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Kaksi kunnan perustehtävää
korostuu jatkossa kaikessa:

1. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

2. Elinvoiman edistäminen



”Innovaatioiden piti olla 
dynamiittia, kuin murrosikäinen 

teini, mutta nyt nuo sanat on 
byrokratisoitu. Innovaatioista 

puhuminen kuulostaa siltä kuin 
joku alkaisi laatia jotain 

ohjelmaa. Innovaatioista on tullut 
söpöjä pupuja, josta kaikkien 

pitää tykätä”

- mukaillen Alf Rehn 2010 -



01
Elinvoima

02
Vetovoima

03
Pitovoima

04
Lumovoima

05
Kipinä- tai 

kitkatekijät  

• Kunnan elinvoimaisuus 
kasvuun liittyvien teki-
jöiden ja mittarien pe-
rusteella?

• Miten kunta menestyy 
erilaisilla tunnusluvuilla 
alueiden välisessä kilpai-
lussa?

• Kunnan vahvuudet ja heik-
koudet kasvuun liittyvien 
tekijöiden näkökulmasta?

• Kuinka houkutteleva, kiin-
nostava, dynaaminen ja 
vetovoimainen kunta on 
ulkopuolisten näkökul-
masta?

• Kunnan muuttovetovoi-
ma ja muuttohalukkuus 
eri ryhmien näkökulmas-
ta?

• Millainen on kunnan mai-
nekuva ja tulomuuttajien 
profiili?

• Millainen kunta on omien 
asukkaiden, yritysten ja 
muiden toimijoiden näkö-
kulmista?

• Kuinka tyytyväisiä kunnan 
asukkaat ovat palveluihin ja 
omaan asuin- ja elinym-
päristöönsä?

• Miten kunnan asukkaat
viihtyvät, pysyvät ja jäävät 
omalle alueelleen? 

• Onko kunnassa jotain  
poikkeuksellista ja 
muista erottuvaa?

• Kunnassa vierailevien 
Wau-kokemukset pai-
koista, tapahtumista ja 
elämyksistä, jotka saa-
vat tulemaan uudel-
leen?

• Kunnan herättämät 
positiiviset jäljet? 

• Millainen on kunnan
henkinen ilmapiiri ja 
mentaliteetti? Kannus-
tava vai latistava?

• Luottavatko ja arvosta-
vatko kunnan eri toimijat 
toisiaan?

• Millainen on kunnan
kyky tehdä valintoja ja 
päätöksiä sekä pysyä 
päätösten takana?  

Kunnan elinvoima  osana kukoistavan alueen viitekehystä
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ELINVOIMA

1.

Sisäinen 
elinvoima

2.

Ulkoinen 
elinvoima

3.

Kova 
elinvoima

4.

Pehmeä 
elinvoima

Kunnan elinvoiman osatekijät…



1.ASIAT, JOIHIN VOIDAAN ITSE VAIKUTTAA (SISÄINEN ELINVOIMA)

▪ Alueen sisäiseen elinvoimaan liittyvät asiat ovat pääosin riippuvaisia alueen omista 
päätöksistä, valinnoista ja tekemisestä.

▪ Sisäisen elinvoiman elementit rakentuvat mm. alueen yleisestä asenneilmapiiristä, 
luottamuspääomasta, päätöksentekokyvystä, yhteisestä tekemisestä, yhteisölli-
syydestä ja ennen muuta jatkuvasta kyvystä reagoida toimintaympäristön muutok-
siin.  

2. ASIAT, JOISTA OLLAAN RIIPPUVAISIA MUISTA (ULKOINEN ELIN-
VOIMA)

▪ Ulkoiseen elinvoimaan vaikuttavat isot toimintaympäristön muutostekijät, jotka 
vaikuttavat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä  

▪ Alue on ulkoisen elinvoiman osalta usein riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteessa 
muiden tekemiin päätöksiin ja resursseihin. 

On hyvä erottaa kaksi asiaa toisis-
taan! 1 (2)
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ELINVOIMA



On hyvä erottaa kaksi asiaa toisis-
taan! 2 (2)
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ELINVOIMA

1. ASIAT, JOTKA OVAT MITATTAVISSA JA VERTAILTAVISSA (KOVA 

ELINVOIMA)
▪ Elinvoimaan (kasvuun) liittyvät osatekijät, joita voidaan mitata absoluuttisilla tai 

suhteellisilla tunnusluvuilla

▪ Mahdollistaa todennettavissa olevan tilastollisen vertailun muihin tai aikai-

sempaan kehitykseen

2. ASIAT, JOTKA OVAT VAIKEIMMIN TAI JOPA MAHDOTTOMIA MITATA 

(PEHMEÄ ELINVOIMA)
▪ Elinvoimaan (kasvuun) kytkeytyvät ei-aineelliset tekijät, joita on vaikea arvottaa ja 

mitata tai jotka ovat vahvasti toimintaympäristösidonnaisia ja tunnesidonnaisia

▪ Liittyvät usein omakohtaisiin havaintoihin, kokemuksiin ja tunteisiin



1. Väestömäärä ja väestölisäys 

2. Muuttovetovoima 

3. Rakentaminen ja  
asuntotuotanto

4. Työpaikkojen määrä ja 
työpaikkalisäys, työllisyys-
ja työttömyysasteet

5. Yritysperustanta 

6. Yrityskannan määrä ja -
lisäys

7. Alueen arvonlisäys ja 
viennin määrä

8. Alueen liikevaihdon ja 
palkkasumman kehitys

9. Investointien ja pääomien 
kohdentuminen alueelle 

10.Matkailu-, tapahtuma- ja 
vierailijakävijöiden määrä ja 
lisäys 

11.TKI, koulutus- ja osaamis-
tason nousu,  

12. Ja muut kasvuun ja 
kasvun osatekijöihin 
liittyvät tunnusluvut



ESIMERKKI 1
Työttömyysasteen 

erot kunnittain 
tammikuun lopussa 2010 ja 2020

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystiedot
Kartat: Timo Aro 2021



ESIMERKKI 2
Työllisyysasteen 

erot kunnittain 
vuosina 2010 ja 2018

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
Kartat: Timo Aro 2021



Sosiaalinen 
pääoma, yhtei-

söllisyys, sa-
maistuminen, 

yhteenkuuluvuus, 
identiteetti jne.

Luottamus, 
arvostus, 

merkityksellisyys 
jne.

Ilmapiiri, 
osallisuus, 
yhteistyö, 

vuorovaikutus 
jne.

Koettu 
elämänlaatu, 
hyvinvointi, 

turvallisuus jne.



Viisi kriittistä 
askelta 

kuntakokeilujen 
onnistumisen kannalta 

kuvina



1. Kuntakokeilun alueellisen ekosysteemin 
luominen ja hyödyntäminen



2. Kuntakokeilun toimijoiden kyky 
verkostoyhteistyöhön, roolitus ja yhteinen 
pelikirja



3. Kuntakokeilun johtaminen sekä 
toimijoiden osaaminen ja resurssit 
yhteiseen käyttöön



4. Parviäly eli nopea yhteinen 
omaksuminen hyvistä (ja huonoista) 
käytännöistä ja toimintamalleista



5. Tiedolla johtaminen ja ohjaaminen 
sekä vaikuttavuuden aito seuranta



”Kuntien ja koirien 
maailmassa asenne 
ratkaisee, ei koko” 

- Matti Apunen -
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