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Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus kaupungin kilpailukyvyn parantamisesta. 

Tutkimus lähtee liikkeelle kilpailukyvyn käsitteellisestä selittämisestä, josta siirrytään 

nopeasti tutkimuksen käsitteellisen mallin pohjana toimivan Porterin kilpailukyvyn 

mallin käsittelemiseen. Mallin esittelyn ja kritiikin jälkeen se muokataan 

kaupunkikontekstiin paremmin sopivaksi. Tätä seuraa tutkimusta varten kerätyn 

kvantitatiivisen aineiston käsittely ja sen analysointi. Käsittelyssä tietoa tiivistetään 

pääkomponettianalyysillä, jonka perusteella muodostetaan summamuuttujat ja 

tutkitaan näiden eroja tutkimuksen kannalta keskeisten kohderyhmien välillä. Lopulta 

analyysin tulokset kootaan ja esitetään johtopäätöksissä mahdollisia 

parantamisehdotuksia kaupungin kilpailukyvyn parantamiseen yksityishenkilön 

tarpeina silmällä pitäen. Tutkimuksen keskeisin löydös on, että Imatralle muuttamista 

harkinneiden ja harkitsemattomien välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa 

muuttopäätökseen vaikuttaneiden kriteerien osalta verotuksen ja tontin 

ominaisuuksien painotuksessa. Lisäksi erot muuttopäätöksen kriteereissä Imatralla ja 

muualla asuvien välillä viittaavat siihen, että lapsiystävällisyys saattaa olla Imatralle 

kilpailuetu.  
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This study was initiated by an attempt to improve the competitiveness of a City. In the beginning 

we start with explaining concepts of competitiveness after which there will be a quick transition 

to introduce Porter´s diamond framework of competitive advantage. Next to explaining this 

diamond model and the critique it has received, we will examine the quantitative data collected 

for this study and analyze it. We analyze the data using principal component analysis and used 

it to create sum-variables, values of which we then compared between interesting groups for 

this study.  Finally, we will sum up the study and make some possible propositions how to 

improve a city’s competitiveness. The main findings of this study are that there was statistically 

significant difference in determinants of migration decision in taxation and qualities of property 

between those considering and not considering moving to Imatra. In addition, differences in 

child related determinants suggests that Imatra might have a competitive advantage in child 

friendliness. 
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1.Johdanto 

Kaupungistuminen on ollut maailmanlaajuisena megatrendinä teollisesta 

vallankumouksesta lähtien. Työvoiman muuttaessa tehtaiden tarjoamien työpaikkojen 

lähelle, niiden ympärille alkoi kehittyä kaupunkeja. Keskittyvän asutuksen perässä 

tulivat palvelut ja laaja asiakaskunta mahdollisti palvelujen aiempaa paremman 

tarjonnan. 1900-luvun lopulla palvelujen osuus bruttokansantuotteesta ylitti 

teollisuuden. Kehitys on jatkunut samantyyppisenä, joskin palvelujen työllistävää 

vaikutusta on tällä vuosituhannella laskenut digitalisaatio. (Laakso &Loikkanen 2004, 

11-18; Belsky 2012, 67-68; Lee 2012, 31-50; Gregory et al, 2009 100; Ilmarinen & 

Koskela 2015) 

 

Kaupungistumisen vauhdittama asutuksen keskittyminen jakaa alueet 

väestömäärältään kasvaviin ja vähentyviin paikkoihin ja väestömäärän muutokset 

luovat haasteita kummassakin näistä. Kasvavilla alueilla asuntojen kysyntä kasvaa ja, 

jos kasvu on suurempaa kuin asuntotuotanto, vuokrat ja asuntojen hinnat nousevat. 

Asuntojen hintojen kasvu hyödyttää alueen aikaisempia asukkaita ja asuntosijoittajia, 

mutta toisaalta hintatason nousun seurauksena voimakkaasti kasvavat 

asumiskustannukset ja muuttamisen transaktiokustannukset voivat myös aiheuttaa 

osittaista työvoimapulaa, kun vähiten tienaavilla ei ole varaa asua työpaikkojensa 

lähellä tai pendelöidä kauempaa. Asukkaiden vähenevä määrä puolestaan johtaa 

kierteeseen, jossa kunnan verotulot laskevat, palveluita vähennetään ja kaupungin 

houkuttelevuus asuinpaikkana laskee. Negatiivinen muuttotase lisää asuntojen 

tarjontaa ja laskee niiden hintoja, mikä voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa erityisesti 

alueen asuntovelallisille kotitalouksille. (Laakso & Loikkanen 2004, 53-68, 76-78, 113-

114, 149-157, 239-297) 

 

Asuinpaikan valintaan vaikuttaa tavallisesti saatu opiskelu- tai työpaikka. (Laakso & 

Loikkanen 2004, 117-127) Ensimmäisen perusteella muuttavan asuinpaikkaan 

kaupungin ei ole mahdollista ainakaan lyhyellä aikavälillä vaikuttaa, mutta 

jälkimmäisen osalta asia ei ole yksiselitteinen. Suomessa työssäkäyvistä kolmasosa 

työskentelee eri paikkakunnalla, kuin asuu mikä tarkoittaa, että lähialueen kuntien on 

mahdollista kilpailla keskenään muuttajista (Tilastokeskus, 2018). Työ- ja 
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opiskelupaikkojen lisäksi asuinpaikan valintaan ja muuttamiseen voidaan olettaa 

vaikuttavan palvelut.  

 

Kaupungin tavoitteena on kehittää alueensa elinvoimaisuutta, mitä voidaan 

käytännössä tukea kannustamalla alueen ulkopuolella asuvia ihmisiä muuttamaan 

hallinnollisten rajojensa sisälle ja pyrkimällä pitämään nykyiset paikkakuntalaiset 

edelleen kotikaupungissaan. (Kuntalaki 2015/410 2. luku §7,§8 ja §9; TEM 2012, 11-

29; Luoto 2016, 72) Kaupungin verkkosivut tarjoavat vierailijalle tietoa ensisijaisesti 

sen palveluista, mutta myös alueesta yleisesti. Tulomuuttajan näkökulmasta 

ensimmäinen ”asiakaskohtaaminen” onkin todennäköisesti kaupungin verkkosivujen 

tai sosiaalisen median välityksellä, joten tämän tutkimuksen aineisto kerätään ensin 

mainitusta.  

 

Tässä tutkimuksessa haetaan tietoa siitä, mikä tai mitkä kunnallisista palveluista ovat 

muuttajalle tärkeimpiä. Vastausta kysymykseen haetaan teettämällä verkossa 

täytettävä kysely. Kyselyä muodostettaessa huomio keskittyi sellaisiin 

kilpailukykytekijöihin, joilla oletettavasti on vaikutusta potentiaalisen tulomuuttajan 

muuttopäätökseen. Toisaalta kilpailukykytekijöistä jätettiin pois sellaiset, joihin 

kaupunki ei voi merkittävästi vaikuttaa.  

 

Tutkimuksen teoriapohjana on kilpailun ja kilpailuedun käsitteet, sekä kilpailukyky 

kaupungin ominaisuutena. Kilpailuedun teoriapohjana käytetään Porterin (1991) 

timanttimallia, jota on sovellettu pääasiassa maiden tasolla ja tutkimusten huomio on 

keskittynyt yleensä tietyn teollisuudenalan kilpailuetuun. Timanttimallin soveltaminen 

kaupunkikontekstiin on ollut toistaiseksi vähäistä. eikä niissäkään missä sitä on näin 

sovellettu olla keskitytty kilpailuetuun henkilöasiakkaiden osalta, mikä tekee tästä 

tutkimuksesta alkuperäisen. 
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Kuten johdannosta käy ilmi tämän tutkimuksen huomion kohteena on kaupungin 

kilpailukyky ja -etu. Tutkimusongelmaksi muodostui seuraava: 

 

Miten kaupunki voi lisätä vetovoimaansa asuinpaikkana? 

 

Jotta kaupungin vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä henkilöasiakkaiden näkökulmasta, 

tulee tietää millä perustein potentiaaliset asukkaat tekevät muuttopäätöksensä. Siitä 

johdettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

Mistä kaupungin kilpailukyky koostuu? 

Mitkä asuinpaikan valintakriteerit ovat muuttajalle olennaisimpia? 

Eroavatko valintakriteerit potentiaalisten muuttajien ja nykyisten asukkaiden välillä? 

 

Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan lähteä kehittämään Imatran kaupungin 

palvelutarjontaa kohdennetusti, mikä on resurssien niukkuuden vallitessa välttämätön 

lähtökohta kaikelle toiminnan kestävälle parantamiselle. 

 

1.2 Tutkimusaineisto, taustaoletukset ja rajaukset 

Tutkimuksen taustaoletuksina on rationaalinen asiakas, joka maksimoi hyötyään tässä 

tapauksessa muuttopäätöstä tehdessään. Asiakas valitsee asuinpaikkansa etsimällä 

tietoa vaihtoehtoisista asuinpaikoista ja vertaamalla niitä omiin preferensseihin. 

Asuinpaikat eroavat toisistaan muun muassa kustannustason, palvelujen etäisyyksien, 

saatavuuden ja laajuuden osalta, sekä alueen ulkoisen olemuksen osalta. Edellä 

mainittujen lisäksi mielikuvilla on merkitystä alueen houkuttelevuuteen asiakkaan, eli 

muuttajan, silmissä. Lähtökohtana on myös, että tutkimuksen kyselyyn vastaavat ovat 

kiinnostuneita alueesta ja edustavat tyypillistä muuttajaa. Heikkoutena voidaan nähdä 

se, että kyselyyn tuskin osallistuvat sellaiset henkilöt, jotka ovat jo aiemmin päättäneet, 

etteivät harkitse kyseistä kaupunkia asuinpaikakseen, jolloin saatu aineisto ei kuvaa 

heidän preferenssejään, eikä niitä voida huomioida palveluja uudistettaessa. 

Palveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kunnan järjestämiä henkilöasiakkaille 

suunnattuja toimintoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi varhaiskasvatus ja koulutus 
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esiopetuksesta aikuisopistoon, kulttuuri ja liikuntapalvelut, infrastruktuurin ylläpito ja 

hallinnolliset palvelut, kuten kaavoitus ja lupapalvelut.  

 

Tutkimuksen kyselyaineisto kerättiin 1.11.2018 - 25.11.2018 internetin kautta 

Webropol-alustalla. Linkki kyselyyn löytyi sekä Imatran kaupungin verkkosivujen 

uutissyötteestä, että muilta kaupungin käytössä olevista sosiaalisen median kanavista, 

kuten Facebook ja Twitter. Rajoitetusta ”maantieteellisestä” otannasta, sekä ajasta 

johtuen tutkimuksen tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä koko suomalaiseen 

väestöön. 

 

Vastauksia kyselyyn saatiin 414. Vastausvaihtoehdot olivat Likert-asteikollisia, skaalan 

ollessa yhdestä viiteen. Kyselyn ensimmäisessä osiossa haettiin vastaajan 

demografisia ominaisuuksia, toisessa keskityttiin muuttajalle olennaisiin asuinpaikan 

kriteereihin ja lopuksi kartoitettiin Imatran imagoa vastaajien silmissä. 

 

2. Teoreettinen viitekehys 

Seuraavaksi esitellään aikaisemman kirjallisuuden pohjalta tämän tutkimuksen 

kannalta keskeisimmät käsitteet kilpailu ja kilpailuetu ja mitä ne tarkoittavat kaupungin 

näkökulmasta ja vastataan niiden avulla ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jonka 

huomion kohteena on kilpailukyvyn koostumus. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen 

keskitytään aineistonkeruuseen ja analyysimenetelmiin. Tämän jälkeen on vuorossa 

tuloksien koonti ja analyysi. Lopuksi esitellään johtopäätökset ja potentiaaliset jatko 

tutkimusaiheet. 

 

2.1 Kilpailu ja kilpailukyky 

Kilpailu on osa lukemattomia ilmiöitä ja tavallisimmin se näyttäytyy ihmisille urheilun 

eri muodossa. Konsepti on myös tuttu lukemattomissa muissa asiayhteyksissä, 

esimerkiksi työ- ja opiskelupaikkojen haussa ja tutkimusrahoituksen hankkimisessa. 

(Sotarauta & Linnamaa 1997, 62) Taloustieteilijät ovat tutkineet ilmiötä 

liiketaloudellisessa ympäristössä, jossa se on markkinoiden ominaisuus tai prosessi. 

Tämä ilmenee yritysten välisenä kamppailuna tuotteiden, palveluiden ja teknologian 
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paremmuudesta tai asiakassuhteiden pitämisestä ja uusien asiakkaiden saamisesta. 

(Sutton 1991) (Thompson et al. 1991, 53-65)  

 

Lähtökohtaisesti kilpailun voidaan ajatella olevan positiivinen ilmiö, mutta kilpailulla voi 

kuitenkin olla myös negatiivia puolia. Positiivisina seurauksina kilpailu usein lisää 

tuotteiden tai palvelujen tarjontaa ja monipuolisuutta. Lisäksi se uudistaa 

organisaatioita ja pidentää niiden ikää ja parantaa prosessien tehokkuutta ja siten 

edistää resurssien tehokasta käyttöä. (Nickell 1996) (Moss Kanter 1990) Toisaalta 

voimakas hintakilpailu voi esimerkiksi estää uusien mahdollisesti innovatiivisempien 

tulokkaiden pääsyn markkinoille, kun samaan aikaan kilpailussa mukana olevien 

organisaatioiden tulos jää niin pieneksi, että markkinoiden laskusuhdanne kaataa 

yrityksen tai, että tutkimus- ja kehitystoimintaan ei ole varaa panostaa. T&K-toiminnan 

puute voi vastaavasti pysäyttää tehokkuuden kasvu, jolloin samoista resursseista 

saadaan vähemmän hyötyä. (Thompson et al.1991, 53-65; Best 1990, 17-19, 106-113) 

 

Kilpailusta puhuttaessa keskeisin alakäsite on kilpailukyky. Kilpailun tapaan 

kilpailukyvystä tai kilpailuedusta puhuttaessa voidaan tarkoittaa erilaisia viitekehyksiä, 

kuten yritysten, yritysryppäiden, toimialojen, maiden tai alueiden välisistä 

kilpailutekijöistä. Kilpailukykyä käsiteltäessä Sotarauta ottaa esille talouskasvun 

käsitteen ja siihen kiinteästi liittyvät tuottavuuden kasvun ja kyvyn tuottaa voittoa. 

Näistä rakentuu kokonaisuus, jossa tuottavuuskasvu ja voiton tuottaminen 

mahdollistavat hyvinvointivaltioiden olemassaolon. Tuottavuuden kasvu vastaavasti 

perustuu teknologiseen kehitykseen, joka kustannetaan yritysten voitoilla. (Sotarauta, 

1999, 47; Dosi et al. 1998, 247-288) 

 

Voiton tuottaminen on perinteisesti ollut yritysten pääasiallinen tarkoitus. Kilpailun 

vuoksi vapailla markkinoilla toimivien yritysten tulee kehittää kilpailukykyään 

kasvaakseen ja tuottaakseen voittoa myös tulevaisuudessa. Säännellyillä markkinoilla 

kilpailukyvyn kehittämistä hidastaa uusien tulokkaiden pienempi uhka, kuin myös itse 

toiminnan sääntely. (Dosi et al. 1998, 247-288) Sääntelyn poistamisen vaikutuksen 

voidaankin olettaa olevan yrityksen kilpailukyvyn kehittämisen liikkeelle sysäävä 

voima. Esimerkkinä tällaisesta Suomessa voisi olla taksialan sääntelyn keventäminen 

heinäkuussa 2018. Uudistus vapautti taksimatkojen hinnoittelun ja mahdollisti 

taksiyrittäjäksi ryhtymisen vähemmällä byrokratialla. Välittömänä seurauksena on ollut 
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merkittävä kasvu pääkaupunkiseudun tiheään asuttujen alueiden taksiliikenneluvissa, 

mikä todennäköisesti lisäsi kilpailua kyseisillä alueilla (Yrittäjät 2018).  

 

Kilpailuedun tutkimuksen saralla yksi tärkeimpiä vaikuttajia on ollut Michael Porter. 

Hän julkaisi 1991 kirjan, Kansakuntien kilpailuetu, jossa esitettiin teoria kansallisesta 

kilpailukyvystä ja johdettiin yritysten klusterianalyysi. Porterin teoria perustui 

havaintoon, että tietyissä maissa sijaitsevien saman toimialan yritysten menestys oli 

keskenään vastaavaa. Maiden menestystekijöiksi, ja siten kilpailuedun faktoreiksi, 

Porter listasi tuotannontekijäolot, kysyntäolot, sekä lähiolot ja tukialat, kuten myös 

yrityksen strategian, rakenteen ja kilpailutilanteen. Edellä mainitut tekijät yhdessä 

sattuman ja valtion vaikutuksen kanssa olivat yrityksen toimintaympäristö ja vaikuttivat 

osaltaan kilpailuasetelmaan. Näistä menestystekijöistä Porter muodosti maan 

kilpailuetutimantin (Kuva 1). Kilpailuetutimantin kokonaisvaltaisuus aiheutti 

kilpailueduiltaan monipuolisten yritysten tiivistymistä, jossa yrityksen sidosryhmien 

keskinäinen tietojenvaihto oli olennaisena osana. Tämä sidosryhmien aktiivinen 

kanssakäyminen vuorostaan loi yhdessä kunkin toimijan kilpailun kanssa edellytyksiä 

kilpailuetujen syntymiselle. Hernesniemi et al. (1995, 21-22) jatkoi Porterin teoriasta, 

että tiivistyneiden yritys- ja sidosryhmien ryppäät muodostavat klustereita ja 

klustereissa kilpailukyky muodostuu kilpailuetutimantin eri tekijöiden dynaamisen 

vuorovaikutuksen seurauksena. Porterin tutkimus keskittyi lähinnä maiden tasolle, 

mutta hänen mukaansa teoriaa pystyisi soveltamaan myös pienempiin alueisiin. 

(Porter 1991, 99 157-159 182-186 191-192). 

 

 
Kuva 1. Porterin kilpailuetutimantti 
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Porterin mallia on sovellettu onnistuneesti monissa empiirisissä tutkimuksissa. Porter 

(1991a; 1991b) itse tarkasteli mallinsa avulla muun muassa Uuden Seelannin ja 

Kanadan kilpailuetuja. Molemmissa tapauksissa kausaliteetit, analogia ja 

johtopäätökset ovat saaneet kritiikkiä, johon palataan myöhemmin. Seuraavaksi 

käydään läpi muutama muu mallin sovellutus teollisuuden näkökulmasta. 

 

Sledge (2005) käytti mallia kansainvälisen autoteollisuuden kilpailukyvyn 

komponenttien muodostamiseen. Hänen tutkimustuloksensa osoittivat yhteyden, sekä 

vahvan kysynnän, että tuotantotekijöiden ja yrityksen suoriutumisen välillä. Lisäksi oli 

luotettavaa näyttöä lähi- ja tukialojen vaikutuksesta. Sen sijaan Sledge ei löytänyt 

yhteyttä kansallisen kilpailun vaikutuksesta yrityksen suoriutumiseen. Mahdollisiksi 

syiksi hän listaa kovan kansainvälisen kilpailun alalla olevien yritysten haluttomuuden 

kilpailla maan sisäisesti tai olevan kyvyttömiä panostaa siihen resurssien niukkuuden 

vuoksi. Lisäksi tukea ei myöskään saanut yrityksen toimialan, yritysten rakenteen tai 

strategian vaikuttaminen tulokseen. Jälkimmäisen osalta hän uskoi yhteyden olevan 

olemassa ja huomautti, että tämän sisällyttäminen malliin vaatisi uudenlaista 

lähestymistapaa tutkimukseen. 

 

Oz (2002) sovelsi timanttia Turkin kansainvälisen kilpailukyvyn tutkimiseen. Useimpien 

muiden kilpailuetutimanttimallia käyttävien tapaan huomio kiinnittyi teollisuuteen, tässä 

tapauksessa useaan eri alaan muun muassa lasi-, rakennus-, teräslevy- ja autoalan 

yrityksiin. Pääosin tutkimuksen tulokset vahvistivat Porterin mallia. Ristiriidassa 

Porterin (1990) tuloksien kanssa oli Turkin vaate ja teräslevyteollisuus maan sisäisen 

kilpailun osalta, sillä nämä teollisuudet olivat kansainvälisesti kilpailukykyisiä, kun taas 

sisämarkkinoilla kilpailu oli vähäistä. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna uutta oli, että 

Porterin timanttimallia pystyi soveltamaan kehittyvään maahan ja heikosti 

kilpailukykyiseen teollisuuteen. Tämä tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena, eikä 

suoraan sen perusteella pystynyt yleistämään tuloksia. Toisaalta Oz totesi, että 

yleistäminen voisi olla myöhemmin mahdollista, jos useat eri tutkimukset osoittaisivat 

vastaavia tuloksia saman tyyppisessä kontekstissa. 

 

Kharub & Sharma (2016) käyttivät timantin sovellutuksessaan kvantitatiivista 

lähestymistapaa. Tutkimuksen kohteena olivat Intian H.P osavaltiossa 

valmistustoimintaa harjoittavat, mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset (MSME). Tavoite 
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oli selvittää näiden yritysten kilpailukyvyn perustana olevat tekijät ja sitä kautta löytää 

toiminnan osa-alueet, joissa oli parannettavaa. Johtopäätöksien mukaan tutkittujen 

MSME yritysten kilpailukyky oli enimmäkseen markkinoiden kysynnästä, proxy-

muuttujana yrityksen markkina-arvo, lähtöisin ja perustui vasta toissijaisesti 

tuotannontekijöihin, kuten työvoiman laatuun ja saatavuuteen, sekä luonnonvaroihin. 

Lähi- ja tukialat, eivät olleet kyseisille yrityksille kilpailuedun lähteitä. Tästä he pääsivät 

johtopäätökseen, että niiltä osin yrityksillä olisi potentiaalia kehittyä ja jatkotutkimusten 

tehtävänä olisi selvittää miten voitaisiin toteuttaa. 

 

Edellä käsiteltyjen, kuten myös muiden Porterin alkuperäistä timanttimallia 

soveltaneiden tutkimusten tulokset ovat olleet vaihtelevia. Tuloksista on löytynyt 

useimmiten tukea osalle timantin alueista, mutta ei kaikille. Mallin kokonaisvaltaisen 

selittävyyden puute on herättänyt kritiikkiä ja sen seurauksena mallista tehty 

muokattuja versioita selittämään kilpailuedun syntymistä ja lähteitä tietyntyyppisissä 

ympäristöissä. Kenties eniten käytetyt muokatut sovellutukset ovat olleet tupla- ja 

monitimanttimallit. Porterin malli on saanut kannatuksen lisäksi runsasta kritiikkiä, josta 

kattavammin kirjoittaa mm. Penttinen (1998). Seuraavaksi käydään läpi alla olevan 

taulukon 1 mukaiset kritiikin pääkohdat, josta jatketaan mallin muokattuihin versioihin.  

 

Taulukko 1 Kritiikin kohteet 

1. kilpailuedun maantieteellinen sijainti 

2. suorat ulkomaiset investoinnit 

3. pienet avoimet taloudet 

4. luonnonvarat toiminnan perustana 

5. Makrotason muuttujien sisällytys 

6. käytetty metologia 

 

 

Porter lähtee liikkeelle olettamuksessaan, että kilpailuetu syntyy yritysryppään 

kotimaan tiukasti maantieteellisesti rajatulla alueella. Tämä perustuu ensinnäkin 

ajatukseen, että organisaation koko toimintaa maantieteellisesti keskittämällä 

innovaatiot lisääntyvät huomattavasti. Vastaavasti hajautettu toiminta Porterin mukaan 

estää käytännössä kokonaan liiketoimintayksiköiden välistä kanssakäymistä, jolloin 
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innovaatiot jäävät muodostumatta. Ulkomaisten aktiviteettien hän taas katsoo lähinnä 

täydentävän ja hyödyntävän kotialueella luotua kilpailuetua  

 

Tätä vastoin kritisoijat huomauttavat, että monikansalliset yritykset hallitsevat 

valtaosaa maailmanlaajuisesta vaihdannasta ja siten pystyisivät hyödyntämään 

useamman maan tai alueen kilpailuetuja. Kilpailuedun hajautettu syntyminen saa 

kriitikoilta tukea varsinkin, kun huomioi suuren osan kasainvälisestä vaihdannasta 

tapahtuvan monikansallisten yritysten sisällä. Viimeksi mainittu myös viittaa siihen, että 

yritykset pystyvät ja myös hyödyntävät ulkomaisia kilpailuedun lähteitä, oletettavasti 

timanttimallin jokaiselta osa-alueelta. (Rugman 1992) (Dunning 1992, 12-14). 

 

Toinen kritiikin kohde liittyy Porterin näkemyksen suorista ulkomaisista sijoituksista. 

Hänen mukaansa ulkomaisista sijoituksista vain ulospäin menevät voivat luoda 

yritykselle lisäarvoa, kun taas sijoitukset ulkomailta olisivat yritykselle uhka ja heikkous. 

Tämän perusteella osittain tai kokonaan ulkomaisten toimijoiden omistavat yritykset 

olisivat vähemmän kilpailukykyisiä, kuin täysin kotimaiset yritykset. 

 

Toista mieltä suorista ulkomaisista sijoituksista ovat ainakin Rugman & D Cruz (1993), 

sekä Bellak & Weiss(1993). Kukin heistä näkee, että sijoitukset ulkomalta auttavat 

kehittämään yrityksen kilpailuetua ja niiden vaikutus kilpailukykyyn on mahdollisesti 

yhtä suuri kuin kotimaan klusterin. Rugmanin(1992) mukaan alan kansainvälisestä 

kirjallisuudesta ei löydy varteen otettavia todisteita täysin kotimaisen omistuspohjan 

vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja huomauttaakin samalla, että Kanadan 

tapauksessa omistuspohjalla ei ole ollut vaikutusta ainakaan yritysten 

tuotekehitystoimintaan. 

 

Kolmas puute Porterin mallissa on nähty olevan sen soveltumattomuus pieniin 

avoimiin talouksiin. Porterin näkemys mallista perustuu poikkeuksellisen suureen 

Yhdysvaltain talouteen, joka ei ole suuresti riippuvainen muista talouksista. Pienissä 

valtioissa sen sijaan vaihdanta ja sitä myöten toimiva talous perustuu vienti- ja 

tuontitoimintaan. Riippuvuus ulkomaisista talouksista, johtaa pienten valtioiden 

tapauksessa alkuperäisen timantin puutteellisuuteen kokonaisuuden 

hahmottamisessa. Erityisesti vienti on tärkeää pienistä talouksista lähtöisin oleville 
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yrityksille, sillä niiden kasvua rajoittaa kotimaisen kysynnän määrä. (Rugman & D Cruz 

1992) (Bellak & Weiss 1993) (Hodgetts 1993) 

 

Neljäntenä kritiikin kohteena on Porterin ajatus siitä, että luonnonvaroihin perustuva 

yritys ei voi luoda kestävää kilpailuetua. Hänen mukaansa kilpailuedun kannalta 

potentiaaliset luonnonvarat vaihtuvat jatkuvasti uusien lähteiden vaihtoehtojen 

ilmaantuessa saataville jatkuvasti, siten ne eivät ole olennainen osa kilpailukykyä. 

Kriitikoiden mukaan resurssiperustainen yritys voi saada itselleen kilpailuedun, jos 

toiminnan perustana olevat resurssit ovat esimerkiksi laadultaan tai 

käyttötarkoitukseltaan kilpailijoiden saatavilla olevia parempia. Esimerkkeinä 

luonnonvaroista itselleen kilpailuedun tehneinä yrityksiä esitetään niin Kanadasta kuin 

myös Australiasta. (Rugman & D Cruz 1993, 25; Yetton et al 1992 35). 

 

Makrotason muuttujien sisällyttämisestä malliin on noussut myös erimielisyyttä. Dalyn 

mukaan Porter painottaa liikaa mikrotasolla vaikuttavia tekijöitä ja toisaalta jättää 

huomiotta laajemman tason vaikuttajia. Esimerkkeinä makrotason muuttujista 

Daly(1993) nostaa esille yleisen palkkatason ja valuuttojen vaihtelevan arvostuksen. 

Porter (1990) väheksyy palkkojen merkitystä aloilla, joissa se ei ole merkittävä osa 

yrityksen kustannustasoa. Daly perustelee palkkojen voivan olla Porterin mallin 

kannalta merkittävä tekijä, kun sen vaikutusta kilpailukykyyn tarkastellaan lähi- ja 

tukialojen näkökulmasta. Todisteena väitteelleen Daly testasi tuntipalkan ja palkan 

suhteessa tuotokseen vaikutusta kilpailukykyyn, proxy-muuttujana viennin 

markkinaosuus, Porterin omalla maiden esimerkkiotannalla, jolloin johtopäätökseksi 

tuli tuntipalkan suurempi vaikutus. Valuuttojen arvostuksen merkittävyyden ottaa esille 

Reinikainen (1991, 42), joka mainitsee devalvaation nostaneen kansakunnan 

kilpailukykyä esimerkiksi Saksassa ja Suomessa.  

 

Viimeisimpänä tärkeimmistä kritiikin kohteista on ollut Porterin mallinsa 

sovellutuksissaan käyttämä metologia. Metologiassa ensimmäisenä ongelmana on 

ollut tarkasteltavien toimialojen rajoittaminen SITC:n määrittelemiin, joka jättää tietyt 

monille maille tärkeät palvelualat, kuten turismin huomiotta. (Bellak & Weiss 1993, 115) 

Toisaalta Porter mittaa kilpailukykyä viennin perusteella, kun esimerkiksi Cartwright 

(1993, 58) ja Grant (1991, 542) käyttäisivät mittarina mieluummin tuottavuutta. Näiden 

puutteiden vuoksi pienemmät taloudet tulkitaan alkuperäisen timantin kannalta 



 
11 

 

suurempia kilpailukyvyttömämpinä. Lisäksi mallin alkuperäisten sovellutusten 

yleistettävyyden ovat asettaneet kyseenalaiseksi mm. Hodgetts (1993, 44) ja Mckelvey 

(1990, 10). Jälkimmäisen mukaan keskittyminen vain historiallisesti menestyneisiin 

yrityksiin ja teollisuuden aloihin ei selitä kattavasti hyvin ja huonosti menestyneiden 

yritysten taustalla olevia kilpailukyvyn tekijöitä. Hodgetts sen sijaan näkee 

ensimmäisinä tutkittujen maiden olevan poikkeuksellisen vahvoja timantin osa-alueilla, 

sen vuoksi tulokset kuin mallikaan ei ole sellaisenaan sovellettavissa muihin kohteisiin. 

Laajan kritiikin seurauksena mallin puutteita on lähdetty korjaamaan muokkauksilla 

alkuperäiseen timanttiin, joista lähinnä alkuperäistä ovat olleet luultavasti tupla- ja 

monitimanttimallit. Tuplatimantin kehittivät Rugman & D Cruz (1993), siinä maan oman 

timantin lisäksi tarkasteluun otetaan myös maan merkittävimmän kauppakumppanin 

timantti. Tämä lähestymistapa perustuu olettamukseen, että yritykset ovat 

kansainvälisiä toimijoita ja voivat hyödyntää timantin eri kilpailuedun lähteitä myös 

ulkomailta, olennaisimpana näistä yrityksen suurimmat vientimarkkinat. Toisaalta 

myös aikaisemmin mainittujen ulkomailta tulevien sijoitusten seurauksena yrityksen 

käyttöön kotimarkkinoilla voi tulla niin resursseja kuin tietotaitoa, mikä auttaa 

kilpailuedun luomisessa. Tuplatimanttia ovat tutkimuksissaan soveltaneet muun 

muassa Hodgetts(1993), Brouthers & Brouthers, (1997) ja Moon et al.(1998). 

 

Porterin mallin tapaan myös tuplatimantti on saanut osakseen kritiikkiä. Thainin (1992, 

12) ja Stewartin (1992, 14) mukaan tuplatimantti on alkuperäistä kattavampi, mutta 

sekään ei huomioi riittävästi kansainvälisesti verkottunutta yritystoimintaa. Cartwright 

(1992) laajentaa tuplatimantista monitimanttimallin, johon niin ikään tulee tutkittavaksi 

lisää timantteja. Lisäksi Cartwright lisää malliin, ulkomaista alkuperää olevia, muuttujia 

ja muokkaa niiden asteikkoa paremmin kvantitatiiviseen tutkimustapaan soveltuvaksi. 

(Cartwright 1992, 12). 

 

Timanttimallia maantieteellisesti kaupungin tasolla ovat soveltaneet Windsperger 

(2006), Nair et al. (2007) ja Singhal et al. (2013). Edellä mainituista jokaisessa 

tutkimuksen näkökulma on ollut kaupungin kilpailukyky yrityksen 

sijoittautumispäätöksessä, joten niiden käyttämät aineistot ja ennustemallit ovat hyvin 

pitkälle samankaltaisia jo käsiteltyjen esimerkkien kanssa. Tässä tutkimuksessa sen 

sijaan kiinnostuksen kohteena on kaupungin kilpailuetu yksityishenkilön 

näkökulmasta, jolloin aiemman kirjallisuuden käyttämät mittarit kilpailukyvylle eivät 
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ainakaan kaikilta osin sovellu analysoinnin kohteeksi. Seuraavaksi käsitellään kilpailua 

kaupunkien ja alueiden osalta, josta päässään käymään läpi kilpailuedun tekijät 

timanttimallin muodossa. 

 

2.2 Kaupunkien ja alueiden välinen kilpailu 

Kaupungit ja alueet kilpailevat keskenään asukkaista ja yrityksistä, mikä on lyhyellä 

aikavälillä nollasummapeliä. Työikäisen asukkaan siirtyessä kunnasta toiseen 

ensimmäisen kunnan työvoima ja verotulot laskevat, kun taas toisen kasvaa. Tilanne 

ei kuitenkaan ole tämä, jos muuttaja on lähtiessään tahattomasti työtön ja tälle on 

tulopaikkakunnalla saatavilla työpaikka. Silloin kumpikin kunta voittaa, kun 

ensimmäisen ei tarvitse käyttää resurssejaan työllistämispalveluihin ja jälkimmäisen 

verotulot ja elinvoimaisuus kasvavat. Kilpailun lisäksi edellä mainitun perusteella 

voidaankin esittää alueiden välistä yhteistyötä. Sotarauta ja Linnamaa (1997, 61-62) 

toteavatkin, että niin kilpailu kuin yhteistyö sen lomassa voi hyödyttää kaikkia 

osapuolia. Kilpailu ja yhteistyö siis limittyvät, jolloin osapuolien haasteeksi muodostuu 

kilpailuaseman ja -tilanteen hahmottaminen (Sotarauta & Linnamaa 1997, 61-62). 

 

Yritykset ja kaupungit eroavat toisistaan tarkoituksen, toimintaympäristön ja juridisen 

asemansa osalta. Näiden vuoksi ensimmäisestä ryhmästä luotuja teorioita ei voi 

suoraan soveltaa toiseen. Kaupungit kilpailevat keskenään yrityksistä ja asukkaista. 

Tärkeimpinä kilpailijoina kaupungille voidaan pitää sen maantieteellisesti lähellä olevia 

toisia kaupunkeja. Kilpailusta huolimatta kaupungit tekevät keskenään yhteistyötä 

tyypillisesti ainakin maakuntien sisällä. Kaupunkien välinen yhteistyö on tyypillisesti 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, jonka lisäksi Sotarauta ja Linnamaa 

(1997, 61-62.) esittävät yhteistyön mahdollisuuksien kenttään yritysverkostojen 

kehittämisen. Paremmat yritysverkostot lisäävät yhteistyötä tekevien kaupunkien 

kilpailukykyä, kun tiedonvaihto lisääntyy ja tieto osaamisesta saavuttaa laajemman 

yleisön. Kanter (1990, 455-456) huomauttaakin, että osapuolien täytyy ottaa 

kilpaillessaan huomioon yhteistyön mahdollisuus, jotteivat he estä tuottavaa 

yhteistyötä tarkoituksellisesti. 
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Kilpailukyky perustuu kilpailukykytekijöihin, joista yritysten kilpailuedun esimerkkeinä 

Karlöf luettelee mm. patentit, mainonnan ja asiakassuhteet. Kilpailuedun 

säilyttämiseksi tulee innovoida, oppia ja kehittyä jatkuvasti. (Karlöf 1995, 124.)  Porter 

(1991, 625-626) vastaavasti näkee kilpailuedun myös seurauksena arvoketjusta, 

jolloin koko tätä prosessia askeleineen tulee kehittää. Toisaalta Porterin timanttimallin 

mukaan kilpailukykytekijöitä ovat strategia, rakenne ja kilpailutilanne, kysyntäolot, 

tuotannontekijäolot ja lähialat sekä sattuma, sekä valtiovallan vaikutus. Nämä 

kietoutuvat toisiinsa ja menestys vaatii etuja useilta timantin osilta. Porter (1991, 131-

192)  

 

Kaupungin kilpailukyvystä puhuttaessa voidaan eritellä ominaisuudet asukkaille ja 

yrityksille. Yrityksille tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluvat ainakin b2b yritysten läsnäolo 

mm. konsultti-, alihankinta-, tavarantoimittaja- ja palveluidentoimittajayritysten 

muodossa. Toisaalta yrityksen toimintaan vaikuttaa kaupungin infrastruktuuri, sekä 

toimitilojen ja työvoiman saatavuus. Asukkaiden näkökulmasta olennaisia seikkoja 

kaupungissa ovat vastaavasti julkisten palveluiden lisäksi ympäristön viihtyvyys ja 

turvallisuus, harrastusmahdollisuudet, sekä työpaikkojen ja asuntojen saatavuus. 

(Borja & Castells 1996, 119-125; TT 1998; Niittykangas et al. 1997 361–362) 

 

2.2.1 Tuotannontekijät 

Yritysten näkökulmasta tuotannontekijöihin kuuluvat esimerkiksi työntekijät, 

luonnonvarat ja toimitilat. Tuotannontekijät Porter jakaa vielä alaluokkiin kahdella 

tapaa, perus- ja kehittyneisiin tekijöihin, sekä yleisiin, että spesifisiin tekijöihin. 

Perustekijöihin on katsottu olevan luonnonvarat ja työvoimasta kouluttamaton osa, kun 

taas esimerkiksi koulutettu työvoima lukeutuu kehittyneisiin tekijöihin.  

 

Yksityishenkilön näkökulmasta kaupungin tuotannontekijät vaativat kirjallisuudesta 

poikkeavia muuttujia. Tässä tutkimuksessa niihin lasketaan infrastruktuuri eri 

muodoissa, kunnalliset palvelut ja yksityiset palvelut. Porterin mallin tapaan 

infrastruktuuri jakautuu perus- ja kehittyneeseen tyyppiin.  
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Perustyyppiä edustavat esimerkiksi tiet ja niiden mukana tuleva kunnallistekniikka 

vesi-, sähköjohtojen, sekä puhelinlinjojen muodossa. Edellä mainituista 

kehittyneempään tyyppiin lukeutuu infrastruktuurina vastaavasti päällystetyt tiet, 

maakaapelointi ja kuitupohjaiset tietoliikenneyhteydet. Yleiseksi tuotannontekijäksi 

luokittelemme kaupungin peruspalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 

koulutus lain säätämässä vähimmäismuodossaan.  

 

Erityiseen luokkaan kuuluu vastaavasti muun muassa erityissairaanhoito ja 

vähimmäisvaatimuksista poikkeavat koulutuspalvelut, kuten erityisen 

koulutustehtävän saaneet lukiot. Toisaalta myös kaavoituspalveluiden myötä voidaan 

luoda erityiseen luokkaan kuuluvaa tarjontaa, kuten rantatontteja tai muita asiakkaan 

toiveiden mukaisia, perustarjonnasta eroavia hyödykkäitä. 

 

Palveluiden lisäksi olennainen osa henkilön päivittäistä toimintaa on majoitus, joka 

vaikuttaa elämänlaatuun niin matkustuksen, kuin viihtyvyyden ja siihen sitoutuvan 

pääoman ja siitä aiheutuvien kustannusten muodossa. Kaupungin 

vaikutusmahdollisuuksien kenttään kustannustason osalta sisältyvät esimerkiksi 

tonttien hinnat, kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit, sekä terveydenhuollon, 

kasvatuksen ja koulutuksen asiakashinnat. 

 

Jokainen lueteltu tuotannontekijä vaikuttaa kaupungin asukkaan päivittäiseen 

toimintaan, kehittyneiden ollessa kilpailuedun kannalta olennaisempi tekijä, sillä niiden 

perusteella kaupungin on helpompi erottautua kilpailijoistaan, jolloin juuri tiettyjä 

asuinpaikan ominaisuuksia preferoivat valitsevat juuri kyseisen kaupungin 

sijoittumispaikakseen. 

 

2.2.2 Kysyntä 

Timantin toinen sivu on kysyntä. Porterin (1990) mukaan kasvava kysyntä pakottaa 

yritykset kasvamaan, kehittymään ja tarjoamaan enemmän. Toisaalta Porter (1990) 

erottaa kysynnässä myös sen laadun. Hänen mukaansa vaativammat asiakkaat 

lisäävät yrityksen kannustimia tarjota parempilaatuisia hyödykkeitä, jotka muodostuvat 

osaltaan kilpailuedun tekijöiksi. Moon et al. (1998) jatkaa kysynnästä esittämällä 
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hypoteesin, että korkeamman koulutuksen saaneet asiakkaat myös vaativat parempia 

palveluja ja hyödykkeitä ja kasvattavat niin ikään yritysten kilpailukykyä.  

 

Kaupunkiin sovellettuna voidaan johtaa oletus, että parempia palveluja vaativat 

asiakkaat lisäävät kaupungin alueellista kilpailuetua, kunhan muuttuneeseen, 

kasvaneeseen tai kehittyneeseen kysyntään vastataan tarpeet tyydyttävillä palveluilla. 

Siinä tapauksessa, että kysyntä ei kasva tai laskee, tulee kaupungin löytää keinoja 

houkutella korkeammin koulutettua väestöä muuttamaan rajojensa sisälle ja 

käynnistää näin kasvun ja kehittämisen prosessi. Vastaavasti prosessin alettua sitä 

voitaisiin oletettavasti kiihdyttää entisestään lisäämällä potentiaalisten alueelle 

muuttavien tietoisuutta kysynnän kasvusta. Tietoisuus muiden valinnoista voi vaikuttaa 

näiden valintojen kautta samaan lopputulokseen sillä ihmiset yleisesti vertaavat 

valintojaan ja hakevat hyväksyntää niille varmistuakseen siitä, että hankinta tai päätös 

on ollut oikea. Käänteisesti kysynnän laskun ja alhaisen laadun oletetaan johtavan 

vastakkaiseen lopputulokseen, jossa henkilö arvioi omaa kysyntäänsä ja vertaa sitä 

muiden alueella asuvien kysyntään, oman ollessa selvästi korkeampi, henkilön 

oletetaan hakeutuvan paikkakunnalle, jossa alueen keskimääräinen kysyntä on 

korkeampaa kuin hänen omansa. Muuttopäätöksen toteutuakseen muuttamisen 

transaktiokustannusten tulee olla matalammat kuin suuremman kysynnän tuottama 

lisähyöty parempilaatuisten palvelujen muodossa. 

 

2.2.3 Lähi- ja tukialat 

Lähi- ja tukialat ovat kenties timanttimallin tärkein anti (Teece 1997). Nämä ovat 

yritykselle muita toimijoita, jotka ovat välttämättömiä sen toiminnalle. Lähi- ja tukialojen 

yritysten kesken esiintyy tyypillisesti jatkuvaa kanssakäymistä ja niiden menestys 

edesauttaa myös kumppaneiden menestystä (Moon et al. 1998).  Porterin (2000) 

mukaan nämä muodostavat yritysten klustereita, joissa klusterin sisäisesti siirtyvä tai 

kilpailevilta toimijoilta läikkyvä tieto auttaa kehittämään kestävää kilpailuetua. Toisaalta 

klusteri on oppimisen ympäristö, jossa runsas tieto on oppimisen lähtökohta. 

Klustereiden muodostumista ja toimintaa tukeakseen ympäristöstä on Porterin (1998) 

mukaan poistettava innovaation ja kehittämisen esteitä.  
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Kaupunkikontekstissa ja tarkemmin määriteltynä tässä tutkimuksessa lähi- ja tukialat 

katsotaan olevan alueen työllistävät ja palvelevat yritykset. Toisaalta myös 

Naapurikaupungit voidaan laskea myös tukialaksi, sillä näiden välillä esiintyy aina 

jonkin tasoista yhteistyötä. Yhteistyön merkittävyyteen alueen kilpailukyvylle vaikuttaa 

osapuolien poliittisen tahtotilat, yhteistyöhön käytetyt resurssit ja toimijoiden 

suorituskyky. Alueen työllistävät yritykset lisäävät kaupungin kilpailukykyä tarjoamalla 

toimeentulon, rytmin ja tarpeellisuuden tunteen henkilölle. Runsas määrä vapaita 

työpaikkoja alueella voi saada työnantajat houkuttelemaan työntekijöitä suuremmalla 

rahamääräisellä palkalla tai muilla rahaan verrattavilla työsuhde-eduilla. Kaupunkien 

välinen yhteistyö tapahtuu Suomessa lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden 

muodossa, mutta tulevaisuudessa sen välttämätön osuus tulee olemaan entistä 

suurempi, kun kaupunkien nykyisiä tehtäviä siirretään maakuntien tasolla 

hoidettavaksi.  

 

Työnantajien lisäksi yksityiset toimijat tuottavat kaupungin alueella lukemattomia 

palveluita, kuten hiustenleikkuuta, vähittäistavarakauppaa ja erilaisia ajanvietteitä. 

Näiden palvelujen saatavuutta edistämällä kaupungin on mahdollista luoda 

kilpailuetua, lisätä asukkaidensa tyytyväisyyttä ja elämänlaatua, sekä erottautua 

vaihtoehdoista. 

 

2.2.4 Rakenne, strategia ja kilpailu  

Viimeinen timantin neljännes on yrityksen rakenne, strategia ja kilpailu. Porterin (1990) 

hypoteesin mukaan tietynlainen rakenne on yhteydessä yrityksen menestykseen ja 

menestyvillä yrityksillä on siis keskenään vastaava rakenne. Niin ikään strategia 

nähdään menestyksen taustatekijänä, sillä ilman selvää ja oikean tyyppistä strategiaa 

yrityksen toimintaa on hankalaa kehittää tiettyyn suuntaan. Kehittämisen suunnan 

valinta on taas välttämätöntä resurssien niukkuuden vallitessa. Kilpailun vastaavasti 

nähdään olevan yritykselle kannustin kehittää toimintaansa, erottautua muista ja hakea 

kestävää kilpailuetua, jolloin sekin on kahden muun tapaan menestyksen tekijä.  

 

Kaupunkien tapauksessa kilpailun voinee olettaa tapahtuvan vain rajoitetussa määrin, 

ensisijaisesti maantieteellisesti lähekkäin olevien kesken tai toissijaisesti tietyiltä 
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ominaisuuksiltaan samankaltaisten välillä. Jälkimmäisestä tilanteesta on hankalaa 

lähteä muodostamaan mitään tiettyä mallia, sillä mainittu ”ominaisuus” voi olla mitä 

tahansa työpaikasta keskustan ja esikaupungin välisiin liikenneyhteyksiin. Näin 

olennaiseksi kilpailijaksi jää naapurikaupungit. Poliittisella tasolla kaupunkien välinen 

kilpailu ei ole aktiivista, mutta käytännössä kukin kaupunki yrittää saada henkilön 

sijoittumaan rajojensa sisälle, sillä se auttaa kaupunkia toteuttamaan niille laissa 

määrättyä alueen elinvoimaisuuden ylläpitämisen ja kehittämisen tehtävää. Tästä 

voidaan kuitenkin esittää kysymys tarkoittaako alue juurikin kaupungin rajojen 

määräämää vai voisiko sitä laajentaa koskemaan myös suurempaa paikkaa.  

 

Rakenteen osalta kaupungeissa tulee arvioida tällä hetkellä valtavirtavaihtoehtona 

olevan konsernirakenteen hyödyt ja haitat. Eriytettyjen kaupungin yhtiöiden hyödyksi 

voitanee nähdä niiden erilaisten tehtävien vaatima erilainen johtaminen. Toisaalta 

myös kustannusrakenne on helpompi purkaa osatekijöihinsä omissa 

liiketoimintayksiköissä, jolloin mahdolliset tehokkuusongelmat tulevat selkeämmin 

esiin. Negatiivisena puolena ainakin yritysmaailmassa on liiketoimintayksiköissä 

joskus tapahtuva osaoptimointi, jolloin tietyn liiketoimintayksikön tekemät toimet 

heijastuvat negatiivisesti toisiin yksiköihin tai yrityksen suorituskykyyn kokonaisuutena. 

 

Strategia perustuu ensisijaisesti kaupungeilla niiden lainmukaiseen tehtävään, jolloin 

eri kaupungeilla on usein samantyyppinen strategia. Toisaalta myös kaupungin 

strategiaan voidaan sisällyttää paikkaperustaisia tavoitteita ja kilpailijoista poikkeavia 

kehittämisen osa-alueita. Tällöin, strategiaa onnistuneesti toteutettaessa voidaan 

luoda enemmän tai vähemmän kestävää kilpailuetua. 

 

2.2.5 Valtio  

Valtion roolin kilpailutimantin mallissa Porter (1990) näkee olevan lähinnä 

eksogeeninen muuttuja, se ei suoraan lue yritykselle kilpailukykyä, mutta se osa 

yritystoiminnan olosuhteita ja vaikuttaa kilpailuedun syntymiseen timantin pääosa-

alueisiin. Esimerkkinä monessa tutkimuksessa on otettu valtion tuet aloittavalle 

yritystoiminnalle ja alueensa työvoiman koulutuksen järjestäminen. 

 



 
18 

 

Kaupunkienkin näkökulmasta valtion vaikutus voidaan ottaa annettuna. Valtion elimet 

kehittävät lainsäädäntöä, jotka antavat kaupungeille vaaditut velvollisuudet ja 

toiminnan rajat. Annetut vähimmäisvelvollisuudet täytettyään kaupungin tehtävänä on 

yleisten periaatteiden kuten elinvoimaisuuden kehittäminen valitsemallaan tavalla. 

 

Toiminnan säätelyn lisäksi valtio vaikuttaa alueiden toimintaan tasaamalla kaupunkien 

kohtaaman kysynnän ja kuntalaisilta kerättyjen verojen epäsuhtaa valtion osuuksilla. 

Vaikka valtio ei ole timanttimallin varsinainen kilpailuedun lähde, voidaan siitäkin 

rajoitetussa määrin tehdä sellainen. Esimerkkinä sellaisesta voisi olla uusien 

tiukempien palvelujen vaatimusten määräämää nopeampi toimeenpano ja 

lainsäädännöllistä minimitasoa parempi toteutus. 

 

2.2.6 Sattuma  

Toisena eksogeenisena muuttujana ja timantin viimeisenä osana on sattuma. Porterin 

(1990) mukaan menestyksen voi laukaista satunnaiset tapahtumat, kuten luonnon 

katastrofit tai valtioiden väliset poliittiset selkkaukset ja konfliktit. Luonteensa vuoksi 

tämä muuttuja on ollut timantin sovellutuksissa pienimmässä arvossa ja jätetty vähälle 

huomiolle. Kaupungin ominaisuuksia arvioitaessa sattumaksi voitaisiin laskea 

maantieteellisen ympäristön tyyppi, kuten vuoret, meret, kosket ja muiden 

asutuskeskusten läheisyys.  

 

2.3 Tutkimuksen käsitteellinen malli 

Kaupungin kilpailukyvyn lähteitä jäsennettiin edellä Porterin timanttimallin avulla, näin 

kilpailukyvylle saatiin neljä pääulottuvuutta ja eksogeeniset taustavaikuttajat. 

Esikuvana toimiva malli on luotu yritysten kilpailuetua silmällä pitäen ja sen 

ulottuvuudet nimettiin osittain uusiksi paremmin kunnalliseen kontekstiin soveltuviksi. 

Porterin ensimmäinen ulottuvuus oli tuotannontekijät, jonka tilalle asetettiin julkinen 

tukijalka. Julkisella tukijalalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkia niitä palveluita, 

joita asukas kaupungiltaan tarvitsee ja, jotka laki velvoittaa tarjoamaan. Tämä jakautuu 

vielä kahtia, perus- ja kehittyneisiin palveluihin, joista jälkimmäinen karkeasti yleistäen 

ylittää lain vaatimukset tai ihmisten tyypillisesti olettaman palvelutason. Toinen 
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ulottuvuus, kysyntäolot, korvattiin väestön preferensseillä. Väestön preferenssit ovat 

puolestaan juuri sellaisia asioita, mitkä kaupungin tulisi pyrkiä resurssiensa puitteissa 

asukkailleen tarjoamaan. Kolmas ulottuvuus, lähi- ja tukialat, nimettiin uudelleen 

elinkeinoelämä ja naapurikaupungit osa-alueeksi. Länsimaalaisessa yhteiskunnassa 

yksityiset yritykset, joihin viitataan elinkeinoelämällä, tyydyttävät merkittävän osan 

ihmisten perustarpeista ja ovat näin oletettavasti osa alueen tai paikan 

houkuttelevuutta. Viimeisen neljästä pääulottuvuudesta, rakenne strategia ja kilpailu, 

katsottiin soveltuvan sellaisenaan, joten sitä ei lähdetty nimeämään uusiksi. Niin ikään 

myös eksogeeniset muuttujat pysyivät alkuperäistä mallia vastaavina, valtion ollessa 

merkittävin taustavaikuttaja kaupungin tehtävien ja niiden toiminnan rajojen 

määrittäjänä ja toisaalta sattuman kuvastaessa kaikkia muita tekijöitä, jotka eivät sovi 

edellä käsiteltyihin ulottuvuuksiin. Porterin mallin tapaan nämä ulottuvuudet 

muodostavat kokonaisuutena ja keskinäisellä vuorovaikutuksella kilpailukykyisen 

ympäristön asumiseen.   

 

 

 
Kuva 1 Vasemmalla Porterin timanttimalli ja oikealla tämän tutkimuksen käsitteellinen 

malli 

 

Seuraavassa osiossa tutkitaan keskeisiä kilpailuedun komponentteja tutkimusta varten 

kerättyä mielipideaineistoa hyödyntämällä. Aikaisemmista timantin sovellutuksista 

poiketen tässä ei mitata kyseisen alueen absoluuttista kilpailukykyä, mutta oletettavasti 

tuloksien perusteella voidaan paljastaa kunnan asiakkaiden mielestä keskeisimpiä 

kilpailuedun lähteitä.  Taustaoletuksena on, että alueen on mahdollista saavuttaa 

kilpailuetua, koska muutoin henkilö asuisi oletettavasti samassa kunnassa kuin 



 
20 

 

työskenteleekin. Toisaalta kilpailuedun paljastaminen vaatii myös oletuksen, että 

ihminen tiedostaa kaikki tai ainakin suurimman osan asuinpaikan valintaansa 

vaikuttavista tekijöistä ja pystyy asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. Näistä 

oletuksista johdetaan väite, että keräämästämme aineistosta voidaan tunnistaa 

mielipiteiltään homogeeninen joukko tai useampi, jolloin näiden tarpeet paremmin 

täyttämällä alueen kilpailukykyä voidaan parantaa. 

 

3.Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineisto hankittiin kvantitatiivisesti verkossa täytettävällä 

kyselylomakkeella (Liite 2). Kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot ovat yhdestä 

viiteen, yhden tarkoittaessa ei lainkaan tärkeää ja viiden erittäin tärkeää. Julkiset 

palvelut ovat yleensä matalan profiilin palveluita, niistä suuren osan saatavuus taataan 

lakien ja asetuksien avulla. Säänneltyjen palvelujen sisällöllä on oletettavasti vaikea 

kilpailla, joten kunnan tulee houkutella potentiaalinen asukas muilla keinoin. Muita 

palveluja ovat muun muassa kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat, ulkoilureitit, puistot, 

vuokra-asunnot, tontit ja infrastruktuurin ylläpito. Kysely keskittyykin juuri näihin 

muuttajan kannalta olennaisiin palveluihin. 

 

Kyselyn yksittäiset kohdat jakautuvat kolmeen osaan. Ensimmäisessä kartoitetaan 

vastaajan demografisia ominaisuuksia, kuten ikä, sukupuoli siviilisääty, asumismuoto 

talouden koko ja vastaajan tulotaso. Näiden perusteella pystytään luokittelemaan 

vastaajat ja tarpeen mukaan rajaamaan heistä osa pois. Toisaalta demografisten 

ominaisuuksien perusteella aineistosta pystytään tekemään kattavampia analyysejä 

sillä oletuksella, että nämä ominaisuudet vaikuttavat henkilön valitsemiin 

vastausvaihtoehtoihin. 

 

Kyselyn toinen osa hakee vastausta tutkimuskysymyksiin Mitkä asuinpaikan 

valintakriteerit ovat muuttajalle olennaisimpia? ja Eroavatko valintakriteerit 

potentiaalisten muuttajien ja nykyisten asukkaiden välillä? Olettaen, että saadun 

aineiston perusteella voidaan tunnistaa joukosta yksittäisiä muita tärkeämmäksi 

nousevia kriteereitä, voidaan näiden osalta lähteä tehostetusti kehittämään kaupungin 

palvelua. Käänteisesti taas voidaan todeta, että jonkin kriteerin osoittautuessa 
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merkityksettömäksi, voidaan sen osalta kehittämistoimia rajoittaa. Vastaavasti 

mahdolliset valintakriteerien erot auttavat ymmärtämään, miksi toiset voisivat muuttaa 

kohdekaupunkiin ja toiset eivät. 

 

Kyselyn viimeinen ja järjestyksessään kolmas osuus kartoitti vastaajan mielikuvaa 

Imatrasta paikkana, jonka perusteella voidaan niin ikään arvioida tarvetta kaupungin 

brändin kehittämiselle ja mielikuvavaikuttamiselle. 

 

3.1. Aineiston kuvailu ja analysointi 

Vastauksia kyselyyn saatiin 414, joista vain muutama jätti vastaamatta yhteen tai 

useampaan kysymykseen. Vastaajien ikäluokat jakaantuivat varsin tasaisesti 

suurimman osan kuuluessa haarukkaan 30-39v (26%), toiseksi suurimman 40-49 

(22%), kolmanneksi 20-29v (18%), loppujen painottuessa pääasiassa asteikon 

yläpäähän. Sukupuolen osalta oli havaittavissa epäsuhtaa, sillä vastaajista selvästi 

suurempi osa oli naisia (68%), kun miehiä oli 30,5%, loput eivät antaneet tähän 

vastausta. Siviilisäädyn osalta enemmistö (75%) oli naimisissa tai parisuhteessa, 17% 

naimattomia ja loppujen muussa tilanteessa. Talouden koon osalta suurimmat ryhmät 

olivat 2 ja 4 henkilöä (39% ja 19%) yhden hengen talouksia ollessa 15%, kolmen 14% 

ja loppujen 13 neljää suurempia. Alaikäisten lasten huoltajuuden osalta vastaukset 

jakautuivat lähelle puoliksi 55%:n vastatessa kieltävästi. 

 

Imatralla vastaajista asui ilmoituksensa mukaan noin 70,5%. Imatralla asumista 

vuosissa mitattuna tyypillisin vastaus oli 20v (52%), 14% vastatessa 16-20v, 11%:n 

11-15, 6-10 ja 1-5 molempien saadessa 10% ja 0-1v 3%. Niistä, jotka eivät asuneet 

Imatralla, sinne muuttamista harkitsi 52%, kun taas 48% vastasi kieltävästi. Enemmistö 

vastaajista ilmoitti asumismuodokseen omakotitalon (47%), jonka jälkeen suosituin 

vaihtoehto oli vuokra-asunto (32%), asunto-osakkeen määrän ollessa puolet vuokra-

asunnoista (16%) ja muun 5%. Vuositulojen osalta tyypillisin vastaaja sijoittui luokkaan 

25-35t€ (22%), kun taas toiseksi suurin ryhmä (20%) tienasi 35-45t€, kolmannen (18%) 

sijoittuessa 15-25t€ väliin neljännen (16%) yli 45t€ ja viidennen tulojen ollessa (15%) 

alle 15t€. 9% ei halunnut antaa vastausta tulojensa suuruudesta.  
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Kyselyn toinen osa, asuinpaikan valintakriteerit, ryhmiteltiin neljään luokkaan; 

asumisen kustannuksiin, asunnon sijaintiin suhteessa palveluihin, asunnon 

ominaisuuksiin, sekä muihin palveluihin ja ympäristön ominaisuuksiin. Asumisen 

kustannuksiin liittyvät kysymykset jaettiin vielä kahtia, kunnan päätösvallan alla oleviin 

ja muihin kustannuksiin. Kunnan kustannuksista merkittävin vastaajille oli 

kunnallisveroprosentti, jonka tärkeyden keskiarvo oli 3,27 asteikolla 1-5(ei lainkaan 

tärkeä - erittäin tärkeä), kiinteistöveroprosentti sai hieman pienemmän arvon (3,19), 

painottuen kuitenkin tärkeäksi koettuun suuntaan. Varhaiskasvatusmaksujen (2,92) ja 

(2,96) julkisen liikenteen kustannustason osalta keskiarvot olivat lähellä kolmea, joka 

muodostui myös molempien mediaaniksi. 

 

 
Kuva 3 Vastausten jakauma keskiarvon mukaisesti tärkeysjärjestyksessä  

 

Muiden kustannusten joukosta suurimman arvon (4,19) sai asunnon hankintahinta, 

jonka jälkeen tulivat vuokra ja siihen verrattavissa olevat menot (4,14) ja tontin hinta 

(3,64). Asunnon ominaisuuksista tärkeimmäksi muodostui asunnon kunto (4,41) ja 

asuinpinta-ala (4,11), tontin saatavuuden (3,29), asemakaavamääräisten (3,26) ja 

maaperän tyypin (3,18) vaikuttaessa vähemmän ja oman rannan ollessa vähiten 

merkittävä kriteeri (2,44). Asunnon sijaintitekijöistä olennaisimmat olivat vastaajien 

mukaan viheralueiden läheisyys (4,13), toisena ja kolmantena tullessa lasten 

ajanviettopaikkojen (3,84) ja harrastus paikkojen läheisyys (3,83). Vähiten 

merkittäväksi sijainniksi koettiin ravintoloiden läheisyys, joka sai kategoriansa ainoana 
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alle kolmen keskiarvon (2,85). Ympäristön ominaisuuksista merkittävimmäksi koettiin 

teiden kunto (4,08), kun taas julkisivujen siisteys sai arvon 3,98.  

 
Kuva 4 Vastausten jakauma keskiarvon mukaisesti tärkeysjärjestyksessä 
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Kyselyn kolmannessa osiossa kysyttiin positiivisten mielikuviin liitettyjen termien 

sopivuutta kuvaamaan Imatraa. Annetuista adjektiiveista suurimmat arvot saivat 

luonnonläheinen (4,06), rauhallinen (3,93) ja turvallinen (3,71). Vähiten aluetta 

kuvaavien adjektiivien ollessa vetovoimainen (2,58) elinvoimainen (2,62), 

kilpailukykyinen (2,62).  

 

 
Kuva 5 Vastausten jakauma keskiarvon mukaisesti tärkeysjärjestyksessä 

 

3.1.1 Tilastollinen analyysi 

Aineiston laajuuden vuoksi sitä oli mielekästä tutkia kvantitatiivisesti tilasto-ohjelman 
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perusteella muodostettiin summamuuttujat ja lopuksi verrattiin summamuuttujien 

arvoja edellä mainittujen ryhmien välillä.  

 

3.1.2 Faktorianalyysi 

Tilasto-ohjelmana käytettiin SAS Enterprise Guide 7.1 ohjelmistoa. Ensimmäiseksi 

faktorianalyysi tehtiin koko aineistolle. Siinä muuttujat rypästettiin faktoreihin, joiden 

sisällä muuttujilla oli merkittävää yhteisvaihtelua, mutta mahdollisimman vähän 

yhteisvaihtelua toisiin faktoreihin sisältyvien muuttujien kanssa. Menetelmänä 

käytettiin pääkomponenttianalyysiä ja tulokset käännettiin suorakulmaista 

rotaatiomenetelmää käyttäen helpommin tulkittavaan muotoon. Ohjelmalle annettiin 

ensin ominaisarvorajaksi 1, jolloin faktoreita tuli kahdeksan. Tämän jälkeen faktoreiden 

määrää supistettiin sitten poistamalla huonoimpia latauksia saaneet muuttujat, aluksi 

alle 0,4:n ja lopulta alle 0,5:n latauksen saaneet, sekä sellaiset muuttujat, jotka 

latautuivat suhteellisen voimakkaasti useaan eri faktoriin.  Lopuksi faktoreita jäi jäljelle 

neljä kappaletta tyypillisen latauksen ollessa 0,75:n ja 0,85:n välillä, ja huonoimman 

0,58. Latauksen ohella faktorin muuttujaa kuvaavuutta ilmaisi kullekin laskettu 

kommunaliteetti, joista kehnon arvon saivat muuttujat perheystävällinen ja rauhallinen, 

mutta ne pidettiin silti mukana laajemman tiedon vuoksi. Lisäksi muuttujien sopivuutta 

faktorointiin tarkasteltiin Kaiserin MSA-arvolla, joista verotukseen liittyviä muuttujia 

lukuun ottamatta kaikkien arvot ylittivät hyvän (0,8) rajan. (Taulukko 1) 
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Taulukko 2 Koko aineiston lopulliset faktorien rotatoidut lataukset ja niiden sopivuus  

 
 
Koko aineiston laajuisen faktoroinnin jälkeen sama toistettiin ottamalla kohteeksi vain 

ne vastaajat, jotka eivät asuneet Imatralla. Tämä kohderyhmä vastasi parhaiten 

tutkimuksen tavoitteita, sillä ensisijaisestihan kaupungin vetovoimaisuutta tulisi 

parantaa potentiaalisten asiakkaiden osalta. Rajaus jätti alkuperäisestä 

vastaajajoukosta noin 30% eli 119 vastausta. Näistä vastauksista poistettiin ne, joissa 

esiintyi puuttuvia arvoja (7kpl). Jäljelle jäi 112 vastaaja, jotka jaettiin vielä puoliksi sen 

Rotatoidut lataukset (N=395) F1 F2 F3 F4Kaiser MSA Kommunaliteetit

 Kannustava 0,838 0,020 -0,013 0,120 0,929 0,717

 Elinvoimainen 0,832 0,022 -0,007 0,113 0,915 0,705

 Kilpailukykyinen 0,812 0,015 0,004 0,110 0,930 0,672

 Vetovoimainen 0,809 -0,055 0,058 0,086 0,916 0,668

 Viihtyisä 0,772 -0,046 0,023 -0,029 0,918 0,600

 Uudistuva 0,771 -0,012 -0,020 0,038 0,938 0,596

 Yhteisöllinen 0,706 -0,013 0,068 -0,052 0,934 0,506

 Turvallinen 0,704 -0,057 0,083 -0,145 0,849 0,526

 Perheystävällinen 0,639 -0,014 0,140 0,015 0,833 0,429

 Rauhallinen 0,578 -0,024 0,112 -0,184 0,940 0,381
 Päivähoito- ja
varhaiskasvatuspaikan 
läheisyys -0,100 0,859 0,118 0,002 0,802 0,761
 Lasten 
ajanviettopaikkojen 0,005 0,834 0,156 0,063 0,878 0,724
 Lukion tai ammattikoulun 
läheisyys 0,024 0,833 0,127 -0,022 0,796 0,711
 Lukio- ja
ammattikoulutustarjonnan 
monipuolisuus -0,012 0,784 0,194 0,048 0,809 0,656
 Päivähoito- ja 
varhaiskasvatusmaksut -0,063 0,723 0,124 0,283 0,842 0,622
 Tonttien
saatavuus 0,065 0,218 0,831 0,059 0,817 0,746

 Tontin maaperän tyyppi 0,065 0,140 0,818 0,148 0,810 0,715

Asemakaavamääräykset 0,056 0,112 0,767 0,190 0,858 0,640

 Tontin hinta 0,112 0,200 0,651 0,137 0,834 0,495
 Alhainen 
kunnallisveroprosentti 0,019 0,094 0,220 0,823 0,653 0,735
 Alhainen 
kiinteistöveroprosentti 0,018 0,163 0,372 0,776 0,712 0,768

Kaiser MSA 0,863

Varianssin selittävyys 5,675 3,431 2,714 1,554

Kommunaliteetti 13,374

Ominaisarvo 5,792 4,571 1,947 1,064
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perusteella ovatko he harkinneet muuttamista Imatralle. Osajoukot muodostuivat yhtä 

suuriksi eli kummassakin oli 56 vastaajaa.  

 

Vertailukelpoisuuden vuoksi faktorianalyysi tehtiin erikseen kummallekin osajoukolle 

ja lopulliset muuttujien valinnat tehtiin niin, että kummassakin oli lopulta samat 

muuttujat samoissa faktoreissa. Ensimmäinen faktori (Taulukko 2) sisälsi ensimmäistä 

lukuun ottamatta kaikki mielikuvaa Imatrasta kartoittaneet kysymykset. Toiseen 

faktoriin (Taulukko 3) sisältyneet muuttujat olivat alaikäisille suunnattuihin palveluihin 

liittyviä kysymyksiä. Kolmanteen faktoriin (Taulukko 4) latautui kyselyn osion asunnon 

ja ympäristön ominaisuudet kohdan neljä kysymystä, jotka liittyivät kaikki tontin 

ominaisuuksiin. Viimeinen faktori koostui vain kahdesta muuttujasta, 

kunnallisveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista. (Taulukko 5)  

 

Taulukko 3. Faktori 1 Mielipide Imatrasta  

 
Taulukko 4. Faktori 2 Lapsiystävällisyys  

 

Faktori 1 Mielipide Imatrasta (Harkitsee muuttamista Imatralle) Faktori 1 Mielipide Imatrasta (Ei harkitse muuttamista Imatralle)
Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti
Elinvoimainen 0,797 0,821 0,644 Elinvoimainen 0,859 0,821 0,746
Kilpailukykyinen 0,797 0,770 0,643 Kilpailukykyinen 0,842 0,770 0,730
Vetovoimainen 0,829 0,665 0,713 Vetovoimainen 0,827 0,665 0,695
Turvallinen 0,739 0,704 0,555 Turvallinen 0,751 0,704 0,618
Kannustava 0,858 0,781 0,769 Kannustava 0,744 0,781 0,579
Perheystävällinen 0,652 0,670 0,509 Perheystävällinen 0,702 0,670 0,516
Viihtyisä 0,808 0,834 0,659 Viihtyisä 0,698 0,834 0,554
Rauhallinen 0,739 0,746 0,559 Rauhallinen 0,638 0,746 0,458
Uudistuva 0,714 0,725 0,563 Uudistuva 0,631 0,725 0,454
Yhteisöllinen 0,725 0,708 0,576 Yhteisöllinen 0,595 0,708 0,411

Varianssin Selittävyys 5,479
Varianssin Selittävyys 5,960
Kaiser MSA 0,687 Kaiser MSA 0,687
Kommunaliteettti 15,125 Kommunaliteettti 14,683
Cronbach Alfa (Raaka) 0,912 Cronbach Alfa (Raaka) 0,930
Selitysosuus 0,369 Selitysosuus 0,3553
Ominaisarvo 6,126 Ominaisarvo 5,85949656

Faktori 2 Lapsiystävällisyys (Harkitsee muuttamista Imatralle) Faktori 2 Lapsiystävällisyys (Ei harkitse muuttamista Imatralle)
Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti
Peruskoulujen läheisyys 0,934 0,770 0,882 Peruskoulujen läheisyys 0,915 0,770 0,905 j
varhaiskasvatuspaikan 
läheisyys 0,886 0,595 0,797

 j
varhaiskasvatuspaikan 
läheisyys 0,876 0,595 0,827

Lukion tai
ammattikoulun läheisyys 0,850 0,785 0,752

Lukion tai
ammattikoulun läheisyys 0,809 0,785 0,725

Päivähoito- ja 
varhaiskasvatusmaksut 0,809 0,536 0,695

Päivähoito- ja 
varhaiskasvatusmaksut 0,798 0,536 0,677

 Lukio- ja 
ammattikoulutustarjonnan 
monipuolisuus 0,791 0,715 0,657

 Lukio- ja 
ammattikoulutustarjonnan 
monipuolisuus 0,763 0,715 0,645

 Lasten ajanviettopaikkojen 
läheisyys 0,884 0,749 0,796

 Lasten ajanviettopaikkojen 
läheisyys 0,758 0,749 0,743

Varianssin Selittävyys 4,600 Varianssin Selittävyys 4,482
Kaiser MSA 0,687 Kaiser MSA 0,687
Kommunaliteettti 15,125 Kommunaliteettti 14,683
Cronbach Alfa (Raaka) 0,933 Cronbach Alfa (Raaka) 0,942
Selitysosuus 0,297 Selitysosuus 0,3335
Ominaisarvo 4,929 Ominaisarvo 5,49911256
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Taulukko 5 Faktori 3 Rakentajat 

 
Taulukko 6 Faktori 4 Verotus 

 
 

Saatujen faktoreiden perusteella aineistoon tehtiin niitä vastaavat summamuuttujat ja 

seuraavaksi tutkittiin Mann Whitneyn (U) testillä, eroavatko summamuuttujien 

mediaanit osajoukkojen välillä. Muuttujan luonteen muuttumisesta huolimatta 

summamuuttujistakin käytettiin termiä faktori. Ensimmäiseksi vertailua tehtiin Imatralla 

asuvien ja muualla asuvien välillä. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi ainoastaan 

toisesta, lapsiystävällisyydeksi nimetyn faktorin arvoista*(taulukot 7-10) 

 

Taulukot 7 ja 8 Summamuuttujan mediaanien yhtäsuuruuden testaus 

   
Taulukot 9 ja 10 Summamuuttujan mediaanien yhtäsuuruuden testaus 

   

Faktori 3 Rakentajat (Harkitsee muuttamista Imatralle) Faktori 3 Rakentajat (Ei harkitse muuttamista Imatralle)
Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti
 Tontin maaperän tyyppi 0,878 0,899 0,857  Tontin maaperän tyyppi 0,878 0,631 0,858
Asemakaavamääräykset 0,832 0,722 0,619 Asemakaavamääräykset 0,832 0,699 0,716
 Tonttien saatavuus 0,822 0,797 0,699  Tonttien saatavuus 0,822 0,704 0,780
 Tontin hinta 0,572 0,761 0,607  Tontin hinta 0,572 0,746 0,453

Varianssin selittävyys 2,966 Varianssin selittävyys 2,902
Kaiser MSA 0,687 Kaiser MSA 0,687
Kommunaliteetti 15,125 Kommunaliteetti 14,683
Cronbach Alfa (Raaka) 0,880 Cronbach Alfa (Raaka) 0,883
Selitysosuus 0,184 Selitysosuus 0,1100
Ominaisarvo 3,051 Ominaisarvo 1,81408808

Faktori 4 Verotus (Harkitsee muuttamista Imatralle) Faktori 4 Verotus (Ei harkitse muuttamista Imatralle)
Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti Muuttuja Rotatoidut lataukset Kaiser MSA Kommunaliteetti
 Alhainen 
kunnallisveroprosentti 0,841 0,388 0,761

 Alhainen 
kunnallisveroprosentti 0,887 0,388 0,803

 Alhainen 
kiinteistöveroprosentti 0,769 0,458 0,813

 Alhainen 
kiinteistöveroprosentti 0,837 0,458 0,792

Varianssin Selittävyys 1,599 Varianssin Selittävyys 1,821
Kaiser MSA 0,687 Kaiser MSA 0,687
Kommunaliteetti 15,125 Kommunaliteetti 14,683
Cronbach Alfa (Raaka) 0,890 Cronbach Alfa (Raaka) 0,881
Selitysosuus 0,061 Selitysosuus 0,0916
Ominaisarvo 1,019 Ominaisarvo 1,51073017

Faktori 1 Mielipide Imatrasta Mann Whittney U-testi
Asutko Imatralla N ka.tulos
Kyllä 252 185,346
Ei 113 172,915

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen (t) Pr > |Z| 0,2968

Faktori 2 Lapsiystävällisyys Mann Whittney U-testi
Asutko Imatralla N ka.tulos
Kyllä 252 194,935
Ei 113 152,635

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen (t) Pr > |Z| 0,0004

Faktori 3 Rakentajat Mann Whittney U-testi
Asutko Imatralla N ka.tulos
Kyllä 252 185,593
Ei 113 177,217

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen Pr > |Z| 0,4826

Faktori 4 Verotus Mann Whittney U-testi
Asutko Imatralla N ka. tulos
Kyllä 252 189,117
Ei 113 170,925

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen (t) Pr > |Z| 0,1256
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Toinen summamuuttujien mediaanien yhtäsuuruuden testaus yhtäsuuruuden 

tarkastelu tehtiin vastaajain välillä, ketkä eivät asuneet Imatralla ja nämä ryhmiteltiin 

Imatralle muuttamista harkitsemisen perusteella. Tällä kertaa merkitseviä eroja löytyi 

kaikista muista paitsi toisesta faktorista. Mielipide Imatrasta ja rakentajat-muuttujilla 

merkitsevyys oli vahvaa yhden prosentin riskitasolla, kun taas verotus-muuttujalla ero 

oli merkitsevä viiden prosentin riskitasolla. (Taulukot 11-14) 

 

Taulukko 11 Summamuuttujan mediaanien yhtäsuuruuden testaus 

 
Taulukko 12 Summamuuttujan mediaanien yhtäsuuruuden testaus 

 
Taulukko 13 Summamuuttujan mediaanien yhtäsuuruuden testaus 

 
Taulukko 14 Summamuuttujan mediaanien yhtäsuuruuden testaus 

 
 

Erojen merkittävyyttä tulkittiin vielä lopuksi osajoukkojen demografisia jakaumia, 

sukupuolen, alaikäisten lasten huoltajuuden, tuloluokan ja siviilisäädyn osalta, ensin 

graafisesti ja sitten muuttujasta riippuen Mann Whittneyn U- tai Kruskal-Wallis -testillä. 

Faktori 1 Mielipide Imatrasta Mann Whittney U-testi
Harkitsetko muuttamista Imatralle N Keskiarvotulos
Kyllä 56 66,902
En 56 46,098

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen (t) Pr > |Z| 0,001

Faktori 2 Lapsiystävällisyys Mann Whittney U-testi
Harkitsetko muuttamista Imatralle N Keskiarvotulos
Kyllä 56 54,482
En 56 58,518

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen (t) Pr > |Z| 0,512

Faktori 3 Rakentajat Mann Whittney U-testi
Harkitsetko muuttamista Imatralle N Keskiarvotulos
Kyllä 56 64,545
En 56 48,455

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen (t) Pr > |Z| 0,0098

Faktori 4 Verotus Mann Whittney U-testi
Harkitsetko muuttamista Imatralle N Keskiarvotulos
Kyllä 56 63,545
En 56 49,455

H0: Mediaanit ovat samat
Kaksisuuntainen (t) Pr > |Z| 0,0219
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Tuloksista pystyttiin toteamaan, että verrattujen ryhmien jakaumat olivat jälkimmäisen 

vertailuryhmän sukupuolta lukuun ottamatta samanlaiset. Tästä pääteltiin, että 

näennäisen suorat kausaliteetit, kuten alaikäisen lapsen huoltajuus ja 

lapsiystävällisyys, eivät selittäneet summamuuttujien eroja ryhmien välillä, mikä 

vahvisti tulosten yleistettävyyttä. (Liite 3) 

 

Yhtäsuuruuden lisäksi Mann Whittneyn testin tuloksista pystyi tulkitsemaan erojen 

laatua. Imatralla asuvien ja muualla asuvien välillä faktoreiden mielipide, rakentajat ja 

verotus arvot olivat suurin piirtein yhtä suuret, kun taas lapsiystävällisyyden osalta 

Imatralla asuvien mediaani oli 99%:n todennäköisyydellä suurempi. (Taulukot 6-9) 

 

Mielipide-faktorin osalta voidaan 99%:n varmuudella sanoa, että muuttamista 

harkitsevilla oli keskimäärin selvästi positiivisempi mielikuva Imatrasta kuin niillä, jotka 

eivät harkinneet. Lapsiystävällisyyden osalta tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut, 

joten verrokkiryhmien vastauksien voitiin katsoa olleen vastaavat. Rakentajat 

muuttujan osalta muuttujan arvo oli myös 99%:n todennäköisyydellä suurempi 

muuttamista harkitsevilla, kun taas verotuksen osalta todennäköisyys oli yli 95%. 

(Taulukot 10-13) 

 

Faktorianalyysin perusteella pystyttiin sanomaan, että muuttopäätökseen vaikuttavat 

tekijät eivät yhtä muuttujajoukkoa, lapsiystävällisyyttä, lukuun ottamatta eronneet 

Imatralla ja muualla asuvien välillä. Arvoltaan eronneen lapsiystävällisyyden perustella 

voitiin todeta, että Imatralla asuneet arvostivat muuttopäätöksessään enemmän tähän 

summamuuttujaan sisältyneitä kriteerejä, kuten koulujen ja varhaiskasvatuspaikkojen 

läheisyyttä.  

 

Verrattaessa summamuuttujia Imatraa asuinpaikkana harkitsevien ja 

harkitsemattomien välillä faktoreiden erot ovat päinvastaiset edeltävään verrokkipariin 

nähden. Lapsiystävällisyyden mediaani oli ryhmien välillä käytännössä yhtä suuri, kun 

taas Imatraa asuinpaikkana harkinneet pitivät Imatran Imagoa parempana, sekä 

kokivat muuttopäätöksessään tärkeämpänä tontin ominaisuuksia ja kunnan verotusta.  
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4. Johtopäätökset  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa kunnan kilpailukykyä yksityishenkilön 

näkökulmasta, jolloin tutkimusongelmaksi muodostui kaupungin vetovoimaisuuden 

lisääminen. Tätä ongelmaa lähestyttiin kolmella tutkimuskysymyksellä, joista 

ensimmäinen koski kilpailukyvyn koostumusta, kun taas toinen kysymys kartoitti 

muuttajalle tärkeimpiä valintakriteerejä ja kolmas sitä, erosivatko asuinpaikan 

valintakriteerit potentiaalisten muuttajien ja kaupungin asukkaiden välillä. 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastausta haettiin etsimällä kirjallisuudesta 

kilpailukykyä selittäviä malleja. Etsinnän tuloksena löydettiin Porterin 

kilpailuetutimantti, jolla on pyritty hahmottamaan yritysten menestystekijöitä, joilla 

luoda kilpailuetua. Timanttimallin löytymisen jälkeen käsiteltiin sen kritiikki, joista 

suurinta osaa ei pystynyt esittämään tämän tutkimuksen näkökulmaan, joten malli 

hyväksyttiin käsitteelliseksi avuksi ja sen ulottuvuudet nimettiin osin uudestaan 

paremman kaupunkikontekstiin sopivuuden vuoksi. Kaupungin kilpailuedun 

pääulottuvuuksiksi muodostuivat julkinen tukijalka, väestön preferenssit, 

elinkeinoelämä ja naapurikaupungit, sekä strategia, rakenne ja kilpailu. Nämä 

pääulottuvuudet loivat yhdessä eksogeenisten muuttujien, sattuman ja valtion, kanssa 

tämän tutkimuksen käsitteellisen mallin kilpailukykytekijöiden tutkimiseen. 

 

Toista ja kolmatta tutkimuskysymystä varten kerättiin muutaman viikon aikana 

kyselyaineisto, johon vastasi noin 400 ihmistä. Muuttopäätöstä koskevien kriteerien 

joukosta tärkeimmiksi kaupungin vaikutusmahdollisuuksien kenttään kuuluviin 

tekijöihin nousivat sijainnin osalta viheralueiden, harrastus- ja liikuntapaikkojen, sekä 

kauppojen läheisyys. Ympäristön ominaisuuksista tärkeimpiä olivat teiden kunto, 

alueen julkisivun siisteys, sekä monipuolinen tapahtumatarjonta. Niin ikään asunnon 

ominaisuuksista muuttajalle olennaisimpia olivat tontin hinta ja asuinpinta-ala. 

Tuloksien perusteella voisi olla kaupungin kilpailukykyä kehittävää ottaa huomioon 

edellä mainitut sijaintitekijät, sekä asuinpinta-ala ja hinnoittelu tontteja kaavoitettaessa. 

Lisäksi olisi tärkeää valvoa teiden kuntoa ja asuinalueiden julkisivuja asukkaiden 

viihtyvyyden ylläpitämiseksi. 
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Vastausten yksinkertaisen tarkastelun lisäksi aineistoon käytettiin 

pääkomponenttianalyysiä, jonka perusteella luotiin summamuuttujat ja verrattiin niiden 

mediaaneja ensin Imatralla asumisen ja toiseksi Imatralle muuton harkitsevuuden 

perusteella. Ensimmäisen jaon osalta eroja löytyi lapsiystävällisyyteen yhdistettyjen 

asuinpaikan valintakriteerien väliltä, kun taas toisessa dataparissa eroja löytyi Imatran 

Imagon, sekä muuttopäätöksessä verotuksen ja tontin ominaisuuksien väliltä. 

Ryhmien erojen perusteella tämän aineiston osalta voitaneen vetää seuraavia 

johtopäätöksiä. Asuinpaikan valintakriteerit eivät eroa lapsiystävällisyyden painotusta 

lukuun ottamatta Imatralla ja muualla asuvien välillä. Lapsiystävällisyyden painotus 

voisi tarkoittaa sitä, että Imatralla asuvat kokevat lapsille suunnattujen palveluiden 

sijainnin ja mahdollisesti myös laadun, tärkeämmäksi kuin muualla asuvat. Tämän 

perusteella kaupunki voisi edesauttaa nykyisten asukkaidensa pysymistä alueellaan 

panostamalla juuri lapsille suunnattujen palveluiden laatuun ja ylläpitää 

palveluyksiköiden, kuten päiväkotien ja lukioiden, määrältään nykyisen kaltaisen 

tilanteen. Lisäksi näiden palveluiden osalta voitaisiin toteuttaa asiakastyytyväisyyden 

mittausta, jos tyytyväisyys on suurta, voidaan varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja 

pitää jopa kilpailuetuna ja hyödyntää tätä esimerkiksi kaupungin markkinoinnissa. 

 

Vastaavasti verotuksen ja tontin ominaisuuksien painottamisen osalta voitaisiin 

päätellä, että verotusta Imatralla laskemisen tai tonttien tarjonnan ja laadun lisäämisen 

houkutteleva vaikutus kohdistuu muuttajakunnassa selvästi enemmän sellaisiin 

henkilöitä, jotka jo valmiiksi harkitsevat muuttamista sinne. Huomioitavaa on kuitenkin, 

että kaksi edellistä tekijää ovat voineet jo valmiiksi olla olennainen syy harkitsemiselle. 

Tällöin arvioitavaksi jää missä määrin parannukset näissä lisäisivät kannustinta 

muuttaa Imatralle ja olisiko mahdollisten muutosten nettohyöty positiivinen. 

 

Imagon osalta oli odotettavaa, että muuttamista harkitsevilla olisi positiivisempi 

mielikuva kaupungista, josta voidaan niin ikään päätellä, että Imatran imagossa ja 

kaupunkibrändissä on parannettavaa houkuttelevuuden lisäämiseksi. Haasteeksi jää 

kuitenkin selvittää, mistä mielikuvien erot johtuvat. 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin noin kolmen viikon pituisena ajanjaksona ja kysely oli 

saatavilla vain Imatran sosiaalisen median kanavilla. Edellä mainitun seikan vuoksi 

aineisto ja siten sillä tehtyjen testien tulokset ja siten myös johtopäätökset eivät 
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välttämättä ole yleistettävissä muihin kaupunkeihin. Toisaalta ihmisten tyypilliset 

mielipiteet voivat muuttua ajan saatossa ja siten myöskään samaan alueeseen ei 

välttämättä pysty yleistämään nyt saatuja tuloksia. Silti nyt saatuja tuloksia voi 

luultavasti pitää verrokkina vastaavien kyselyiden tuloksia arvioitaessa nyt ja 

tulevaisuudessa, jolloin mahdollisesti samankaltaisten tuloksien yleistettävyys ja 

merkitsevyys paranee. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista toteuttaa useassa 

kaupungissa tämän tutkimuksen kyselyn rankaa hyödyntäen selvittää kuinka 

tärkeimmät asuinpaikanvalintakriteerit toteutuvat nettomuutoltaan erilaisissa 

kaupungeissa. Sellaiseen voisi laajemmin ja aikaisemman kirjallisuuden tapaa 

käyttäen soveltaa tässäkin käsiteltyä Porterin kilpailuetutimanttia ja vertailla alueiden 

absoluuttista ja suhteellista kilpailuetua, sekä löytää niiden lähteitä. 
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Liite 1 Kyselyn saateteksti 

 

Kysely "Mielikuvat Imatran kaupungista ja muuttohalukkuus" toteutetaan LUT-

Yliopiston kauppatieteiden opiskelijan, Toni Kahrin, kandidaatintutkielman aineistoksi. 

 

Kyselyn tarkoituksena on selvittää mitkä kaupungin vaikutusmahdollisuuksien alaiset 

tekijät ovat asukkaalle tärkeimpiä muuttopäätöstä tehdessä, jotta Imatran 

houkuttelevuutta asuinpaikkana voitaisiin keskittyä parantamaan kohdennetusti. 

 

Valmis tutkielma tulee olemaan vapaasti saatavilla ja se julkaistaan Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa tammikuussa 2019. 

https://www.imatra.fi/uutinen/2018-11-01_mielikuvat-imatran-kaupungista-ja-

muuttohalukkuus-%E2%80%93-vastaa-kyselyyn 
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Liite 2 Kysely 
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Liite 3 SAS EG 7.1 testitulokset: Demografisten jakaumien erot 

 

 

Vertailuryhmä 1 Ikäluokka (H0 jää voimaan) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable IkÃ¤luokka 

Classified by Variable Asutko Imatralla? 

Asutko 

Imatralla? N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 250 44775.

50 

45250.0 895.318

633 

179.102

000 

2 111 20565.

50 

20091.0 895.318

633 

185.274

775 

Average scores were used for ties. 

 

 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.280

9 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.596

1 

 

Vertailuryhmä 1 Sukupuoli (H0 jää voimaan) 
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Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Sukupuoli 

Classified by Variable Asutko Imatralla? 

Asutko 

Imatralla? N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 250 45060.

0 

45250.0 747.383

668 

180.240

000 

2 111 20281.

0 

20091.0 747.383

668 

182.711

712 

Average scores were used for ties. 

 

 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.064

6 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.799

3 

 

Vertailuryhmä 1 Siviilisääty (H0 jää voimaan) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable SiviilisÃ¤Ã¤ty 

Classified by Variable Asutko Imatralla? 

Asutko 

Imatralla? N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 250 45462.

0 

45250.0 707.514

083 

181.848

000 

2 111 19879.

0 

20091.0 707.514

083 

179.090

090 

Average scores were used for ties. 
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Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.089

8 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.764

5 

 

Vertailuryhmä 1 Alaikäisten lasten huoltajuus (H0 jää voimaan) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Onko huollettavanasi alaikÃ¤isiÃ¤ 

Classified by Variable Asutko Imatralla? 

Asutko 

Imatralla? N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 250 45242.50 45250.0 789.80812

5 

180.97000

0 

2 111 20098.50 20091.0 789.80812

5 

181.06756

8 

Average scores were used for ties. 
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Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 20098.5000 

  

Normal Approximation  

Z 0.0089 

One-Sided Pr >  Z 0.4965 

Two-Sided Pr > |Z| 0.9929 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z 0.4965 

Two-Sided Pr > |Z| 0.9929 

Z includes a continuity correction of 0.5. 

 

Vertailuryhmä 1 Tuloluokka (H0 jää voimaan) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Vuositulot 

Classified by Variable Asutko Imatralla? 

Asutko 

Imatralla? N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 249 44505.

0 

44944.5

0 

896.643

173 

178.734

940 

2 111 20475.

0 

20035.5

0 

896.643

173 

184.459

459 

Average scores were used for ties. 

 

 



 
50 

 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.240

3 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.624

0 

 

 

 

 

 

Vertailuryhmä 2 Ikäluokka (H0 jää voimaan) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable IkÃ¤luokka 

Classified by Variable Harkitsetko muuttamista Imatrall 

Harkitsetko 

muuttamista 

Imatrall N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 56 3480.0 3164.0 167.749

814 

62.142

857 

2 56 2848.0 3164.0 167.749

814 

50.857

143 

Average scores were used for ties. 
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Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 3.548

5 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.059

6 

 

 

 

 

 

Vertailuryhmä 2 Sukupuoli (H0 hylätään) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Sukupuoli 

Classified by Variable Harkitsetko muuttamista Imatrall 

Harkitsetko 

muuttamista 

Imatrall N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 56 2778.5

0 

3164.0 140.847

435 

49.616

071 

2 56 3549.5

0 

3164.0 140.847

435 

63.383

929 

Average scores were used for ties. 

 

 



 
52 

 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 7.491

2 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.006

2 

 

Vertailuryhmä 2 Siviilisääty (H0 jää voimaan) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable SiviilisÃ¤Ã¤ty 

Classified by Variable Harkitsetko muuttamista Imatrall 

Harkitsetko 

muuttamista 

Imatrall N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 56 3082.0 3164.0 128.250

178 

55.035

714 

2 56 3246.0 3164.0 128.250

178 

57.964

286 

Average scores were used for ties. 

 

 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.408

8 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.522

6 
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Vertailuryhmä 2 Alaikäisen lapsen huoltajuus (H0 jää voimaan) 
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Onko huollettavanasi alaikÃ¤isiÃ¤ 

Classified by Variable Harkitsetko muuttamista Imatrall 

Harkitsetko 

muuttamista 

Imatrall N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 56 3220.0 3164.0 148.44782

5 

57.50 

2 56 3108.0 3164.0 148.44782

5 

55.50 

Average scores were used for ties. 

 

 

Wilcoxon Two-Sample Test 

Statistic 3220.0000 

  

Normal Approximation  

Z 0.3739 

One-Sided Pr >  Z 0.3543 

Two-Sided Pr > |Z| 0.7085 

  

t Approximation  

One-Sided Pr >  Z 0.3546 

Two-Sided Pr > |Z| 0.7092 

Z includes a continuity correction of 0.5. 

 

Vertailuryhmä 2 Tuloluokka (H0 jää voimaan) 
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Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable Vuositulot 

Classified by Variable Harkitsetko muuttamista Imatrall 

Harkitsetko 

muuttamista 

Imatrall N 

Sum of 

Scores 

Expected 

Under H0 

Std Dev 

Under H0 

Mean 

Score 

1 56 3114.5

0 

3164.0 168.770

381 

55.616

071 

2 56 3213.5

0 

3164.0 168.770

381 

57.383

929 

Average scores were used for ties. 

 

 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 0.086

0 

DF 1 

Pr > Chi-Square 0.769

3 
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