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Keskikokoisten maakuntakeskusten/seutukuntien elinvoimaisuus on mm. vallitsevien 

megatrendien, erityisesti kaupungistumisen ja ikääntymisen, vaikutuksesta kehittynyt 

huonompaan suuntaan. Poikkeusta ei tee Mikkelin seutukunta, jonka väkiluku on laskenut 

aikavälillä 2004 - 2014 yhteensä 2,8 % ja laskee ennusteiden mukaan vuoteen 2040 

mennessä 5 % lisää. Seutukunnalla ja erityisesti sen keskuskaupungissa harjoitetulla 

elinkeinopolitiikalla on ratkaiseva merkitys alueen elinvoimaisuuden parantamisessa.  

Tässä tapaustutkimuksessa selvitetään Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytilaa yrittäjille, 

yritysjohtajille, virkamiehille ja päättäjille suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Tutkimusta 

täydentää elinkeinopolitiikan keskeisille päättäjille suoritetut haastattelut.  

Työn tavoitteena oli nykytilan ymmärtämisen avulla vastata keskeisiin 

tutkimuskysymyksiin. Mikkelin elinkeinopolitiikan saamat arviot kyselyssä olivat kaikilla 

mitatuilla osa-alueilla heikot tai tyydyttävät. Mikkeli ei käytä täysimääräisesti sillä olevaa 

mahdollisuutta vaikuttaa elinkeinopolitiikkaan ja siten alueen elinvoimaisuuteen. 

Elinkeinopolitiikan osapuolet kuitenkin tiedostavat tilanteen ja muutokseen on yhteinen 

tahtotila. Elinkeinopolitiikan kärkiteemat on tunnistettu ja niille on saatu prioriteettijärjestys. 

Toteutusohjelmat ja täytäntöönpano ovat vielä alkuvaiheessa. Johtajuuteen ja viestintään 

tulee panostaa voimallisesti. 
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Economical vitality of middle size regional centers and their main cities has impaired due to 

impact of global western megatrends, specially aging and urbanization. Mikkeli region is 

one of those suffering areas. Number of inhabitants at Mikkeli region has decreased 2,8 % 

during the period of 2004 to 2014. It has been predicted that falling will continue and it will 

drop another 5 % before the year 2040. Means of the economic policy has major role and 

effect on how economical vitality will and can develop at the region and its main city. 

In this case study we find out the present state of economic policy, entrepreneurship policy 

and business climate at the city of Mikkeli. Research was carried out with questionnaire 

supplied to entrepreneurs, company executives, public servants and policy makers. Study 

was supplemented with interviews carried out with main policy makers of economic policy. 

The aim of the study was to provide answers to crucial research questions by understanding 

the present state. The study results of economic policy carried out at Mikkeli were poor or 

satisfactory in all measured sectors. Mikkeli does not fully use it´s opportunity to influence 

the business policy and thus the vitality of the region. However, parties acknowledge the 

situation and there is a common will to change the current position. Main themes of coming 

economic policy have been identified with priority order. Implementation programs and 

implementation are still in the early stages. Particular attention needs to be paid to 

communication and leadership. 
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ALKUSANAT 

 

Pitkään Mikkelissä eläneenä ja vaikuttaneena olen huolissani seutukuntamme kehityksestä 

ja tulevaisuudesta. LUT:n kurssi ”Yrittäjyyspolitiikka ja yrittäjyyden edistäminen” tarjosi 

mahdollisuuden tutkia Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytilaa. Harjoitustyö synnytti kipinän 

pureutua aiheeseen syvällisemmin ja johti tähän tuotokseen. Toivon sen herättävän avointa 

ja rakentavaa keskustelua sekä johtavan toimiin laajalla rintamalla. 

Tutkimuksen pohjana on ryhmätyönä huhtikuussa 2017 suorittamamme kyselyn aineisto. 

Kiitokset ryhmällemme luvasta käyttää materiaalia osana tätä työtä. Sain marraskuussa 2017 

kyselyyn lisää vastauksia kaikilta haastatteluun valituilta henkilöiltä. Erityinen kiitos heille 

nopeasti järjestyneistä tapaamisista ja aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseen. 

Kiitos Mikkelin kaupungille avoimesta tiedonsaannista, myönteisestä suhtautumisesta ja 

kannustamisesta. Pahoitteluni tuotokseni viivästymistä suunnitellusta aikataulusta, mutta 

työn tulokset ja sisältö ovat pysyneet kuitenkin valitettavan tuoreena. Viimeisimmän ELPO 

-kyselyn tulosten mukaan suunta ei ole vielä kääntynyt parempaan ja uusin (2018) 

väestöennustekaan ei lupaa helpotusta.  

Opiskelu aikuisiällä työn lomassa asettaa runsaasti haasteita niin itselle kuin lähipiirille. 

Kiitos perheelleni, ystävilleni ja työyhteisöilleni, olette sietäneet ja kannustaneet pari vuotta 

kestänyttä opiskelutaivaltani. 

Lämmin kiitos professori KTT Timo Pihkalalle kannustuksesta, neuvoista ja keskusteluista. 

Kiitos myös työni tarkastajalle tutkijatohtori KTT Elena Ruskovaaralle asiantuntevasta ja 

hyvästä kommentoinnista työni saattamiseksi päätökseen. Lopuksi iso kiitos kaikille 

kurssilaisilleni, alussa syntynyt yhteishenki ja tekemisen meininki kantoi. Kaikki on 

mahdollista. 

Mikkelissä 22.11.2018 
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1 JOHDANTO 

1.1 Miksi tämä aihe? 

 

Henkilökohtainen kiinnostus ja huoli Mikkelin kehittymisestä seutukuntana 

elinvoimaisempaan suuntaan antoi sykäyksen tutkia aihetta elinkeinopolitiikan 

näkökulmasta. Valintaan vaikuttivat painavasti työn tilaajan Mikkelin kaupungin kiinnostus 

elinkeinopolitiikan nykytilan syvällisempään selvittämiseen. Kaupungin kiinnostukseen 

vaikutti merkittävästi keväällä 2017 tehty esiselvitys aiheesta osana Lappeenrannan 

Teknillisen Yliopiston (LUT) Yrittäjyyspolitiikka ja yrittäjyyden edistäminen -kurssiamme. 

Seuraavassa kappaleessa on esitetty taustatietoa lähtötilanteesta. 

 

1.2 Tausta 

 

Yhteiskuntaamme ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat voimakkaasti erilaiset megatrendit (mm. 

Sitra 2017, Etelä-Savo Ennakoi) kuten globaalitalous, digi -murros, kaupungistuminen, 

sinkkutalous, ilmaston muutos, väestön ikääntyminen ja vastuullisuus. Kaupungistuminen 

on vaikuttanut Suomessakin jo vuosikymmeniä, ja kehityssuunta on edelleen voimistuva 

(Aro 2016 ja 2017). Maakuntien keskisuurille keskuskaupungeille kaupungistuminen 

yhdessä sitä kehityssuuntaa tukevien muiden megatrendien kanssa on aiheuttanut ja 

aiheuttaa kasvavia paineita ja kovaa kilpailua elinvoimaisuuden säilyttämiseksi (Aro 2017, 

Halonen 2017). Mikkeli ei ole tässä joukossa poikkeus, vaan se taistelee maakunnan 

vähenevän väkiluvun (taulukko 1) ja sitä myötä pienenevän ostovoiman ja elinvoimaisuuden 

kanssa. Mikkelin väkiluku ei ole vähentynyt maakuntaa vastaavasti, mutta se ei ole 

myöskään pystynyt kasvamaan (SVT 2015 ja 2005, Etelä-Savon Maakuntaliitto 2016) ja 

poimimaan satoa maakunnan sisäisestä tai ulkoisesta muuttoliikkeestä. Kasvukeskukset ovat 

olleet vetovoimaisempia (SVT 2015 ja 2005). 
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Taulukko 1. Mikkelin ja Etelä-Savon maakunnan väkiluvun kehitys ja ennuste vuoteen 2040 asti (SVT 

väestökehitys 2015 tilastoista poimittu ja muokattu) 

 

ETELÄ-SAVON  2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 muutos 

MAAKUNTA  151 562 150 484 146 084 142 654 139 822  137 182 134 523 -11,2 % 

Mikkelin seutukunta    73 028    72 810    72 010    71 416    70 860    70 203    69 399 -5,0 % 

..Hirvensalmi      2 326      2 307      2 203      2 138      2 094      2 060      2 024 -13,0 % 

..Kangasniemi     5 693      5 613      5 324      5 108      4 924      4 763      4 622 -18,8 % 

..Mikkeli       54 605    54 613    54 690    54 751    54 713    54 495    54 093 -0,9 % 

..Mäntyharju      6 266      6 216      6 023      5 869      5 742      5 621      5 502 -12,2 % 

..Pertunmaa     1 832      1 808      1 712      1 633      1 575      1 537      1 504 -17,9 % 

..Puumala     2 306      2 253      2 058      1 917      1 812      1 727      1 654 -28,3 % 

Pieksämäen seutuk.    30 845    30 465     28 84    27 578    26 545    25 622    24 779 -19,7 % 

..Joroinen     5 178      5 126      4 923      4 755      4 610      4 479      4 361 -15,8 % 

..Juva     6 616      6 520      6 093      5 747      5 471      5 227      5 006 -24,3 % 

..Pieksämäki   19 051    18 819    17 825    17 076    16 464    15 916    15 412 -19,1 % 

Savonlinnan seutuk.     47 689    47 209    45 233    43 660    42 417    41 357    40 345 -15,4 % 

..Enonkoski     1 503      1 481      1 401      1 339      1 287      1 241      1 197 -20,4 % 

..Heinävesi     3 638      3 565      3 267      3 042      2 877      2 754      2 658 -26,9 % 

..Rantasalmi     3 815      3 757      3 527      3 342      3 199      3 080      2 973 -22,1 % 

..Savonlinna     35 944    35 655    34 460    33 505    32 726      2 036    31 344 -12,8 % 

..Sulkava      2 789      2 751      2 578      2 432      2 328      2 246      2 173  -22,1 % 

 

Etelä-Savon maakunnan kehitysluvut ovat ennusteiden mukaan Suomen toiseksi 

heikoimmat. Tarkasteltaessa koko Suomen tilastoja havaitaan, että kun vetää linjan 

Porvoosta Ouluun, niin sen itä- ja pohjoispuolella on yhteensä kahdeksan maakuntaa, joista 

vain Keski-Suomen maakunnan väkiluku kasvaa (+1,2 %) ja kaikissa muissa laskee (-0,3 %   

-13,7 %). Tämän karkeasti esitetyn linjan länsipuolella on yhteensä 11 maakuntaa (ml. 

Ahvenanmaa) joista vain kahdessa ennusteen mukaan väkiluku laskee (-0,5 % ja -4,5%) ja 

vastaavasti kaikilla muilla nousee (+0,3%...+19,4%). Ennusteen mukaan koko maan 

väkiluku kasvaa vuoteen 2040 mennessä 7 %, ollen 5 861 491 henkeä. (SVT 2015).  

 

Uusimman 16. marraskuuta 2018 ilmestyneen ennusteen mukaan Suomen väkiluku on 5 601 

713 henkeä vuonna 2040 ja 5 370 501 henkeä vuonna 2070 (SVT 2018). Ennuste väkiluvun 

kasvukehityksestä on heikentynyt.  
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Megatrendien lisäksi kuntien lakisääteinen tehtäväkenttä muuttuu vireillä olevan 

maakuntauudistuksen vuoksi. Maakuntien järjestelyvastuulle siirtyvät mm. sosiaali- ja 

terveydenhuollonpalvelut, pelastustoimi, maataloushallinto, ympäristöterveydenhuolto, 

työvoimapalvelut ja elinkeinojen edistäminen. Maakuntauudistuksen vaatimat lakiesitykset 

tulevat käsiteltäväksi eduskunnassa syysistuntokaudella 2018 ja eduskunnan on tarkoitus 

päättää niistä joulukuussa 2018. Lakien mukaisten maakuntien tuottamien palvelujen 

järjestämisvastuu alkaisi 1.1.2021 (Valtioneuvosto 27.6.2018). Aikataulun toteutuminen 

näyttää tämän työn valmistumishetkellä, marraskuussa 2018, epätodennäköiseltä. 

 

Keskikokoisten kaupunkien ja sen eri toimijoiden resurssit ovat rajalliset ja tulosten 

aikaansaamisen ja onnistumisien kannalta voimavarat tulisi kohdistaa samansuuntaisesti ja 

aikaisesti. Onko Mikkelissä toimittu näin? 

 

Mikkelin talousalueella on koettu epäonnistumisia mutta paljon myös onnistumisia: 

viitostien toteutuneet ja työn alla olevat projektit, yhteistyö ja tuloksellisuus Kaakkois-

Suomen Ammattikorkeakoulun kanssa, kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden 

parantaminen toriparkin ja uusien ostoskeskusten avauduttua (2010-2012), Asuntomessut 

2017 Mikkelissä, Stadium Areenan toteutus (2018) Memory Campus ja Digital -Mikkeli 

hankkeet (2013-), Biopellettitehdas-hanke (2017), Yliopistokeskus (2004-) ja sen uudet 

professuurit (2017-), jne. Edellä esitetyn listan ja monien muiden toimenpiteiden ja 

onnistumisten ansiosta Mikkelin talousalue on pystynyt pitämään asemansa suhteessa 

muihin keskisuuriin kaupunkeihin (Etelä-Savon Maakuntaliitto). 

 

Kasvun ja kehittymisen näkökulmasta Mikkelin on päästävä kasvavien kaupunkien ja 

talousalueiden joukkoon. Väestökehitys ja työttömyyslukujen kehitys on nähtävissä 

taulukoissa 1 ja 2. Kirjoittajan oletus on, että olemme vedenjakajalla, jossa aikaikkuna on 

vielä avoinna tai ainakin raollaan kurssin muuttamiseksi kasvu-uralle. Vaihtoehtona on hidas 

kuihtuminen ja taantuminen pääkaupunkiseudun ekoreservaatiksi. 

Taulukko 2. Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Etelä-Savon kunnissa (Etelä-Savon Maakuntaliitto 

työllisyyskatsaus kesäkuu 2017) 
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Mikkelin ja sen talousalueen myönteinen kehitys vaatii kaikilta alueella toimivilta kunnilta 

ja toimijoilta sitoutumista ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkimistä. Mikkelin menestyminen ei 

ole pois maakunnalta ja talousalueelta. Väittämä toimii myös kääntäen eli mitä paremmin 

maakunta ja talousalue kehittyvät, sen paremmin myös Mikkeli kehittyy. Onko Etelä-

Savossa tunnustettu tosiasia, että ilman menestyvää maakuntakeskusta ei maakuntakaan voi 

pärjätä. Tämä edellyttää parempaa yhteisymmärrystä maakunnan kaupunkien Mikkelin, 

Savonlinnan ja Pieksämäen kesken. Kaupunkien välistä yhteistyötä sivutaan hyvin ohuesti 

tutkimuksessa, mutta muutoin keskuskaupunkien välinen yhteistyö rajataan työn 

ulkopuolelle. 

 

1.3 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda tiivis ja käytännönläheinen katsaus elinkeinopolitiikan 

nykytilaan Mikkelin seudulla. Oletuksena on, että kyselyjen ja haastattelujen perusteella on 

löydettävissä merkittäviä tai keskeisiä elinkeinopolitiikan sisältöön vaikuttavia tekijöitä ja 

rajauksia, joilla on tai joiden pohjalle voidaan rakentaa laaja konsensus. Toivottavasti löydös 

on sellainen, että sen voi nostaa yhteisen tekemisen keskiöön. Ensisijainen tavoite on auttaa 

työn tilaajaa kehittämään ja tehostamaan elinkeinopolitiikkaansa. 
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Toissijainen tavoite on synnyttää laajempaakin keskustelua onnistuneen elinkeinopolitiikan 

merkityksestä maakuntakeskukselle ja siitä, miten runsaslukuisen toimijoiden joukon on 

osallistuttava elinkeinopolitiikan toteutukseen, kuten kaaviossa 1 on esitetty. 

 

Kaavion 1 käsitekartassa kirjoittaja pyrkii hahmottamaan kunnan elinkeinopolitiikkaan, sen 

syntyyn, päätöksentekoon, toteutukseen ja seurantaan vaikuttavia tekijöitä. Esitystä voidaan 

kutsua Mikkelin elinkeinopolitiikan toimintakehykseksi. 

 

Menestyvän elinkeinopolitiikan ansiosta syntyvän elinvoimaisuuden ratkaisevat kaikki 

kaavion oikeassa laidassa esitetyt toimijat. Kun näiden toimijoiden elinkeinopoliittinen 

tavoitetila on sama ja keskeisillä toimijoilla on omissa strategioissaan siihen yhtenevät 

tavoitteet sekä niiden mukainen toteutus, on Mikkelin elinkeinopolitiikka helppo rakentaa 

niiden päälle. Tällöin ”imuohjaus” toimii ja onnistumisen edellytykset ovat erinomaiset. 

 

Kirjoittajan näkemyksen mukaan kaavion vasemmalla puolella olevat toimijat ja asiat 

heijastuvat olemassaolollaan voimakkaasti elinkeinopolitiikkaan ja -strategiaan, mutta eivät 

lobbaa tai pyri vaikuttamaan minkään yksittäisen kunnan tai alueen valintoihin 

elinkeinopolitiikan ja -strategian sisällön suhteen. Tähän tulkintaan perustuen näiden 

toimijoiden syvällisempi tarkastelu rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Onnistuneella ja samansuuntaisella ”yhteen hiilen” puhaltavalla elinkeinopolitiikalla on 

erittäin suuri merkitys. Toteuttaminen on omissa käsissä eikä ole juurikaan riippuvainen 

valtion tai kilpailevien kaupunkien ja talousalueiden toimista. Tutkimuksen lähtökohtana ei 

ole kaivaa epäonnistumisia ja etsiä syyllisiä tai mollata nykytilaa. Tutkimuksen lähtökohtana 

on aito huoli siitä, että talousalueen nykyinen meno ei ole riittävää nopeasti muuttuneessa ja 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Jotakin on tehtävä paremmin ja nopeammin. 

 

Kirjoittajan olettamana on, että eri toimijat työskentelevät päämäärätietoisesti tavoitteidensa 

saavuttamiseksi, mutta toimijoiden tavoitteiden suunnan ollessa epäyhtenäinen ei haluttua 

tulosta tai tavoitetta saavuteta. Tutkimuksen tavoitteena on osaltaan auttaa yhteisen suunnan 

löytämisessä. 
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Maakunnan kolmen kaupungin välinen yhteistyö ja sen tuomat mahdollisuudet ja uhat 

Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytilaan ja tulevaisuuden suuntaviivoihin rajataan tämän 

työn ulkopuolelle. 

 

Rajaus Mikkelin elinkeinopolitiikkaa koskevien julkisten lähteiden tarkasteluun perustuu 

materiaaliin ja päätöksiin, jotka on tehty ennen 1.1.2018. Osa näistä päätöksistä on voinut 

tulla julkisesti saataville vasta tammikuun alussa 2018. Päätökset jotka ovat tulleet saataville 

tämän ajankohdan jälkeen, ei ole otettu huomioon tässä tutkimuksessa Tässä työssä julkisina 

lähteinä on käytetty ainoastaan www -verkosta saatavilla olleita dokumentteja. 

 

Haastattelussa nauhoitettujen avoimien kysymysten purkaminen ja systemaattinen käsittely 

eli litterointi rajataan työn ulkopuolelle johtuen diplomityön laajuudesta. Haastatteluista 

tehdyt koosteet on litteroitu ja tuloksia on esitelty luvussa 5.4.2. ja pohdintaa luvussa 6.2. 
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Kaavio 1. Mikkelin elinkeinopolitiikan toimintakehys käsitekarttana, © Jyrki Peltonen 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja menetelmät 

 

Tutkimuksessa paneudutaan yhden kaupungin ja talousalueen tutkimusongelman 

selvittämiseen lukuisia eri menetelmiä käyttäen, jossa myös kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset 

menetelmät tulevat hyödynnetyksi. Kokeellinen tutkimus ei sovellu lainkaan tämän 

tutkimuksen strategiaksi. Survey -tutkimusstrategia voisi tietyin rajauksin olla mahdollinen, 

mutta tiukasti strukturoitu ja standardoitu lähestyminen ei toimisi niin hyvin kuin soveltava 

tapaustutkimus valitun tutkimusilmiön kuvaamisessa ja selvittämisessä. 

 

Tutkimuksen toteuttamisen näkökulmasta on tarkasteltava myös, soveltuuko tutkittavan 

ilmiön työstämiseen kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen tutkimusote vai kenties molemmat. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat keskeisiä johtopäätökset aiemmista tutkimuksista ja 

teorioista, hypoteesin esittäminen, käsitteiden määrittely, koejärjestelyjen tai aineiston 

keruun suunnitelmallisuus (sovelluttava määrälliseen ja numeeriseen mittaamiseen), 

koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöiden valinta (perusjoukko ja otos), muuttujat 

taulukkomuotoon ja tilastollinen käsittely) sekä päätelmien teko havaintoaineiston 

tilastolliseen analysointiin perustuen. (Hirsijärvi ym. 2016, 140) 

 

Vastaavasti kvalitatiivisessa tutkimuksessa tyypillisiä piirteitä ovat: Tutkimus on 

luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineistoa kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa. Suositaan ihmisiä tiedonkeruun instrumenttina käyttämällä 

tarvittaessa apuna lomakkeita ja testejä. Käytetään induktiivisia analyysejä, tutkija ei määrää 

mikä on tärkeää. Laadullisten metodien käyttöä aineiston hankinnassa ovat mm. 

teemahaastattelut, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut, ja erilaisten dokumenttien ja 

tekstien diskursiiviset analyysit. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei 

satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen 

edetessä, muuttuu joustavasti olosuhteiden mukaisesti. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina 

ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. (Hirsijärvi ym. 2016, 164) 

 

Edellä esitettyjen tunnusomaisten piirteiden perusteella tähän tutkimukseen sovelletaan 

pääsääntöisesti kvalitatiivista tutkimustapaa, jota kvantitatiivinen täydentää. Kuten 
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Hirsijärvi ym. (2016, 136-137) toteavat, eivät nämä kaksi tutkimustapaa ole toisilleen 

vastakkaisia vaan niitä voidaan menestyksellisesti käyttää toisiaan täydentäen. 
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2 TUTKIMUKSEN KESKEINEN TEORIA JA KÄSITTEET 

 

2.1 Elinkeinopolitiikan käsitteellinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoria ja käsitteellinen viitekehys on esitetty kuvassa 1. Kuvan keskiössä on 

elinkeinopolitiikka jonka tulisi vaikuttaa siihen, miten Alueellinen kehittäminen ja 

verkostot, Oppivat alueet, Yrittäjyyspolitiikka ja Innovaatiopolitiikka laativat ja toteuttavat 

omat strategiansa. Vastaavasti nämä ympäröivät tekijät vaikuttavat elinkeinopolitiikan 

muotoutumiseen ja toteutumiseen. Kuvassa esitetyt toiminnot ovat symbioosissa keskenään. 

Elinkeinopolitiikka on vahvassa vuorovaikutuksessa kaikkien osa-alueiden kanssa ohjaten 

niitä. Tässä tutkimuksessa keskeisiksi ympäristötekijöiksi on valittu Oppivat alueet, 

Aluekehittäminen ja -verkostot, Innovaatiopolitiikka ja Yrittäjyyspolitiikka. (Barca ym. 

2012, Ruotsalainen 2011, Sotarauta 2010, Virkkala 2004). 

 

Elinkeinopolitiikan viitekehys

Alueellinen 
kehittäminen

ja verkostot

Oppivat 
alueet

Yrittäjyys-

politiikka

Innovaatio-

politiikka

JP 31.10.2017

Elinkeino-
politiikka

Kuva 1. Elinkeinopolitiikan viitekehyksen rajaus tässä tutkimuksessa (Peltonen 2017) 
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Alueellisella kehittämisellä ja verkostoilla ymmärretään niitä toimenpiteitä ja toimijoita, 

jotka toimillaan pystyvät edistämään alueen kehittämistä ja panosten ohjaamista erityisesti 

valituille painopistealueille. Verkostoitumalla ja yhdensuuntaisella toiminnalla tulosten 

saavutettavuus on tehokkaampaa. (Sotarauta 2010) 

 

Oppivat alueet on suhteellisen uusi käsite, ja sillä ymmärretään toisaalta miten oppilaitokset 

pystyvät vastaamaan elinkeinopolitiikan tarpeita ja toisaalta osaamisklustereita, jotka 

synnyttävät lisää osaamista. (Virkkala 2004) 

 

Yrittäjyyspolitiikalla tarkoitetaan kaikkia niitä yhteiskunnan, yhteisöjen, EU:n ja 

kasvatusorganisaatioiden toimintaa, joilla pyritään edistämään yrittäjyyden menestymisen 

edellytyksiä. (EU Vihreä Kirja 2003 ) 

 

2.2 Elinkeinopolitiikka 

 

Suomessa elinkeinopolitiikka määritellään yleisellä tasolla yleensä sellaisiksi kunnan 

toimenpiteiksi, joilla pyritään elinkeinojen edistämiseen kunnan verotulojen kasvattamiseksi 

ja sitä kautta tarjotaan kuntalaisille parempia palveluja. Elinkeinopolitiikalle ei kuitenkaan 

ole yksiselitteistä määritelmää, lisäksi se vaihtelee sen mukaan, mikä on tutkimuksen 

päätavoite (Ruotsalainen 2011, 15). 

 

Toinen tapa määritellä elinkeinopolitiikka on Sotaraudan ja Linnamaan (1997, 42) mukaan: 

”Paikallinen elinkeinopolitiikka on kunta- ja seututasolla tapahtuvaa eri yhteiskuntaelämän 

alojen erilaisten intressiryhmien (potentiaalisesti ristiriitaisten) päämäärien, strategioiden ja 

keinojen yhteensovittamista ja toiminnan koordinoimista elinkeinotoiminnan 

edistämiseksi”. Tämä näkemys korostaa yhteistyötä ja verkottumista. 

 

Toisaalta elinkeinopolitiikan voi määritellä kuten Pirkkola tutkimuksessaan (1997, 42,46): 

”Kunnan elinkeinopolitiikka on se ajan ja paikan mukaan muuttuva kokoelma toimenpiteitä, 

joilla kunta pyrkii edistämään paikallisen elinkeinoelämän kehittymistä.” Paikallisen 

elinkeinopolitiikan perustehtävänä on työpaikkojen luominen tai olemassa olevien 
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työpaikkojen säilyttäminen sekä paikallistalouden aktivoiminen.” Pirkkolan näkemys 

korostaa aikaan ja paikkaan pohjautuvaa elinkeinopolitiikkaa. 

 

Filppula (2008, 36-37) toteaa: ”Kunnallinen elinkeinopolitiikka tarkoittaa kunnallista 

kokonaisvaltaista omaehtoista elinkeinopolitiikkaa, joka on innovatiivista, olemassa olevan 

yritystoiminnan kannustamista ja huomioimista, uuden yritystoiminnan etsimistä, 

kehittämistä ja synnyttämistä, toimi- ja yritystilojen rakentamista yrityksille, tarvittaessa 

tukitoimenpiteitä ja niiden kehittämistä yhteistyössä valtion ja EU:n kanssa. 

Kokonaisvaltaisella omaehtoisella elinkeinopolitiikalla annetaan tilaa, uudistetaan 

koulutusta, luodaan uusia työpaikkoja, varmistetaan kansalaisten hyvinvointia, varmistetaan 

taloudellinen pohja peruspalvelujen turvaamiselle, luodaan mahdollisuudet toimiviin 

kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin sekä kehittyvään infrastruktuuriin. Elinkeinopolitiikan 

kautta rakennettu hyvinvointi on pitkäjänteistä, vuosikymmenten kestävää, rakentavaa ja 

luottamuksellista yhteistoimintaa.” Filppula on pyrkinyt sisällöllisesti ja ajallisesti laajaan 

määritelmään. 

 

Heinonen (2013,4) toteaa väitöskirjassaan että ”kunta on sekä hallinnollisen valtansa, että 

käytettävissä olevien resurssiensa vuoksi tärkein yritysten toimintaympäristöön vaikuttava 

aluetason julkishallinnon organisaatio”. Elinkeinopolitiikka on keskeinen työväline tämän 

annetun vallan toteuttamisessa. Heinosen mukaan elinkeinopolitiikan tehtävänä on siten 

kehittää alueen toimintaympäristöä ja edistää näin alueella toimivien yritysten 

kilpailukykyä. 

 

Useiden tutkimusten ja artikkelien mukaan kuntien, alueiden ja valtakunnallinen 

elinkeinopolitiikka on elänyt voimakkaasti ajassa ja siinä tapahtuneissa murroksissa. 

Oleellista onkin elinkeinopolitiikan muuntuminen vastaamaan yhteiskunnan tilaa ja tarpeita. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettävä elinkeinopolitiikan määritelmä pohjautuu Sotaraudan ja 

Linnanmaan näkemykseen ”Paikallinen elinkeinopolitiikka on kunta- ja seututasolla 

tapahtuvaa eri yhteiskuntaelämän alojen erilaisten intressiryhmien (potentiaalisesti 

ristiriitaisten) päämäärien, strategioiden ja keinojen yhteensovittamista ja toiminnan 
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koordinoimista elinkeinotoiminnan edistämiseksi (1997, 42) sovitettuna kirjoittajan 

esittämään elinkeinopolitiikan viitekehykseen, sivu 17, kuva 1. 

 

2.2.1 Strategia 

 

Kaikissa Suomen kunnissa on tehty runsaasti strategiatyötä mutta ne eivät useinkaan sisällä 

elinkeinostrategiaa. Tutkimuksen näkökulmasta onkin siis oleellista esittää lyhyesti, miten 

kirjallisuudessa määritellään strategia kuntien toiminnassa. Ranniston mukaan kuntapuolen 

strategia-käsitys ei poikkea kovinkaan paljon yksityiselle sektorille laadittujen käsitysten 

kanssa. Ranniston (2005, 78) kuntapuolen tutkimuksessa strategia-käsite on saanut selvästi 

vaikutteita yritysmaailmaan kehitetyistä käsitteistä. Rannisto määrittelee käsitteen 

seuraavasti: ”Strategia on tavoitteellinen ja tulevaisuuteen suuntautuvien strategisten 

suunnitelmien kokonaisuus. Strategia toimii karttana haluttuun tulevaisuuteen ja 

toimintamallina, jonka mukaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia arvioidaan ja 

niihin reagoidaan. Strategia luo toiminnalle johdonmukaisuutta riippumatta siitä, onko 

strategia tavoiteltu vai muotoutuva.” Rannisto (2005, 79) totesi tutkimuksessaan, että 

strategian voi pelkistäen tarkoittaa olevan organisaation johtamisen punaista lankaa, sitä 

menetelmä- ja käsitekokonaisuutta, jonka mukaan organisaatiota johdetaan. 

 

Kamenskyn (2014, 28) mukaan on syntynyt strategisen johtamisen viides taso, 

vuorovaikutusjohtaminen. ”Strateginen vuorovaikutusjohtaminen on johtamisfilosofia ja 

ajattelutapa, jonka mukaan kyky nähdä, ymmärtää, kehittää ja hallita yhä monimutkaistuvia 

vuorovaikutussuhteita on tulevaisuudessa yhä keskeisempi menestystekijä yrityksen 

strategisessa johtamisessa.” Kamensky muovaa hyvin strategisen johtamisen haasteen 2010 

-luvun yritys- ja kuntakentässä, jossa monipolvinen ja -tasoinen vuorovaikutus eri 

toimijoiden kanssa on onnistumisen edellytys. 

 

Tiivistetysti: Elinkeinopolitiikka määrittelee päämäärän minne halutaan päästä (visio), ja 

strategia on tie/reitti/väylä/keinot tavoitteen/päämäärään saavuttamiseksi. Osana kunnan 

strategiaa tulisi olla määriteltynä myös elinkeinostrategia, jotta onnistunutta 

elinkeinopolitiikkaa voidaan toteuttaa. 
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2.3 Yrittäjyyspolitiikka 

 

EU:n vihreän kirjan (2003, 13) mukaan: ”Yrittäjyyttä koskevalla politiikalla pyritään 

lisäämään yrityksen elinvoimaisuutta motivoimalla yrittäjiä ja antamalla heille tarvittavat 

taidot. Liiketoimintaa tukeva ympäristö on avain yritysten perustamiseen, lopettamiseen, 

siirtämiseen jatkajille, menestymiseen ja selviytymiseen”. 

 

Heinonen (2013) toteaa yhteenvedossaan: ”Kunnan yritysilmapiirin muodostumisessa 

kunnan ylimmän päätöksentekotason yleistä asenneilmapiiriä voidaan pitää hyvin 

ratkaisevana tekijänä jopa niin, että kunnan hallinto-organisaation 

yritystoimintamyönteisyys on ikään kuin alisteinen kunnan yleiselle asenneilmapiirille. 

Poliittisen päätöksenteon ja ylimmän virkamiesjohdon asenteet ovat kunnissa hyvin 

yhteneväiset ja on selvää, että nämä asenteet välittyvät johdon kautta myös muuhun hallinto-

organisaation toimintaan. Mikäli kunnan ylimmän päätöksenteon tahtotila kunnan 

yritystoimintaympäristön kehittämiseksi on vahva, niin tavoitteiden saavuttamiseksi myös 

kunnan hallinto-organisaation toimintaa pyritään sen johdon toimesta kehittämään niin, että 

tavoitteet mahdollisimman hyvin myös saavutetaan. Asenteet näkyvät erityisesti siinä, 

kuinka joustavana ja yritysten tarpeita hyvin ymmärtävänä neuvottelukumppanina kunta 

koetaan.” Vaikka Heinonen puhuu yritysilmapiiristä, voidaan sen ajatella olevan tulos 

toteutetusta yrittäjyyspolitiikasta. 

 

Yrittäjyydelle ei ole olemassa yksiselitteistä kansallista, tai OECD:n tasollakaan olevaa, 

määritelmää, mikä osoittaa, että yrittäjyys on erittäin moniulotteinen käsite. 

Yrittäjyystutkimuksen pioneeri Matti Peltonen on määritellyt yrittäjyyden olevan ”ajattelu-, 

toiminta- ja suhtautumistapa, joka saa yrityksen henkisine ja aineellisine voimavaroineen 

järjestäytymään ja toimimaan sekä sen yksilöt ja työyhteisöt käyttäytymään tehokkaasti 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.” (Turunen 2011, 71). Koska yrittäjyydelle ei ole 

olemassa selkeää yhteisesti sovittua määritelmää, ei sitä voi olla yrittäjyyspolitiikallekaan. 

 

Turusen (2011) mukaan 1990 -luvulta alkaen on yrittäjyyspolitiikan keinojen 

korostamisessa siirrytty yrityksien ja yrittäjien mahdollisuuksien kehittämisestä kohti 
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kansalaisten yrittäjähenkisyyden merkitystä. Yrittäjähenkisyydestä käytetään laveasti 

esitettynä sanontaa sisäinen yrittäjyys. 

 

Suomen valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen (Hallitusohjelma, Talousarvioesitys 

2017, 32.30) selvitysosassa todetaan seuraavaa: ”Kasvupolitiikan toteuttamiseksi työllisyys- 

ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan työvoiman osaamisen kehittämistä, yritysten 

kansainvälistymistä ja kasvua, alkavaa yritystoimintaa sekä torjutaan työttömyyttä ja 

työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla kehitetään pk-

yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vaikutetaan myös toimintaympäristön 

muutoksiin, joita aiheuttavat digitalisaatio, globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä 

energiapolitiikan ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet.” 

 

Talousarviossa (Hallitusohjelma, Talousarvioesitys 2017, 32.30) todetaan edelleen: 

”Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla on kiinteä yhteys elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan, 

jotka ovat kasvupolitiikan keskeisiä elementtejä. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa 

toteutetaan julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla. Työllisyys- ja yrityspolitiikassa 

painotuksena on työttömyyden alentaminen, nopea työllistyminen ja kasvun vauhdittaminen 

vastaamalla yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä luomalla edellytyksiä uudelle 

yritystoiminnalle. Yritysten kehittymistä, rakennemuutosten hallintaa ja työurien jatkumista 

tuetaan toteuttamalla yritysten tarpeiden mukaista työvoimakoulutusta ja yritystoiminnan 

kehittämispalveluja. Työvoimakoulutusta uudistetaan ja suunnataan entistä enemmän 

yrityslähtöiseksi. Uusien yritysten syntymistä edistetään starttirahalla ja antamalla alkaville 

yrityksille kokonaisvaltaista tukea niiden elinkaaren alkuvaiheissa neuvonnan ja 

koulutuksen keinoin.” 

 

David M Hart (2003) käsittelee teoksessaan laajasti yrittäjyyspolitiikan käsitettä ja tasoja. 

Yrittäjyyspolitiikkaa toteutetaan paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla mutta 

kasvavassa määrin myös valtioiden välisellä tasolla, kuten EU:ssa. Esimerkkinä 

merkittävimmästä valtiotasolla tehdystä yrittäjyyspolitiikan päätöksestä hän mainitsee 

Sherman Antitrust actin (1890) vaikutuksen yritysten toimintaan Yhdysvalloissa. Hartin 

mukaan eri tasoilla tehtyjen mm. taloudellisten, lainsäädännöllisten ja koulutuksellisten 

yrittäjyyspoliittisten linjausten tulee edistää tasa-arvoisesti kaiken kokoisten yritysten 
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syntymis- ja kasvumahdollisuuksia sekä innovointikykyä. Hart (2003, 16) tuo myös 

ponnekkaasti esille ongelman politiikan päättäjien tietämyksestä ymmärtää 

yrittäjyyspolitiikkaa ja tekemiensä päätösten seuraamuksista yrittäjyydelle ja 

yritystoiminnalle.  

 

2.4 Oppivat alueet 

 

Oppiva alue on maantieteellinen alue, kuten kaupunki tai maakunta, jolla oppimista 

arvostetaan ja pidetään tärkeänä. Oppivan alueen käsite yleistyi 1990-luvun puolivälissä 

talousmaantieteessä ja innovaatiotutkimuksessa (Florida 1995, Morgan 1997). Tutkimuksen 

lisäksi käsitettä alettiin hyödyntää aluekehityksen ja korkeakoulupolitiikan strategioissa. 

Oppivan alueen käsitemalli on toiminut sekä Suomen paikallisen ja alueellisen kehittämisen 

taustamallina että Euroopan unionin alueellisen innovaatiopolitiikan viitekehyksenä 

(Virkkala 2004). Oppivan alueen käsite on jatkoa käsitteille oppiva organisaatio ja oppiva 

yritys. 

 

 

Kuva 2. ”Oppiva alue” tieteen käsityksessä Virkkalan (2003) mukaan 

”OPPIVA ALUE” 

•Aluekehittämisen selittäminen 
•Suunnittelumalli 

Evolutionäärinen 

taloustiede 
•Innovaatiot ja teknologinen 

                muutos kehityksen ytimessä 
• Innovaatiojärjestelmät 

Organisaatiotutkimus 

• ”Oppivat organisaatiot” 
• Organisaatioiden oppiminen 

• Tiimit ja verkostot 
• Tiedon muodostus 

Talousmaantiede 

•”Verkostoituneet alueet” 
•Paikallisettoimintaympäristöt 
•Alueellisesti epätasaisen  
kehityksen selittäminen 



 

25 

 

Virkkalan (2003) mukaan ”oppiva alue” liittyy kolmen tieteenalan; talousmaantieteen, 

evolutionäärisen taloustieteen ja organisaatiotutkimuksen uudempaan tutkimusperinteeseen. 

Kuvassa 2 on esitetty oppiva-alue näiden tieteenalojen tutkimuskentässä. 

 

 

Kuva 3. Oppivan alueen ideaalimalli, tehokas alueellinen innovaatiosysteemi (Landabaso et all 

1991,Virkkala 2001) 

 

Kuvassa 3 on esitetty Landabaso ym. (1991) ja Virkkalan (2001) kuvaama oppivan alueen 

ideaalimalli. Mallissa kaikki alueelliset toimijat (poliittisesti valitut elimet, aluehallinto ja 

muut julkisen sektorin viranomaiset, erilaiset kehittäjäorganisaatiot, yliopistot ja 

tutkimuslaitokset, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit, yritykset ja rahoituslaitokset, 

ammattijärjestöt ja elinkeinojärjestöt) ovat joustavasti ja hyvin verkostoituneita keskenään. 
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Oppivat alueet ovat määritelmällisesti vahvasti alueellisen kehittämisen taustalla ja 

innovaatiotoiminnan perustana. 

 

Lyytisen (1999) mukaan oppiva alue voidaan määritellä seuraavasti. Sillä on oppimisen 

turvaamiseksi: 

• identiteettiperustainen ja alueen omaleimaisuuteen pohjautuva tarve ja 

valmius kehittää kilpailukykyään panostamalla väestönsä voimavarojen 

(inhimillinen, osaamis- ja sosiaalinen pääoma) kehittämiseen oman 

tulevaisuutensa turvaamiseksi 

• alueen sisäisten ohjausjärjestelmien avulla luotu yhteinen haasteellinen visio 

ja siitä johdetut kehittämisstrategiat (oppivan alueen toimintamalli) 

• toimijat, jotka ovat tavoitteellisesti ja monipuolisesti verkostoituneet 

paikallisesti, seudullisesti, alueellisesti ja globaalisesti uuden osaamisen ja 

innovaatioiden tuottamiseksi 

• hyvin kehittyneet alueellista oppimista tukevat verkostotieto- ja 

arviointijärjestelmät, ts. alueella tiedetään, mitä tietoa siellä on ja mitä taas 

täytyy kehittää 

• kehittämisstrategiat, jotka ovat itsestään uudistuvia ja toimintaympäristön 

muutoksia ennakoivia (Lyytinen, 1999) 

 

Sotaraudan ym. (1996). mukaan oppivia alueita voidaan tulkita myös luovien kaupunkien 

käsitteellä. Sillä tarkoitetaan kaupunkia tai aluetta, jossa ilmapiiri on sallivaa, 

individualistista ja myönteistä ja jonne keskittyy tai syntyy eri alojen osaajien (luova luokka) 

verkosto. Verkoston kasvaessa riittävästi osaajien välille syntyy positiivista jännitettä ja 

vastakkainasettelua, mikä johtaa mm. kokonaan uusien innovaatioiden; mm. tuotteiden, 

prosessien, ajattelutavan ja toimintamallien syntyyn, ei vain entisten parantamiseen. 

Informaatiota käytetään luovasti siten, että syntyy uusia ja erilaisia tapoja nähdä ja tulkita 

totutut asiat ja ilmiöt. Edelleen Sotaraudan ym. (1996) mukaan Suomessa haasteena on 

kaupunkien verrattain pieni koko, jolloin riittävän suurta osaajien joukkoa ei muodostu. 
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Tällöin kaupunkien ja alueiden tulee keskittyä todellisiin vahvuuksiinsa segmentoidulla ja 

valituilla osaamisen alueilla. 

 

Asheim (1995) puolestaan toteaa, että alueet voivat irtaantua alueellisesta ja jämähtäneestä 

polkuriippuvuudesta muodostamalla voimakkaita, dynaamisia ja joustavia 

oppimisorganisaatioita niin yrityksien sisälle kuin ulkopuolellekin. Oppivassa taloudessa 

yritysten ja alueiden kilpailuedut perustuvat innovaatioihin, ja innovaatioprosessit tulee 

nähdä sosiaalisesti ja alueellisesti sisäänrakennettuina ja vuorovaikutteisina 

oppimisprosesseina. Tällöin oppivat alueet ovat siinä asemassa että ne ylittävät 

käytännöllisen ja alueellisen integraation ristiriidan. 

 

2.5 Innovaatiopolitiikka 

 

Maiden, alueiden, kaupunkiseutujen ja yritysten välinen kilpailu pakottaa kaikkia mainittuja 

toimijoita tehostamaan toimintaansa ja kehittämään uusia tuote- ja palveluratkaisuja. 

Kehittämisen tuotoksia kutsutaan innovaatioiksi, joiden tarkoituksena on tuottaa palvelu tai 

ratkaisu esim. nopeammin, kustannustehokkaammin tai laadukkaammin kuin kilpailijansa. 

Innovaatiot tuottavat kilpailuetua. Innovaatiopolitiikalla luodaan edellytyksiä kansalliselle, 

alueelliselle ja yritystasolla tapahtuvalle innovaatiotoiminalle. Innovaatiopolitiikalla 

tarkoitetaan järjestelmiä ja alustoja, joiden avulla innovaatiotoimintaa voidaan edistää ja 

siihen osallistuvat toimijat voivat tuottaa uusia innovaatioita. (Mazzucato 2013 ja 2015, 

Florida 2003, Schumpeter 1934) 

 

Schumpeteriläinen (1934) kasvuteoria perustuu uusiin innovaatioihin jotka tekevät vanhat 

tarpeettomiksi. Teoria tunnetaan ”luovana tuhona” jossa innovaatioprosessi tuottaa uusia 

innovaatioita jotka samalla tuhoavat vanhoja. Innovaatiot synnyttävät uusia yrityksiä ja 

yritykset jotka eivät ole innovatiivisia kuolevat. Tämän tunnetun teorian valossa alueen tai 

yrityksen on siis tehtävä valinta, kumpaan joukkoon haluaa kuulua. 

 

Harmaakorven (2004) mukaan alueellinen kilpailukyky ja taloudellinen kasvu perustuvat 

entistä enemmän innovaatioille. Innovaatiot perustuvat luottamukselliselle yhteistyölle 

monien eri toimijoiden kesken eivätkä ne ole enää yliopistojen tieteelliseen ”työntöön” 
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perustuvia vaan tarvelähtöisiä. Alueelliset innovaatiojärjestelmät (RIS) perustuvat teknis-

taloudellisiin mahdollisuuksiin ja tarpeisiin uudistaa alueellisia osaamisresursseja 

vuorovaikutteisesti ja verkostoituneesti jatkuvana kehitysprosessina. Asheim (2002) 

esittelee tutkimuksessaan kolmea norjalaista alueellista RIS -casea. Alueet ovat pienehköjä 

ja osaamisalueet ovat erilaisia eri alueilla. Merkittävä löydös on, että alueelliset 

innovaatiojärjestelmät toimivat myös pienillä alueilla. Toiseksi, ohjelmat ovat kaikissa 

kolmessa esimerkkitapauksessa onnistuneet, vaikka niissä on erilaiset järjestelmät. Lisäksi 

teollisuus (usein veturityritys ja sitä tukevat yritykset), yhteiskunta ja tiedeyhteisöt ovat 

olleet niissä voimakkaasti mukana. 

 

Kostiainen (2008, 135) toteaa Kaupunkiseutujen innovaatiopolitiikka ja itseuudistuminen 

tutkimuksessaan ”Innovaatiopolitiikkaa joudutaan toteuttamaan toimintaympäristössä, jossa 

muutos on yhä nopeampaa ja kompleksisempaa. Perinteisiä keinoja - innovaatio- ja 

elinkeinostrategioita, kehittämisyhtiöitä ja -ohjelmia sekä erillisaloitteita - tarvitaan varmasti 

edelleen, mutta samalla tarvitaan myös uusia ja dynaamisempia tapoja vastata muutokseen. 

Pysyvässä muutoksessa erityisesti systeemin kyky jatkuvaan itseuudistumiseen muodostuu 

tärkeäksi. Siis sekä kykyä sopeutua joustavasti muuttuvaan ympäristöön, että kykyä 

suunnata nopeasti politiikkaa uusien mahdollisuuksien ilmaantuessa.” 

 

Kuvassa neljä on esitetty innovaatiopolitiikan muuttuva toimintaympäristö (Kostiainen 

2008), jossa toimintaympäristön muutoksen luonteen ja nopeuden mukaan on tunnistettu 

millaista innovaatiopolitiikkaa on harjoitettu. Muutoksen suhteen elämme nyt 

pääsääntöisesti nopeassa ja kompleksisessa systeemissä, jossa itseuudistumisen kapasiteetti 

tarjoaa strategista ketteryyttä ja mahdollisuuden muutosten hallintaan tai muutosten kanssa 

elämiseen. 
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Kuva 4. Kaupunkiseudun innovaatiopolitiikan muuttuva toimintaympäristö (Kostiainen 2008) 

 

Sotarauta (2005, 14) määrittelee itseuudistumisen ”kapasiteetin kyvykkyyksien 

kokonaisuudeksi, joka on kohdistettu itsensä uudistamiseen jatkuvassa prosessissa” 

(Kostiainen 2008) 

 

Harmaakorven (2008) mukaan vain neljä prosenttia innovaatioista tapahtuu yliopistoissa. 

Innovaatiotoiminta onkin yhä useammin yrityksen tai yhteisön ulkopuolella tapahtuvaa 

enemmin kuin sisäistä toimintaa. Tiedelähtöisessä innovoinnissa ongelmanasettelu tapahtuu 

teoreettisen tiedon ehdoin. Käytäntölähtöinen innovointi sitä vastoin lähtee 

käytännönläheisen ongelmanasettelun ehdoin hyödyntäen tieteellistä tietoa eri aloilta. 

Käytäntölähtöinen innovointi innovaatiojärjestelmässä voidaan siten määritellä 

Harmaakorven mukaan ”innovaatioprosesseiksi, joiden ongelmanasettelu saa alkunsa 

käytännönläheisissä konteksteissa ja jotka ovat leimallisesti synteettistä tiedontuotantoa 

epälineaarisessa sekä monitoimijaisissa ja monitieteellisissä innovaatioverkostoissa”. 

(Harmaakorpi ym. 2008, 108-110) 
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Eztkowitz (2003) perään kuuluttaa triplehelixin - yliopisto-teollisuus-yhteiskunta -

vuorovaikutuksen merkitystä innovaatioprosesseissa. Yliopiston rooli saa uuden käsityksen 

ja merkityksen osana innovaatioprosessia. Yrittäjämäiset yliopistot tulevat osaksi julkinen-

yksityinen (public-private partnership) -yhteistyötä tavoitteena joustavasti tarjota patentteja, 

ja osaamista tiedeyhteisöjen, kehitysyhtiöiden ja yritysten käyttöön osin julkisin varoin. 

 

Kuvassa 5 on esitetty neloskierre, Quartet Helix, (Rönkä ym. 2007), joka on triplehelixin 

kehittyneempi versio ja jossa loppukäyttäjät on otettu mukaan innovaatioprosessiin. 

Innovaatioprosessin lähestymiskulma on tällöin erilainen ja avoimempi. 

 

 

 

Kuva 5. Neloskierre eli kehittäjien, hyödyntäjien, julkisen hallinnon ja käyttäjien yhteistyöroolit 

innovaatioprosessissa (Rönkä ym. 2007, 60). 

 

Sekä Kostiainen (2008) että Florida (2003) toteavat kaupunkiseutujen kilpailukyvyn 

siirtyneen kilpailusta ja vetovoimasta saada yrityksiä sijoittumaan paikkakunnalleen tai 

alueelleen, vetovoimaan saada osaajia, luovaa luokkaa, alueelleen. Tällöin yritykset 

sijoittuvat luovan luokan perässä alueille, joissa on tai joihin on tulossa osaajien keskittymiä. 
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Mainittu kehityssuunta parantaa samalla alueen innovointikykyä, joka edelleen parantaa 

vetovoimaa ja synnyttää myönteisen kehityskierteen. 

 

2.6 Lainsäädännön vaikutus kuntien elinkeinopolitiikkaan 

 

Kuntalain (KuntaL 410/2015) §7 määrittelee kunnan tehtävät: ”Kunta hoitaa itsehallinnon 

nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Laissa 

säädetään myös siitä, miten tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien 

kanssa (lakisääteinen yhteistoiminta). Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen 

muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. Lisäksi kuntalain §37 Strategia ja 

15 –luku ”Kunnan toiminta markkinoilla” ohjaavat kuntien elinkeinopolitiikan toimintaa. 

Elinkeinopolitiikka kuuluu Kuntalain mukaiseen itsehallintoon kuuluviin tehtäviin, jolla se 

toteuttaa osaa KuntaL §1 toista kappaletta: ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 

alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ympäristöllisesti kestävällä tavalla”. 

 

Sini Sallisen (2007) väitöskirjassa ”Kuntien itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset 

reunaehdot”, sisällöllinen painopiste on tutkimuskysymyksessä kolme (s.27-30), jossa 

otsikon asiaa tarkastellaan elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Lait ja säännökset sallivat 

mutta myös rajaavat merkittävästi kuntien käytössä olevia toimia elinkeinopolitiikan 

edistämiseen. Kuntien itselleen ottamien tehtävien toimille ei ole vahvaa lain suojaa sen 

puuttuessa perustuslaista. (Sallinen 2007, 409) 

 

Kaaviossa kaksi on esitetty kuntien itselleen ottamien tehtävien arvioinnissa huomioon 

otettavia säädöksiä. Luonnollisesti nämä säädökset ohjaavat myös kuntien vapautta 

harjoittaa elinkeinopolitiikkaa. 
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Kaavio 2. Kuntien itselleen ottamien tehtävien, kuten elinkeinopolitiikan, soveltamista ohjaavat säädökset 

(Sallinen 2007 pohjalta päivitetty kuntalain 2015 muutosten mukaiseksi)  

 

 

 

Lainsäädäntö rajaa kuntien mahdollisuuksia toteuttaa elinkeinopolitiikka. Lait ja säännökset 

pyrkivät asettamaan kunnat lähtökohtaisesti samaan lähtötilanteeseen kilpailtaessa alueiden 

elinvoimaisuudesta. Regulaatio kuitenkin mahdollistaa aktiivisille toimijoille liikkumatilan 

harjoittaa onnistunutta elinkeinopolitiikkaa.  
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3 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

3.1 Tutkimustyypit ja -strategiat 

 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. 

Käytettävän tutkimustyypin ja -strategian valinta riippuu tutkittavasta kohteesta ja 

tutkimuksen tarkoituksesta. Tutkimukset voidaan jaotella kvantitatiiviseen eli määrälliseen 

ja kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen (tarkemmin kappaleessa 3.4). Tutkimuksen 

tarkoitusta voidaan luonnehtia neljä piirteen kartoittava, selittävä, kuvaileva ja ennustava 

perusteella. 

 

Hirsijärvi ym. (2016) jaottelevat tutkimusstrategiat kolmeen perinteiseen osaan, joista 

kokeellinen ja Survey ovat kvantitatiivisia ja tapaustutkimus on kvalitatiivinen: 

 

1. Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan yhden käsiteltävän muuttujan 

vaikutusta toiseen muuttujaan. Tietystä populaatiosta valitaan näyte jota 

analysoidaan erilaisten koejärjestelyjen valossa, harkitusti ja systemaattisesti 

olosuhteita muunnellen. Suunnitellaan, miten saadaan aikaan muutos yhdessä 

tai useammassa muuttujassa ja mitataan muutokset numeerisesti kontrolloiden 

samalla muut muuttujat. Menetelmä sisältää tavallisesti hypoteesin 

testaamisen. 

 

2. Survey-tutkimuksessa kerätään tietoa standardoidussa muodossa joukolta 

ihmisiä. Tietystä ihmisjoukosta poimitaan otos yksilöitä, joista jokaiselta 

kerätään yksilöity aineisto strukturoidussa muodossa. Tavallisesti käytetään 

kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua. Kerätyn aineiston avulla 

pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään ilmiöitä. 

 

3. Tapaustutkimuksessa (case study) kerätään yksityiskohtaista ja intensiivistä 

tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa. 

Tutkimuskohteeksi valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia. 

Tutkittavana kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö ja kiinnostuksen 
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kohteena ovat usein prosessit. Yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä 

ympäristöönsä (luonnollisissa tilanteissa), josta yksittäistapaus on osa. 

Tutkimusaineistoa kerätään useita metodeja käyttämällä, mm. havainnoin, 

haastatteluin, ja dokumentteja tutkien. Tavoitteena on tyypillisimmin 

ilmiöiden kuvailu. 

 

Esitetyistä tutkimusstrategioista tähän tutkimukseen soveltuu parhaiten case study eli 

tapaustutkimus. Tässä tutkimuksessa paneudutaan yhden kaupungin ja talousalueen 

tutkimusongelman selvittämiseen tapaustutkimuksen pohjalta täydentäen sitä eri metodeja 

käyttäen. Kokeellinen tutkimus ei sovellu tämän tutkimuksen strategiaksi. Survey -

tutkimusstrategia voisi tietyin rajauksin olla mahdollinen, mutta tiukasti strukturoitu ja 

standardoitu lähestyminen ei toimisi niin hyvin kuin tapaustutkimus valitun tutkimusilmiön 

kuvaamisessa ja selvittämisessä. 

 

3.2 Tutkimusongelman esittely ja siitä seuraavien tutkimustehtävien 

arviointi ja tavoitteet 

 

Tämän tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia ovat millaiseksi Mikkelin 

elinkeinopolitiikka koetaan, miten Mikkeli käyttää sille annettua elinkeinopoliittista 

valtaansa, vastaako se ympäristön odotuksia ja Mikkelin itselleen asettamaa tahtotilaa. 

Kysymyksiin pyritään löytämään vastaus selvittämällä Mikkelin elinkeinopolitiikan 

nykytilaa ja peilaamalla nykytilaa asetettuihin tavoitteisiin sekä tutkimuksen viitekehykseen. 

Onnistuneen elinkeinopolitiikan laatiminen ja siihen sitoutuminen ovat keskeisiä tekijöitä 

menestykselle. Tätä selvitetään mm. haastattelujen avulla. Mikäli tutkimuksen kyselyjen ja 

haastattelujen löydökset mahdollistavat, esitetään ajatuksia tai malleja Mikkelin 

elinkeinopolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoiksi. 

 

Tutkimuskysymyksiä: Millainen on Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila? Miten 

elinkeinopolitiikkaa johdetaan? Vastaako nykytila tavoitetilaa? Onko Mikkelin 

talousalueella (löydettävissä) yhteinen tahtotila ja suunta elinkeinopolitiikalle? 
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3.3 Tutkimuksen metodologia 

 

Laaksovirta (1985, s.41) määrittelee tutkimuksen metodologian tavaksi analysoida 

tutkimusongelmaa. Tutkimusongelmasta riippuen on sille löydettävissä omanlainen 

tutkimustapa ja -keinot. Vaikka Laaksovirran artikkeli edustaakin täysin toisenlaista 

tieteenalaa, kirjastotiedettä ja informatiikkaa, sopii metodologian määrittely hyvin myös 

muille tieteenaloille. 

 

Tapaustutkimuksen perusteella pyritään Yin (1989) mukaan löytämään vastauksia 

kysymyksiin ”miksi tai kuinka”, kun tutkittava kohde on jokin nykyajan ilmiö todellisuuden 

kontekstissa. 

 

Tutkimuksen toteuttamisen näkökulmasta on myös tarkasteltava soveltuuko tutkittavan 

ilmiön työstämiseen kvalitatiivisen vai kvantitatiivisen tutkimusote vai kenties molemmat. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat keskeisiä johtopäätökset aiemmista tutkimuksista ja 

teorioista, hypoteesin esittäminen, käsitteiden määrittely, koejärjestelyjen tai aineiston 

keruun suunnitelmallisuus (sovelluttava määrälliseen ja numeeriseen mittaamiseen). 

Keskeistä ovat myös koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöiden valinta (perusjoukko ja 

otos), muuttujat taulukkomuotoon ja tilastollinen käsittely), päätelmien teko 

havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin perustuen. (Hirsijärvi ym. 2016, 140) 

 

Vastaavasti kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat, että tutkimus on 

luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineistoa kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa. Suositaan ihmisiä tiedonkeruun instrumenttina käyttämällä 

tarvittaessa apuna lomakkeita ja testejä. Käytetään induktiivisia analyysejä, tutkija ei määrää 

mikä on tärkeää. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa, metodeina ovat mm. 

teemahaastattelut, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut, ja erilaisten dokumenttien ja 

tekstien diskursiiviset analyysit. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei 

satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen 

edetessä, muuttuu joustavasti olosuhteiden mukaisesti. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina 

ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. (Hirsijärvi ym. 2016, 164) 
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Edellä esitettyjen tunnusomaisten piirteiden perusteella tähän tutkimukseen sovelletaan 

pääsääntöisesti kvalitatiivista tapaa, jota kvantitatiivinen täydentää. Kvalitatiivista 

toteutetaan havainnoimalla, dokumentteja tutkimalla ja haastatteluilla. Laajempi 

kyselytutkimus on kvantitatiivista. Kuten Hirsijärvi ym. (Hirsijärvi 2016, 136-137) toteavat, 

eivät nämä kaksi tutkimustapaa ole toisilleen vastakkaisia vaan niitä voidaan 

menestyksellisesti käyttää toisiaan täydentäen. 

 

3.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Kaikkien tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä on arvioitava. Luotettavuutta arvioidaan 

reliabiliteetin avulla, joka tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli sen kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Pätevyyttä arvioidaan validiteetti -käsitteen avulla, joka tarkoittaa 

mittarin ja tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

(Hirsijärvi ym. 2016, 231-233) 

 

Kyselytutkimuksessa käytetyn verkkopohjaisen Webropol -aineistonkeruumenetelmän ja 

kvanttiaineistojen käsittelyyn soveltuvan SPSS -analysointiohjelmiston käytettävyys on 

akateemisissa piireissä laajasti hyväksytty. Tulosten luotettavuus riippuu ohjelmien 

käyttäjästä ja siksi tässä tutkimuksessa ohjelmien käyttöä valvoi kokeneet ohjelmistoihin 

perehtyneet henkilöt. 

 

Mielipiteitä ja näkemyksiä selvittävässä tutkimuksessa ei ole saatavissa absoluuttisen oikeaa 

tulosta. Vastaajien kokemukset ovat näkemystotuuteen perustuvia ja vastaushetkeen 

sidottuja.  

 

Kyselytutkimuksen pätevyyttä voidaan tarkastella eri näkökulmista kuten ennuste, 

tutkimusasetelma ja rakenne. Rakenteen osalta kysymysväittämien asettelu ja niihin 

vastaaminen pyrittiin tekemään mahdollisimman yksiselitteiseksi, mutta vastaajalla on toki 

pieni mahdollisuus kysymyksen virheellisen tulkintaan tai väärinymmärrykseen. Vastausten 

suuri määrä minimoi vääristymiä tuloksiin. Suomen Yrittäjien teettämien ”Yrittäjyys -

barometrin kevät ja syksy 2017” tulokset ovat soveltuvin osin sopusoinnussa tämän 
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tutkimuksen tulosten kanssa, erityisesti vastaajien taustamuuttujien suhteen (Pk-

yritysbarometrit kevät 2017 ja syksy 2017, alueraportit, Etelä-Savo).  

 

Analyysivaiheessa käytetylle arvosteluasteikolle ei ole verrokkia, vaan se on kirjoittajan 

laatima. Jokainen lukija voi esitettyjen tulosten perusteella laatia myös toisenlaisia 

asteikkoja, mutta tulkintaa tuloksista se ei muuta. Kyselyosion voidaan katsoa täyttävän 

hyvin tutkimuksen luotettavuudella ja pätevyydelle asetetut vaatimukset. 

 

Haastattelut ovat kvalitatiivista tapaustutkimusta eikä siihen ole käytettävissä Wolcotin 

(1995) sekä Holstein ja Gubrium (1995, 9) mukaan vastaavia kriteerejä luotettavuuden ja 

pätevyyden arviointiin kuin kvantitatiiviseen tutkimukseen. (Hirsijärvi ym. 2016, 232) 

 

Janesickin (2000, 393) mukaan ydinasioita luotettavassa laadullisessa tutkimuksessa ovat 

henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien mahdollisimman tarkat kuvaukset. Luotettavuus 

merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Tässä 

raportissa on pyritty kuvamaan mahdollisimman tarkasti haastateltavat, 

haastatteluajankohdat ja -paikat, haastatteluihin käytetty aika, dokumentointitapa ja 

luokittelujen perusteet. Edellä olevan perusteella haastattelujen pätevyys tässä 

tutkimuksessa on hyvä, koska näin on toimittu ja kuvattu. Pätevyyden arviointia voidaan 

tarkastella myös kysymällä, sopivatko selitykset kuvaukseen ja onko kysytty oikeita asioita. 

On kuitenkin syytä huomioida virheen mahdollisuus avointen kysymysten tiivistelmien 

kirjoittamisessa laajasta aineostosta sen sijaan, että äänitteet olisi litteroitu 

kokonaisuudessaan. Merkitsevää virhettä tästä ei kuitenkaan todennäköisesti synny. 

 

Tutkimuksen viitekehyksen toimijoiden ja elinkeinopolitiikan laatijoiden keskeisten 

henkilöiden haastattelut täydentävät ja syventävät keväällä 2017 suoritetun kyselyn tuloksia. 

Haastattelujen keskeinen tehtävä oli selvittää, miten haastateltavat ja heidän edustamansa 

tahot ovat osallistuneet elinkeinostrategian synnyttämiseen, onko heillä ollut omaa agendaa, 

onko lopputulos vastannut odotuksia ja ovatko he sitoutuneet strategian jalkauttamiseen. 

Vaarana on haastateltavien liian suuri määrä, mikä muodostuu siten työtaakaltaan ja 

aikataulultaan vaikeaksi. Ongelmaa pyritään välttämään suunnittelemalla haastattelut 

huolella etukäteen ja tekemällä riittävästi monivalintakysymyksiä tilastollisen käsittelyn 
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mahdollistamiseksi. Toisaalta avoimilla kysymyksillä on tärkeä rooli, ja ne mahdollistavat 

jokaisen haastateltavan henkilön ja hänen edustamansa viiteryhmän ilmaista omasta 

näkökulmastaan elinkeinopolitiikan keskeisiä asioita. (Hirsijärvi & Hurme 2016) 

Haastattelujen luotettavuutta menetelmänä on edellä esitetyin toimin pyritty parantamaan. 

 

Tutkijan ja lukijan on aina hyvä muistaa, että tutkimus on kuin kristalliin katsomista. Mitä 

me näemme, kun katsomme kristallipalaa, riippuu siitä kuinka me katsomme sitä (Janesick 

2000). 
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4 MIKKELIN ELINKEINOPOLITIIKAN NYKYTILA 

 

Tässä luvussa kuvataan, mitä tietoja julkisista lähteistä löytyy Mikkelin elinkeinopolitiikasta 

ja prosessista, miten elinkeinopolitiikka ja -strategia on laadittu.  

 

4.1 Lähtökohtana kilpailukyvyn vahvistaminen 

 

Nykyisen 1.5.2015 voimaan tulleen Kuntalain 7 §:n mukaan ”kunta hoitaa itsehallinnon 

nojalla itselleen ottamansa tehtävät sekä laissa erikseen säädetyt tehtävät.” Näistä laissa 

erikseen määrätyistä tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät sekä monia muitakin 

tehtäviä siirtyy uuden maakuntahallinnon toteuttamisvastuulle. 

(/http://alueuudistus.fi/uudistuksen-yleisesittely, 2018). Kunnille jää maakuntauudistuksen 

jälkeen lakisääteisistä tehtävistä päätehtävätasolla opetus- ja kulttuuritoimi sekä tekninen 

toimi. Uudistuksen jälkeen kuntien itselleen ottamien tehtävien painoarvo kunnallisessa 

päätöksenteossa kasvaa. Elinkeinopolitiikka ja elinvoimaisuus nousevat ja ovat osin jo 

nousseetkin päätöksenteon keskiöön, näin myös Mikkelissä. Kuntien ja talousalueiden 

välinen kilpailu lisää paineita menestymiselle ja onnistumiselle. 

 

4.2 Strategia ja -prosessi valtuustokaudella 2012-2017 

 

Mikkelin kaupunki on laatinut edellisen valtuustokauden alussa elinkeinostrategian, joka on 

hyväksytty vuosille 2011-2015. Tämän jälkeen elinkeinostrategiaa on päivitetty v. 2013 

elinkeinojen hyvinvointiohjelmaksi, joka on yksi kolmesta ”Kestävän kasvun ja 

hyvinvoinnin Mikkeli - Mikkelin kaupunkistrategia 2014–2017" -ohjelmasta (kuva 6). 
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Kuva 6. Mikkelin strategiset painopistealueet, hyvinvointiohjelmat 2014-2017 (Mikkelin kaupunki 2017) 

 

Mikkelin kaupunginhallituksen kokouksesta 26.10.2015 laaditun pöytäkirjan §333 

mukaisesti ohjelmaa on tarkennettu mainitun kolmen hyvinvointiohjelman lisäksi (Mikkelin 

KH, 2015): 

 

”Mikkelin kaupungin elinvoima nojaa merkittävässä määrin olemassa oleviin 

elinkeinorakenteisiin mutta samalla myös uusiin kasvualueisiin. 

Kaupunkistrategiassa uusiksi kasvualueiksi on määritelty bioenergia, 

digitaalisuus, ympäristöturvallisuus sekä matkailu ja palvelut.” 
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”Kaupungilla on keskeinen rooli useissa isoissa kärkialueiden hankkeissa, 

kuten esimerkiksi biohiilipellettitehtaan perustamisselvityksessä, modernin 

jätteiden käsittelyalueen kehittämisessä (Eco-Sairila), tieto- ja 

kulttuuriperinnön osaamiskeskuksen perustamisessa (Memory Campus), 

Luomuinstituutin toiminnan turvaamisessa sekä seudun vapaa-ajan asumisen 

edellytysten parantamisessa.” 

 

”Kaupungin omia ajankohtaisia keskeisiä kehittämishankkeita on digitaalisen 

kaupungin kehittämisohjelma (LUPAUS 2016), Asuntomessut 2017 sekä 

Satamalahden alueen kehittäminen” 

 

Kaupungilla on keskeinen rooli useissa isoissa kärkialueiden hankkeissa, kuten esimerkiksi 

biohiilipellettitehtaan perustamisselvityksessä, modernin jätteiden käsittelyalueen 

kehittämisessä (Eco-Sairila), tieto- ja kulttuuriperinnön osaamiskeskuksen perustamisessa 

(Memory Campus), Luomuinstituutin toiminnan turvaamisessa sekä seudun vapaa-

ajanasumisen edellytysten parantamisessa. 

 

Tiedottamisen nopeus ja päätöksenteon läpinäkyvyys ovat välttämättömiä nykyisessä 

yhteiskunnassamme. Etsiessämme tietoa kaupungin sivuilta hakusanoilla ”strategia” tai 

”elinkeinopolitiikka” tai ”yrittäjyyden edistäminen” ei hakuvastauksia tullut lainkaan. 

Googlettamalla ”Mikkelin strategia” löytyy lopulta linkki sivulle, josta löytyy strategia-

asiakirja, strategiakortti sekä viimeisin strategian seuranta vuodelta 2014. Samaisen linkin 

takaa löytyi myös Mikkelin elinkeinostrategia vuosille 2011-2015. Valitettavasti tämäkään 

linkki ei ole enää käytettävissä. 

 

Mikkeli on strategiatyössään painottanut kuvassa viisi esitettyjä kolmea 

hyvinvointiohjelmaa, jotka kukin jakautuvat kolmeen alaohjelmaan. Elinkeinojen 

hyvinvointiohjelman painopistealue on elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima. 

Tämä jakautuu vielä kolmeen alaohjelmaan: 1) Mikkelin vetovoiman 

liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen, 2) Osaavan työvoiman saatavuuden 

edistäminen ja 3) Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu. 
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Yhteenvetona edeltävän valtuustokauden (2012-2017) elinkeinopolitiikkaa ja -strategiaa 

sisältävää dokumentoitua asioiden käsittelyä on erittäin vähän, niin kaupungin omilla 

sivuilla kuin on Miksein sivuilla. Miksei Oy:n, Mikkelin pääosin omistama (80,7 %) 

alueellinen kehittämisyhtiö (aiemmin Miset Oy), verkkosivuilta ei löytynyt omien 

strategioiden esitystä tai kytkentää kaupungin strategian jalkauttamiseen. Tämä ei 

välttämättä tarkoita ettei suunnitelmaa olisi ollut, mutta näkyvillä niitä ei ole ollut. 

 

4.3 Strategia ja -prosessi valtuustokaudella 2018-2021 

 

Mikkelin kaupunki käynnisti kaupunginhallituksen kokouksessa 21.8.2017 uuden 

valtuustokauden strategiaprosessin. Valtuusto piti kaksipäiväisen strategiaseminaarin ja 

Elinvoimaa -seminaarin 4.-5.9.2018. Virkamiesjohto ja keskeiset poliittiset päättäjät olivat 

konsulttien johdolla alustaneet materiaalia seminaarin pohjaksi. Poliittinen valmistelu ja 

käsittely jatkuivat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston toimesta päätyen 

11.12.2017 pidettyyn valtuuston kokoukseen, jossa Mikkelin uusi valtuustokauden 2018-

2012 strategia hyväksyttiin. Prosessia ohjasi kaupunginhallitus, ja valmistelun työrukkasena 

toimi kaupungin johtoryhmä, jossa vastuullisena prosessin vetäjänä toimi kaupungin 

strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen työparinaan hyvinvointikoordinaattori Arja 

Väänänen. 

 

Poliittisen valmistelun lisäksi valmisteluun haluttiin mukaan sidosryhmät. Heille tarjoutui 

avoin mahdollisuus osallistua kyselyyn verkossa syyskuussa 2017. Lokakuussa 2017 eri 

sidosryhmille tarjottiin mahdollisuus osallistua kyselyn tulosten purkuun ja työpajoihin. 

Tämän lisäksi kaupunki pyysi kirjalliset kommentit strategialuonnokseen monilta keskeisiltä 

sidosryhmiltä mm. yrittäjien, kauppakamarin, konserniyhtiöiden, aluejohtokuntien, vapaa-

ajanvaltuuston ja muilta vastaavilta alueellisilta organisaatioilta. Kuvassa 7 on esitetty 

Mikkelin strategiaprosessin osallistava malli. 
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Kuva 7. Mikkelin strategia-prosessin kuvaus (Mikkelin kaupunki, Aki Kauranen 2017) 

 

Valtuuston 11.12.2017 päättämän uuden strategian painopisteet ja alaohjelmat on esitetty 

kuvassa 8. Visiona on Saimaan kaunis Mikkeli, ja strategian keskiössä on hyvinvoiva 

kuntalainen ja elinvoimainen Mikkeli. Tämä voidaan saavuttaa pohjautumalla arvoihin: 

luottamus, avoimuus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja vaikuttavuus. Konkreettisia 

ohjelmia on kolme: Hyvän elämän Mikkeli, Kestävän kasvun Mikkeli sekä Korkean 

osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli, joille jokaiselle on lisäksi kolme painopistettä. 

Valmistelu on siirtynyt kaavion 3. mukaisesti ohjelmien sisällön määrittämiseen, 

avaamiseen ja jalkauttamistoimiin. Valmistelun eteneminen on rajattu tämän työn 

ulkopuolelle.  
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Kuva 8 Mikkelin strategiset painopistealueet 2018-2022 (Mikkelin kaupunki, Aki Kauranen) 

Kaavio 3. Mikkelin strategisista päämäristä ohjelmatyöhön kuvaus (luonnos) (Mikkelin kaupunki, Aki 

Kauranen) 

Henkilöstö- ja palvelukehitys-
ohjelma 2017-2020

Strategisista päämääristä ohjelmatyöhön (luonnos)

Hyvän elämän ohjelma
(=hyvinvointikertomus)

Matkailun ja vapaa-ajan-
ohjelma

”alaohjelma”? (esim. Kävelyn 
ja pyöräilyn 

edistämissuunnitelma, 
kulttuuriohjelma? )

”alaohjelma”? (esim. 
Asuminen Mikkelissä 2024)

Kehittä-
misalusta

Memory 
Campus -

kehittämis
alusta

• Henkilöstö & palvelukehitysohjelma 2017-2020 käynnistynyt syksyllä 2017

• Strategiset ohjelmat & alaohjelmat:
=> valmistelu vuoden 2018 alusta alkaen 
=> huomioidaan käynnistynyt kaupunkirakenneselvitys (määräaika huhtikuun loppu)

Elinvoimaohjelma

Kestävän kasvun ohjelma

Hyvinvoiva 
kuntalainen ja 
elinvoimainen

Mikkeli

EcoSairila-
kehittämis

alusta
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Kaupunki on aktiivisesti tiedottanut kuntalaisia uudesta strategiasta sähköisesti, lehdistön 

välityksellä ja jokaiseen kotiin jaetun oppaan kautta. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/tietoja-

mikkelista/hyvinvointi-strategia-ja-talous/strategia) 

 

Mikkelin uutta strategiaa tarkasteltaessa elinkeinopolitiikkaa ja -strategia eivät nouse 

voimallisesti esille. Elinvoimaohjelma tukee sitä ainoana suoranaisesti, mutta sekin vain 

osana elinkeinopolitiikan viitekehystä. Muilla painopistealueilla elinkeinopolitiikan ja -

strategian toteutuminen jää nähtäväksi ohjelmatyön valmistuttua. 

 

Elinkeinopolitiikan viitekehyksen näkökulmasta tarkasteltuna strategiatasolle nousevat 

korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Ohjelmatyön kuvausluonnoksessa ne ovat 

sanoina kadonneet ja tilalle ovat tulleet elinvoimaohjelma ja sitä toteuttavat alustat. Oppivat 

alueet, innovaatiopolitiikka tai alueellinen kehittäminen ja verkostot eivät suoranaisesti 

nouse esille julkisista lähteistä. 

 

Yhteenvetona uuden valtuustokauden strategiatyöstä voidaan todeta sen alkaneen 

ponnekkaasti ja sidosryhmiä voimakkaasti aktivoiden. Ohjelmien sisältö, jalkautus ja 

toteutuksen todellinen suorituskyky selviää aikanaan. 

  

https://www.mikkeli.fi/sisalto/tietoja-mikkelista/hyvinvointi-strategia-ja-talous/strategia
https://www.mikkeli.fi/sisalto/tietoja-mikkelista/hyvinvointi-strategia-ja-talous/strategia
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5 HAVAINNOT MIKKELIN ELINKEINOPOLITIIKAN 

NYKYTILASTA 

 

5.1 Kyselytutkimuksen toteutus 

 

Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytilan selvittämiseksi tehtiin keväällä 2017 LUT:n 

”Yrittäjyyspolitiikka ja yrittäjyyden edistäminen” -kurssilla kyselytutkimus työnimellä 

”Mikkelin kaupungin yrittäjyyspolitiikan nykytila” (Ehrnrooth ym. 2017 

 

Kyselyssä (liitteet 1 ja 2) oli yhteensä 21 väittämää elinkeinopolitiikasta viidestä 

pääteemasta: yleiskuva, sisältö, ilmapiiri ja asenteet, toimeenpano sekä viestintä. 

Kysymyksiä laadittaessa otettiin huomioon Suomen Yrittäjien jäsenistölleen säännöllisesti 

toteuttama ns. ELPO –tutkimus. Siellä esille nousseita ja hyvin tiedossa olevia asioita emme 

nähneet tarpeelliseksi kysyä uudestaan (mm. kaavoitukseen liittyvät väittämät). 

 

Kevään webropol –kysely kohdistettiin Mikkelin Yrittäjät ry:n jäsenistölle (780 kpl) ja 

Etelä-Savon Kauppakamarin jäsenistölle (159), joille ko. toimijat lähettivät sähköpostilla 

linkin kyselyymme. Vastaavasti Mikkelin kaupungin keskushallinto lähetti kyselyn 

valtuutetuille (59), kaupungin johtoryhmälle (7) ja konserniyritysten toimitusjohtajille (12). 

Ryhmämme lähetti kyselyn elinkeinoyhtiö Miksein (5) ja uusyrityskeskus Dynamon (2) 

johdolle sekä koulutusta järjestävien tahojen johtaville toimihenkilöille (23). Sama kysely 

toteutettiin kaikille marraskuussa 2017 haastatelluille henkilöille (22 kpl). 

 

Kysely toteutettiin 6.-17.4.2017 webropol -kyselynä ja 13.11. - 30.11.2017 haastatelluille 

paperimuotoisena, yhteensä n. 1 040 henkilölle. Vastaajamäärä (n) oli 106 edustaen noin 

10,2 % valitusta kohderyhmästä. Tutkimuksessa vastaajille esitettiin väittämiä, joihin he 

vastasivat asteikolla 1-4 (1=täysin eri mieltä, 2=jonkin verran eri mieltä, 3= jonkin verran 

samaa mieltä ja 4=täysin samaa mieltä) tai ”en osaa sanoa” (EOS). Lisäksi kysyttiin tietoja 

vastaajien taustoista. Haastatteluita käsitellään kappaleessa 5.4. 
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5.2  Kyselytutkimuksen tulokset 

 

Aluksi esitellään kyselytutkimukseen osallistuneiden henkilöiden taustatekijät. Sen jälkeen 

tutkimusten tulokset esitellään kolmessa osassa, kyselytutkimuksen tulokset luvussa 5.3, 

taustamuuttujien vaikutus luvussa 5.3 ja haastattelujen tulokset luvussa 5.4. Luvussa 6 

pohditaan mitä tulokset tarkoittavat. 

 

5.2.1 Kyselyyn osallistuneiden taustatiedot  

 

Vastaajista 76,2 % oli 46 v tai vanhempia, vain yksi vastaajista oli alle 25 vuotta.  Vastaajista 

enemmistö, 76 %, oli miehiä. Koulutustaustaltaan suurin ryhmä oli opisto- tai 

ammattikorkeakoulun käyneet, 42,9%, ja seuraavina yliopiston suorittaneet 39 %, 

ammatillisen koulutuksen saaneita oli 14,3% ja ilman koulutusta 3,8 %. Yli puolet vastaajista 

(53,3 %) oli yrittäjiä ja 19 % yritysjohtajia, joten yrityksiin liittyvien toimijoiden osuus 

kaikista vastaajista oli lähes kolme neljäsosa. Loppu neljännes jakautui virkamiesten (10,5 

%), luottamusjohdon (10,5 %) ja oppilaitosten edustajien (6,7 %) kesken. 

Luottamushenkilöiden vastauksista kuusi tuli kaupunginvaltuutetuilta, neljä 

kaupunginhallituksesta ja yhdet järjestöiltä ja muilta. Vastaajien taustamuuttujat on 

kokonaisuudessaan esitetty taulukossa 3 

 

Yrityksien taustatiedoista selviävät liikevaihto, henkilöstön määrä, yrityksen ikä ja 

kasvuhakuisuus, taulukko 3. Suurin osa yrityksistä on liikevaihdoltaan pieniä: 26,3 %:lla 

liikevaihto oli alle 150.000 € ja 35,5 %:lla 150.000 € - 999.999 €. Kolmanneksi suurin 

ryhmä, 19,7 %, oli yli 5.000.000 € liikevaihtoa tekevät ja neljäntenä, 18,4 %:n osuudella 

1.000.000 € - 4.999.99 € tekevät yritykset. Yli puolet (52,6 %) yrityksistä työllisti alle 5 

henkilöä, noin kolmannes (30,3 %) 6-20 henkilöä ja yli 20 henkilöä työllistävien osuus oli 

17,1%. Vastaajien yrityksistä 71,1 % on iältään yli 10 vuotta vanhoja, 19,7 % 5-10 vuotta ja 

vain 9,2 % oli alle viisi vuotta vanhoja. Noin viidesosa (19,5 %) yrityksistä on voimakkaasti 

kasvuhakuisia ja noin puolet (49,4 %) maltillisesti kasvuhakuisia, neljännes (24,7 %) pyrkii 

säilyttämään asemansa, yksi (1,3 %) yrittäjistä toteaa toiminnan hiipuvan ja 5,2 % aikoo 

lopettaa toimintansa. 
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Taulukko 3, Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila, kyselyyn vastanneiden taustamuuttujat 

Muuttuja Asteikko n. % 

Kaikki vastaajat  106  

Ikä alle 25 vuotta 1 1 

 26-35 vuotta 5 4,8 

 36-45 vuotta 19 18,1 

 46-54 vuotta 38 36,2 

 yli 55 vuotta 42 40 

Sukupuoli nainen 25 24 

 mies 79 76 

Koulutustaso ei ammatillista 4 3,8 

 lyhyt ammatillinen 2 1,9 

 ammattikoulu 13 12,4 

 opisto tai amk 45 42,9 

 Yliopisto tai yamk 41 39 

Asema yrittäjä 56 53,3 

 yritysjohtaja 20 19 

 luottamushenkilö 11 10,5 

 virkamies 11 10,5 

 oppilaitoksen edustaja 7 6,7 

Luottamushenkilön roolin tarkennus   

 kaupunginhallitus 4 33,3 

 kaupunginvaltuusto 6 50 

 järjestö 1 8,3 

 muu 1 8,3 

Yrityksiä koskevat kysymykset   

Liikevaihto alle 150.000 € 20 26,3 

 151.000-999.999 27 35,5 

 1.000.001-4.999.999 14 18,4 

 yli 5.000.000 15 19,7 

Henkilöstön määrä alle 5 40 52,6 

 6-20 23 30,3 

 21-50 6 7,9 

 yli 50 7 9,2 

Yrityksen ikä alle 2 vuotta 3 3,9 

 2-5 vuotta 4 5,3 

 5-10 vuotta 15 19,7 

 yli 10 vuotta 54 71,1 

Yrityksen kasvuhakuisuus haluamme kasvaa voimakkaasti 15 19,5 

 tavoitteenamme on kasvaa maltillisesti 38 49,4 

 pyrimme pitämään asemamme 19 24,7 

 toimintamme on hiipuvaa 1 1,3 

 aiomme lopettaa yritystoiminnan lähivuosina 4 5,2 
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5.2.2 Vastausten esittely kysymyksittäin 

 

Taulukossa 4 on esitetty kysymyksittäin vastausten keskiarvot ja keskihajonta sekä ei osaa 

sanoa (EOS) vastausten % -osuus vastaajamäärästä (106) kysymysjärjestyksessä 

aihealueittain. 

 

Taulukko 4. Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila, kyselyn vastausten keskiarvot, keskihajonta ja eos -% -

osuus kysymyksittäin. Vastauksissa asteikko oli 1-4, jossa 1 oli heikoin ja 4 korkein arvio. 

YLEISKUVA   
 keskiarvo hajonta  eos % 

1. Mikkelin elinkeinopolitiikka on minulle tuttu 2.913 0.925 2 

2. Tiedän elinkeinopolitiikkaa toteuttavan strategian tärkeimmät 

painopisteet  ja tavoitteet 2.77 1.043 6 

3. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat tahot toimivat keskenään linjakkaasti  

ja samaa päämäärää toteuttaen 2.242 0.689 13 

SISÄLTÖ 

4. Mikkelillä on selkeä elinkeinopolitiikka 2.376 0.793 12 

5. Mikkelin elinkeinopolitiikan päätökset edistävät yrittäjyyttä 2.316 0.762 10 

6. Mikkelin elinkeinopolitiikka huomioi sekä uudet että vanhat yritykset 2.183 0.872 11 

ILMAPIIRI JA ASENTEET 

8. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavien tahojen asenne yrittäjyyteen ja 

sen edistämiseen on hyvä 2.747 0.812 10 

7. Kaupungin ja yrittäjien vuorovaikutus on rakentavaa 2.526 0.779 8 

11. Mikkelin kaupungin päätöksenteko on yrittäjämyönteistä 2.404 0.808 15 

10. Kaupungin virkamiehet ymmärtävät hyvin yrittäjyyttä 2.287 0.899 11 

9. Poliittiset päättäjät ymmärtävät hyvin yrittäjyyttä 2.13 0.744 13 

TOIMEENPANO 

12. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat tahot tuntevat hyvin mikkeliläisen  

yrittäjäkentän haasteet ja mahdollisuudet 2.348 0.777 12 

13. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat tahot edistävät aktiivisesti omilla 

 toimillaan elinkeinostrategian toteutumista 2.386 0.668 17 

16. Mikkelin kaupunki osallistaa yrityskenttää julkisten hankintojen 

suunnitteluun lain sallimissa puitteissa 2.313 0.840 22 

15. Elinkeinopolitiikan toteuttajat vievät tehdyt päätökset yhteistyössä  

loppuun saakka 2.306 0.673 20 

14. Kaupunki kykenee reagoimaan nopeasti yritysten muuttuviin tarpeisiin 1.901 0.746 13 

VIESTINTÄ 

21. Löydän helposti tietoa Mikkelin elinkeinopolitiikasta ja sen toteut. 2.198 0.816 9 

20. Elinkeinopolitiikka ja sen toteuttaminen saavat paljon positiivista  

näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä 2.189 0.717 15 

18. Mikkeli kertoo elinkeinopolitiikan tavoitteista ja saavutuksista sään. 2.151 0.751 12 

19. Viestintä on avointa ja vuorovaikutteista 2.112 0.818 15 

17. Mikkeli viestii elinkeinopolitiikastaan aktiivisesti 2.064 0.685 11 
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Pääteemoittain vastausten keskiarvot olivat paremmuusjärjestyksessä: yleiskuva 2.64, 

ilmapiiri ja asenteet 2.41, sisältö 2.29, toimeenpano 2.25 ja viimeisenä viestintä 2.14. EOS -

vastausten määrä oli pienin yleiskuvassa ja suurin toimeenpanossa. 

 

Yksittäisistä väittämistä kolme korkeimman keskiarvon saanutta olivat: Mikkelin 

elinkeinopolitiikka on minulle tuttu 2.913, Tiedän elinkeinopolitiikkaa toteuttavan strategian 

tärkeimmät painopisteet ja tavoitteet 2.77 ja Elinkeinopolitiikkaa toteuttavien tahojen asenne 

yrittäjyyteen ja sen edistämiseen on hyvä 2.747. Vastaavasti kolme vähiten pisteitä saaneita 

olivat: Kaupunki kykenee reagoimaan nopeasti yritysten muuttuviin tarpeisiin 1.901, 

Mikkeli viestii elinkeinopolitiikastaan aktiivisesti 2.064 ja Viestintä on avointa ja 

vuorovaikutteista 2.112.  

 

Keskihajonta oli suurinta kysymyksissä Tiedän elinkeinopolitiikkaa toteuttavan strategian 

tärkeimmät painopisteet ja tavoitteet 1.043, Mikkelin elinkeinopolitiikka on minulle tuttu 

0.925 ja Kaupungin virkamiehet ymmärtävät hyvin yrittäjyyttä 0.899. Pienintä hajonta eli 

vastaajien näkemykset olivat lähimpänä toisiaan kysymyksissä Elinkeinopolitiikkaa 

toteuttavat tahot edistävät aktiivisesti omilla toimillaan elinkeinostrategian toteutumista 

0,668, Elinkeinopolitiikan toteuttajat vievät tehdyt päätökset yhteistyössä loppuun saakka 

0.673 ja Mikkeli viestii elinkeinopolitiikastaan aktiivisesti 0.685.  

 

EOS -vastauksia tuli vähiten, vain kaksi kappaletta, kysymykseen Mikkelin 

elinkeinopolitiikka on minulle tuttu. Toiseksi vähiten EOS -vastauksia sai Tiedän 

elinkeinopolitiikkaa toteuttavan strategian tärkeimmät painopisteet ja tavoitteet, kuusi 

kappaletta. Kolmanneksi vähiten EOS -vastauksia kertyi väittämälle Kaupungin ja yrittäjien 

vuorovaikutus on rakentavaa, kahdeksan kappaletta. Suurin määrä, 22 %, EOS -vastauksia 

tuli kysymykseen Mikkelin kaupunki osallistaa yrityskenttää julkisten hankintojen 

suunnitteluun lain sallimissa puitteissa. Toiseksi eniten annettiin EOS -vastauksia 

väittämään Elinkeinopolitiikan toteuttajat vievät tehdyt päätökset yhteistyössä loppuun 

saakka, 20 %. Suuren määrän EOS -vastauksia sai myös väittämä Elinkeinopolitiikkaa 

toteuttavat tahot edistävät aktiivisesti omilla toimillaan elinkeinostrategian toteutumista, 17 

%. 
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Tilastoaineistosta ajettiin Keiser-Meyer-Olkin (KMO) ja Bartlett’s testit, joilla selvitetään 

tilastoaineiston soveltuvuus faktorianalyysin suorittamiseen. KMO-arvo oli 0.897 ja 

Bartlett’s -luku oli 0.000. Kun KMO -luku on välillä 0.6-1, soveltuu aineisto hyvin 

faktorianalyysin tekemiseen. Vastaavasti, jos Bartlett’s luku p on alle 0.001, soveltuu 

aineisto hyvin faktorianalyysin tekemiseen. Molemmat arvot täyttävät vaatimuksen. Tämän 

lisäksi on tarkasteltava yksittäisten kysymysten kommunaliteetti -lukua. Kun ne tämän 

aineiston tapauksessa ovat yli 0.5, soveltuu kyseessä oleva kysymys otettavaksi mukaan 

faktorianalyysiin. 

 

Tilastoaineistosta ajettiin SPSS faktorianalyysi varimax-rotation menetelmällä, taulukko 5. 

Faktorianalyysi soveltuu hyvin haastattelututkimusten aineistojen analysointiin ja se 

huomioi myös piilomuuttujat. Analyysin tuloksena saadaan tiivistettyä tietoa, kuten 

tutkimuksemme tapauksessa saimme tiivistettyä 21 kysymystä neljään pääluokkaan. 

 

Korkeimman latauksen saivat kysymysten yksi ja kaksi muodostama faktori neljä. 

Suurimman joukon keräsi faktori yksi sisältäen yhteensä yhdeksän kysymystä. Faktorissa 

kolme on neljä kysymystä, ja alhaisimman latauksen sai faktori kaksi, jossa on viisi 

kysymystä. Eigen -value eli itseisarvo vastaa pääkomponentin varianssia. Milloin 

ominaisarvot putoavat selvästi alle yhden, erityisesti pääkomponenttianalyysissä, on 

kyseisten pääkomponenttien tarkastelu hyödytöntä. Yksittäisten standardoitujen muuttujien 

varianssit ovat ykkösiä, joten on yleensä turha ottaa mukaan pääkomponenttia, jolla on 

pienempi varianssi kuin yksittäisellä muuttujalla (Vehkalahti, 2007). Faktorinanalyysin 

tapauksessa harkinta itseisarvon rajasta jää tutkijalle. Kaikki taulukon 5 ominaisarvot ovat 

tutkimuksen näkökulmasta myönteisiä ja antavat luotettavan kuvan tuloksesta. 

Kumulatiivinen % on 67,78 eli nämä neljä faktoria selittävät % -lukua vastaavan määrän 

kaikista vastuksista. 
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Taulukko 5. Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila, kyselyn vastausten faktorianalyysi 

 

Faktorit yhdestä neljään voidaan nimetä kyseiseen joukkoon kuuluvien kolmen korkeimman 

latauksen saaneiden kysymysten ”yhteisellä nimittäjällä” tai korrelaatiolla tai selittäjällä. 

Tässä työssä ne on nimetty seuraavasti: 1=yrittäjyysmyönteisyys, 2=vuorovaikutus, 

3=viestintä ja 4=tunnettuus. Kaikki muut vastaukset paitsi kysymys 16, Mikkelin 

kaupunki osallistaa yrityskenttää, latautuvat johonkin faktoriryhmään. 

 

Tilastoaineistoa tarkastellaan tämän jälkeen taustamuuttujittain nimetyissä neljässä 

faktoriryhmässä varianssianalyysin (ANOVA) -taulukoinnilla. Taustamuuttujia olivat 

vastaajien ikä, sukupuoli, koulutustaso, asema tai rooli, luottamushenkilön roolin täsmennys, 

Faktori 

1 2 3 4 com 

1. Mikkelin elinkeinopolitiikka on minulle tuttu    .897 .844 

2. Tiedän elinkeinopolitiikkaa toteuttavan strat…    .829 .777 

13. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat tahot edist… .817    .767 

12. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat tahot tunt… .766    .709 

9. Poliittiset päättäjät ymmärtävät hyvin yrittäj. .726    .658 

8. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavien tahojen ... .658    .673 

5. Mikkelin elinkeinopolitiikan päätökset ed… .628    .707 

11. Mikkelin kaupungin päätöksenteko on yritt. .626    .771 

4. Mikkelillä on selkeä elinkeinopolitiikka .585    .694 

10. Kaupungin virkamiehet ymmärtävät  .518    .617 

7. Kaupungin ja yrittäjien vuorovaikutus on rak. .508    .665 

20. Elinkeinopolitiikka ja sen toteuttaminen saavat   .798  .713 

18. Mikkeli kertoo elinkeinopolitiikan tavoitteista   .751  .717 

21. Löydän helposti tietoa Mikkelin elinkeinopo.   .684  .557 

17. Mikkeli viestii elinkeinopolitiikastaan aktiivisesti   .641  .634 

14. Kaupunki kykenee reagoimaan nopeasti  .705   .609 

19. Viestintä on avointa ja vuorovaikutteista  .678   .767 

3. Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat tahot toimi.  .662   .557 

15. Elinkeinopolitiikan toteuttajat vievät   .613   .513 

6. Mikkelin elinkeinopolitiikka huomioi  .558   .712 

16. Mikkelin kaupunki osallistaa yrityskenttää     .574 

Eigen arvo 9.820 1.712 1.596 1.106 

Prosenttia 46.76 8.15 7.60 5.27 

Kumulatiivinen % 46.76 54.92 62.52 67.78 

Huom. com = kommunaliteetti. KMO = .867, pääkomponentit, varimax -rotaatio 
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yrityksen liikevaihto, yrityksen henkilöstön määrä, yrityksen ikä ja yrityksen 

kasvuhakuisuus. 

 

Taulukoissa 6.1 ja 6.2 on esitetty yhteenveto tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

taustamuuttujien tilastollisesta merkittävyydestä neljään edellä tunnistettuun ryhmään: 

yrittäjyysmyönteisyys, vuorovaikutus, viestintä ja tunnettuus. Taulukossa esiintyvä F-luku 

kertoo kyseisen taustamuuttujan suhteellista merkittävyyttä ja p-luku niiden tilastollista 

todennäköisyyttä. F-luvun merkittävyyttä tulkitaan siten, että kun luku F on alle kolme, niin 

taustamuuttujalla ei ole vaikutusta vastaajan vastaukseen. Mitä suurempi F-luku on, sitä 

merkittävämpi vaikutus tällä taustatekijällä on vastaajaan vastaukseen. Taulukoissa F-luvun 

perässä olevat * -merkit kertovat virheellisen päätelmän todennäköisyyden tilastollisesti. Jos 

p-arvo on alle 0.05, voidaan tulosta pitää tilastollisesti melkein merkitsevänä, jos p on alle 

0.05, on tulos tilastollisesti merkitsevä. Vastaavasti, kun p on alle 0.001, on tulos 

tilastollisesti erittäin merkitsevä. Ne F-luvut, joiden perässä ei ole p-lukua osoittavaa * -

merkkiä, eivät ole tilastollisesti todennäköisiä ja merkittäviä, ts. niiden virhemarginaali on 

liian suuri. 

 

Tutkimuksen mukaan taustatekijöillä ei sukupuolta (5.71) lukuun ottamatta näyttäisi olevan 

juuri lainkaan merkittävää vaikutusta vastanneiden käsityksiin viestinnästä. Sitä vastoin 

suurin vaikuttavuus on vastaajien asemalla (13.21) yrittäjyysmyönteisyyteen. 

Yrittäjyysmyönteisyyteen vaikuttavat lisäksi vastaajan yrityksen liikevaihto (5.96) ja 

vastaajan koulutus (3.80). 

 

Toiseksi suurimman vaikuttavuuden antaa vastaajan yrityksen liikevaihto (10.0) 

tunnettuuteen. Lisäksi vastaajien taustamuuttujista tunnettuus -vastaukseen vaikuttavat 

vastaajan asema (6.62) ja koulutustaso (5.42). Kolmanneksi suurimman vaikuttavuuden 

antaa vastaajan asema (7.60) vuorovaikutukseen. Lisäksi vastaajien taustamuuttujista 

vuorovaikutus vastaukseen vaikuttavat haastateltavan yrityksen liikevaihto (5.05) ja 

koulutustaso (5.42). 
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Taulukko 6.1. Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila, kyselyn faktorianalyysi taustatekijöittäin 

 

 

 

 

 

 

yrittäjyysmyönt. vuorovaikutus viestintä tunnettuus 

Sukupuoli 

Nainen 2.44 2.11 1.89 2.67 

Mies 2.41 2.15 2.24 2.96 

F-arvo .048 .054 5.705* 1.895 

Ikä 

alle 25 v    1.00 

26-35 2.61 2.2 1.85 2.30 

36-45 2.42 2.31 2.28 2.89 

46-55 2.21 1.99 2.03 2.82 

yli 55 2.61 2.21 2.29 3.04 

F-arvo 2.468 1.051 1.917 1.978 

Koulutustausta 

ei koulutusta 1.93 1.80 1.67 3.13 

lyhyt ammatillinen 1.78 1.90 2.63 3.25 

ammattikoulu 2.14 1.90 2.14 2.00 

opisto tai amk 2.33 2.07 2.21 2.77 

yliopisto 2.42 2.15 2.17 2.88 

F-arvo 3.797** 1.675 .950 5.423*** 

Asema tai rooli 

yrittäjä 2.08 1.87 2.04 2.52 

yritysjohtaja 2.58 2.27 2.08 2.97 

luottamushenkilö 3.11 2.77 2..55 3.36 

virkamies 2.69 2.58 2.30 3.68 

oppilaitoksen ed. 3.11 2.67 2.45 3.33 

F-arvo 13.208*** 7.599*** 2.378 6.620*** 

Luottamushenkilön rooli 

kaupunginhallitus 3.56 3.30 2.75 3.50 

kaupungin valtuusto 3.04 2.73 2.58 3.33 

järjestö 2.55 1.80 1.50 3.00 

muu 3.00 2.80 2.00 3.50 

F-arvo 1.626 2.863 .809 .105 

 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Taulukko 6.2.Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila, kyselyn faktorianalyysi taustatekijöittäin 

 

Yhteenvetona taustamuuttujien vaikuttavuudesta on esitetty taulukossa 7. Tuloksista 

voidaan todeta vastaajan aseman vaikuttavan voimakkaasti kaikkiin muihin teemoihin paitsi 

viestintään. Toiseksi eniten taustamuuttujista vaikuttaa vastaajan yrityksen liikevaihto, 

samoihin teemoihin kuin aseman vaikutus mutta hieman vähemmän. Vastaajan koulutustaso 

vaikuttaa vastaajien näkemykseen yrittäjämyönteisyydessä ja tunnettuudessa. Vastaajan 

yrityksen henkilöstön määrä vaikuttaa vastaajien näkemykseen yrittäjämyönteisyydestä ja 

vuorovaikutuksesta. Sukupuoli näyttäisi vaikuttavan vain vastaajien käsitykseen 

 

yrittäjyysmyönt. vuorovaikutus viestintä tunnettuus 

Liikevaihto 

alle 150 k€ 2.09 1.78 1.80 1.79 

151-999 k€ 1.99 1.80 2.10 2.85 

1.000-5.000 k€ 2.56 2.45 2.31 2.88 

yli 5.000 k€ 2.62 2.16 2.02 3.19 

F-arvo 5.961*** 5.052** 1.832 9.997*** 

Henkilöstömäärä 

alle 5 2.00 1.73 1.98 2.43 

6-20 2.43 2.27 2.17 2.91 

21-50 2.38 2.08 2.25 3.08 

yli 50 2.78 2.40 1.96 3.00 

F-arvo 5.272** 4.799** .730 2.188 

Yrityksen ikä 

alle 2 vuotta 2.44 1.90 1.63 2.17 

2-5 vuotta 2.11 2.60 2.25 1.88 

5-10 vuotta 2.42 2.40 2.15 2.92 

yli 10 vuotta 2.20 1.92 2.08 2.69 

F-arvo .557 2.468 .600 1.695 

Kasvuhakuisuus 

voimakkaasti 2.50 2.35 .04 2.93 

maltillisesti 2.20 1.91 2.13 2.64 

pitää asemat 2.10 1.92 1.97 2.47 

hiipuva  

aikoo lopettaa 2.22 1.70 2.12 2.63 

F-arvo 1.391 2.037 .296 .694 

 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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viestinnästä. Huomioitavaa on, että vastaajan tai yrityksen iällä, yrityksen 

kasvuhalukkuudella tai luottamushenkilöllä ei ole merkittävää vaikutusta vastaajien 

antamiin arvioihin missään neljässä teemassa. 

 

Taulukko 7., Faktorit taustatiedoittain tarkasteltuna. 

 

5.3 Taustamuuttujien vaikutus vastauksiin  

 

Vastaajien iällä ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta lainkaan. Lähimpänä 

vaikuttavuutta iällä oli suhtautumisessa yrittäjyysmyönteisyyteen, ja siinä 46-55 vuotiaat 

antoivat kyselyssä arvosanan 2.21 kun muiden ikäluokkien arvosanat olivat välillä 2.42-

2.61. 

 

Sukupuolella ei ollut vaikutusta vastauksiin lukuun ottamatta viestintää. Naiset suhtautuvat 

negatiivisemmin (kyselyn vastausten keskiarvo 1.89 asteikolla 1-4) viestintään kuin miehet 

(2.24). Eroa voidaan pitää tilastollisesti melkein merkitsevänä (p=0.019).  

 

Koulutustasolla on merkittävää vaikutusta vastaajien näkemyksiin 

yrittäjyysmyönteisyydestä, jossa vaikutus on tilastollisesti merkitsevä, ja tunnettuudessa 

tilastollinen vaikutus on erittäin merkitsevä. Ammattikoulun suorittaneet antoivat selvästi 

heikoimman arvion, keskiarvolla 2.00, tunnettuuteen. Myönteisimmän arvion kyselyn 

asteikolla 1-4 antoivat lyhyen ammatillisen koulutuksen saaneet (3.25) seuraavina yliopiston 

käyneet (3.24), ei koulutusta (3.13) ja opiston tai amk:n suorittaneet (2.77). 

Yrittäjyysmyönteisyydestä annetut arvioit paranivat koulutustason kohotessa: lyhyt 

 

ikä sukupuoli koul.taso asema luot.hlö lv hlö lkm yr.ikä   kasvuh. 

 

Yrittäjyysmyönt.  2.47 .048 3.80** 13.21*** 1.63 5.96*** 5.27** .557 1.39 

Vuorovaikutus 1.05 .054 1.68 7.60*** 2.86 5.05** 4.80** 2.47 2.04 

Viestintä 1.92 5.71* .950 2.38 .809 1.83 .73 .600 .296 

Tunnettuus 1.98 1.90 5.42*** 6.62*** .105 10.0*** 2.19 1.70 .694 

 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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ammatillinen koulutus ryhmän keskiarvo oli 1.78, ei koulutusta 1.93, ammattikoulu 2.14, 

opisto tai amk 2,33 ja yliopisto 2.71. Viestintään ja vuorovaikutukseen ei vastaajien 

koulutustasolla ollut tilastollista merkitystä tai eroa. 

 

Aseman vaikutus henkilön vastauksiin tuotti tilastollisesti erittäin merkitsevän eron 

(p<0.001). Luottamushenkilöillä ja oppilaitosten edustajilla on huomattavasti myönteisempi 

(molemmilla vastausten keskiarvo 3.11) näkemys yrittäjyysmyönteisyyteen kuin yrittäjillä 

(2.07), yritysjohtajilla (2.58) tai virkamiesjohdolla(2.69). Vastaavanlainen tulos on 

luottamushenkilöiden (2.77) ja yrittäjien (1.87) välinen käsitysero vuorovaikutuksesta, 

yritysjohtajien (2.27) virkamiesjohdon (2.58) ja oppilaitosten edustajien (2.67) sijoittuessa 

näiden ääripäiden väliin. Virkamiesjohdolla oli myönteisin käsitys (3.68) tunnettuudessa 

kun vastaavasti luottamushenkilöt (3.36) sekä oppilaitosten edustajat (3.33) suhtautuivat 

siihen lähes yhtä myönteisesti. Yrittäjien (2.52) ja yritysjohtajien (2.92) käsitys 

tunnettuudesta poikkeavat selvästi muista. Asemalla ei ollut vaikutusta tai tilastollista 

merkitystä vastaajien käsitykseen viestinnästä. 

 

Luottamushenkilön roolilla ei ollut tilastollista merkittävyyttä vastauksiin. Yleistäen 

voidaan todeta, että kaupunginhallituksen näkemykset olivat kaikissa teemoissa 

korkeimmat, seuraavina kaupunginvaltuusto, muu ja järjestö.  

 

Vastaajien yritysten liikevaihto vaikutti vastaajan käsitykseen Mikkelin 

elinkeinopolitiikasta. Myönteinen käsitys tunnettuudesta kasvaa sitä korkeammaksi mitä 

suuremmasta yrityksestä on kyse. Yli 5 M€ liikevaihtoa tekevillä vastausten keskiarvo oli 

3.19 kun vastaavasti alle 150.000 € liikevaihtoa tekevät yritykset vastasivat 1.79 ja 

liikevaihdon ollessa näiden väliltä vastausten keskiarvo oli 2.85-2.88. Suhtautuminen 

yrittäjyysmyönteisyyteen oli positiivisinta yli 5 €:n (2.62) yrityksissä ja heikointa 151 000-

999 999 €:n (1.99) liikevaihtoa tekevissä yrityksissä. Alle 150 000 €:n liikevaihdolla 

suhtautuminen yrittäjyysmyönteisyyteen luku oli 2.09 ja 1-5 M€:n liikevaihdolla 2.56. 

Molemmat edelliset löydökset ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001). Yrityksen 

liikevaihdon vaikutus vuorovaikutukseen oli myönteisintä 1-5 M€:n (2.44) liikevaihtoa 

tekevillä yrityksillä, seuraavina yli 5 M€ (2.15) yrityksillä, 151 000-999 999 €: (1.80) 

yrityksillä ja heikointa alle 150 000 € (1.78) liikevaihtoa tekevillä yrityksillä. Liikevaihdon 
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vaikutus vuorovaikutukseen on tilastollisesti merkittävä. Viestintään ei yrityksen koolla ollut 

tilastollisesti merkittävää vaikutusta keskiarvon ollessa 2.08. Liikevaihdoltaan pienimmät ja 

suurimmat yritykset antoivat heikoimmat arvosanat viestinnästä. 

 

Yrityksen henkilöstön lukumäärä vaikutti vastaajien näkemykseen yrittäjämyönteisyydestä 

ja vuorovaikutuksesta, joissa molemmissa löydökset ovat tilastollisesti merkittäviä (p<0.01). 

Yrittäjyysmyönteisin näkemys vastaajista oli yli 50 henkilöä (2.78) työllistävillä yrityksillä, 

seuraavina tulivat 6-20 hlöä (42) työllistävät, 21-50 henkilöä (2.38) työllistävät. Heikoin 

käsitys yrittäjyysmyönteisyydestä oli yrityksillä jotka työllistävät alle 5 henkilöä (1.99). 

Vuorovaikutukseen korkeimman keskiarvon vastauksista tuotti yli 50 henkilöä (2.40) 

työllistävät yritykset ja, heikoin näkemys vuorovaikutuksesta oli alle 5 henkilöä (1.73) 

työllistävillä yrityksillä. 6-20 henkilöä työllistävien yritysten vastausten keskiarvo oli 2.27, 

ja 21-50 henkilöä työllistävillä keskiarvo oli 2.08. Henkilöstön määrällä ei ollut mitään 

vaikutusta vastaajien käsitykseen viestinnästä. Tunnettuudessa kaikkein vähiten työllistävät 

yritykset antoivat tulokseksi 2.43, kun muiden kolmen ryhmän näkemykset olivat välillä 

2.91- 3.08. 

 

Vastaajien yrityksen iällä tai kasvuhakuisuudella ei ollut tilastollista merkitystä vastaajien 

näkemyksiin mihinkään teemoista. 

 

5.4 Haastattelututkimuksen toteutus 

 

Kyselytutkimuksen lisäksi marraskuussa 2017 toteutettiin henkilöhaastattelut 22:lle tutkijan 

valitsemille henkilöille. Kutsu haastateltavaksi esitettiin puhelimitse, ja kaikki valitut 

henkilöt antoivat suostumuksensa. Haastatellut henkilöt on lueteltu liitteessä kaksi ja 

haastattelukysymykset on esitelty liitteessä kolme. Kaikki haastattelut suoritettiin 

henkilöiden omilla työpaikoilla tai heidän edustamiensa organisaatioiden tiloissa kahta 

haastattelua lukuun ottamatta. Henkilöiden valinnan perusteena oli henkilöiden keskeinen 

rooli elinkeinopolitiikan ja -strategian määrittelemisessä sekä valittujen riittävän kattava 

edustus aiemmin luvussa 1.3. kaaviossa 1 esitetyn elinkeinopolitiikan toimintakehyksen osa-

alueilta. 
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Valituista keskeisiä poliittisia toimijoita eli luottamushenkilöitä (5) edustivat hallituksen 

puheenjohtajisto, valtuuston puheenjohtaja sekä konserni- ja elinkeinojaoston 

puheenjohtaja. Virkamiesjohtoa (4) edustivat kaupunginjohtaja, asuminen ja 

toimintaympäristö palvelualueenjohtaja, sivistystoimenjohtaja sekä strategia- ja 

kehityspäällikkö. 

 

Oppilaitosten (3) edustajina olivat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (XAMK) 

toimitusjohtaja, Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU) toimitusjohtaja ja Mikkelin 

yliopistokeskuksen (MUC) pääsihteeri.  

 

Yritysten (6) edustajina olivat alueen suurimman paikallisen yrityksen toimitusjohtaja, 

paikallisen osuuspankin toimitusjohtaja, elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja, kaupungin 

omistaman kiinteistökehitysyhtiön toimitusjohtaja, yksinyrittäjänainen sekä 

kiinteistösijoittaja -bisnesenkeli. Muiden keskeisten sidosryhmien (4) edustajia 

haastattelussa olivat Mikkelin Yrittäjät ry puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin 

toimitusjohtaja, Etelä-Savon Maakuntaliiton maakuntajohtaja ja Etelä-Savon MTK:n 

aluejohtaja. 

 

Haastattelut olivat kolmiosaisia: Aluksi jokainen täytti 21 kysymyksen kyselyn, saman joka 

toteutettiin keväällä webropol -kyselynä. Keskimmäisessä osiossa oli kahdeksan kappaletta 

kyllä/ei -kysymyksiä. Lopuksi esitettiin kahdeksan avointa kysymystä. Nauhoitetuista 

avoimista kysymyksistä tehtiin yhteenveto henkilöittäin ja ne litteroitiin. Sanoja oli yhteensä 

2141. Nauhoituksia on yhteensä 13,2 tuntia ja 1061 Mt. Haastattelut kestivät 

kokonaisuudessaan 50 minuutista 100 minuuttiin. 

 

5.5 Haastattelututkimuksen tulokset 

 

5.5.1 Haastattelujen kyllä–ei -väittämien tulokset 

 

Taulukossa 8 on esitetty kyllä-ei -vastausten yhteenveto. Vastausvaihtoehdoissa 1=kyllä ja 

2=ei. Keskiarvo yksi tarkoittaa, että kaikki vastaajat olivat myönteisesti samaa mieltä 
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väittämän kanssa. Kysymyksen numero yhdeksän poikkeava luku ilmaisee kaikkien yhteisen 

näkemyksen strategisten painopisteiden sopivasta määrästä. 

 

Taulukko 8. kyllä-ei kysymykset sekä vastausten keskiarvot ja keskihajonnat 

 

Monissa vastauksissa vastaajien valitessa kyllä, tuli heti perään kommentti mutta. Tähän on 

poimittu haastateltavien spontaanisti ilmaisemia kommentteja kysymyksittäin, jos niitä 

esiintyi: 

 

1: kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu, kaavoitus ei, ei koska uusia yrityksiä ei ole 

syntynyt riittävästi, osaamisen hyödyntäminen puutteellista, luottamuksen ja 

yhteistyön puute, kaupunkimarkkinointi puuttuu, yhteinen toteutus niukkaa, 

yrityselämän tarpeita ei tunneta, yritysten rooli ei ole kehittynyt myönteisesti, 

teemapohjaista toimintaa, olemassa olevien yritysten lähitarpeita ei huomioida 

riittävästi, luotava selkeitä strategisia kasvualustoja, hahmottumatonta, tunnistettu 

keskeisiä uusia mahdollisuuksia 

 

2: koko henkilöstö osallistunut 

 

3: virkamiesjohdon rooli on olla kokoaja ja mahdollistaja 

 

4: toteutus ontuu, joustavuus ja dynaamisuus puuttuu, heikko päätöksentekokyky, 

yleistaso ok-detaljit ei, toteutus ei 

 

ka hajonta 

1. Onko nykyinen elinkeinopolitiikka pääosin onnistunutta yhteisönne näkökulmasta 1.46 0.51 

2. Oletteko osallistunut elinkeinopolitiikan tai -strategian laadintaan? 1.09 0.29 

3. Onko teillä tai viiteryhmällänne ollut omaa agendaa siihen? 1.23 0.43 

4. Vastaako voimassa oleva elinkeinopolitiikka ja -strategia tavoitteitanne? 1.23 0.43 

5. Vastaako uusi valmisteilla oleva elinkeinopolitiikka ja -strategia tavoitteitanne? 1.09 0.29 

6. Oletteko sitoutunut sovitun elinkeinopolitiikan ja -strategian jalkauttamiseen? 1.00 0.00 

7. Onko se otettu huomioon oman viiteryhmänne strategiassa? 1.18 0.40 

8. Onko strategiassa oikea määrä painopistealueita? 1.09 0.29 

9. Jos ei, niin mikä on oikea määrä? 3 0 

10. Onko Mikkelissä hyvä yritysilmapiiri? 1.18 0.40 
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5: yleistaso ok mutta elinkeino/-voimaohjelman sisältö ratkaisee käytännön, 

yrittäjyyden näkökulmasta ei riittävästi, matkailun nosto tärkeää, vahvempi kytkös 

maakuntastrategiaan, terävyys puuttuu, ohut sisältö/substanssi 

 

6: kyllä mutta hitaus ahdistaa, avainkysymys onnistumiselle, sosiaalinen tapa 

 

7: osallistamalla, elinvoimaohjelmalla, ei kirjattua, vuorovaikutteisesti, ei riittävästi, 

ajateltava kaupunkia ilman poliittisia rajoja, terävöittämistä lisää, liian laajoja 

kokonaisuuksia 

 

8: muistettava huomioida olemassa olevat, ei kuitenkaan ohjaa riittävästi 

päätöksentekoa, painoarvoa matkailulle ja yrittäjyydelle lisää, valintoja uskallettava 

tehdä 

 

9: ei kommentteja 

 

10: flegmaattinen, rohkeutta ja dynaamisuutta lisää, yrittäjien palaute liian 

yksioikoista ja mollivoittoista, hyvä keskusteluyhteys, ei riittävän hyvä, historiallisia 

jännitteitä joita ei ole onnistuttu purkamaan, yhteisymmärryksen puute, 

eturistiriitoja, väljähtynyt, draivia puuttuu yrittäjien ikääntymisestä johtuen, tarvetta 

start-upeille ja sukupolven vaihdoksille, ote liian lupsakka, yksittäiset negatiiviset 

uutiset lyö liikaa läpi ja positiiviset ei mene läpi, heikko vuorovaikutus, odotukset liian 

korkealla, ideologiset ja poliittiset aktivistit aiheuttavat hankaluuksia, heikot 

perinteet, vuorovaikutus kaupunki – yrittäjät paremmaksi, ristiriitainen, tyytyväiset 

liian hiljaisia ja arvostelijat nousevat esille, parannettavaa on, vuoropuhelua 

edistettävä, aktiivisuutta ja yhteen henkeen tekemistä lisää, yhteen hiileen 

puhaltamista lisää, positiivisuutta lisää 

 

5.5.2 Haastattelujen avointen kysymysten tulokset 

 

Avoimien kysymysten tiivistelmien litteroinnin jälkeen haettiin haastateltavien usein esille 

nostamia sanoja ja ryhmiteltiin ne samankaltaisuuksien kanssa. Alla on esitelty tulokset 

kysymyksittäin. 
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Kysymys 1. Mitkä ovat kolme-viisi tärkeintä vahvuutta, joille Mikkelin (seudun) 

elinkeinopolitiikan ja -strategian tulisi perustua?  

Haastateltavat antoivat kaikkiaan 99 mainintaa vahvuuksille, joille Mikkelin 

elinkeinopolitiikan ja –strategian tulisi perustua. Tässä kysymyksessä ei pyydetty 

priorisoimaan vahvuuksia, sitä kysyttiin seuraavassa kysymyksessä. Maininnat luokiteltiin 

samankaltaisuuksien kanssa ryhmiin, ja niille annettiin mahdollisimman edustava ko. 

ryhmää kuvaava nimi. Mainintojen määrällä mitattuna ykköspaikan otti ”luonto- ja 

luonnonvarat” -ryhmä 22 maininnalla, seuraavina olivat ”osaaminen ja työvoima” (19), 

”yrittäjyys” (18), ”sijainti” (16), ”matkailu” (15) ja ”elämisen laatu” (9). 

 

Luonto ja luonnonvarat ryhmässä pääosa maininnoista pohjautuvat vesien ja metsän 

virkistyskäyttöön ja tuotannollisen hyödyntämiseen. Metsistä ja ravinnon puhtaudesta 

halutaan saada enemmän tehoja irti sekä hyödynnettävän paremmin järviluontoamme. 

Matkailu -ryhmä perustuu vahvasti luonto ja luonnonvarat -ryhmän resursseille ja ne ovat 

siten hyvin läheisiä toisilleen, ehkä jopa yhdistettävissä. Mainituista sanoista 

voimakkaimmin esille nousivat matkailu, metsät, Saimaa, luomu, puhtaus ja jalostusasteen 

nosto. 

 

Monipuolinen ja korkeatasoinen osaaminen koettiin selkeäksi vahvuudeksi samoin kuin 

siihen perustuvan työvoiman saatavuus. Oppilaitokset ESEDU, XAMK ja MUC koettiin 

tärkeiksi vahvuuksiksi Mikkelin elinkeinopolitiikalle ja -strategialle. Uudet kasvualustat 

Digi, Eco-Sairila ja Kalevankangas (liikunta- ja tapahtumakeskittymä) koettiin 

vahvuuksiksi.  

 

Mikroyritysten ja PK-yritysten suuri määrä tuotti ”yrittäjyys -ryhmälle” kolmanneksi eniten 

vahvuusmainintoja. Lisäksi yrittäjyyden alihankinta-, tuki- ja palveluverkostot koettiin 

Mikkelissä vahvuuksiksi. Ikääntymiseen ja vanhusten huoltoon liittyviin palveluihin liittyy 

suuri potentiaali ja mahdollisuudet merkittäväksi vahvuudeksi ja liiketoiminnaksi. 
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Sijaintia pidettiin vahvuutena monestakin syystä: Helsinki ja Pietari ovat molemmat lähellä, 

sijainti keskellä puhdasta Järvi-Suomea, neljä selkeää vuodeaikaa, tie-, rautatie ja 

tietoliikenneverkostot sekä Satamalahden kehittämispotentiaali. 

 

Matkailu sai vahvuutena eniten yksittäisistä sanoista mainintoja. Visit Finlandin 

markkinoinnin painopisteen siirtyminen Järvi-Suomeen tukee hyvin haastattelujen tulosta. 

Vapaa-ajan asukkaat ja niiden suuri määrä koettiin vahvuudeksi. 

 

Elämisen laatu ryhmässä mainintoina esille nousivat arjen helppous, hyvät perus- ja 

tukipalvelut, saavutettavuus ja kohtuuhintaisuus. 

 

Kysymys 2. Resurssit ovat rajalliset, mitkä ovat Mikkelin (seudun) elinkeinopolitiikan 

ja -strategian kaksi tärkeintä painopistealuetta (viitataan suljettujen kysymysten 8 ja 

9 vastaukseen)? 

Tämän kysymyksen osalta käytettiin samoja ryhmittelyn otsikoita kuin kysymyksessä yksi. 

Kaikkiaan viisi eri ryhmää nousi esille priorisoitaessa vahvuuksia. Vastaajien ensimmäisinä 

mainitsemista vahvuuksista, jolle elinkeinopolitiikan ja –strategian tulisi perustua, sai eniten 

mainintoja matkailu, kahdeksan kappaletta. Lisäksi matkailun mainitsi kolme henkilöä 

toisena vahvuutena. Toiseksi eniten ensisijaisia mainintoja saivat osaaminen ja työvoima, 

kuusi kappaletta. Neljä henkilöä mainitsi nämä toisena vahvuutena. Yrittäjyyden mainitsi 

sekä ensimmäisenä että toisena vahvuutena neljä henkilöä. Luonto ja luonnonvarat valitsi 

kaksi henkilöä tärkeimmäksi vahvuudeksi ja kuusi toiseksi tärkeimmäksi vahvuudeksi. 

Sijaintia piti tärkeimpänä vahvuutena kaksi ja toiseksi tärkeimpänä kolme henkilöä. 

 

Alla olevassa taulukossa 9 on esitetty summaluvut ryhmittäin tärkeysjärjestyksessä 

vahvuuksiksi, joille Mikkelin elinkeinopolitiikan ja –strategian tulisi haastateltujen 

henkilöiden mukaan perustua. 
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Taulukko 9. Vahvuuksien prioriteettijärjestys, haastateltujen mainintojen mukaan 

 

Kysymys 3. Mitkä ovat suurimmat esteet onnistuneen elinkeinopolitiikan ja–strategian 

laatimiselle Mikkelissä (seudulla)? 

Vastauksista voidaan ryhmittää viisi erilaista teemaa, joita pidetään onnistuneen 

elinkeinopolitiikan ja –strategian laadinnan esteenä sekä pieni vähemmistöryhmä, joka ei 

nähnyt esteitä olevan. Eniten mainintoja kertyi teemaryhmään ”yhteistyö ja prosessi” 

yhteensä 25 maininnalla. Vastaajat saivat mainita useampia esteitä, mikäli kokivat niitä 

olevan, ja siksi vastausten summa, 65, poikkeaa haastateltavien määrästä 22. Seuraavina 

ryhminä tulivat ”politiikka ja poliitikot (11), ”valinta ja focus” (10), ”tietämättömyys” (8), 

”asenteet” (7) ja ”ei esteitä” (4) maininnalla. 

 

Selkeästi suurin este elinkeinopolitiikan ja -strategian laatimiselle koetaan haastateltujen 

mielestä kuuluvan ryhmään yhteistyö ja prosessit. Merkittävimmät esteet olivat riittävän 

yhteisen tahtotilan ja suunnan puuttuminen, päätösvaiheessa halutaan miellyttää liian laajoja 

joukkoja jolloin keihäänkärjet tylsistyvät ja niitä tulee liikaa sekä sitoutuminen prosessiin. 

Mielenkiintoisia käsitteitä kuten ylidemokratisoituminen ja ylisääntely nousivat esille 

haastatteluissa.  

 

Politiikan aiheuttama lyhytjänteisyys, tempoilu ja eripuraisuus sekä poliitikkojen intohimot 

ja irtopisteiden keruu koettiin esteiksi elinkeinopolitiikan ja –strategian laadintavaiheessa. 

Valintojen tekemisen vaikeuden ja fokuksen puutteen koettiin liudentavan keihäänkärkien 

merkitystä ja johtavan liiallisten kompromissien tekemiseen. Tietämättömyys ja asenteet 

saivat lähes yhtä paljon mainintoja. Myös ”ymmärtäminen”, ”vahvuuksien tunnistaminen” 

ja ”laatimisen perusteet eivät perustu todelliseen tietoon” saivat mainintoja. Asenteissa mm. 

Teema 1. valinta      2.valinta       yhteensä 

1. Matkailu 8                   3                    11 

2. Osaaminen ja työvoima 6                   4                    10  

3. Yrittäjyys 4                   4                    8  

4. Luonto ja luonnonvarat 2                   6                    8  

5. Sijainti 2                   3                    5  
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ilmapiirin, stabiilisuuden ja menestymisen heikko sallittavuus koettiin esteiksi 

laadintatyössä. 

 

Kysymys 4. Mitkä ovat suurimmat esteet onnistuneen elinkeinopolitiikan ja–strategian 

toteuttamiselle Mikkelissä (seudulla)? 

Vastauksista voidaan ryhmittää viisi erilaista teemaa, joita pidetään onnistuneen 

elinkeinopolitiikan ja –strategian toteuttamisen esteenä. Eniten mainintoja kertyi 

teemaryhmään ”prosessi”, yhteensä 19. Prosessit -ryhmän tyypilliset lausumat koskivat 

roolitusta, viestintää, dynamiikkaa ja reagointinopeutta. Näistä viestintä ja tiedonkulku 

nousivat eniten esille. 

 

Seuraavat kolme teemaryhmää ”valinta ja fokus”, ”politiikka ja poliitikot” ja ”resurssit” 

saivat kukin lähes yhtä paljon mainintoja (14,13 ja 12 kpl). Selkeästi pienimmän esteiden 

teemaryhmän muodosti ”kaupungin johto” viidellä maininnalla.  

 

Valinta ja fokus ryhmässä suurinta huomioita saivat valintojen puute, ylidemokratisointi, 

liikaa keihäänkärkiä, yhteisen suunnan puute ja elinkeinopolitiikkaa ei nähdä investointina. 

Politiikka ja poliitikot -luokassa eniten mainintoja saivat politikointi, suhmurointi, 

linjakkuuden ja johtajuuden puute. Taloudellisten ja henkisten resurssien puutetta sekä 

asennoitumisen ja sitoutumisen heikkoutta pidettiin merkittävimpinä esteinä onnistuneelle 

elinkeinopolitiikalle resurssit -ryhmässä. Kaupungin johdon osalta esille nousseita esteitä 

koettiin olevan johtajuuden puute sekä koko kaupunkiorganisaation ja verkostojen 

sitoutuminen sovittuun elinkeinopolitiikkaan. 

 

Kysymys 5. Mitä (tai millaista) Mikkelin elinkeinopolitiikka mielestäsi on, lyhyt 

tiivistetty vastaus? 

Tämä kysymys osoittautui haastateltaville vaikeimmaksi vastata, ja vastausten sisällön 

hajonta oli suurta. Enemmistö vastaajista vastasi kysymykseen mitä, kolme ei osannut 

vastata lainkaan, loput yhdeksän vastasivat kysymykseen millaista Mikkelin 

elinkeinopolitiikka on. Lyhyesti sitä osasi kuvata vain muutama vastaajista. 
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Myönteisiä lainauksia muutamien vastauksien tiivistelmistä: 

 

”neuvontapalvelut uusille ja elinkaaren eri vaiheissa oleville yrityksille, 

kehittämiseen tähtäävää toimintaa, mukana trendeissä, toimintaympäristön 

kehittämistä, tonttipolitiikka, kaavoitus, vuorovaikutus, 

yrittäjämyönteisempää, mahdollistavaa” 

 

”vahvistetaan olemassa olevien yritysten kehittämismahdollisuuksia, uusien 

sijoittumista tuetaan” 

 

”positiivista, kerrotaan onnistumisista, tehdään ennakoidusti, myynti ja 

markkinahenkisyys heikkoa, erimielisyydet setvittävä sisäisesti ei julkisesti, 

alustat Ecosairila ja Kalevankangas” 

 

”hankkeet ja perusneuvonta on ulkoistettu Mikseille, kaupungilla kaavoitus ja 

maankäyttö, tiedon puutetta - tiedolla johtaminen on tällöin vaikeaa” 

”yritystasolla tapahtuvaa neuvontaa ja kehitystoimintaa, 

maankäyttöpolitiikkaa, vastata yritysten kehitystilaan, tulevat kasvusuunnat 

ovat hakusessa” 

 

”taataan hyvät toimintaedellytykset, toimitaan notkeasti, joustavat ja nopeat 

täsmäpalvelut uusille ja vanhoille yrityksille, osaajien varmistaminen, pidetään 

huolta ”putoajista” 

 

”pitäisi olla yrityksiä - työpaikkoja - verotuloja, yhteistä tekemistä, arjen tekoja 

kaikilta” 

 

”kaupunki arvostaa yrittäjyyttä, tukee, konserniohjeet, ja hankintapolitiikan 

ohjeet, tuki ja neuvontapalvelut toimivat” 

 

Haastattelussa tuli esille runsaasti kuvauksia millaista Mikkelin elinkeinopolitiikka on: 

”hyvää keskitasoa, Mikkeli hyvällä tasolla, mutta”, ”hakee suuntaa”, ”levällään”, 
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”linjakkuus puuttuu”, ”johtajuus heikkoa”, ”hyviä ja yleviä tavoitteita mutta ei kuitenkaan 

muutu teoiksi”, ”kauniita sanoja mutta toimeenpano ontuu ja linjattomuutta”, ” ei ole 

näkyvää”, ”start-up pöhinää on”, ” yritysten rekrytointia on tehty, tulos ollut valitettavan 

heikko, analysoinnin paikka,” ”Miksei hiljeni yhdistymisen jälkeen”, ”amatöörimäistä ja 

yleistä mutta parempaan suuntaan ollaan menossa”, ”niukat resurssit (raha, osaaminen, 

henkilömäärä)”, ”oikeiden asioiden ympärillä pyörimistä mutta on alisuoriuduttu, 

onnistumiset piilossa”. 

 

Kysymys 6. Kuka tai ketkä johtavat Mikkelin elinkeinopolitiikkaa? 

Puolet (11) vastaajista oli sitä mieltä, että Mikkelin elinkeinopolitiikkaa ei johda kukaan tai 

se ei ole selkeää. Toisella puolikkaalla oli myönteinen mielipide tai käsitys siitä, kuka tai 

ketkä elinkeinopolitiikkaa johtavat. Erään haastateltavan sanojen lainaten ”joukkoja 

johdetaan omalla esimerkillä ja edestä” kuvaa hyvin haastateltavien tunnelmia siitä, millaista 

johtamisotetta tällä hetkellä odotetaan. 

 

Yhteenvetona myönteisistä vastauksista voidaan esittää enemmistön kantana, että 

elinkeinopolitiikan suuntaviivat asettaa Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja -työpari, ja 

päätöksenteon selkänojana ovat kaupunginvaltuuston antamat raamit. Operatiivista 

toteutusta johtaa kaupunginjohtaja työrukkasenaan Miksei ja apunaan konserni- ja 

läheisyhtiöt. Lisäksi verkottumista ja verkostojohtamista pidettiin nousevana ja tärkeänä. 

Hajakommentteja olivat mm. valtuusto hämmentää toteutusta, konserni- ja 

elinvoimajaoksen rooli on hahmottumatonta sekä yksituumaisuutta ja rohkeutta lisää. 

 

Yhteenvetona ”ei kukaan tai ei selkää johtajuutta” vastaajien enemmistön näkemys siitä 

kenen tulisi johtaa, on sama kuin myönteisen kannan ilmaisseilla. Erona on se, että kielteisen 

kannan ilmaissut ryhmä ei näe johtajuuden toteutuneen kuvatulla tavalla. Merkittävin ero 

tuli näkemyksistä, jossa kaupunginjohtajan tulisi ottaa merkittävästi enemmän johtajuutta 

elinkeinopolitiikasta. Johtajuuden puute, johtajuusvaje ja kollektiivinen johtaminen nousivat 

esille useissa vastauksissa kuten myös määrätietoisuuden ja systemaattisuuden puute. 

Hajakommenteista voidaan mainita myös huoli konserni- ja elinvoimajaoksen roolista ja 

koostumuksesta, roolitus selkeämmäksi ja kaupunginjohtaja = elinvoimajohtaja. 

 



 

68 

 

Kysymys 7. Miten elinkeinopolitiikkaa johdetaan? 

Haastateltavat antoivat kaikkiaan 50 erilaista kuvausta siitä, miten Mikkelin 

elinkeinopolitiikkaa johdetaan. Vastaukset olivat jaettavissa kolmeen ryhmään jotka 

vastaavat suoraan kysymykseen ja erilliseen luonnehdintoja -ryhmään. Eniten miten 

elinkeinopolitiikkaa johdetaan kuvaavia mainintoja kertyi ”prosessien kautta” (16), toiseksi 

eniten ”esimerkkien kautta” (10) ja kolmanneksi ”verkostojen kautta” (4). Luonnehdintoja 

kertyi yhteensä 20 kappaletta. 

 

Eniten mainintoja saanutta elinkeinopolitiikan johtamista prosessien kautta kuvaavia 

ilmaisuja olivat: ”poliittinen linjaa - kaupunki operatisoi – Miksei ja kumppanit toteuttavat, 

konserniohjeet, nimetyt yhteyshenkilöt konserniyrityksille, vuoropuhelulla, 

kaupunginhallitus hyväksyy Miksein strategian, kaupunginhallitus päättää – 

kaupunginjohtaja toteuttaa, kaupunginhallitus vastaa konsernin omistajaohjauksesta, 

kaupunginjohtaja on virkavastuinen johtaja, konserni- ja elinvoimajaosto valmistelee, 

strategioilla, ohjelmilla ja sääntelyllä, vuorovaikutuksen avulla, säännöllinen 

kanssakäyminen akselilla kaupunginhallitus – konserni- ja elinvoimajaosto - Miksei, 

politikointi taustalla ja tulisi rajata pois operatiivisesta toiminnasta, kaupungin 

johtoryhmästä ja kaupunginhallituksesta, kaupunginhallituksesta pallo heitetään Mikseille. 

 

Esimerkkien kautta johtamista kuvaavia mainintoja olivat tiennäyttämistä, sitoutumista, 

rohkeutta ja innovatiivisuutta, pitäisi johtaa positiivisella asenteella, tahtotilalla ja itsensä 

likoon laittamisella sekä kaupunginjohtajan pitäisi ottaa näkyvämpää roolia mm. Miksein 

hallituksen puheenjohtajuuden ja verkoston johtamisen muodossa. 

 

Elinkeinopolitiikan johtaminen verkostojen kautta sai neljä mainintaa, joissa korostettiin 

yhteistyötä, jalkautumista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Verkostojohtamisen työkalut 

koetaan kuitenkin vielä puutteellisiksi. 

 

Luonnehdinnat elinkeinopolitiikan johtamisesta jakautuivat myönteisiin ja negatiivisiin. 

Yli puolet ilmaisuista oli negatiivissävytteisiä kuten: ”ei synny tarkkaa kuvaa, varovaisesti, 

sumeaa, reagoiva malli, palokuntatoimintaa (proaktiivisuus puuttuu), selkiytymätöntä, 

näkymätöntä, heikkoa, elinkeinopolitiikka saa liikaa poliittista ohjausta ja johtaa 
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kompromisseihin, tunnistettu tärkeäksi mutta toteutusta ei hallita, ymmärrys rooleista 

heikko, viestintä ei toimi”. Myönteisiä lausumia oli vain kaksi, ja nekin olivat negatiivisten 

ilmaisujen jatkoilmaisuja: ”selkiytymätöntä, mutta suunta on silti oikea” ja ”heikkoa mutta 

parantunut”. 
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6 TULOSTEN TULKINTA 

 

Tässä luvussa tulkitaan ja pohditaan ensin kyselyn tuloksia ja sen jälkeen haastattelujen 

tuloksia. Lisäksi tarkastellaan onko haastatteluista saatujen havaintojen ja tulosten sekä 

kyselyn tuloksien välillä ristiriitaa vai tukevatko ne toisiaan. 

 

6.1  Kyselytutkimuksen tulosten tulkinta 

 

Neliportaisen kyselyasteikon tulkintamalleja ei ole juuri tarjolla, vaikka Likertillä onkin 

vastaavan kaltainen muunnos viisiportaisesta mallista käytössä. Käytän tässä työssä 

seuraava arviointiasteikkoa tulkinnan apuna: keskiarvon ollessa alle 1.5 tulos on erittäin 

huono, 1.5-1.99 huono, 2.0-2.49 tyydyttävä, 2.5-2.99 hyvä, 3.0-3.49 kiitettävä ja yli 3.5 

erinomainen. Kyselytutkimuksen kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo oli 2.33 eli 

yleisarvosana huono. 

 

Kaikkien vastausten keskiarvon perusteella vastaajien yleiskuva Mikkelin 

elinkeinopolitiikasta on huono, ja tuloksen parantamiseen on selkeä tarve. Toisaalta 

benchmarking -tietoa ei ole suoraan tarjolla, vaikka kilpailukykymittauksia tehdäänkin. 

Oleellista ei siis ole arvosana itsessään, vaan miten hyvin Mikkelin elinkeinopolitiikka 

pärjää kilpailussa muiden keskisuurten kaupunkien ja seutukuntien kanssa. 

 

Kyselyn tuloksissa oli yhtä teemaa lukuun ottamatta runsaasti myös ”en osaa sanoa” (EOS) 

vastauksia. EOS -vastaukset eivät aina kerro tietämättömyydestä tai kykenemättömyydestä 

ottaa kantaa. Mm. Gilljam ja Granberg (1993) kiinnittävät huomiota mielipiteen omaaviin 

vastaajiin, jotka kuitenkin valitsevat EOS -vaihtoehdon. Tätä selitetään mm. vastaajien 

motivaatiolla vastata kysymyksiin tai haluun olla ilmaisematta kantaansa. Saattaa olla, että 

motivoitumaton vastaaja ei halua pohtia aihetta tarkemmin, vaan välttelee vastaamista ja 

tarttuu EOS -vaihtoehdon tarjoamaan mahdollisuuteen. Krosnickin (2002) mukaan EOS -

vastaamisen taustalla on hyvin harvoin, jos koskaan, kyse siitä, että vastaajalla ei olisi 

mielipidettä tai tietoa kysytystä asiasta. Ongelma on siinä, että hän ei ole syystä tai toisesta 

motivoitunut vastaamaan tai käyttämään aikaa prosessoidakseen muistiaan ja löytääkseen 

tarvittavaa tietoa (Jokinen ym. 2014). 
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EOS -vastauksia tulisikin siten käsitellä vastauksina siinä missä muitakin vastauksia, mutta 

niiden tulkinta on vaikeaa. Kunkin teeman osalta on kirjoittaja esittänyt joitakin väittämiä 

tai näkemyksiä mistä EOS -vastauksissa voisi olla kyse. Tulkinta jää kuitenkin jokaisen 

lukijan omalle kontolle. 

 

Seuraavissa kappaleissa kyselyn tuloksia tulkitaan faktorianalyysin teemojen perusteella, 

korkeimman latauksen saanut teema ensin jne.. Teemakohtaiset tulokset auttavat kaikkia 

elinkeinopolitiikan luvussa 1.3 s. 14 esitetyn toimintakehyksen toimijoita priorisoimaan 

tarvittavia toimenpiteitä omissa toimissaan. 

 

6.1.1 Tunnettuus 

 

Tunnettuus -teeman tulos on selvästi kyselyn korkein, hyvä, keskiarvolla 2,842. Toisaalta 

vastatusten keskihajonta (0,984) on myös kyselyn selvästi suurinta, mikä kertoo, että 

enemmistö vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämien kanssa ja pieni vähemmistö 

vastaavasti täysin eri mieltä väittämien kanssa. Tämä näyttäisi johtuvan enemmän tiedon 

puutteesta kuin vastaajien iästä tai sukupuolesta. Tätä näkemystä tukevat 

frekvenssianalyysin tulokset. Yllättävää tuloksissa on, että koulutustason nousu ei 

suoranaisesti edistä tunnettuuden samaa arvosanaa eikä kehity lineaarisesti, vaan 

pikemminkin paraabelin muotoisesti. Johtuneeko tämä koulutuksen vaikutuksesta 

odotusarvoihin tiedon määrästä? Odotettu tulos on sen sijaan aseman vaikutuksella 

tunnettuuteen: yrittäjien tyydyttävä vs. virkamiesten erinomainen ja luottamushenkilöiden 

kiitettävä. 

 

Koulutustason ja aseman vaikutus vastaajien tuloksiin on tilastollisesti erittäin merkitsevä ja 

tutkimuksen tulosta voidaan pitää näiden muuttujien osalta vastauksiin luotettavana. 

 

Tuloksista voisi päätellä, että sisäinen tiedottaminen toimii selkeästi paremmin kuin 

ulkoinen tiedottaminen ja viestintä. Haastattelujen perusteella voisi tulkita niinkin, että 

näihin kysymyksiin vastattiin ns. viranpuolesta hieman armeliaammin kuin mitä totuus on. 
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Eroa voidaan selittää siis tiedon määrällä näiden ryhmien välillä mutta riskinä voi olla myös 

että virkamiehet ja luottamushenkilöt elävät osittain kuplassa.  

 

Yleiskuva elinkeinopolitiikan tunnettuudesta on hyvä, mutta mitä syvemmälle mennään 

aiheen sisälle, sen heikompaa on asioiden tunteminen. Tämä on pääteltävissä muiden 

kysymysten tuloksista. Tätä tukee myös EOS -vastausten määrä, tunnettuus kysymyksissä 

EOS -vastauksia oli keskimäärin vain 4 %, kun kaikkien muiden kysymysten kohdalla EOS 

-vastauksien osuus oli keskimäärin 13,11 %. 

 

Kostiaisen (2008) ja Floridan (2003) mukaan kaupunkiseutujen kilpailukyky perustuu 

nykyään niiden vetovoimaan saada osaajia alueelleen, ei niinkään vetovoimaan saada 

yrityksiä alueelleen. Mikkelillä on tulosten perusteella mahdollisuus saada 

elinkeinopolitiikkaansa vieläkin näkyvämmäksi ja tunnetummaksi onnistuakseen saamaan 

alueelle osaajia. Osaajat synnyttävät uutta yritystoimintaa ja tarjoavat lisää työpaikkoja 

myös muille. 

 

Avointen kommenttien perusteella valtuustokautta 2008-2012 pidettiin aktiivisempana ja 

onnistuneempana elinkeinopolitiikan suhteen kuin mennyttä valtuustokautta 2012-2017. 

Uusi valtuusto on virkamiesjohdon avulla ottanut edeltäjäänsä aktiivisemman roolin 

strategiatyöskentelyssä ja tämä antaa ainakin luvan odottaa, että elinkeinopolitiikkakin saa 

paremmin painoarvoa ja näkyvyyttä varsinaisessa ohjelmatyössä. 

 

6.1.2 Yrittäjyysmyönteisyys 

 

Toiseksi korkeimmat lataukset sai yrittäjyysmyönteisyys- teema. Vastaajien mielestä 

elinkeinopolitiikkaa ei koeta yrittäjämyönteiseksi tai selkeäksi. Yritysten ja yrittäjyyden 

tuntemisessa, edistämisessä ja asenteessa on vastaajien mielestä runsaasti parantamisen 

varaa. Tuloksen valossa näyttää siltä, että Mikkeli jättää käyttämättä ja toteuttamatta kunnille 

kuuluvaa hallinnollista valtaansa yritysten toimintaympäristön parantamiseksi. Kuten 

Heinonen vuonna 2013 väitöskirjassaan lisäksi toteaa: elinkeinopolitiikka on kunnan 

keskeinen työväline edellä mainitun vallan toteuttamisessa.  
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Mitä paremmin koulutettuja vastaajat ovat, sitä myönteisempi on heidän käsitys toteutetun 

elinkeinopolitiikan yrittäjyysmyönteisyydestä. Selittääkö tätä koulutuksen tuoma laajempi 

ymmärrys asioihin ja tietoisuus niiden kompleksisuuteen yleensä vai kiinnostuksen kasvu 

teemaa kohtaan? Tilastollisesti koulutuksen vaikutus vastauksiin on merkitsevä. 

 

Aseman ja roolin tilastollinen merkitys vastauksiin yrittäjämyönteisyydestä on erittäin 

merkitsevä. Yrittäjien ja luottamusjohdon sekä oppilaitoksen edustajien välillä on hyvin 

suuri käsitysero Mikkelin elinkeinopolitiikan yrittäjämyönteisyydestä. Yritysjohto ja 

virkamiesjohto sijoittuvat näiden kahden ääripään puoliväliin. Tutkimustulos on luotettava 

ja herättää huolta suurista näkemyseroista poliittisten toimijoiden ja yrittäjien välillä. 

Poliittisten päättäjien selvästi myönteisempää kantaa teemaan voisi selittää oletus, että kun 

aihetta on käsitelty ja siitä on tehty päätöksiä, niin ne ovat myös muuttuneet päättäjien 

mielissä todeksi, vaikka implementointi onkin ontunut tai jäänyt kenties kokonaan tekemättä 

tai mielikuvat perustuvat joihinkin yksittäisiin tapauksiin. Yrittäjät toisaalta tarkastelevat 

asiaa ensisijaisesti vain oman yrityksen näkökulmasta ja jos kysymysten väittämät eivät 

vastaa heidän näkemyksiään, vastannee mielikuva todellisuutta heidän näkökulmastaan. 

Johtuuko tämä siitä, että Mikkelissä ei harjoitettaisi yrittäjämyönteistä politiikkaa, tai siitä, 

että tehtyjä päätöksiä ei viedä käytäntöön ja todeksi? Tulosten perusteella on kuitenkin aivan 

selvää, että ulkoisessa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa yrittäjien suuntaan on 

epäonnistuttu pahoin.  

 

Filppulan (2008) mukaan elinkeinopolitiikan kautta rakennettu hyvinvointi on pitkäjänteistä, 

vuosikymmeniä kestävää, rakentavaa ja luottamuksellista toimintaa. Tutkimuksen tuloksen 

valossa Mikkelillä on runsaasti käyttämätöntä potentiaalia hyvinvoinnin rakentamisessa. 

 

Väitöskirjansa yhteenvedossa Heinonen (2013) toteaa kunnan yritysilmapiirin 

muodostumisessa kunnan ylimmän päätöksentekotason yleisen asenneilmapiirin olevan 

ratkaiseva tekijä kunnan yleiselle asenneilmapiirille. Edelleen hän toteaa: mikäli kunnan 

ylimmän päätöksenteon, niin poliittisen kuin virkamiesjohdonkin, tahtotila kunnan 

yritystoiminnan kehittämiseksi on vahva, niin tavoitteiden saavuttamiseksi myös hallinto-

organisaatiota kehitetään niin, että tavoitteet voidaan saavuttaa. Asenteet näkyvät erityisesti 

siinä kuinka joustavana ja yritystentarpeita hyvin ymmärtävänä neuvottelukumppanina 
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kunta koetaan. Tutkimustulosten valossa erityisesti haastattelujen ja kyselystä saadun 

avoimen palautteen perusteella Mikkelillä on vielä paljon parannettavaa, jotta toiminta olisi 

Heinosen toteamalla tasolla. 

 

EOS -vastausten osuus tämän teeman kysymyksiin oli keskimäärin 12 % (vaihteluväli 8-17 

%). Suurinta, 17 %, se oli väittämässä 13 ”elinkeinopolitiikkaa toteuttavat tahot edistävät 

aktiivisesti omilla toimillaan elinkeinostrategian toteuttamista”. Tämän voidaan tulkita 

olevan aidosti tiedon puutetta pikemminkin kuin halua jättää vastaamatta kysymykseen. 

Viestintä ja tiedottaminen ovat puutteellisia tai niiden sisällöt eivät tavoita yrittäjiä. 

 

6.1.3 Viestintä 

 

Viestintä teemaan yleisarvosana oli huono keskiarvolla 2.151 (hajonta 0,742). Vastaajat 

kokivat elinkeinopolitiikkaa koskevan viestinnän olevan passiivista, sisällöltään niukkaa ja 

tiedonsaanniltaan vaikeaa. Vastaajien mielestä onnistumisista viestitään liian vähän. 

 

Taustamuuttujilla ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta vastaajien antamiin arvioihin. 

Vastausten hajontakin oli pienin. Näiden perusteella voidaan vastaajien antaman arvion 

viestinnästä olevan varsin yksituumainen, sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, asemasta ja 

organisaatiosta riippumatta. 

 

Ranniston (2005) mukaan strategia luo toiminalle johdonmukaisuutta riippumatta siitä, onko 

strategia tavoiteltu vai muotokuva. Tutkimuksessaan vuonna 2005 hän totesi strategian 

olevan johtamisen punaista lankaa, sitä menetelmä ja käsitekokonaisuutta, jonka mukaan 

organisaatiota johdetaan. Tulkitsen viestintää koskevan heikon onnistumisen osaksi 

peilautuvan Ranniston tutkimuksen tulokseen: Mikkelissä ei ole onnistuttu jalkauttamaan 

strategiaa organisaation kaikille hallinnon aloille ja tasoille ohjaavaksi tavaksi toimia. 

Viestinnällä, niin sisäisellä kuin ulkoisellakin, ja vuorovaikutuksella on oleellinen merkitys 

strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta kyetään viestimään elinkeinopolitiikasta 

onnistuneesti, on sen sisältö tunnettava jossakin määrin kaikissa elinkeinopolitiikan 

sidosryhmissä, ja nyt asia ei ole niin. 
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EOS -vastausten määrä tämän ryhmän kysymyksiin oli keskimäärin 11,75 % (9-15 %). 

Vaikka se on ryhmistä toiseksi pienin, ei se poikkea merkittävästi yrittäjämyönteisyyden ja 

vuorovaikutuksen luvuista. Korkein EOS -vastausten määrä, 15 %, oli kysymyksessä 20 

”elinkeinopolitiikka ja sen toteutuminen saavat paljon positiivista näkyvyyttä eri 

tiedotusvälineissä”. Tätä tulosta, yhdessä kysymyksen arvosanan kanssa huono, voidaan 

tulkita toisaalta elinkeinopolitiikan toimijoiden heikosta viestinnästä, mutta myös 

tiedotusvälineiden haluttomuudesta julkaista näitä uutisina. Tähän vaikuttanee osaltaan 

negatiivisten uutisten matalampi uutisointikynnys mediassa. 

 

6.1.4 Vuorovaikutus 

 

Vuorovaikutus -teeman yleisarvosana oli huono ja sen tuottamat lataukset olivat neljästä 

ryhmästä alhaisimmat. Vastaajat kokivat vuorovaikutuksen ja yritysten tasapuolisen 

kohtelun olevan heikkoa eikä sovittuja päätöksiä koettu vietävän loppuun yhteistyössä. 

Koko kyselyn heikoin arvosana 1.901 annettiin kysymykseen 15 kaupungin kyvystä 

reagoida nopeasti yritysten muuttuviin tarpeisiin. 

 

Avoimissa kommenteissa esille noussut sidosryhmäjohtamisen ja avoimen 

vuorovaikutuksen tärkeys sekä haastatteluissa esille noussut verkostojohtaminen ovat tämän 

tuloksen valossa haasteellisen tehtävän edessä. Lähtötilanne auttaa kiinnittämään huomioita 

oikeisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. 

 

Kamenskyn (2014) mukaan strategisen johtamisen viides taso on vuorovaikutusjohtaminen. 

Sen perustana on johtamisfilosofia ja ajattelutapa, jossa tarvitaan kykyä nähdä, ymmärtää, 

kehittää ja hallita yhä monimutkaisempia vuorovaikutussuhteita. Tulosten perusteella 

Mikkeli on alisuoriutunut merkittävästi vuorovaikutusjohtamisessa. Myönteistä kuitenkin 

on, että asia ja alisuoriutuminen on tunnistettu. Tulosten valossa siihen ei ole vielä 

kuitenkaan reagoitu riittävästi tai oikeilla toimilla. 

 

EOS -vastauksia oli keskimäärin 14,4 % (11-20 %) Muut kysymykset olivat hyvin nipussa, 

mutta kysymys 15, joka sai myös huonoimman arvosanan arvioinneissa, sai eniten EOS -

vastauksia. Toisaalta kysymyksen vastausten keskihajonta oli kyselyn pienin. Tulosta 
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voidaan tulkita siten, että vastaajien näkemykset ovat varsin yksimielisiä ja toisaalta 

johtuvan tiedon puutteesta, sillä lähes viidesosa vastaajista ei osaa sanoa mielipidettään 

asiaan. 

 

6.1.5 Yhteenveto kyselytutkimuksen tulosten tulkinnasta 

 

Vastaajien mielestä ainoastaan tunnettuuden yleisarvosana on tyydyttävällä tasolla, mutta 

yrittäjyysmyönteisyys, viestintä ja vuorovaikutus ovat kaikki huonolla tasolla. Merkittävin 

syy heikkoon tulokseen on puutteellinen tai kohderyhmäänsä tavoittamaton viestintä ja 

tiedottaminen. Toinen merkittävä syy on elinkeinopolitiikan jalkauttamisen ja toteen 

tekemisen puute. Tavoitteet ja strategiat tiedetään ja tunnistetaan, mutta ohjelmia ja tuloksia 

niiden toteuttamiseksi ei tiedetä. Joko niitä ei ole tai niistä ei ole viestitty tehokkaasti. 

Johtamisen puute heijastuu niin tekemiseen kuin viestintäänkin, ja tämä nousee esille 

erityisesti haastateltujen vastuksista. 

 

6.2 Haastattelututkimuksen tulosten tulkinta 

 

Haastateltavien suuri määrä ja heidän kaikkien halu mahdollistaa haastattelut lyhyellä 

varoitusajalla osoittaa heidän sitoutumista, suurta kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista 

tutkittua aihepiiriä kohtaan. Kukaan haastateltavista ei saanut kysymyksiä etukäteen vaikka 

osa sitä toivoikin. Ratkaisu oli harkittu, ja näin vastaukset todennäköisemmin edustavat 

henkilön omaa kantaa ja näkemystä kuin laajemman taustaryhmän yhdessä laatimaa kantaa. 

Vastausten voi siten ajatella olevan rehellisempiä ja spontaaneja. 

 

Haastateltujen vastauksia laajaan kahdenkymmenen yhden kysymyksen kyselyyn ei ole 

tarkasteltu tilastollisesti erillisenä ryhmänä, vaan ne ovat osana edellisen kappaleen 

aineistoa. Nopeasti ja pintapuolisesti verrattuna haastateltujen antamat arviot väittämistä 

neliportaisella asteikolla eivät poikkea merkittävästi laajemmasta aineistosta. Aineistot on 

tallennettu kolmeksi erilliseksi excel -tietueeksi, jotta aineistoja voidaan tarkastella erillään, 

mikäli siihen ilmenee myöhemmin tarvetta. 
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Kymmenen kyllä - ei kysymyssarjan vastaukset kysymyksiin 2, 5, 6, 8 ja 9 olivat varsin 

yksituumaisen myönteisiä ja näiden vastausten hajontakin oli kaikissa alle 0,29. Muissa 

viidessä kysymyksessä hajonta oli 0.40 - 0,51 välillä ja vastaukset selkeästi myönteisiä paitsi 

kysymyksessä yksi. Siinä vastausten keskiarvo oli heikoin 1,46 ja hajontakin 0,51. 

Spontaanisti annettujen kommenttien suuri määrä kysymyksissä yksi ja kymmenen 

osoittavat, että tarvetta kehittämistoimille on, vaikka asioihin halutaan ottaa kantaa 

myönteisesti. Johtopäätös on, että pinnan alla on tyytymättömyyttä paljon enemmän kuin 

yksinkertainen kyllä-ei -vastaaminen antaa ymmärtää. Lisäksi haastatelluilla on selkeää 

halua saada muutoksia aikaan enemmän ja nopeammin kuin nykyinen poliittinen tilanne ja 

ilmapiiri ovat mahdollistaneet. 

 

6.2.1 Yhteenveto haastattelututkimuksen tulosten tulkinnasta 

 

Haastattelun kahdella ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin haastateltavien 

näkemystä, ja valintaa mille vahvuuksille Mikkelin elinkeinopolitiikan ja strategian tuli 

perustua. Vastausten perusteella haastateltavilla on hyvin samansuuntaiset ja yhtenevät 

näkemykset vahvuuksista sekä niiden priorisoimisesta. Matkailun ja luonnonvarojen 

ympärille pohjautuva strategia, jota korkea osaaminen sekä monipuolinen ja laaja yrittäjyys 

tukevat, ovat tutkimuksen mukaan yhteinen pohja onnistuvalle strategialle. Tälle yhteiselle 

tahdonilmaisulle on hyvä rakentaa elinkeinopolitiikka ja -strategia sekä ne jalkauttavaa 

elinvoimaohjelmaa. 

 

Korkea osaaminen jakoi mielipiteitä, mutta kirjoittajan näkemyksen mukaan tämä johtui 

enemminkin joidenkin suppeasta näkökulmasta korkeaan osaamiseen: Korkea osaaminen 

tulisi käsittää laajasti eritasoisten tehtävien taidokkaaksi ja tulokselliseksi hallitsemiseksi, ei 

niinkään tekijän koulutusasteen tai tiedeyhteisön arvottamiseksi. Menestyvä alue tarvitsee 

erottuakseen muista alueista korkeaa osaamista strategiansa mukaisilla toimialoilla ja 

tehtävissä. Pieni seutukunta ei voi olla paras kaikessa, ja siksi valintaa on suoritettava. 

 

Oppivat alueen ovat tulleet Landabason (1991) ja Virkkalan (2001) mukaan tärkeäksi osaksi 

alueiden kehittämistä ja innovaatiotoimintaa kuten kuva 2 sivulla 23 tiivistää. Haastattelujen 

perusteella Mikkelissä on onnistuttu hyvin kehittämään ammattiopiston, 
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ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen toimintoja alueen tarpeiden mukaisiksi. 

Kasvualustoja on tunnistettu ja luotu ja niiden pohjalle on syntynyt jo onnistumisia. Luomun 

ympärille rakentunut innovaatiosysteemi edustaa oppivien alueiden kehittyneintä mallia 

Mikkelissä.  

 

Kysymykset kolme ja neljä kartoittivat esteitä elinkeinopolitiikan ja -strategian laatimiselle 

ja toteuttamiselle. Vastausten perusteella toimijoiden yhteishenki ei ole paras mahdollinen, 

ja yhteen hiilen puhaltamista tarvitaan lisää. Ylemmällä tasolla tavoitteista on usein oltu 

yksimielisiä tai on saatu aikaan yhteinen kompromissi, josta on tosin puuttunut terävyys ja 

priorisointi. Tavoitteita toteuttavista ohjelmista ja toimenpiteistä ei ole oltu yksimielisiä, 

mikä on johtanut myös tekojen tasolla liudentumiseen, poukkoiluun ja poliittisten 

irtopisteiden keruuseen ja sitä myötä heikkoihin tuloksiin. Onnistumisen kannalta on 

ehdottoman tärkeä, että prosessit ovat kunnossa, tavoitteiden määrää terävöitetään ja 

sovittuihin asioihin sitoudutaan. Poliittisia intohimojen suuntaaminen yhteisesti sovittujen 

asioiden edistämiseen tuo parhaan tuloksen koko yhteisölle. 

 

Sotaraudan ym. mukaan luovien kaupunkien käsitteellä tarkoitetaan kaupunkia tai aluetta, 

jossa ilmapiiri on sallivaa, individualistista ja myönteistä ja jonne keskittyy tai syntyy eri 

alojen osaajien (luova luokka) verkosto. Luovat kaupungit ovat nykyajan ja tulevaisuuden 

menestyjiä, ja tätä taustaa vasten Mikkelin alueella on vielä runsaasti kehittämispotentiaalia. 

 

Kysymys viisi osoittaa valitettavan hyvin, miten vaikeaa elinkeinopolitiikan lyhyt 

kuvaaminen on. Tämän voidaan tulkita johtuvan tietämättömyydestä, asian 

monimutkaisuudesta tai kokonaiskuvan heikosta hahmottamisesta. On luotava lyhyt 

hissipuhe, jonka jokainen päällikkötason toimija sisäistäisi ja voisi nojata siihen oman 

toimintansa osana ison kuvan tulosten saavuttamista. Huomionarvoista on pohtia, miten 

hyvin organisaatioiden alemmilla tasoilla tiedetään, mitä elinkeinopolitiikka ja -strategia 

ovat, kun sitä ei hallita sujuvasti terävimmässä kärjessäkään. 

 

Tämän kysymyksen yhteydessä on nostettava esille teoriaosassa esitetty elinkeinopolitiikan 

viitekehys, kuva 1 sivulla. 17. Työssä käytetyn teorian mukaan elinkeinopolitiikka 

muodostuu neljästä osa-alueesta. Haastattelujen perusteella Mikkelissä elinkeinopolitiikkaa 
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ajatellaan esitetyn teorian näkökulmasta liian suppeasti, jolloin hyvien tulosten tai 

asetettujen tavoitteiden saavuttaminen estyy tai hidastuu. Tulkinta käsittää niin eri 

elinkeinopolitiikan osa-alueet kuin organisaatioiden näkemyksen siitä, kenelle 

elinkeinopolitiikan toteuttaminen kuuluu. 

 

Kysymykset kuusi ja seitsemän käsittelivät johtajuutta. Tulosten perusteella 

elinkeinopolitiikan johtajuusvaje on ilmeinen. Haastateltavilla ei ollut selkeää kuvaa siitä, 

kuka elinkeinopolitiikka nyt johtaa. Enemmistön käsitys on, että kaupunginjohtajan on 

otettava enemmän johtajuutta elinkeinopolitiikasta, kaupunkiorganisaatiossa itsessään ja 

hyödynnettävä aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti elinkeinopolitiikkaan kuuluvia verkostoja  

 

Maakuntauudistuksen myötä kunnille jäävien tehtävien määrä supistuu merkittävästi, ja yli 

puolet Mikkelinkin budjetista siirtyy maakuntahallinnolle. Johtajuudessa olisi nyt erityisen 

tärkeää ottaa reipas etukeno ja siirtää tekemisen painopistettä voimallisemmin uuden kunnan 

mukaisten tehtävien hoitoon. Elinkeinopolitiikan tulee olla yksi tärkeimmistä uuden kunnan 

tehtävistä. 

 

Kaupunginjohtajan vaihdos sekä elinkeinoyhtiössä tapahtuneet johtajavaihdokset ovat 

vaikuttaneet elinkeinopolitiikan laadinnan ja toteutuksen terävyyteen muutaman viime 

vuoden ajan. Kuntavaalit 2017 osaltaan hidastivat ja jäykistivät elinkeinopolitiikan 

toteutusta ja uuden strategiaprosessin aloittamista. Käännettä parempaan on haastateltavien 

mielestä tapahtunut, ja johtamiskulttuurin muutoksen toivotaan jatkuvan ja nopeutuvan. 

 

Tutkimuksen perusteella Mikkelissä tehdään toimia kaikilla neljällä elinkeinopolitiikan osa-

alueella, osassa tosin varsin ohuesti. Osa-alueiden keskinäisten suhteiden ja yhteisen 

päämärän/tavoitteen tasolla ei ole riittävää selkeyttä. Yhteisen koheesion potentiaali jää 

saamatta ja hyödyntämättä. Voimakkaammalla elinkeinopolitiikan ohjauksella, 

johtamisella, sitoutumisella ja ”yhdessä asenteella” päästäisiin todennäköisesti parempiin 

tuloksiin. Tiedottaminen ja viestintä ovat keskeisessä roolissa niin eri organisaatiossa 

olevien toimijoiden kuin kuntalaistenkin kannalta. Kun laajasti tiedetään mihin 

elinkeinopolitiikalla pyritään, ketkä siitä vastaavat, ketkä sitä toteuttavat, onnistumiset etc., 

on viestintä ja tiedottaminen ollut riittävää. 



 

80 

 

 

Tutkimuksen perusteella Mikkelin alueella tehdään paljon hyvää työtä elinkeinopolitiikan ja 

-strategian saralla. Toimet tosin näyttäytyvät tutkijalle hajanaisina eivätkä tule näkyväksi, 

yhteinen tahtotila ja tavoitteet eivät ole täysin kirkkaita eivätkä toimijoiden roolitukset ole 

parhaat mahdolliset. Kun näkymä on tällainen tutkijalle, niin on se sitä varmasti myös 

sidosryhmille. Muutos vaatii poliittiselta ja virkamiesjohdolta selvästi jämäkämpää 

johtamisotetta.  

 

6.3  Kyselytutkimuksen ja haastattelututkimuksen tulosten keskinäinen 

tulkinta 

 

Kyselytutkimukseen osallistui yli sata henkilöä tai tahoa noin tuhannesta kutsutusta. 

Haastattelututkimukseen osallistuvat henkilöt valitsi tutkija. Voidaan olettaa, että 

haastateltavat ovat kyselytutkimukseen vastanneita paremmin perillä Mikkelin 

elinkeinopolitiikan nykytilasta. Haastateltujen henkilöiden antamien kyselyvastauksien 

tuloksia verrattiin koko ryhmän tuloksiin. Muiden kuin haastateltujen henkilöiden kyselyyn 

antamien kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo oli 2.25 (hajonta 0,82). Vastaava 

keskiarvo haastatelluilta oli 2.63 (hajonta 0,56), ja kaikissa kysymyksissä heidän antamansa 

arviot väittämiin olivat myönteisempiä. Löydös tukee olettamaa, erityisesti 

elinkeinopolitiikan sisältöä koskevissa kysymyksissä. Taulukko tulosten yhteenvedosta on 

liitteessä 5. 

 

Kyselyn tulokset ovat päteviä myös itsenäisenä kokonaisuutena. Kyselyn tulokset ja niiden 

analysointitekniikka tuottavat numeerista tietoa, joka on niin totta kuin vähän yli sadan 

vastaajan joukko on vastauksissaan antanut. Myös haastattelututkimus on täysin pätevä 

itsenäisenä kokonaisuutena, mutta sen tulosten analysointiin on monia lähestymistapoja ja 

siten myös tulosten tulkinta voi poiketa nyt esitetystä. 

 

Haastatteluista saatujen tulosten perusteella kyselytutkimuksen löydökset ovat hyvin päteviä 

eikä näiden kahden tutkimuksen välillä ole tuloksissa merkittävää ristiriitaa. 
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Kyselytutkimuksen antama yleiskuva on pätevä ja haastattelujen tulokset tukevat ja vievät 

sitä syvemmälle. Haastattelutulosten keskeistä lisäantia ovat strategisten painopisteiden 

esille nosto ja priorisointijärjestys sekä johtajuuden haaste, elinkeinopolitiikan esteet ja 

elinkeinopolitiikan sisällön tiivistämisen vaikeus. 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen keskeinen kysymys oli käyttääkö Mikkeli sille kuuluvaa elinkeinopoliittista 

valtaansa, vastaako Mikkelin elinkeinopolitiikan ja -strategian nykytila kaupungin itselleen 

asettamaa tahtotilaa ja millaiseksi Mikkelin elinkeinopolitiikka koetaan sekä onko 

löydettävissä yhteistä tahtotilaa tulevaisuuden suuntaviivoiksi. 

 

Tulosten perusteella voidaan yhtäältä todeta, ettei Mikkeli käytä sille annettua valtaa 

riittävän systemaattisesti ja kaikilla niillä elinkeinopolitiikan osa-alueilla, joilla siihen olisi 

mahdollisuus ja tarvetta. Toisaalta voidaan todeta, että Mikkeli on aktiivinen toimija alueen 

elinkeinopolitiikassa, mutta sen kaikkia toimia ei ole tehty näkyväksi eikä toiminta ole ollut 

systemaattisesti koordinoitua. 

 

Kyselyn tulosten perusteella voidaan yksiselitteisesti todeta, ettei Mikkeli ole kyennyt 

onnistuneesti vastaamaan ympäristön ja sidosryhmien odotuksiin elinkeinopolitiikan 

toteutuksessa. Juurisyynä voidaan pitää, ettei elinkeinopolitiikan ja -strategian merkitystä 

ole poliittisella ja osin myös virkamiestasolla tunnustettu riittävän laajasti. Tämä on johtanut 

siihen, etteivät elinkeinopolitiikka ja -strategia ole saaneet riittävästi aikaa ja resursointia 

strategiatyössä, toteutusohjelmissa, jalkauttamisessa ja toteuttamisessa. Sekin hyvä mitä on 

tehty, on jäänyt liian usein heikolle viestinnälle kaikissa medioissa heikentäen mielikuvaa 

toiminnasta. 
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Vastaako Mikkelin elinkeinopolitiikan ja -strategian nykytila kaupungin itselleen asettamaa 

tahtotilaa? Edellisellä valtuustokaudella ei Mikkelillä tutkimuksen perusteella ollut selkeää 

elinkeinopoliittista tahtotilaa käytännössä lainkaan. Sidosryhmät kokivat tämän tempoiluna 

ja heikkona ennustettavuutena päätöksenteossa sekä ajoittaisina linjamuutoksina. Näin on 

jäänyt tilaa muutamille yksittäisille sooloiluille, jotka eivät ole edistäneet Mikkelin mainetta 

elinkeino- ja yrittäjäystävällisenä kaupunkina. 

 

Uuden valtuustokauden osalta on nähtävissä selkeä pyrkimys parempaan, mutta 

elinkeinopolitiikan viitekehyksen näkökulmasta toiminta ei kuitenkaan ota huomioon 

riittävän laajasti, jos lainkaan, kaikkia osa-alueita. Ohjelmatyö on vielä kesken ja on 

toivottavaa, että siinä elinkeinopolitiikka ja -strategia otetaan laajasti näkyväksi osaksi 

Mikkelin toimintaa. 

 

Kyselytutkimuksen perusteella Mikkelin saamat arviot elinkeinopolitiikan eri osa-alueista, 

tunnettuus, yrittäjämyönteisyys, viestintä ja vuorovaikutus olivat mitta-asteikolla heikkoja 

tai tyydyttäviä. Tulosten perusteella Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytilan ei koeta olevan 

riittävällä tasolla. Osapuolten on ryhdyttävä määrätietoisemmin toimiin tilanteen 

korjaamiseksi. 

 

Tutkimuksen perusteella vain harvat kykenivät vastamaan lyhyesti kysymykseen mitä 

Mikkelin elinkeinopolitiikka on. Kaikille sidosryhmille sopivan hissipuheen/julistuksen 

laatiminen voisi olla keino asian korjaamiseksi. Erityisen tärkeää tämän julistuksen 

sisäistäminen on kaupunkiorganisaation kaikille työntekijöille asemasta riippumatta auttaen 

heitä päivittäisissä toimissaan. Viestinnän merkitys kasvaa ja korostuu. 

 

Tutkimuksen perusteella Mikkelillä ei ole selkeää elinkeinopolitiikan johtajaa. Luontaisesti 

ja johtajasopimuksen mukaisesti se kuuluu kaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtajan on 

otettava johtajuus napakammin käsiinsä tai selkeästi delegoitava se jollekin toiselle. 

Moderni verkostojohtaminenkin vaatii taustalle vahvaa koordinoivaa johtajuutta. Ilman 

johtajuutta ei synny kunnon ohjelmia ja toteutusta, joiden varaan Mikkelin menestystä 

voitaisiin rakentaa. 
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Onko yhteistä suunta ja tahtotilaa? Haastattelujen perusteella on tunnistettu ne vahvuudet 

prioriteettijärjestyksessä, joille Mikkelin elinkeinopolitiikan ja -strategian tulisi perustua. 

Näkemys on varsin selkeä ja on toivottavaa, että kaupunki ottaa nämä vakavasti 

linjapäätöksiä tehdessään. 

 

Tärkeintä ja myönteistä on tutkimuksissa esille noussut laaja tahtotila asioiden korjaamiseksi 

ja kurssin muuttamiseksi. Tälle pohjalle voi esimerkillä johtamalla saada omat ja 

sidosryhmien verkostot tekemään määrätietoisesti töitä Saimaan Hyvän Mikkelin puolesta. 

Tavoitteista, ohjelmista ja tuloksista on viestittävä erittäin aktiivisesti ja monikanavaisesti. 

Täten voidaan kiihdyttää myönteistä muutosta. 

 

Kuvaan yhdeksän on pyritty tiivistämään ”Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila 

tutkimuksen” tulokset käsitteellisen viitekehyksen näkökulmasta. Ihannetila olisi, jos 

kaikkien osa-alueiden pallot sijaitsisivat kuvan oikeassa yläkulmassa. Kaikkien osapuolten 

on hyvä tiedostaa elinkeinopolitiikan moniulotteisuus ja rakentaa Mikkelin sekä alueen 

elinvoimaa niitä hyödyntäen. 
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Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila nelikentässä 
viitekehyksen teemoittain

JP 11.11.2018
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ja verkostot

Innovaatio-
politiikka

Oppivat 
alueet

Yrittäjyys-
politiikka

laajuus

toteutus

 

Kuva 9. Mikkelin elinkeinopolitiikan nykytila nelikentässä. 

 

Tutkimuksen tulosten merkitys Mikkelille jää nähtäväksi. Seurantakyselyjä kannattaisi 

toteuttaa vähintään kerran valtuustokaudella ja ajoittaa ne niin, että tulokset ovat 

käytettävissä jo ennen uuden valtuustokauden alkua. Tällöin tulokset palvelisivat parhaiten 

strategiapäivityksiä ja trendien pohjaksi syntyisi tietoa. 

 

Mikkeli ei varmasti suomalaisessa kuntakentässä ole yksin elinkeinopoliittisten haasteiden 

ratkaisemisessa. Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan siirrettävissä muiden kuntien 

käyttöön, mutta niistä voi varmasti moni kunta poimia ja löytää ahaa -elämyksiä oman 

toimintansa parantamiseksi. 

 

Tutkimus on tuonut osaltaan näkyvämmäksi elinkeinopolitiikan tärkeyden osana kunnan 

tehtäviä. Maakuntauudistuksen myötä merkitys vielä kasvaa voimakkaasti, aikaa ei ole enää 

hukattavaksi ja toimiin on ryhdyttävä välittömästi. 
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Valittu tutkimusstrategia osoittautui toimivaksi tavaksi ratkaista tutkimuskysymykset. Työn 

toteutus osoittautui aikaa vieväksi ensi kertaa toteutettaessa. Uusittaessa tutkimusprosessi 

tehostuisi ja nopeutuisi merkittävästi. 

 

7.2 Tulosten luotettavuuden arviointi 

 

7.2.1 Kyselytulosten luotettavuuden arviointi 

Vastaajajoukko edusti Mikkelin yrittäjien ja Etelä-Savon Kauppakamarin Mikkelin osaston 

jäseniä sekä kaupungin ja oppilaitosten edustajia. Yrityksiä on Mikkelissä 2528 kpl ja heistä 

yrittäjäjärjestöön kuuluu 32,47 %. Yrittäjäjärjestön jäsenistössä oli 22.2.2018 miehiä 1576 

kpl, naisia 541 kpl ja ei määritelty 204 kpl (Etelä-Savon Yrittäjien jäsenrekisteri 22.2.2018 

/Tilastokeskus). TEM, Yrittäjyyskatsaus 2011 mukaan Suomessa yrittäjistä 57 % on yli 45 

-vuotiaita, alle 35 -vuotiaita on 19 %, keski-ikä on 47 vuotta. Kyselyyn vastanneista 76,2 % 

oli yli 45 -vuotiaita ja 5,8 % oli alle 35 -vuotiaita. Edellä olevan perusteella voidaan olettaa, 

että järjestäytyneiden yrittäjien keski-ikä on korkeampi kuin kaikkien yrittäjien keski-ikä tai 

sitten on vain sattumaa, että vanhemmat vastasivat kyselyyn aktiivisemmin. 

 

Vastaajajoukkoa tarkasteltaessa on selvää, että tulokset eivät edusta koko yrityskentän ja 

yritysten toimintaan paikallisesti vaikuttavien toimijoiden koko näkemystä. Yli sadan 

osallistujan vastaajajoukkoa voidaan silti pitää hyvin edustavana. Kyselyn tuottamia tuloksia 

voidaan pitää hyvin suuntaa-antavina ja menetelmää luotettavana. Tulosten tulkinta on 

tutkijan omaa ja siinä on pyritty mahdollisimman objektiiviseen vastauksiin perustuvaan 

tarkasteluun. Luonnollisesti lukija saattaa halutessaan tehdä omia poikkeaviakin 

johtopäätöksiä tulosten perusteella. 

 

7.2.2 Haastattelututkimuksen tulosten luotettavuuden arviointi 

 

Kyllä-ei tulokset ovat valintojen valossa hyvin yksiselitteiset, mutta vastaajilta saatujen 

spontaanien kommenttien perusteella tulokset eivät ole niin hyvät kuin miltä ne näyttävät. 

Moni vastaus olisi voinut kirjautua ei -kannalle, mutta halu nähdä asiat positiivisesti ja 
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rakentavasti piti vastaukset niukasti kyllä -kannalla. Tämä on siis huomioitava tuloksia 

tarkasteltaessa. 

 

Avointen kysymysten vastaukset edustavat jokaisen haastateltavan omaa näkemystä ja 

kannanottoa kysymykseen, sillä kysymyksiä ei muutamista pyynnöistä huolimatta lähetetty 

haastateltaville etukäteen. Vastaukset on luvattu pitää luottamuksellisina, minkä ansiosta 

vastaajat saattoivat kertoa oman mielipiteensä aidosti taustaryhmän mielipiteestä tai 

mahdollisista ennakko-odotuksista riippumatta. Suoraa ja räväkkääkin kommentointia tuli 

runsaasti. Haastattelujen ilmapiiri oli leppoisa ja keskusteleva sekä siihen varattu aika 

osoittautui sopivaksi. Haastateltavat olivat aidosti kiinnostuneita tutkimuksesta. Kaikki 

edellä oleva voidaan tulkita tutkimuksen luotettavuutta parantaviksi tekijöiksi.  

 

7.3 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

Elinkeinopolitiikan nykytilan kyselyä kannattaisi uusia säännöllisesti ja peilata tehtyjen 

elinkeinopoliittisten toimien ja saavutuksien vaikutusta kyselyssä saatuihin tuloksiin. 

Merkitsevää ei ole onko kysely jatkossa nyt esitetyn kaltainen sisällöltään tai 

arvosteluasteikoltaan. Oleellista on, että sitä tehtäisiin toistuvasti valitussa muodossa. 

 

Vastaavan kyselyn toteuttaminen verrokkikaupungeissa tuottaisi kaikille siihen osallistuville 

benchmarking -tietoa päätöksenteon pohjaksi. Vain seutukuntien keskinäinen paremmuus 

ratkaisee menestyksen kansallisesti, samalla kaikkien seutukuntien taso nousee ja ne 

pärjäävät myös kansainvälisesti. 

Toimiiko kaupunkikonserni tavoitteidensa mukaisesti? 

 

Haastattelunauhojen täydellinen litterointi ja analysointi niiden pohjalta tuottaisi varmasti 

lisätietoa ja syvyyttä tämän työn tuloksille. Työltään se olisikin erillisen pro-gradutyön tai 

diplomityön laajuinen. 

Onko kunnallisen organisaation elinkeinostrategian laatimisessa ja jalkauttamisessa 

erityspiirteitä tai erityisiä esteitä - jos on, niin miten niitä voitaisiin poistaa tehokkaasti? 
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Liite 1. Mikkelin Elinkeinopolitiikan nykytila, kyselyn saate ja kysymykset 

”Tervehdys hyvät yrittäjäkollegat ja yritysjohtajat sekä Mikkelin kaupungin 
johtoryhmän jäsenet, koulujen rehtorit ja luottamushenkilöt. 

Teemme opiskeluihimme liittyvää tutkimustyötä ’Yrittäjyyspolitiikka ja Yrittäjyyden 
edistäminen’ –kurssiin liittyen. Kurssi on osa Lappeenrannan Yliopiston Tuotantotalouden 
yksikön Yrittäjyyden DI -opintokokonaisuutta. 

Teemme tutkimusta Mikkelin kaupungin yrittäjyyspolitiikan tuloksellisuudesta ja 
tarvitsemme teidän apuanne. 

Toivomme teidän käyttävän noin 10 min aikaanne kyselyyn vastaamiseen oheisen linkin 
kautta 17.4. mennessä. 

https://www.webropolsurveys.com/S/0C7D9A7DA74814DE.par 

Kysely lähetetään Mikkelin Yrittäjien toimesta kaikille sen jäsenyrityksille, kaupungin 
toimesta kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenille, johtoryhmälle ja kaupungin 
omistamien yritysten toimitusjohtajille. Ryhmämme toimesta kysely lähetetään lisäksi 
paikallisten oppilaitosten rehtoreille ja johtajille sekä Etelä-Savon Kauppakamarille, 
Mikseille ja Dynamolle. 

Työmme valmistuu 25.4.2017 ja toimitamme siitä kirjallisen raportin Mikkelin Yrittäjien 
hallitukselle, E-S Kauppakamarille, Mikkelin kaupunginjohtajalle ja –valtuuston sekä -
hallituksen puheenjohtajalle. 

Kiitos jo etukäteen avustanne ja vastauksistanne yrittäjyyden edistämiseksi Mikkelissä. 

Mikäli teille herää kysymyksiä tai kommentoitavaa, voitte vapaasti kääntyä puoleeni, 

Yrittäjyysterveisin työryhmämme puolesta, 

Jyrki Peltonen 

0440-752 456 tai jyrki.peltonen@student.lut.fi 

Työryhmämme jäsenet ovat Joona Ehrnrooth, Jyrki Peltonen, Rami Pohtila ja Jukka 
Tahvanainen. 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@student.lut.fi” 

https://www.webropolsurveys.com/S/0C7D9A7DA74814DE.par
mailto:jyrki.peltonen@student.lut.fi
mailto:etunimi.sukunimi@student.lut.fi


Liite 2.1-3 Webropol kysymyslomake 







Liite 3. Haastatellut henkilöt, kaikki v. 2017 

 Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen 14.11. klo 14,

 Mikkelin Asuminen ja toimintaympäristö palvelualueenjohtaja Jouni Riihelä 24.11.

klo 9

 Mikkelin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen 15.11. klo 11.45

 Mikkelin Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen 14.11. klo 9.30

 Mikkelin kaupunginvaltuuston pj Seija Kuikka (keskusta) 30.11. klo 16

 Mikkelin kaupunginhallituksen pj Markku Aholainen (sd) 14.11. klo 11

 Mikkelin kaupunginhallituksen 1. vpj. Kirsi Olkkonen (keskusta) 30.11. klo 14

 Mikkelin kaupunginhallituksen 2. vpj. Armi Salo-oksa (kok) 15.11. klo 8.30

 Mikkelin konserni- ja elinvoimajaoksen pj Olli Marjalaakso (kok) 15.11. klo 16

 Mikkelin Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Kemppainen 23.11. klo 16

 Etelä-Savon Kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen 23.11. ja 28.11.

 XAMK toimitusjohtaja/rehtori Heikki Saastamoinen 16.11. klo 15

 ESEDU toimitusjohtaja Arja Seppänen 23.11. klo 10.15

 Mikkelin Yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen 30.11. klo 9

 Etelä-Savon Maakuntaliitto Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, 16.11. klo 16.45

 Aluejohtaja Vesa Kallio, MTK, 30.11. klo 18

 Osk. Suur-Savo toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen (myös E-SKK pj). 13.11.klo 14

 Toimitusjohtaja Kari Manninen, Suur-Savon Osuuspankki 30.11. klo 11

 Miksei toimitusjohtaja Juha Kauppinen, 23.11. klo 8.30

 Naistinki Oy toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki (kaupungin yhtiö) 15.11. klo 10

 Kiinteistösijoittaja ja businessenkeli Heikki Viitikko, 13.11. klo 15.30

 Yksinyrittäjänainen Anne Issakainen (Suomen Yrittäjänaiset ry hallituksen jäsen)

23.11. klo 13.30



Liite 4.1 Henkilöhaastattelujen materiaali ja kysymykset. 

1. Haastateltavat täyttävät keväällä tehdyn webropol -kyselyn

2. Suljetut haastattelukysymykset (kyllä/ei/lkm)

1. Onko nykyinen elinkeinopolitiikka pääosin onnistunutta yhteisönne

näkökulmasta

2. Oletteko osallistunut elinkeinopolitiikan tai -strategian laadintaan?

3. Onko teillä tai viiteryhmällänne ollut omaa agendaa siihen?

4. Vastaako voimassa oleva elinkeinopolitiikka ja -strategia tavoitteitanne

(pääsääntöisesti)?

5. Vastaako uusi valmisteilla oleva elinkeinopolitiikka ja -strategia tavoitteitanne

(pääsääntöisesti)?

6. Oletteko sitoutunut sovitun elinkeinopolitiikan ja -strategian jalkauttamiseen?

7. Onko se otettu huomioon oman viiteryhmänne strategiassa

8. Onko strategiassa oikea määrä painopistealueita?

9. Jos ei, niin mikä on oikea määrä?

10. Onko Mikkelissä hyvä yritysilmapiiri?



Liite 4.2 

Vapaat haastateltavan ja haastattelijan esittämät lyhyet kommentit suljettuihin 

kysymyksiin 

3. Avoimet kysymykset

1.Mitkä ovat kolme-viisi tärkeintä vahvuutta, joille Mikkelin (seudun)

elinkeinopolitiikan ja–strategian tulisi perustua? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. Resurssit ovat rajalliset, mitkä ovat Mikkelin (seudun) elinkeinopolitiikan ja–

strategian kaksi tärkeintä painopistealuetta 

1. 

2. 

3. Mitkä ovat suurimmat esteet onnistuneen elinkeinopolitiikan ja–strategian

laatimiselle Mikkelissä (seudulla). 

4. Mitkä ovat suurimmat esteet onnistuneen elinkeinopolitiikan ja–strategian

toteuttamiselle Mikkelissä (seudulla).. 

5. Mitä Mikkelin elinkeinopolitiikka mielestäsi on, lyhyt tiivistetty vastaus?

6. Kuka tai ketkä johtavat Mikkelin elinkeinopolitiikkaa?

7. Miten sitä johdetaan?

8. Miten elinkeinopolitiikan jalkauttaminen toteutuu ja näkyy omassa

viiteryhmässäsi 

Yhteenveto ja palaute  




