan elinkeinopalveluita 

tuottavan yksikön sijaan kansalaisopiston toimintana yritysten tarpeet huomi-

oon ottaen.  

 

7.1.4 Yhteistyöllä enemmän 

Dokumenttianalyysissä ilmeni, että Mäntyharjun kuntastrategiassa (2017) yh-

deksi keskeiseksi elinkeinotoiminnan kehittämistoimenpiteeksi on määritelty 

yhteistyö ja verkostoituminen yrittäjien kanssa. Verrokkikunnilla vastaavaa pai-

notusta ei ollut. Ollila (1987, 69–70) toteaa, että yhteistyöllä on merkitystä kun-

nan yritysilmapiirin kannalta. Heinosen (2013, 8) käsityksen mukaan, hyvä yri-

tysilmapiiri johtaa parempaan elinkeinopolitiikkaan ja yritysten toimintaedelly-

tykset paranevat. Huovarin ym. (2001, 1–4) mukaan alueen menestyminen 

vaatii eri tahojen, kuten kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Dokumentti-

analyysi myös osoitti, että verkostoituminen oli kaikkien vertailussa olleiden 

kuntien näkökulmasta yksi tärkeimmistä yrityspalveluista (Kuntabarometri 

2020). 

 

Teemahaastattelussa nousi esille yhteistyön merkitys kunnan ja paikallisen 

yrittäjäyhdistyksen välillä. Kunta B:ssä yhteistyötä oli toteutettu aikaisemmin 

tiiviisti yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kunnan työntekijä oli toiminut yrittäjäyhdis-

tyksen sihteerinä. Myös yritysvierailuja oli toteutettu kunnan ja yrittäjäyhdistyk-

sen yhteistyönä. Yhteistyö nähtiin isossa roolissa myös tarkasteltaessa elin-

keinopalveluiden tulevaisuutta kunnissa seuraavan 5–10 vuoden ajanjaksolla. 

Kunta B peräänkuulutti yhteistyötä ja uusia yhteistyön muotoja elinkeinoelä-

män kanssa, jotta palveluita voitaisiin tuottaa yritysten tarpeisiin.  
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Lisäksi teemahaastatteluissa nousi esille yhteydenpidon ja verkostojen tär-

keys. Tiedonvälitys kunnan ja kunnassa toimivien yritysten ja yrittäjien välillä 

nähtiin kunnan elinkeinopalveluiden tärkeimpänä tehtävänä. Sotarauta ym. 

(1999, 19) toteavat, että kunnan ja yritysten välisen laadukkaan yhteistoimin-

nan kannalta tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa tiedonkulku, yhteiset pää-

määrät ja yhteistyöhön sitoutuminen. Teemahaastatteluissa peräänkuulutettiin 

kuitenkin yhteydenpidon aktiivisuutta myös yritysten puolelta. Palveluita halut-

tiin tuottaa yritysten tarpeisiin mutta yrityksiltä ei saatu tietoa tarpeista. Toi-

saalta oli havaittu, että yritykset eivät välttämättä arjessa ehtineet olemaan yh-

teydessä kuntaan mutta kun kunnasta oltiin yhteydessä, saatiin yrityksiltä tar-

vittavaa tietoa. 

 

Kyselytutkimuksen vastauksissa korostui kunnan ja yrittäjien välisen yhteis-

työn sekä tiedotuksen ja tiedonkulun tärkeys. Kyselytutkimuksen perusteella 

tiedonvälitys nähtiin tärkeimpien kunnan tarjoamien suorien elinkeinopalvelui-

den joukossa. Välillisistä palveluista tärkeimpien palveluiden joukossa oli kun-

nan ja yritysten välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Avoimissa vastauksissa 

yhteistyötä toivottiin lisää niin kunnan ja yrittäjien kuin kunnan ja paikallisen 

yrittäjäyhdistyksen välille. Mäsekin edustaja on aikaisemmin toiminut matkai-

luyrittäjien verkoston VisitMäntyharjun sihteerinä. Hänellä on ollut läsnäolo- ja 

puheoikeus VisitMäntyharjun hallituksen kokouksissa. Jatkossa tulisi selvittää 

voisiko vastaavaa käytäntöä soveltaa myös muiden yrittäjäyhdistysten kanssa 

niin, että kunnan edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus heidän kokouksis-

saan. Tämä parantaisi osaltaan tiedonkulkua kunnan ja yrittäjäyhdistysten vä-

lillä. 

 

Jääskeläisen (2006, 114) mukaan yksi tyypillinen kunnan ja yritysten välinen 

vuorovaikutuksen tapa on yhteinen toimielin, jonka jäsenistö koostuu niin yri-

tysten kuin kunnan edustajista. Mäntyharjussa vastaavaa toimielintä on aikai-

semmin edustanut Mäsekin hallitus, johon on kuulunut luottamushenkilöiden 

lisäksi myös sekä yrittäjäjärjestöjen että yritysten edustajia. Mäsekin toiminnan 

loppumisen myötä myös hallituksen toiminta päättyy. 

 

Kettusen (1998, 31–42) mukaan kuntien päättäjät rakentavat elinkeinopolitiik-

kaa. Huomiota tulisi kiinnittää päätöksenteon perusteella syntyviin rajoituksiin 
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ja kannusteisiin, jotka vaikuttavat yritysten tekemiin valintoihin (Laakso & Loik-

kanen 2004, 81). Kettusen (1998, 35–39) mukaan kunta voi profiloitua tietyn-

laisille yrityksille sopivaksi sijaintipaikaksi. Vision mukaan Mäntyharju on yrit-

tävä kulttuurikunta Järvi-Suomessa. Strategian tasolla erikseen mainittuja toi-

mijoita ovat pienet ja keskisuuret perheyritykset sekä pienyritykset ja luovan 

alan toimijat.   

 

Nupposen (1986, 3) mukaan elinkeinopolitiikka on kokonaisvaltaista kehittä-

mistä, jossa keskeisiä toimijoita ovat kunnan viranhaltijat sekä kunnanjohtaja. 

Pirkolan (1997, 57) mukaan joustava päätöksenteko ja yritysystävällinen 

asenne kuuluvat yritystoiminnan yleisten edellytysten kehittämiseen, jotka 

nähdään kunnan yleisenä tehtävänä. Laukkasen (2006, 2020) mukaan julki-

sen organisaation tulee ottaa huomioon nopea ja luottamuksellinen valmistelu- 

ja päätöksentekoprosessi yritysyhteistyössä. Yrittäjille toteutetussa kyselytutki-

muksessa tärkeimpien kunnan tarjoamien välillisten elinkeinopalveluiden jouk-

koon nousi toiseksi tärkeimpänä tekijänä kunnan organisaation yrittä-

jyysasenne. Yrittäjyysasenne ei ollut kuitenkaan esimerkiksi vaikuttanut yh-

denkään kyselyyn vastanneen yrityksen sijoittumiseen paikkakunnalle. 

 

Jatkossa kunnan johdon, päättäjien ja yrittäjien yhteisen toimielimen toiminta 

tulisi turvata. Kunnassa voisi toimia elinkeinopoliittinen neuvottelukunta tai 

vastaava, johon kuuluisi kunnan johdon lisäksi luottamushenkilöitä, yrittäjäjär-

jestöjen edustajat sekä yritysten edustajat. Kuten Heinonen (2013, 55) toteaa, 

kunnan yritysilmapiiriin vaikuttavat niin kunnan päätöksenteko kuin kuntaor-

ganisaatiossa työskentelevien henkilöiden asenteet. Myös Laukkanen (2006, 

245) toteaa, että jos yritysasioita käsittelee poliittinen päättäjäryhmä, voisi ryh-

mää vahvistaa yrityselämän avainedustajilla tai ulkopuolisilla asiantuntijajäse-

nillä. Yhteisen toimielimen avulla pystyttäisiin lisäämään yhteistyötä ja paran-

tamaan tiedonkulkua. Yritykset voisivat tuoda päättäjille tietoon, kuinka tär-

keää yritysvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa on. Päättäjät voisivat 

puolestaan avata yrityksille päätöksenteon taustoja. Kunnan johto sekä mah-

dolliset muut kunnan organisaatiossa työskentelevät henkilöt vastaisivat toi-

mien käytännön toteutuksesta päätöksenteon jälkeen. 
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Seudullinen yhteistyö 

 

Yhteistyötä voidaan tarkastella myös muuna kuin kunnan ja yrittäjien välisenä 

toimintana. Esimerkiksi Wuori, Niemi-Iilahti ja Muotio (1999, 457) toteavat, että 

EU-jäsenyyden myötä syntyneet kehittämisohjelmat ovat lisänneet eri elinkei-

nopolitiikan tasojen yhteistyötä. Kuten Lauronen (2009, 32) toteaa, voidaan 

elinkeinopalveluita toteuttaa myös seudullisessa yhteistyössä, kuitenkin niin, 

että paikalliset tavoitteet asetetaan kunnan päättäjien toimesta. Tätä tukee 

myös Huovisen (2017, 395) havainto, että maaseutukunnat tekevät yleensä 

yhteistyötä keskuskaupunkien kanssa elinkeinopolitiikan osalta. 

 

Kehittämisehdotuksissa on noussut esille seudullinen yhteistyö esimerkiksi 

erityisosaamista vaativien neuvontapalveluiden sekä hankepalveluiden osalta. 

Yhteistyö muiden elinkeinopalveluita tuottavien tahojen kanssa ei ole Mänty-

harjussa uutta. Kuitenkin muutosvaiheessa, jossa elinkeinopalveluihin käy-

tössä olevat resurssit muuttuvat ja kunta ryhtyy hoitamaan elinkeinopalveluita 

itse, olisi hyvä käydä neuvotteluja eri tahojen kanssa heidän tarjoamistaan 

palveluista ja tarpeen mukaan luoda tarvittavat yhteistyösopimukset kunnan ja 

eri tahojen välille. 

 

Seudullisessa yhteistyössä tulee kuitenkin aina muistaa myös paikalliset tar-

peet ja erityispiirteet. Muun muassa Laurosen (2009, 32) mukaan elinkeino-

palveluita voidaan toteuttaa seudullisesti, mutta seudullisuudesta huolimatta 

toiminnalle tulisi asettaa paikallisia tavoitteita kunnan päättäjien toimesta. 

(Lauronen 2009, 32.) 

 

7.1.5 Elinkeinopalvelut poikkihallinnollisena palveluna 

Tutkimuksen tuloksissa nousi vahvasti esiin yhteistyö eri toimijoiden välillä. Eri 

yhteistyön muodoista mainittiin kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön ja eri ta-

sojen kuten kunnan ja seudun välisen yhteistyön lisäksi kunnan eri toimialojen 

välinen yhteistyö osana elinkeinopalveluiden tuottamista Mäntyharjun kun-

nassa. 
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Kuvassa 7 esiteltiin Mäntyharjun kunnan organisaatio eri tasoineen. Kuvaan 

22 on laadittu vastaavan organisaatiokaavion pohjalta malli, kuinka elinkeino-

palvelut jakautuvat ja voitaisiin jakaa eri toimialojen tehtäväksi Mäntyharjun 

kunnassa. Kehittämisehdotuksena on siis, että elinkeinopalvelut voitaisiin jat-

kossa tuottaa Mäntyharjun kunnassa poikkihallinnollisen mallin avulla. Nuppo-

sen (1986, 3) näkemyksen mukaan elinkeinopolitiikka on kokonaisvaltaista ke-

hittämistä ja uudistamista, jossa on mukana kunnan kaikki toimijat.  

 

 

Kuva 22. Elinkeinopalvelut eri toimialojen yhteistyönä Mäntyharjun kunnassa 

 

Malliin on otettu mukaan sekä suoria että välillisiä elinkeinopalveluita. Suoriksi 

palveluiksi voidaan lukea suoraan yritykseen kohdistuvat palvelut. Välillisiksi 

palveluiksi luetaan puolestaan tehtävät, joissa kunta toimii niin eräänlaisessa 

mahdollistajan tai välittäjän roolissa. (Kahila 1997, 105–106.) 

 

Viinamäen ja Katajamäen mukaan (2015, 36) yleisesti kuntien elinkeinopoli-

tiikka määritellään paikallisen tason toimenpiteiksi. Käytännössä tämä tarkoit-
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taa kuntatasolla eri alojen päämäärien, strategioiden ja keinojen yhteensovit-

tamista ja toiminnan koordinoimista elinkeinoelämän edistämiseksi. Sota-

raudan ja Linnamaan (1997, 41–42) mukaan yhä useammin elinkeinopolitiik-

kaa ja siihen liittyvää toimintaa toteutetaan yhteisesti, eri tasojen yhteistyönä. 

 

Esitetyssä mallissa kunnanvaltuusto kunnan ylimpänä toimielimenä päättää 

elinkeinopolitiikan suuntaviivoista kuntastrategian kautta. Päätöksentekijöinä 

kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen tehtävänä on joustava päätöksenteko 

ja yritysystävällinen asenne, jotka muun muassa Pirkolan (1997, 57) mukaan 

nähdään oleellisena osana kunnan toteuttamaa yritystoiminnan edellytysten 

kehittämistä.  

 

Kunnanjohtajan tehtävänä on koordinoida elinkeinopalveluiden toteuttamista, 

toteuttaa perustason neuvontaa sekä tilanteen mukaan olla yritysten kasvun ja 

kehittämisen tukena ja koordinoida kehittämishankkeita. Kaksi viimeisimmäksi 

mainittu voidaan toteuttaa myös yhteistyökumppanin kuten seudullisen toimi-

jan tai asiantuntijan avulla, riippuen tarpeen laajuudesta. Uusien yritysten neu-

vonta ja erityisosaamista vaativa neuvonta on tässä mallissa merkitty yhteis-

työkumppanin hoidettavaksi, kuten jo kohdassa 7.1.1 ehdotettiin. Esimerkiksi 

Harisalon ym. (1992, 150) mukaan pienemmissä kunnissa elinkeinopolitiikan 

tehtävät voidaan osoittaa kunnanhallitukselle ja käytännön toimista vastaa 

kunnanjohtaja. 

 

Toimialoittain on nostettu esiin ne elinkeinopolitiikan tehtävät ja elinkeinopal-

velut, jotka ovat jo olleet tai ovat vuoden 2021 alussa siirtymässä kunkin tahon 

hoidettavaksi. Lisäksi on kuvailtu kohdassa 7.1.4 esitetyn elinkeinopoliittisen 

neuvottelukunnan rooli osana kunnan päätöksentekoa. 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja onnistuminen 

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, kun sen avulla on saatu vastauksia 

tutkimuskysymyksiin (Heikkilä 2014, 29). Tutkimuksessa pyritään välttymään 

virheiltä mutta koska tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelee, on syytä arvi-

oida tehdyn tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 1997, 231). Opinnäyte-

työn tavoitteena oli laatia kehittämisehdotuksia, joiden avulla voidaan kehittää 
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Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluita ja ottaa elinkeinopalveluiden tuottami-

sessa huomioon myös paikallisten yritysten tarpeet. Pääongelmana tutkimuk-

sessa oli kuinka Mäntyharjun elinkeinopalveluita voisi kehittää. Alaongelmana 

oli, millaisia elinkeinopalveluita paikalliset yritykset tarvitsevat toiminnan ja ke-

hittämisen tueksi. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa oli sekä laa-

dullisia että määrällisiä piirteitä.  

 

Hirsjärven ym. (1997, 233) mukaan sekä laadullisessa että määrällisessä tut-

kimuksessa tutkimuksen validiutta eli luotettavuutta tarkentaa, jos tutkimuk-

sessa käytetään useita menetelmiä. Tätä kutsutaan myös triangulaatioksi. Yk-

sinkertaisesti kuvattuna triangulaatiolla tarkoitetaan eri menetelmien, tutkijoi-

den tietolähteiden sekä teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. Eri tutkimus-

menetelmien käyttö voi aiheuttaa ristiriitaisia, samaa aihetta koskevia tutki-

mustuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 142.) Tässä tutkimuksessa tutkimus-

menetelminä käytettiin dokumenttianalyysia ja teemahaastattelua, jotka ovat 

laadullisia menetelmiä sekä kyselytutkimusta, joka on määrällinen menetelmä. 

Teoriapohja rakentui kuntien elinkeinopolitiikan ja elinkeinopalveluiden sekä 

yritysten liiketoiminnan kehittämisen ja elinkaarimallin ympärille.  

 

Laadullisen tutkimusmenetelmän luotettavuus 

 

Laadullinen tutkimus ei aina tarkoita laadukasta tutkimusta. Tutkijan tehtävänä 

on huolehtia tutkimussuunnitelman laadukkuudesta, valitun tutkimusasetel-

man sopivuudesta sekä hyvin tehdystä raportoinnista. Laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa selkeää määritelmää. Laadul-

lista tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida kokonaisuutena. (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 140, 127.)  

 

Dokumenttianalyysi sekä teemahaastattelut muodostivat laadullisen aineiston. 

Laadullisissa tutkimuksissa reliaabelius ja validius ovat saaneet hieman erilai-

sia tulkintoja määrälliseen tutkimukseen verrattuna. (Hirsjärvi ym. 1997, 232). 

Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005, 255–256) mukaan reliabiliteetin ja 

validiteetin käsitteet sopivat laadulliseen tutkimukseen huonosti, jolloin käsit-

teiden käyttö ei ole mielekästä. Tuomi ja Sarajärvi (2013, 135–138) esittelevät 

käsitteitä, jotka ovat validiteetin ja reliabiliteetin rinnalla tärkeitä laadullisen tut-
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kimuksen arvioinnin määrittäjiä. Nämä ovat tutkimuksen uskottavuus, vastaa-

vuus, siirrettävyys, varmuus, riippuvuus, vahvistettavuus, vahvistuvuus ja puo-

lueettomuus. Heikkilä (2014, 29–30) selventää, että reliabiliteetilla tarkoitetaan 

tulosten toistettavuutta ja tarkkuutta eli reliaabelin tutkimuksen tulokset voi-

daan toistaa samanlaisena myös toisten tutkimusten avulla. Validiteetilla tar-

koitetaan puolestaan systemaattisen virheen puuttumista. Tutkimuksessa ole-

vien käsitteiden ja muuttujien ollessa tarkoin määriteltyjä, on tutkimuksen tulos 

validi. 

 

Laadullista tutkimusta voidaan pitää luotettavana, kun tutkimuskohde sekä tul-

kittu materiaali todetaan yhteensopiviksi eikä teoriaan ole vaikuttaneet epä-

olennaiset eikä satunnaiset tekijät (Varto 1992, 103–104). Myös Tuomen ja 

Sarajärven (2013, 135–136) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

tarkasteltaessa on tärkeää erottaa toisistaan havaintojen luotettavuus ja puo-

lueettomuus. Luotettavuus nousee esille, kun katsotaan, pyrkiikö tutkija ym-

märtämään ja kuulemaan tiedonlähteitä omana itsenään vai suodattuuko tie-

donlähteeltä saatu tieto sen mukaan mitä tutkija kuulee ja havainnoi.  

 

Opinnäytetyön teoriapohjan osalta käytiin läpi laajasti elinkeinopolitiikkaan liit-

tyvää kirjallisuutta sekä tutkimuksia. Luotettavuutta lisäsi, että samoja asioita 

nousi esille eri lähteistä. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta syntyy tutkijan, 

tutkimusaineiston sekä teorian välisen vuoropuhelun kautta. (Vilkka 2005, 

129.) Tutkimusaineistosta saadut tulokset sekä teoreettinen tietopohja tukivat 

toisiaan ja antoivat samansuuntaisia vastauksia opinnäytetyön tutkimuskysy-

myksiin. Luotettavuutta osaltaan lisäsi, että tutkijalla oli aikaisempaa koke-

musta vastaavanlaisen tutkimuksen tekemisestä. Tiedossa oli esimerkiksi se, 

kuinka paljon ajallisesti tutkimuksen tekeminen työn ohella vaatii. Heikentä-

vänä tekijänä voidaan nähdä kuitenkin, että vastaava kokemus oli kertynyt eri 

tieteenalalta.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on tärkeää erottaa toi-

sistaan havaintojen luotettavuus ja puolueettomuus. Luotettavuus nousee 

esille, kun katsotaan, pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan tiedonläh-

teitä omana itsenään vai suodattuuko tiedonlähteeltä saatu tieto sen mukaan 
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mitä tutkija kuulee ja havainnoi. Tutkijan tulee paljastaa tutkimukseen vaikutta-

vat arvonsa, jotta tutkimus on rehellistä ja avointa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

133, 135–136.) 

 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelut koostuivat kahden henkilön näkemyk-

sistä edustamiensa kuntien elinkeinopalveluiden toteuttamiseen liittyen. Valit-

tujen henkilöiden tiedettiin olevan perehtyneitä tutkittavaan asiaan. Aihealu-

eesta haluttiin kerätä tietoa Mäntyharjun lähiseudulla olevista vastaavankokoi-

sista kunnista, joissa elinkeinopalvelut tuotetaan pääasiassa kunnan omana 

palveluna. Haastateltaville lähetettiin ennakkoon kysymysrunko, jossa oli esi-

telty tarkemmin haastattelun teemat. Haastattelut sujuivat vapaamuotoisesti 

keskustellen ja haastattelun lomassa oli mahdollisuus esittää myös tarkenta-

via kysymyksiä. Aineiston analysointimenetelmät kuvattiin tarkasti. Haastatte-

lujen jälkeen kerätty aineisto litteroitiin. Litteroinnissa kiinnitettiin huomiota ai-

neiston tarkkuuteen. Lauseet ja ilmaisut pyrittiin pitämään samassa muodossa 

kuin ne oli haastattelussa sanottu. Tämä lisää tutkimuksen varmuutta. Haas-

tattelutilanteessa tiedostin olevani paikalla tutkijan roolissa. Lähtötietoni mo-

lemmista haastatteluun otetuista kunnista olivat perustasolla, joten en ollut 

pystynyt muodostamaan ennakkoasenteita kyseisten kuntien elinkeinopalve-

luiden tuottamisesta.  

 

Dokumenttianalyysi toteutettiin julkisesti saatavilla olevista asiakirjoista. Sekä 

Mäntyharjun että verrokkikuntien osalta saatavilla oli samat asiakirjat ja aikai-

semmat tutkimukset, joten analyysi voitiin toteuttaa luotettavasti. Dokumentti-

analyysin kautta esiin nousi osittain vastaavia asioita vertailuun otetuista kun-

nista kuin teemahaastattelussa, joten kahdesta vertailtavasta kunnasta syntyi 

mielestäni riittävä aineisto tutkimusongelmaan nähden. Vertailuun valittavat 

kunnat sijaitsivat samankaltaisessa toimintaympäristössä Mäntyharjuun näh-

den, joten en usko, että useamman verrokkikunnan ottaminen tutkimukseen 

olisi tuottanut merkittävästi uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. 

 

Tässä tutkimuksessa siirrettävyys toteutuu osittain. Tutkimus voidaan toteut-

taa myös muissa kunnissa osittain. Tällöin verrokkikunnat tulee kuitenkin va-

lita toisin, huomioiden kunnan koko, sijainti sekä elinkeinopalveluiden tuotta-

misen muoto. Tutkimustulokset ovat tällöin varmasti myös erilaiset, sillä niihin 

vaikuttavat esimerkiksi paikallisten yrittäjien näkemys. Riippuvuuden osalta 
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opinnäytetyöhön on pyritty dokumentoimaan ja kuvaamaan mahdollisimman 

tarkasti tutkimuksen eri vaiheet ja seikat. 

 

Määrällisen tutkimusmenetelmän luotettavuus 

 

Määrällisessä tutkimuksessa reliaabelius sekä validius muodostavat yhdessä 

tutkimuksen kokonaisluotettavuuden. Arviointia voidaan tehdä arvioimalla tut-

kimuksen realibiliteettia eli tulosten pysyvyyttä sekä tutkimuksen validiutta eli 

tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä oli tarkoitus mitata. (Vilkka 2007, 149–

152.) Opinnäytetyössä käytettiin määrällisenä tutkimusmenetelmänä kysely-

tutkimusta. Määrällisellä tutkimusmenetelmällä toteutettujen tutkimusten tulos-

ten esittämisessä käytetään usein taulukoita, kuvioita tai kaavioita (Valli 2001, 

161). Kyselytutkimuksen vastaukset havainnollistettiin tekstimuodon lisäksi 

myös visuaalisesti taulukoiden tai kuvien avulla. Lukijalla oli näin mahdollisuus 

luoda yleiskuva kyselytutkimuksen tuloksista jo pelkästään visuaalisen aineis-

ton avulla. 

 

Kyselytutkimukseen saatiin yhteensä 32 vastausta. Tämä on 7,35 % Mänty-

harjussa toimivista yrityksistä. Vastaajien määrää voidaan pitää pienenä mutta 

se on kuitenkin enemmän kuin aikaisemmissa yrittäjille toteutetuissa kyse-

lyissä. Esimerkiksi Kuntabarometri -kyselyyn 2020 saatiin 28 vastausta ja 

kahta vuotta aikaisemmin vain seitsemän vastausta. Vertailemalla tilastotietoja 

Mäntyharjun yrityskannasta sekä toimialajakaumasta kyselyn vastaajien taus-

tatietoihin havaittiin, että vastaajien joukko jakautui lähes samoin.  Vastaajien 

joukkoa voidaan pitää siis edustavana otoksena. Kyselytutkimus toteutettiin 

anonyymisti. Tämä vähentää riskiä, että kyselystä saatavat tulokset johtaisivat 

harhaan. Tutkimukseen voi syntyä systemaattinen virhe, jos vastaajat kaunis-

televat tai valehtelevat asioiden tilaa (Vilkka 2007, 153). Kuten Valli (2001, 31) 

on todennut, voidaan kyselytutkimuksen etuna pitää, että tutkija ei ole läsnä 

vastaustilanteessa, eikä näin ollen voi vaikuttaa vastauksiin läsnäolollaan. 

 

Tutkimuksen onnistuminen 

 

Kuten Kananen (2015, 41) totesi, on onnistuneen tutkimuksen edellytyksenä 

tutkimusongelman onnistunut rajaaminen. Tutkimusongelma tulee olla ratkais-
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tavissa. Tähän voidaan päästä oikein valitun aineiston, tutkijan tunteman aihe-

alueen sekä käytettyjen tutkimusmenetelmien kautta. Nämä yhdistettynä tutki-

jan omaan motivaatioon antavat ratkaisevat ominaisuudet tutkimuksen onnis-

tumiselle. (Kananen 2015, 41.) Tutkimus rajattiin selkeästi koskemaan Mänty-

harjun kunnan tuottamia ja tarjoamia elinkeinopalveluita. Näkökulmaksi oli va-

littu paikallisten yritysten tarpeet. Käytössä oli kolme erilaista tutkimusmenetel-

mää, joita hyödynnettiin monipuolisesti. Myös Stake (1994) on sitä mieltä, että 

tapaustutkimuksen kannalta on tärkeää tukeutua useampaan kuin yhteen tut-

kimusmenetelmään. Useamman menetelmän käyttö antaa mahdollisuuden 

ymmärtää tapausta perusteellisemmin. 

 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti tutkijan rooli Mäsekissä ja osana Mäntyhar-

jun kunnan elinkeinopalveluiden tuottamista. Tutkijalle oli muodostunut jo en-

nakkoon käsite, millaisia elinkeinopalveluita Mäntyharjun kunnassa on tähän 

saakka ollut tarjolla. Teemahaastattelun sekä kyselytutkimuksen kysymykset 

muodostuivat tutkijan aikaisemman kokemuksen sekä aiheeseen liittyvän teo-

riakirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksen kannalta on tärkeää tutkijan subjektiivi-

suus ja tämän myöntäminen avoimesta (Eskola & Suoranta 2008, 210–213). 

 

Tutkimuksessa teoria vahvistui etenkin kunnan elinkeinopolitiikan osalta. Elin-

keinopolitiikka ja sen työvälineenä toimivat elinkeinopalvelut eivät ole enää ka-

pea-alaista toimintaa vaan osa kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Tutki-

mustiedosta nousi esiin, kuinka elinkeinopalveluita oli kunnan lisäksi haettu 

myös eri tasoilta kuten seudullisesti. Lisäksi havainnoitiin, kuinka elinkeinopal-

veluita tuotetaan jo tälläkin hetkellä kunnan eri toimialoilla. Aikaisemmin näitä 

toimia ei kuitenkaan ehkä ole mielletty suoraan elinkeinopalveluiksi. 

 

Tutkimustulokset myötäilivät osittain aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia. 

Esimerkiksi yrittäjille toteutetun kyselytutkimuksen vastauksissa nousi esiin 

samoja näkökulmia kuin Suomen Yrittäjien toteuttamissa Kuntabarometri- ja 

Elinkeinopolitiikan mittaristo -kyselyiden vastauksissa. Poikkeuksiakin ilmeni. 

Sekä teemahaastatteluiden että kyselytutkimuksen osalta on jälkikäteen voitu 

arvioida, kuinka paljon tietyt sanavalinnat tai kysymyksenasettelu on vaikutta-

nut annettuihin vastauksiin. Teemahaastattelu eteni rennosti keskustellen ja 

vastaajilla oli mahdollista tuoda esiin näkemyksensä myös kysymyksenasette-

lun ulkopuolelta. Kyselytutkimuksessa oli myös varattu vapaa tila avoimille 
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mielipiteille. Näin ollen vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa näkemystään tai 

palata kysymyksiin, jos he olisivat kokeneet kysymyksenasettelun ongelmal-

liseksi.  

 

Tutkimus antaa ensisijaisesti tietoa Mäntyharjun kunnan elinkeinopalveluihin 

liittyen. Tutkimus voi tarjota hyödyllistä tietoa myös asukasluvultaan ja sijain-

niltaan vastaavien kuntien elinkeinopalveluiden kehittämiseksi mutta tuloksia 

ei voida yleistää koskemaan laajempaa joukkoa. 

 

Koko tutkimuksen luotettavuutta nostaa teoreettisen viitekehyksen tarkka käyt-

täminen sekä tutkimusaineistosta saatujen tulosten laaja vertailu johtopäätös-

ten laadinnassa. Tutkimuksen lopuksi annettiin kehittämisehdotuksia, jotka 

auttavat Mäntyharjun kuntaa kehittämään elinkeinopalveluitaan. Kehittämiseh-

dotuksissa otettiin huomioon yritysten tarpeet eli millaisia elinkeinopalveluita 

mäntyharjulaiset yritykset tarvitsevat toiminnan ja kehittymisen tukena. Toi-

meksiantaja sai siis tarvitsemansa tiedon ja tutkimus vastasi tutkimusongel-

miin. Opinnäytetyö saavutti siis sille asetetut tavoitteet. 

 

7.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Elinkeinopalveluiden kehittäminen on aihealueena mielenkiintoinen. Kuten jo 

luvussa 2.3.2 todettiin, aikaisempia tutkimuksia kunnan elinkeinopalveluihin 

liittyen on saatavilla jonkun verran. Näissä painoarvo on kuitenkin enemmän 

elinkeinopolitiikassa itse työvälineiden eli konkreettisten elinkeinopalveluiden 

sijaan. Laajempi jatkotutkimuksen aihe voisi olla tutkia tarkemmin kuntien tuot-

tamien konkreettisten elinkeinopalveluiden sisältöä. Millaisia elinkeinopalve-

luita kunnat tarjoavat? Millaisia toimia esimerkiksi yritysten neuvontapalvelut 

pitävät sisällään? Näin saataisiin luotua tarkempi yleiskuva kuntien elinkeino-

palveluiden sisällöstä. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin aihetta lähinnä Mänty-

harjun näkökulmasta, verraten kuitenkin tietoja kahden muun samankaltaisen 

kunnan palveluihin. 

 

Opinnäytetyössä käsiteltiin yritysten kehittämistä yleisellä tasolla. Tuloksista 

ilmeni, että mäntyharjulaisilla yrityksillä on tarve kehittää toimintaansa. Yrityk-

set näkivät myös kehittämishankkeet tärkeänä elinkeinopalveluna. Jatkotutki-

muksena tälle opinnäytetyölle voisi toteuttaa tarkemman kartoituksen mitä 
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konkreettisia kehittämistarpeita mäntyharjulaisilla yrityksillä on. Näin kunta 

pystyisi suunnittelemaan tarkemmin toteuttamiaan elinkeinopalveluita ja palve-

luita pystyttäisiin tuottamaan kohdennettuna yritysten tarpeiden mukaisesti. 

Samankaltainen jatkotutkimus voitaisiin toteuttaa myös koulutuksen osalta. 

Koulutuksen osalta aiheen käsittely jäi tässä tutkimuksessa myös yleiselle ta-

solle. Yrityksillä voi kuitenkin olla hyvin erilaisia koulutustarpeita riippuen muun 

muassa missä kohdassa yrityksen elinkaarta kukin toimija on.  

 

Mahdollisten jatkotutkimusten osalta olisi myös mielenkiintoista tutkia Mänty-

harjun elinkeinopalveluiden tilannetta tulevaisuudessa, esimerkiksi viiden tai 

kymmenen vuoden päästä uudestaan. Näin olisi mahdollista havainnoida, 

kuinka elinkeinopalveluiden tuottaminen lopulta toteutettiin sen jälkeen, kun ai-

kaisemmin elinkeinopalvelut tuottaneen elinkeinojen kehitysyhtiö Mäsekin toi-

minta ajettiin alas. Samalla voitaisiin kartoittaa uudestaan myös paikallisten 

yritysten näkemys kunnan tuottamista elinkeinopalveluista. 

 

8 LOPUKSI 

Opinnäytetyön tekeminen työn ohessa on ollut haastava prosessi. Osasin va-

rautua tähän ennakkoon, sillä takana on yksi aikaisempi ylemmän ammattikor-

keakoulututkinnon opinnäytetyö kulttuurituotannon alalta. Elämäntilanne oli sil-

loin opiskeluun kuitenkin helpompi. Nyt opiskelun kanssa kilpaili uusi työ ja 

perhe-elämä. 

 

Opinnäytetyön aihe oli minulle koko ajan selkeä. Painotukset muuttuivat kui-

tenkin opinnäytetyöprosessin aikana. Opinnäytetyön haastavimpana vaiheena 

pidin teoriaosuuden jäsentelyä lähdeviittauksineen. Välillä tiedonhaku oli 

haastavampaa, sillä osasta aiheista esimerkiksi aikaisempia tutkimuksia oli 

saatavilla huonosti. Toisinaan piti puolestaan harkita tarkkaan mikä tieto laa-

jassa lähdemateriaalissa oli oleellista juuri tämän tutkimuksen kannalta. Ke-

väällä koronaviruspandemia valtasi koko maailman ja sulki myös Suomessa 

julkiset palvelut, kuten kirjastot. Tämä teki hetkellisesti tiedonhankinnasta 

mahdotonta, vaikka kirjallisuutta ja tutkimuksia onkin saatavilla paljon myös 

sähköisessä muodossa. Helpotus koitti touko-kesäkuun vaihteessa, kun niin 

kunnalliset kuin oppilaitosten kirjastot avasivat jälleen ovensa. 
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Tunnen itseni opiskelijana. Olisin voinut jo alusta lähtien asettaa tarkat deadli-

net opinnäytetyön eri osioille. Työ olisi näin valmistunut nopeammassa aika-

taulussa. Toisaalta opinnäytetyön työstäminen vuodessa työn ja muiden opin-

tojen ohella ei ole mielestäni kovinkaan pitkä aika. Vuoden mittainen opinnäy-

tetyöprosessi antoi myös aikaa pohtia ja työstää aihetta syvemmin.  

 

Opinnäytetyön tekeminen pakotti minut tutkimaan elinkeinopolitiikkaa käsit-

teenä tarkemmin. Elinkeinopalveluiden kehittämisessä Mäntyharjussa on teh-

tävää. Toivon, että opinnäytetyöni herättää niin kunnan johdon, eri toimialojen 

henkilöstön kuin päättäjätkin miettimään Mäntyharjun kunnan elinkeinopalve-

luiden kehittämistä konkreettisella tasolla. 

 

Lämmin kiitos opinnäytetyön toimeksiantajalle Mäntyharjun kunnalle ja kun-

nanjohtaja Jukka Ollikaiselle, että sain mahdollisuuden toteuttaa tutkimuksen 

mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta aiheesta. Kiitos työtovereille, varsinkin 

Eijalle, lukuisista terapiatuokioista tutkimustyön aikana. Erityiset kiitokset opin-

näytetyöni ohjaajalle, lehtori Kristiina Kinnuselle neuvoista ja tuesta läpi opin-

näytetyöprosessin. Isoin kiitos rakkaalle Ellalle kaikesta siitä reippaudesta 

mitä olet osoittanut, kun äidin aika on kulunut töiden lisäksi myös opiskelujen 

parissa. 
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LIITE 1. 

Teemahaastattelun runko 

 

TEEMAHAASTATTELU 

 

Teemahaastattelu on jaettu kahteen eri osioon; kunnan elinkeinopalveluiden 

nykytila sekä tulevaisuudennäkymät 

 

Osio 1. Kunnan elinkeinopalveluiden nykytilanne 

• Vastaajan työnkuva 

o Jos työnkuva on monimuotoinen, niin kuinka monta prosenttia 

työajasta on elinkeinopalveluihin käytettävä aika? 

• Millaiset resurssit elinkeinopalveluihin on käytettävissä? (htv, €/v) 

• Mitä palveluita kuuluu kunnan tarjoamiin elinkeinopalveluihin? 

o suorat / välilliset palvelut 

• Mitkä muut tahot tuottavat kunnan elinkeinopalveluita? Hankitaanko jo-

kin palvelu ostopalveluna? (yhteistyötahot) 

• Millaiset suuntaviivat / strategia elinkeinopalveluilla on? 

• Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät kunnan tuottamat elinkeinopalvelut? 

• Millainen on kunnan elinkeinopalveluiden nykytilanne? 

o Missä on onnistuttu? 

o Mille palvelulle olisi tarve? 

• Onko lähiaikoina tapahtunut organisaatiomuutoksia? Millaisia? Koke-

muksia? 

Osio 2. Kunnan elinkeinopalveluiden tulevaisuudennäkymät 

• Onko tiedossanne muutoksia elinkeinopalveluiden osalta lähitulevai-

suudessa? 

• Miten kunnan elinkeinopalveluita tulisi mielestänne kehittää seuraavan 

5–10 vuoden aikana? (tärkeimmät asiat) 

• Miten näkemyksenne mukaan elinkeinopalveluita tulisi toteuttaa tulevai-

suudessa (5–10 vuotta) 

o kunnassa / seudullisesti / alueellisesti / muutoin, miten? 
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LIITE 2. 

Kyselytutkimuksen kysymykset 

 

KYSELY YRITTÄJILLE MÄNTYHARJUN ELINKEINOPALVELUISTA 

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa näkemys kunnan tarjoamien elinkeinopal-

veluiden käytöstä ja vaikutuksesta mäntyharjulaisten yritysten toimintaan. 

Kyselytutkimus on suunnattu mäntyharjulaisille yrityksille ja yrittäjille. Vas-

taaminen kestää noin 5–8 minuuttia. 

 

Kysely liittyy osana tutkimukseen, joka käsittelee elinkeinopalveluiden uu-

delleenorganisointia Mäntyharjun kunnassa. Elinkeinopalvelut Mäntyhar-

jussa on tuottanut aikaisemmin Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys 

Oy MÄSEK. Elinkeinopalveluiden tuottaminen on siirtymässä asteittain 

Mäntyharjun kunnan hoidettavaksi vuoden 2021 alkuun mennessä. 

 

Kyselyn vastauksia hyödynnetään kunnan palveluiden kehittämisessä ja ne 

ovat osa tulevaisuuden liiketalouden johtamisen (tradenomi YAMK) opin-

näytetyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kysely ja siitä ke-

rätty aineisto on luottamuksellista. Aineisto kerätään ja esitetään anonyy-

misti. Vastausaikaa kyselyyn on 6.-16.10.2020. 

 

Lisätietoja: Mäsek Oy, Eveliina Mäenpää, eveliina.maenpaa@mantyharju.fi 

 

Yrityksen perustiedot 

 

1. Yritysmuoto 

toiminimi, Kevytyrittäjä 
osuuskunta 
henkilöyhtiö (Ky, Ay) 
osakeyhtiö (Oy) 
muu, mikä? 
 

2. Onko yritystoimintanne 

kokopäiväistä 
sivutoimista 
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3. Toimiala 

Toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta: https://www.stat.fi/fi/luokituk-
set/toimiala/ 
 
maa-, metsä- ja kalatalous 
kaivostoiminta ja louhinta 
teollisuus 
sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 
rakentaminen 
tukku- ja vähittäiskauppa 
kuljetus ja varastointi 
majoitus- ja ravitsemistoiminta 
informaatio ja viestintä 
rahoitus- ja vakuutustoiminta 
kiinteistöalan toiminta 
ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 
hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
julkinen hallinto ja maanpuolustus 
koulutus 
terveys- ja sosiaalipalvelut 
taiteet, viihde, virkistys 
muu palvelutoiminta 
kotitalouksien toiminta työnantajana 
tuntematon 
 

4. Henkilöstön määrä 

yksinyrittäjä 

2–9 henkilöä 

10–49 henkilöä 

50–249 henkilöä 

yli 250 henkilöä 

en osaa sanoa 

 

5. Kuinka kauan yrityksellä on ollut toimintaa Mäntyharjussa? 

alle vuoden 
1–2 vuotta 
2–5 vuotta 
5–10 vuotta 
yli 10 vuotta 
jokin muu, mikä? 
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6. Mikä tai mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että yritys toimii Mäntyhar-

jussa? 

kunnan sijainti 
kunnassa toimivat muut yritykset 
kaavoitus- ja investointimahdollisuudet 
toimitilat 
juuret tai perhetausta 
yrityksen tuottaman palvelun kysyntä 
muu side kuntaan, esimerkiksi vapaa-ajan asunto 
yrittäjän oma asuinkunta 
alueen asenne yrittäjiin 
muu, mikä? 
 
7. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten yrityksenne liiketoiminnan 

kehittämisnäkymiä tällä hetkellä? 

• Yritys toimii hyvin nykyisellä mallilla, eikä kehittämistarpeita tunnis-
teta. 

• Tunnistamme tarpeen kehittää yrityksen toimintaa kotimaassa. 
(esim. uusi palvelu/tuote/toimialue tai yrityksen laajentuminen) 

• Tunnistamme tarpeen kehittää yrityksen toimintaa kansainvälisiä 
markkinoita varten. 

• Yritys aiotaan myydä tai toiminta ajaa alas lähivuosien aikana (esim. 
eläköityminen), eikä tarvetta kehittämiselle tämän vuoksi ole. 

• Ei mikään näistä. 

8.  Minkä seuraavien tahojen tarjoamia yrityspalveluita olette käyttäneet vii-

meisen kolmen (3) vuoden aikana? 

Kuvaile tarkemmin lyhyesti millaisista yrityspalveluista on ollut kyse. 

kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun kunta tai Mäsek) 
seudun elinkeinotoimi (Miksei, Kinno) 
Uusyrityskeskus 
TE-Toimisto 
ELY-Keskus 
Pro Agria 
Kauppakamari 
Finnvera 
Business Finland 
Yrityskummit 
yrittäjäjärjestö 
oppilaitos (esim. Xamk) 
Muu, mikä? 
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9. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan keskeisimmät kunnan tarjoamat 

SUORAT yrityspalvelut. Valitse kolme tärkeintä, 1=tärkein. 

Suorat palvelut ovat tyypillisesti neuvontaa, suunnittelua tai tiedonhakua, 
jota kunta tuottaa itse tai ohjaa muille asiantuntijoille. 

 

yritys-/yrittäjäkohtainen neuvonta 
aloittavan yrittäjän neuvonta 
kasvun ja kehittämisen tukeminen 
omistajanvaihdospalvelu 
yrityksen tilaratkaisut (toimitilat, vuokraus ym.) 
rahoitus- ja investointineuvonta 
tiedonvälitys 
selvitystyöt ja julkaisutoiminta 
yritysten yhteistyö- ja kehittämishankkeet 
 
10. Millainen merkitys kunnan tarjoamilla SUORILLA yrityspalveluilla on yri-

tyksenne toimintaan ja kehittämiseen? 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi neuvonta- ja asiantuntijapalveluita 

 

1=Ei lainkaan merkitys  10=Suuri merkitys 

 

11. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan keskeisimmät kunnan VÄLILLISET 

yrityspalvelut? Valitse kolme tärkeintä, 1=tärkein 

Välillisinä yrityspalveluina voidaan pitää sellaisia palveluita tai toimia, joihin 
otetaan esimerkiksi kantaa strategian tasolla. Välillinen yrityspalvelu voi olla 
esimerkiksi linjaus johonkin asiaan, jota toteutetaan useamman tahon toi-
mesta kunnassa. Jotkut palveluista voivat olla sekä suoria että välillisiä pal-
veluita. 
 

kaavoitus 
julkiset hankinnat 
hankepalvelut ja -neuvonta 
sijoittumisen markkinointi 
sijoittumispalvelut (perusinfra, tontit, rakennusluvat, työvoiman saanti ym.) 
kunnan organisaation yrittäjyysasenne 
kunnan ja yritysten välisen yhteistoiminnan kehittäminen 
yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa 
tutkimustyö 
koulutukset 
erityisosaamista edellyttävä neuvonta 
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12. Millä tasolla seuraavia palveluita pitäisi mielestänne tulevaisuudessa 

olla vähintään saatavilla? Valitse yksi (1) palvelutaso per palvelu. 

Tasot: Vain sähköinen palvelu / palvelu paikallisesti / palvelu seudullisesti 

 

yritys-/yrittäjäkohtainen neuvonta 
aloittavien yritysten neuvonta 
omistajanvaihdospalvelut 
yrityksen tilaratkaisut (tontit, toimitilat ym.) 
rahoitus- ja investointineuvonta 
selvitystyöt 
hankepalvelut- ja neuvonta 
kansainvälistyminen 
tutkimustyö 
koulutuspalvelut 
yritysten sijoittumispalvelut 
erityisosaamista edellyttävä neuvonta 
 

13.  Kuinka usein perustason yritysneuvontapalveluita tulisi minimissään 

olla saatavilla kunnassa? (ns. yritysasiamiehen palvelut) 

 

joka päivä 
muutaman kerran viikossa 
ajanvarauksella 
Neuvontapalveluita tarjoavaa henkilöä ei tarvita. Riittää, että yrityksille on 
kunnassa yhteyshenkilö, joka ohjaa oikealle asiantuntijalle tarpeesta riip-
puen. 
Jokin muu, mikä? 

 

14. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan keskeisimmät Mäntyharjun kunnan 

elinkeinopalveluihin liittyvät kehittämistarpeet? Millaisia toimenpiteitä näi-

den aikaan saaminen mielestänne vaatii? 
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LIITE 3. 

Kyselytutkimuksen vastaukset 

 

Perusraportti 

KYSELY YRITTÄJILLE MÄNTYHARJUN ELINKEINOPALVELUISTA 

Vastaajien kokonaismäärä: 32 

 

1. Yritysmuoto 

Vastaajien määrä: 32 

 

 

 n Prosentti 

Toiminimi, Kevytyrittäjä 13 40,62% 

Osuuskunta 0 0% 

Henkilöyhtiö (Ky, Ay) 3 9,38% 

Osakeyhtiö (Oy) 15 46,87% 

Muu, mikä? 1 3,13% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? Ky 
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2. Onko yritystoimintanne 

Vastaajien määrä: 32 

 

 

 n Prosentti 

Kokopäiväistä 24 75% 

Sivutoimista 8 25% 

 

3. Toimiala 

Toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta: https://www.stat.fi/fi/luokituk-

set/toimiala/ 

Vastaajien määrä: 32 

 n Prosentti 

Maa-, metsä- ja kalatalous 3 9,37% 

Teollisuus 6 18,75% 

Rakentaminen 4 12,5% 

Tukku- ja vähittäiskauppa 3 9,37% 

Kuljetus ja varastointi 1 3,13% 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5 15,62% 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 3,13% 

Kiinteistöalan toiminta 1 3,13% 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 3,13% 

Taiteet, viihde, virkistys 2 6,25% 

Muu palvelutoiminta 2 6,25% 

Tuntematon 3 9,37% 
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4. Henkilöstön määrä 

Vastaajien määrä: 32 

 

 n Prosentti 

Yksinyrittäjä 12 37,5% 

2–9 henkilöä 15 46,87% 

10–49 henkilöä 3 9,37% 

50–249 henkilöä 1 3,13% 

yli 250 henkilöä 0 0% 

En osaa sanoa 1 3,13% 
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5. Kuinka kauan yrityksellä on ollut toimintaa Mäntyharjussa? 

Vastaajien määrä: 32 

 

 n Prosentti 

Alle vuoden 1 3,13% 

1–2 vuotta 4 12,5% 

2–5 vuotta 4 12,5% 

5–10 vuotta 4 12,5% 

Yli 10 vuotta 19 59,37% 

Jokin muu, mikä? 0 0% 
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6. Mikä tai mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että yritys toimii  

Mäntyharjussa? 

Vastaajien määrä: 32, valittujen vastausten lukumäärä: 56 

 

 n Prosentti 

Kunnan sijainti 4 12,5% 

Kunnassa toimivat muut yritykset 1 3,13% 

Kaavoitus- ja investointimahdollisuudet 1 3,13% 

Toimitilat 6 18,75% 

Juuret tai perhetausta 14 43,75% 

Yrityksen tuottaman palvelun kysyntä 9 28,13% 

Muu side kuntaan, esimerkiksi vapaa-ajan asunto 3 9,38% 

Yrittäjän oma asuinkunta 17 53,13% 

Alueen asenne yrittäjiin 0 0% 

Muu, mikä? 1 3,13% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihto-

ehdot 
Teksti 

Muu, mikä? 
Yrittäjä on alkujaan muuttanut 1980 toisen palvelukseen 

mäntyharjulle 

 

7. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten yrityksenne liiketoimin-

nan kehittämisnäkymiä tällä hetkellä? 

Vastaajien määrä: 32 

 

 n 
Pro-

sentti 

Yritys toimii hyvin nykyisellä mallilla, eikä kehittämistarpeita 

tunnisteta. 
2 6,25% 

Tunnistamme tarpeen kehittää yrityksen toimintaa kotimaassa 

(esim. uusi palvelu/tuote/toimialue tai yrityksen laajentumi-

nen) 

24 75% 

Tunnistamme tarpeen kehittää yrityksen toimintaa kansainvä-

lisiä markkinoita varten. 
3 9,37% 

Yritys aiotaan myydä tai toiminta ajaa alas lähivuosien aikana 

(esim. eläköityminen), eikä tarvetta kehittämiselle tämän 

vuoksi ole. 

3 9,38% 

Ei mikään näistä. 0 0% 
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8. Minkä seuraavien tahojen tarjoamia yrityspalveluita olette käyttäneet 

viimeisen kolmen (3) vuoden aikana? 

Kuvaile tarkemmin lyhyesti millaisista yrityspalveluista on ollut kyse. 

Vastaajien määrä: 25, valittujen vastausten lukumäärä: 62 
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 n Prosentti 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun kunta tai Mäsek) 10 40% 

Seudun elinkeinotoimi (Miksei, Kinno) 5 20% 

Uusyrityskeskus 2 8% 

TE-Toimisto 6 24% 

ELY-Keskus 12 48% 

Pro Agria 3 12% 

Kauppakamari 2 8% 

Finnvera 2 8% 

Business Finland 5 20% 

Yrityskummit 1 4% 

Yrittäjäjärjestö 6 24% 

Oppilaitos (esim. Xamk) 7 28% 

Muu, mikä? 1 4% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

ELY-Keskus Investointitukea 

ELY-Keskus Investoinnit 

ELY-Keskus Tuen haku 

ELY-Keskus neuvontapalvelut 

ELY-Keskus Kehittämistuki 

ELY-Keskus Korona tuet 

ELY-Keskus korona-tuki 

ELY-Keskus Digiportaat koulutukset 

ELY-Keskus Yrityksen kehittämisavustus 

ELY-Keskus Mikkeli 

ELY-Keskus hakemukset erilaisille tukiratkaisuille 

ELY-Keskus Yritysryhmähanke 

Uusyrityskeskus Aloittavan yrittäjän palvelut 

Uusyrityskeskus Yritystoiminnan perustaminen 

Business Finland Yritystuki 

Business Finland Kehittämisrahoitus 

Business Finland uuden tuotteen kehitystyö 
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Business Finland Vientipalvelut 

Business Finland Koronan vuoksi 

Seudun elinkeinotoimi (Miksei, 

Kinno) 
En tiedä, satunnaisia asioita kysytty. 

Seudun elinkeinotoimi (Miksei, 

Kinno) 
Uuden yrityksen perustaminen 

Seudun elinkeinotoimi (Miksei, 

Kinno) 
Kinno, Ladec 

Seudun elinkeinotoimi (Miksei, 

Kinno) 
Vientikoulutus 

Seudun elinkeinotoimi (Miksei, 

Kinno) 
tukihakemusten käynti 

Finnvera Rahoitus 

Finnvera Rahoitus 

Yrityskummit Tukeminen 

Oppilaitos (esim. Xamk) Kehittäminen 

Oppilaitos (esim. Xamk) Esedu 

Oppilaitos (esim. Xamk) Mallien jyrsintä puulabrassa 

Oppilaitos (esim. Xamk) Salpaus 

Oppilaitos (esim. Xamk) 
Digiportaat-koulutusta järjestettiin 

täällä 

Oppilaitos (esim. Xamk) Tuotekehitysyhteistyö 

Oppilaitos (esim. Xamk) koulutus 

TE-Toimisto Työttömyys ja luvan hankinta 

TE-Toimisto uudet työntekijät 

TE-Toimisto Te-Lahti 

TE-Toimisto työntekijöiden haku 

TE-Toimisto 
Nuorten vaikeasti työllistyvien työko-

keilu 

TE-Toimisto työvoimapalvelut 

Pro Agria Neuvonta 

Pro Agria Tuen haku 

Pro Agria maatalouden neuvonta 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
Puhelu 
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Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
En tiedä, satunnaisia asioita kysytty 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
neuvonta 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
tilaratkaisut 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
ei juurikan apua 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
rahoituskanavan selvitystyö 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
Markkinointi 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
Toimitila 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
Mäsek 

Kunnan elinkeinotoimi (Mäntyharjun 

kunta tai Mäsek) 
Yritysryhmähankkeen hallinnointi 

Kauppakamari Asiantuntujapalvelut, koulutus 

Kauppakamari koulutus 

Yrittäjäjärjestö SY 

Yrittäjäjärjestö Visit Mjun yhteisö kaikkineen 

Yrittäjäjärjestö 
Korona tuet, yleinen verkostoitumi-

nen 

Yrittäjäjärjestö jäsen 

Yrittäjäjärjestö laki neuvonta 

Yrittäjäjärjestö 
Mäntyharjun ja Etelä-Savon yrittäjät - 

yrittäjätapahtumat 

Muu, mikä? en mitään 
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9. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan keskeisimmät kunnan tarjoamat 

SUORAT yrityspalvelut? Valitse kolme tärkeintä, 1=tärkein. 

Suorat palvelut ovat tyypillisesti neuvontaa, suunnittelua tai tiedonhakua, jota 

kunta tuottaa itse tai ohjaa muille asiantuntijoille. 

Vastaajien määrä: 30 
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 1 2 3 

Yritys-/yrittäjäkohtainen neuvonta 45,46% 18,18% 36,36% 

Aloittavan yrittäjän neuvonta 0% 62,5% 37,5% 

Kasvun ja kehittämisen tukeminen 35,72% 35,71% 28,57% 

Omistajanvaihdospalvelu 0% 0% 100% 

Yrityksen tilaratkaisut (toimitilat, vuokraus ym.) 60% 20% 20% 

Rahoitus- ja investointineuvonta 50% 0% 50% 

Tiedonvälitys 35,72% 28,57% 35,71% 

Selvitystyöt ja julkaisutoiminta 0% 100% 0% 

Yritysten yhteistyö- ja kehittämishankkeet 20% 40% 40% 

 

10. Millainen merkitys kunnan tarjoamilla SUORILLA yrityspalveluilla on 

yrityksenne toimintaan ja kehittämiseen? 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi neuvonta- ja asiantuntijapalveluita 

Vastaajien määrä: 31 

Arvostelijat Passiiviset Suosittelijat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n = 23 n = 5 n = 3 

74,19% 16,13% 9,68% 

8 4 3 3 1 4 0 3 2 2 1 

25,81

% 

12,9

% 

9,68

% 

9,68

% 

3,22

% 

12,9

% 

0

% 

9,68

% 

6,45

% 

6,45

% 

3,23

% 

 

Yhteensä 

Vastauksia NPS Keskiarvo 

31 -65 3,5 
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11. Mitkä ovat näkemyksenne mukaan keskeisimmät kunnan VÄLILLI-

SET yrityspalvelut? Valitse kolme tärkeintä, 1=tärkein. 

Välillisinä yrityspalveluina voidaan pitää sellaisia palveluita tai toimia, joihin 

otetaan esimerkiksi kantaa strategian tasolla. Välillinen yrityspalvelu voi olla 

esimerkiksi linjaus johonkin asiaan, jota toteutetaan useamman tahon toi-

mesta kunnassa. Jotkut palveluista voivat olla sekä suoria että välillisiä palve-

luita. 

Vastaajien määrä: 29 
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 1 2 3 

Kaavoitus 37,5% 50% 12,5% 

Julkiset hankinnat 60% 20% 20% 

Hankepalvelut ja -neuvonta 33,33% 16,67% 50% 

Sijoittumisen markkinointi 0% 50% 50% 

Sijoittumispalvelut (perusinfra, tontit, rakennus-

luvat, työvoiman saanti ym.) 
50% 31,25% 18,75% 

Kunnan organisaation yrittäjyysasenne 29,41% 35,3% 35,29% 

Kunnan ja yritysten välisen yhteistoiminnan ke-

hittäminen 
35,29% 23,53% 41,18% 

Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa 0% 50% 50% 

Tutkimustyö 50% 0% 50% 

Koulutukset 50% 50% 0% 

Erityisosaamista edellyttävä neuvonta 0% 50% 50% 
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12. Millä tasolla seuraavia palveluita pitäisi mielestänne tulevaisuudessa 

olla vähintään saatavilla? 

Valitse yksi (1) palvelutaso per palvelu. 

Vastaajien määrä: 32, valittujen vastausten lukumäärä: 373 
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Vain 

sähköi-

nen 

palvelu 

Pal-

velu 

paikal-

lisesti 

Palvelu 

seudul-

lisesti 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Me-

di-

aani 

Yritys-/yrittäjäkohtai-

nen neuvonta 
2 20 11 32 2,27 2 

Aloittavien yritysten 

neuvonta 
3 16 13 32 2,31 2 

Omistajanvaihdos-

palvelut 
4 7 19 32 2,5 3 

Yrityksen tilaratkai-

sut (tontit, toimitilat 

ym.) 

2 27 3 32 2,03 2 

Rahoitus- ja inves-

tointineuvonta 
6 6 18 32 2,4 3 

Selvitystyöt 8 11 12 32 2,13 2 

Hankepalvelut- ja 

neuvonta 
4 14 12 32 2,27 2 

Kansainvälistyminen 4 2 25 32 2,68 3 

Tutkimustyö 5 4 22 32 2,55 3 

Koulutuspalvelut 6 8 18 32 2,38 3 

Yritysten sijoittumis-

palvelut 
3 20 8 32 2,16 2 

Erityisosaamista 

edellyttävä neu-

vonta 

6 7 17 32 2,37 3 

Yhteensä 53 142 178 32 2,34 2 
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13. Kuinka usein perustason yritysneuvontapalveluita tulisi minimissään 

olla saatavilla kunnassa? (ns. yritysasiamiehen palvelut) 

Vastaajien määrä: 31 

 

 n 
Pro-

sentti 

Joka päivä 6 19,35% 

Muutaman kerran viikossa 7 22,58% 

Ajanvarauksella 12 38,71% 

Neuvontapalveluita tarjoavaa henkilöä ei tarvita. Riittää, että 

yrityksille on kunnassa yhteyshenkilö, joka ohjaa oikealle asi-

antuntijalle tarpeesta riippuen. 

5 16,13% 

Joku muu, mikä? 1 3,23% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaih-

toehdot 
Teksti 

Joku muu, 

mikä? 

Saatavilla. Lyhyesti puhelimitse / sp tai laajemmin ajanva-

rauksella. XX on osoittanut pätevyytensä. 

 


