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EK tutki: mitkä ovat Suomen 
parhaat alueet yrityksille?

10.00 Kuntaranking-tulokset 2017 – kuinka uudistaa kuntia?

Johtava asiantuntija Jari Huovinen, EK

10.20 Mikä selittää Kuopion tuloksia?

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki

10.35 Kuinka palveluyritys uudistaisi Kuopiota?

Toimitusjohtaja Riitta Toivanen, Call Waves Oy

10.45 Mikä Kuopiossa toimii, missä voisi petrata?

Toimitusjohtaja Tomi-Erik Aravirta, Kiinteistö- ja

Ympäristöpalvelut Aravirta Oy

10.55 Ryhtyisinkö yrittäjäksi Kuopion alueella?

Kuopion järjestöjaoston puheenjohtaja Matti Averio,

Itä-Suomen yliopisto

11.05 Keskustelua



Tutkimuksen tavoitteet

• Nostaa esille paikallisten yritysten tarpeita ja näkemyksiä kotikuntansa 

yritysmyönteisyydestä

• Tunnistaa yritysten näkökulmasta eri alueiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita

• Löytää keinoja, joilla kuntapäättäjät voivat vaikuttaa myönteisesti yritysten 

menestykseen ja työllistämiskykyyn

 Lisätä yritysten ja kuntapäättäjien vuorovaikutusta ja yhteistyötä paikallisten 

toimintaympäristöjen kehittämisessä
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Tutkimuksen mittarit

TILASTOTIETO

Kuntatalous

• Tulovero-%

• Toimintamenot / asukas

• Työllisyysaste

Yrittäjyysaktiivisuus

• Yrittäjyysaste

• Yrityksiä / asukas

• Aloittaneet yritykset / yrityskanta

YRITYSKYSELY

Yritysilmasto

• Päätöksenteon yrityslähtöisyys

(mm. yritysvaikutusten arviointi) 

• Yrityspalvelut (yritysten tasapuolinen kohtelu esim. 

toimitila- ja rahoitusratkaisuissa ja 

neuvontapalveluissa)

• Palvelurakenteet (mm. pk-yritysten mahdollisuudet 

osallistua kuntapalveluiden tuottamiseen)

• Yleinen yritysilmapiiri

Sijaintipaikkakunnan sopivuus

Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana

8.2.20174

Tutkimuksen viitekehys



Seutukuntien sijoitus eri osa-alueilla

8.2.20175

Lukuohje

Mitä lähempänä Sininen viiva on 

keskustaa, sen parempi on 

seudun sijoitus osa-alueilla. 

Keltainen alue kuvaa keskitasoa ja 

sitä paremmin menestyviä seutuja 

vertailussa.

Lukuarvot kuvaavat sijoittumista  

25 seutukunnan kesken.

Jos kunta sijoittuu keltaiselle 

alueelle, on se kyseisellä mittarilla 

vertailun puoliväliä tai sitä 

parempi”

Keskitaso

2015

2017

Kysely

Tilasto Sijainti
Yritysilmasto-

väittämät

Yrittäjyys-

aktiivisuus

Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

25.

15.

10.

20.

seutukunta
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Seutukuntien ranking 1-25  *)
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Mikkeli Lahti Pori Kokkola Raasepori Lappeenranta Rovaniemi Kemi-Tornio Savonlinna Kotka-Hamina Kouvola Kajaani

*) Vertailussa on mukana yhteensä 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia. Uusina seutukuntina mukana vertailussa ovat Kokkolan ja Kemi-Tornion seutukunnat, joista ei löydy vertailutietoa vuodelta 2015.

Seutukuntien pistemäärät on taulukossa pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. Mikäli useampi seutu on saanut saman pistemäärän, on järjestys määräytynyt desimaalien perusteella.

Kokonaispisteet 2017 Sijoitus 2015
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Sijoitus 2017

8.2.20176

12.

Kuopio



8.2.20177

Kuopion seutukunta

• Seudun tuloksissa vain pieniä 

muutoksia vuodesta 2015

• Yritysjohtajien näkemykset 

myönteisempiä kuin mitä 

tilastovertailusta voisi odottaa

• Toimintaympäristön vakaus ja 

onnistunut aseman 

säilyttäminen nostaa Kuopion 

seudun kokonaissijoitusta 

pykälällä

Keskitaso

2015

2017

Kysely

Tilasto Sijainti
Yritysilmasto-

väittämät

Yrittäjyys-

aktiivisuus

Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

25.

15.

10.

20.

seutukunta

SIJOITUS 12. – yritykset keskimääräistä tyytyväisempiä

Aluekunnat

Kuopio

Siilinjärvi



Elinkeinopolitiikka Palvelurakenteet

8.2.20178

Kuopion seutukunta, Yritykset koko maata tyytyväisempiä

Saldoluku: hyvänä tilanteen näkevät, % - huonoksi tilanteen arvioivat, %

Yleinen yritysilmapiiri Päätöksenteon 

yrityslähtöisyys

Yrityspalvelut
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• Yritysmyönteisyys

• Yrittäjyystuntemus

• Yritysten tarpeiden tunnistaminen 

• Päätösten yritysvaikutusarvioinnit

• Yrityslähtöiset toimintatavat

• Yrityspalvelujen toimivuus

• Yritysten tasapuolinen ja 

oikeudenmukainen kohtelu

• Julkiset hankinnat

• Yritysten mahdollisuudet kunta-

palvelujen tuottajina



9. Joensuun seutukunta 14. Mikkelin seutukunta
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Vertailussa Joensuun, Kuopion ja Mikkelin seutukunnat
Seutukuntien sijoitus tutkimuksen osa-alueilla (mitä lähempänä kuvion keskustaa sen parempi)

12. Kuopion seutukunta

Sijainti Yritysilmasto-

väittämät

Yrittäjyys-

aktiivisuus
Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

25.

15.

10.

20.

Sijainti Yritysilmasto-

väittämät

Yrittäjyys-

aktiivisuus
Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

25.

15.

10.

20.

Sijainti Yritysilmasto-

väittämät

Yrittäjyys-

aktiivisuus
Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

25.

15.

10.

20.

Keskitaso20152017 Kysely Tilasto



1. Seinäjoen seutukunta 25. Kajaanin seutukunta
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Ääripäät – yksikään seutu ei ole paras
tai heikoin kaikilla osa-alueilla
Seutukuntien sijoitus tutkimuksen osa-alueilla (mitä lähempänä kuvion keskustaa sen parempi)

Sijainti Yritysilmasto-

väittämät

Yrittäjyys-

aktiivisuus
Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

25.

15.

10.

20.

Keskitaso20152017 Kysely Tilasto

Sijainti Yritysilmasto-

väittämät

Yrittäjyys-

aktiivisuus
Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

25.

15.

10.

20.
Yrittäjyys-

aktiivisuus
Elinkeino-

politiikka

Kuntatalous

15.

10.

20.

11. Ylä-Savon seutukunta

Sijainti Yritysilmasto-

väittämät

25.



Hyvän yritysilmaston elementit

 Päätöksenteon 

yritysvaikutukset arvioidaan

 Yritykset mukana tuottamassa 

kuntapalveluita

 Yrityksiä kohdellaan

tasapuolisesti

 Korkea

yrittäjyysaktiivisuus

 Monipuolista

yritystoimintaa

 Kuntatalous

tasapainossa
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Avoin palaute yritysten tämänhetkisestä 
toimintaympäristöstä ja yritysilmastosta kotikunnassaan

• Avopalautteessa korostuivat mm. seuraavat seikat

1. Kilpailutuksen toimimattomuus (lähes 50 mainintaa)

2. Kunnan vähäinen kiinnostus/arvostus (pk-)yrityksiä kohtaan (lähes 50 mainintaa)

3. Kaavoitukseen liittyvä joustamattomuus ja hitaus (lähes 30 mainintaa)

4. Hankaluudet saada osaavaa työvoimaa (parikymmentä mainintaa)

5. Lupaprosessien hitaus ja byrokraattisuus (alle parikymmentä mainintaa)

6. Liikenneratkaisujen puutteellisuus (alle parikymmentä mainintaa)

7. Kiinteistöverot, vesimaksut yms. kunnallismaksut (alle parikymmentä mainintaa) 

• Avopalautetta antoi 416 yritystä

8.2.201712



”Elinkeinotoimi on ottanut 

yrityksiä hienosti mukaan 

pohtimaan kaavoituksen 

uudistamista”
Infra-alan yritys, Seinäjoki 



”Paikallisilla toimijoilla ja 

yrittäjyydellä on suuri merkitys 

seutukunnan elinvoimaisuuteen. 

Pienikin kunta voi menestyä, jos 

päätöksenteko on yrittäjä-

myönteistä.”
Muut palvelut, Äänekosken seutukunta, 

10-49 hlöstö 



”Yritykseni toimii pienessä maaseutu-

keskuksessa suuren kaupungin kupeessa. 

Paikallisia palveluja on jonkin verran ehditty 

siirtää kaupunkialueelle, mikä on vaikuttanut 

yritykseni menestymiseen. Pelkään, että 

maakuntauudistuksen myötä entistä 

enemmän palveluita siirretään kaupunkiin, 

jolloin oma yritykseni ainakin on pulassa 

asiakkaiden vähenemisen myötä!”

Muut palvelut, Kuopion seutukunta, alle 5 hlöstö



Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto ja analyysit

• Tutkimuksessa alueiden saama kokonaisindeksi muodostuu 

tilastomuuttujista (2/3) ja yrityskyselystä (1/3)

• Tilastoissa käytettiin vuoden 2016 aluejakoa ja tuoreimpia 

saatavilla olevia kokonaisen kalenterivuoden tilastotietoja. 

– Tilastokeskuksen keräämissä tiedoissa käytettiin lähteinä 

yrittäjyys- ja työllisyysasteiden osalta Tilastokeskuksen 

työssäkäyntitilastoa ja muiden muuttujien kohdalla pääosin 

yritysrekisteriin pohjautuvia tilastoja ja kuntataloustilastoja. 

• Yrityskyselyyn vastasi yhteensä 2 206 EK:n jäsenyritystä eri 

puolilta Suomea.

– Kyselyaineiston seutu- ja kuntatarkasteluissa  

satunnaisvaihtelu minimoitiin käyttämällä analyyseissä ns. 

liukuvaa keskiarvoa kolmesta viimeisimmästä 

kuntarankingkyselystä. Menetelmä tekee vertailusta 

luotettavamman ja vähentää satunnaisvaihtelua, mutta 

huomioi silti merkittävät muutokset yritysjohtajien 

mielipiteissä.

Tutkimuksen rajaukset

• Tutkimukseen valitut tilastomuuttujat eivät kuvaa tyhjentävästi 

kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kuntien 

toimintaedellytyksiin ja / tai yritysten toimintaympäristöön.

• Mahdolliset yksittäiset muutokset kunta- tai seutukuntarajoissa 

voivat heikentää jonkin verran tulosten vertailukelpoisuutta 

suhteessa edellisvuosien aineistoihin.

• Tutkimuksen tulokset ovat luonteeltaan suuntaa-antavia.

8.2.201716



Kuntavaalikeskustelun lähtökohta: 
Toimiva ja yrittäjämyönteinen kunta



EK:n lähtökohta kuntavaalikeskusteluun

MUUTOS LUO

UUSIA PALVELUJA JA

YRITTÄJYYTTÄ

Kunnilla ei enää ole 

varaa nykyisiin 

palveluihin. Siksi palvelut 

on järjestettävä uudella 

tavalla. Muutos on 

mahdollisuus parempiin 

kuntapalveluihin. 

LÄHTÖKOHTANA

ON KUNTALAISTEN 

HYVINVOINTI

Lähtökohtana on 

kuntalaisten arjen 

parantaminen, ei 

vastakkainasettelu 

julkisen ja yksityisen 

välillä.

KUMPPANEINA JULKISET 

JA YKSITYISET TOIMIJAT 

TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN

Toimivassa kunnassa 

julkiset ja yksityiset 

toimijat muodostavat 

palvelukokonaisuuden, 

josta hyötyvät niin kunta, 

palveluntarjoajat kuin 

asukkaat. 

KUNNAN TULISI OLLA 

YRITYKSILLE SUOTUISA 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yritysmyönteisessä 

kunnassa syntyy uusien 

työpaikkojen ja kasvun 

kautta hyvinvointia 

kaikille.

8.2.201718



Yrittäjämyönteinen toimiva kunta:

• Ei toimi itse markkinoilla, vaan luo edellytyksiä tasapuoliselle kilpailulle.

Hyödyntää hankinnoissa myös pk-yrityksiä, lisää kuntalaisten valinnanvapautta

• Opastaa aktiivisesti yrittämisen eri vaiheissa ja tarjoaa yrityksille ratkaisuja.

Ottaa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioon yritysvaikutusten arvioinnin. 

• Kaavoittaa ja luvittaa joustavasti

• Huolehtii infrastaan, toimivasta yhdyskuntatekniikasta ja korjaa niitä suunnitelmallisesti. 

Korjausvelka pysyy kurissa – ja kuntatalous tasapainossa.

• Hyödyntää digitalisaatiota ja uutta tekniikkaa sekä pyrkii tehostamaan toimintaansa

kaikin tavoin.
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https://vimeo.com/203074166/48b689401b

https://vimeo.com/203074166/48b689401b



