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Kehitysyhtiöiden rooli kuntien 
elinvoiman johtamisessa

Jarkko Huovinen Kuntaliitto  
Markku Pyykkölä FCG
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FCG Finnish Consulting Group – palvelut

Koulutus Johtaminen ja ohjelmistot Suunnittelu ja tekniikka International

FCG Koulutus Oy

FCG Koulutuspalvelut
• Avoin koulutus
• Koulutusoperaattoritoiminta
• Tilauskoulutus
• Valmennus
• Yrityssektorin koulutus ja valmennus
• Opintomatkat

Toimialat
• Talous, johtaminen ja yhdyskunta
• Hallinto, henkilöstö ja sivistys 
• Hyvinvointi ja elinvoima
• Yrityskoulutus

FCG Konsultointi Oy

Johdon konsultointi ja valmennus
• Strategiat  palvelut ja rakenteet
• Johtaminen, osaaminen ja HR-palvelut
• Talous, juridiikka ja kiinteistöt
• Tutkimuspalvelut

Hyvinvointi ja sote
• Toimintakyky- ja hoitoisuus
• Potilasluokittelujärjestelmät
• Sote-konsultointi
• Raportointi ja analytiikka

Rekrytointi ja HR
• Myynti, markkinointi ja innovaatiot
• Palvleut
• FCG Talent Oy

FCG Flowmedik Oy

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

IFI Palvelut

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat
• FCG Arkkitehdit
• Maankäyttö ja kaavoitus
• Alue- ja elinkeinokehitys

Kiinteistöt
• Talotekniikka
• Rakennetekniikka
• Rakennusterveys ja sisäilmasto
• Miraplan

Infra ja verkostot
• Infrarakennuttaminen
• Geotekniikka
• Satamarakenteet
• Vesiväylät
• Katu ja verkostot
• Maisema
• FCGsmart-järjestelmät

Energia, vesi ja ympäristö
• Laitossuunnittelu
• Energia-alan palvelut
• Ympäristöselvitykset
• Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta

FCG City Portal Oy

FCG International Oy
International Development Consulting

Natural Resources, Climate Change & Gender
• Luonnonvarasektorin kehittäminen
• Maaseudun kehittäminen
• Ilmastonmuutos

Infra
• Vesihuolto ja sanitaatio
• Infrastruktuurin kehittäminen

Education, Skills & Innovation
• Opetus, ICT ja innovaatiot

Tytäryhtiöt
• Ruotsi (FCG Swedish Development)
• Kenia (FCG  Kenya)
• Bulgaria (FCG POVVIK)
• Uusi-Seelanti (FCG ANZDEC)
• Singapore (Finnish Consulting Group Asia Pte

Ltd)
• Turkki (FCG International Danișmanlik

Hizmetleri Limited Ṣirketi)

• Ecuador (edustusto)

HALLINTOPALVELUT
Talous ja hallinto – Tietohallinto – Henkilöstö ja viestintä

FCG SUOMESSA
Helsinki

Itä-Suomi – Keski-Suomi – Kaakkois-Suomi 
Pohjois-Suomi –Pirkanmaa – Länsi-Suomi

FCG Smart Transportation Oy
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- Hämeen-
linna

- Kemijärvi
- Kotka
- Lahti
- Lohja

Kuntaliiton ja FCG:n elinvoiman 
kehittämisverkoston julkaisuja 2018-2019

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3514 http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3610

- Jyväskylä
- Kuopio
- Vantaa

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3514
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3610
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Vuorovaikutteinen digialusta

2/19

Elinvoiman kehittämisverkoston (EVE4) toteutus 2019

8/19 12.112019

Työvoimatarpeen skenaariot –ennakointianalyysi verkoston kunnille

Kaupunkikohtaiset 
työpajat 

5/19

Kuntamarkkinat
9/19

Teema-
seminaari I:

Kuntien rooli 
innovaatio-
järjestelmässä, 
skenaariot 
ennakointityössä 
ja kuntien 
hankinta-
politiikka

Teemaseminaari II:

Elinvoimainen 
yhdyskunta I -
Maankäyttö ja 
rakentaminen 
elinvoiman lähteenä

Kulttuuritarjonta, 
tapahtumat, 
keskustan elävyys ja 
”hauskan kaupungin” 
elementit

Teemaseminaari III:

Elinvoimainen yhdyskunta II-
Asuminen, saavutettavuus ja 
arjen palvelut osana 
elinvoimapolitiikkaa

Teemaseminaari 
IV:

Kehitysyhtiöiden 
rooli osana 
elinvoiman 
johtamista alueella 

Kunnat innovaatioita edistämässä (Kuopio, Jyväskylä, Vantaa)



AJANKOHTAISET LAINSÄÄDÄNTÖ-, PALVELU- JA HALLINONKEHITTÄMISHANKKEET

YHTEISKEHITTÄMINEN: ELINVOIMAN  INDIKAATTORIT

EVE2020 – KUNTIEN ELINVOIMAN KEHITTÄMISVERKOSTO

TEEMA I
OSAAVA TYÖVOIMA

TEEMA II
ALUEEN ELINVOIMAN 

EKOSYSTEEMI

TEEMA III
MAINE JA VIIHTYISYYS

TEEMA IV
YRITYSMYÖNTEINEN 

PÄÄTÖKSENTEKO

VERKOSTOTYÖTÄ TUKEVA SELVITYS: KEHITTÄMISYHTIÖN ROOLI KUNTIEN ELINVOIMAPOLITIIKASSA 

Helmikuu Toukokuu Elokuu Marraskuu

KUNTAKOHTAINEN KEHITTÄMINEN: TEEMATYÖPAJAT, ESIM. KEHITTÄMISYHTIÖN OMISTAJAOHJAUS 

Uhkat ja mahdollisuudetEnnakkovalmistautuminen, 
parisparraus

Hyvät käytännöt Hyvät käytännöt

Kehitysyhtiöt työvoimatarpeen 
tunnistajana sekä tukena 

rekrytointi- ja koulutuspalveluiden 
hyödyntämisessä

Kehitysyhtiö osana 
ekosysteemiä

Kehitysyhtiön rooli 
sijoittumispalveluissa

Kehitysyhtiö 2.0 kunnan 
elinvoiman 

instrumenttina

DIGITAALINEN VUOROVAIKUTUSALUSTA: VERKKO-OPPIMINEN, MATERIAALIPANKKI, Q & A 

K E S T Ä V Ä N  K E H I T Y K S E N  P E R I A A T T E E T
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Yhteiset havainnot: elinvoiman määrittely 
ilmassa, strategiaviidakko, priorisointi 

hankalaa (esim. asumisen vai yrittämisen 
kunta), rakenteet uudistumassa, 

kehitysyhtiöiden asema pohdituttaa
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Insert Firstname Lastname via > Home > FCG > Header/Footer > FooterJari 
Kolehmainen
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Elinvoima

Resurssit, 
materiaalinen pääoma

(elin-
kelpoisuus)

Uuden luominen, 
kulttuurinen

pääoma

(ennakko-
luulottomuus)

Vuoro-
vaikutus, 

sosiaalinen
pääoma

(toimeliaisuus)

Miten tasapainotamme kunnan 
talouden, varmistamme 

väestötasapainon ja vahvistamme 
paikallisen elinkeinotoiminnan 

kilpailukykyä? 

Miten varmistamme 
uudistumisen, 

ennakkoluulottoman 
ajattelun ja uteliaan 

kuntakulttuurin?

Miten 
hyödynnämme ja 

vahvistamme 
kuntalaisten 

osallisuutta ja 
yhteistyön voimaa?

Viestintä: elinvoima on 
myös mielikuvissa
rakentuva ilmiö, miten 
kunta näyttäytyy 
asukkailleen ja 
ulkopuolisille tahoille. 
Tärkeää ei ole pelkästään 
se, miten asiat ovat vaan 
myös se miten ne näyttävät 
olevan! Paikallisesta 
elinvoimasta viestiminen on 
nimenomaan kunnan 
tehtävä.



25.11.2019 Page 10

Väitös: Yhteisöllisyys on kuntien kipeästi kaipaama 
lisävoimavara, jota voi ja kannattaa johtaa

Paikallisuus ja yhteisöllisyys muodostavat oivan vastapainon 

individualismille ja globalisaatiolle. Toisinaan kunnassa oleva 

yhteisöllisyys muodostuu kollektiiviseksi kapasiteetiksi, joka 

vahvistaa kunnan toimintakykyä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu 

itsestään. Yhteisöllisyyden kautta syntyvän voiman 

kanavoiminen yhteiseksi tekemiseksi vaatii koko kunnan 

johdolta ymmärrystä siitä, mistä yhteisöllisyydessä oikeasti 

on kyse ja miten sitä voidaan vahvistaa. Pienillä kunnilla on 

etulyöntiasema kollektiivisen kapasiteetin hyödyntämisessä. 

Etäisyys kunnan johtoon on pieni, haasteet yhteiset ja 

toisinaan niukkuudestakin tulee kollektiivia vahvistava 

voimavara. https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/yhteisollisyys-kuntien-kipeasti-
kaipaama-lisavoimavara-jota-voi-ja-kannattaa-johtaa

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/yhteisollisyys-kuntien-kipeasti-kaipaama-lisavoimavara-jota-voi-ja-kannattaa-johtaa
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Onko elinvoiman määrittelyllä merkitystä?

• Elinvoiman merkitys kunnan roolissa korostuu – etua tulla 
määritellyksi elinvoimapalveluksi

• Yhteinen käsite -> yhteinen ajattelu -> helpottaa johtamista 
moniarvoisessa maastossa (strategian terävyys, rakenteet)

• Strategian toteutus rakenteita muokkaamalla – mitä toimintoja 
niputetaan ja ohjataan kokonaisuutena ja kenen toimesta

- isompi kokonaisuus, tasavertaisuus peruspalveluihin nähden 
- vaikutus esitysten valmisteluun
- ilmassa: maankäyttö, vapaa-aika, ammatillinen koulutus
- siirtääkö laajempi kokonaisuus huomion perinteisestä 

yrityspalveluideasta kohti markkinoinnin, tapahtumien ja 
keskustan elävyyden teemoihin

- kehitysyhtiö – osa konsernihallintoa vai elinvoimaa, missä 
ohjauksen kotipesä
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Lohja
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Lohja



25.11.2019 Page 14

Rakenteita on muutettu elinvoimanäkökulmasta
- elinkeinoyhtiöiden rooli ja työnjako kaupungin kanssa 

hakee paikkaansa 
• Kemijärvi: elinkeinotoimen yhtiöittäminen

• Kotka: elinvoimalautakunta (kulttuuriltk), luottamushenkilöt 
Cursorin hallituksessa

• Hämeenlinna: Linnan kehitys – resurssit suhteessa 
odotuksiin, vaikuttavuuden osoittaminen 

• Lohja:5 siilosta 2 toimialaan, Novago

• Lahti: elinvoimatehtävät koottu, jaosto, konsernirakenne 
(Ladec, Region)

• Kehitysyhtiön, matkailuyhtiön, tiedepuiston tms. rooli 
keskusteluttaa (voiko ohjata, onko päällekkäisyyttä, 
vaikuttavuuden mittaus), seutuyhteistyö vaikeaa (myös 
kunnan sisällä)
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Selvityksestä nousseita yhteisiä teemoja

• Kuntien oman toiminnan uudistaminen ja hankinnat vipuna

• vähäistä  – palvelustrategia, setelit, palveluhaaste, hankinnat, 
tuotekehitysyhteistyö, referenssit

• Makusote/kasvupalvelulaki/allianssimalli

• toimintaympäristön muutoksena ei askarruta (kasvupalvelu-
uudistuksen uhat jäykkyydestä, paikallistuntemuksen puutteesta, 
kilpailuasetelmasta)

• Valtion aiesopimukset (MAL), kasvukäytävät, 
ekosysteemihankkeet jne. 

• eivät näyttäydy tärkeinä/ odotetut hyödyt jääneet toteutumatta

• Yhteistyö kiinalaisten kanssa (Lahti, Kemijärvi, Lohja, Kotka, H-
linna) yllättävän laajaa

• Yhteistyötä enemmän III kuin II-asteen koulutuksen kanssa
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Innovaatioselvityksen havaintoja 
(Jyväskylä, Kuopio - Vantaa)

- konserni unohdettu
- rahoitus salassa

- ekosysteemit muodissa – merkitys kehyille?
- innovatiiviset hankinnat hankalia
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Kunta innovaatiokumppanina – tarkastelun viitekehys

Kaupungin tahto

- kuuluuko 
innovaatiopolitiikka 
kaupungin rooliin 
(bottom-up vai top-down)

- onko painopisteet/teemat 
määritelty, tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat 
työstetty, toiminta 
resurssoitu ja organisoitu

- näkyykö strategioissa ja 
ohjelmissa, omistaja-
poliittisissa linjauksissa, 
talousarviossa ja 
palvelusopimuksissa

- miten tuloksia arvioidaan 
ja linjauksia päivitetään 
ja millaisella prosessilla, 
vauhdittaako kunta 
monenkeskisiä strategia-, 
ennakointi- ja 
visioprosesseja

Yleinen elinkeino- ja 
TKI-politiikka

- yritys-, sijoittumispalvelut, 
hanketoiminta

- palvelusetelit
- kaavoitus, tontit ja toimitilat
- kuntakuva, alueen markkinointi, 

viihtyisyys, elävyys
- yhteistyön koordinointi (mm. ELY, TE)
- panostukset koulutukseen, työvoiman 

saatavuus, talent boost
- kustannustaso
- saavutettavuus

Kohdennettu ja
kokeileva elinkeino- ja 

TKI-politiikka

- innovatiiviset hankinnat
- testi- ja demonstraatioalustat
- open data
- hankkeet, pääomitus
- verkostot, klusterit, 

innovaatioekosysteemit
- kokeilut, oikeus haastaa, kilpailut ja 

palkinnot, suunnittelun avoimuus

Asiakkaat

- kunnan 
omat 
palvelut

- konserni-
toimijat

- paikallinen 
elinkeino-
elämä
- koko
- toimiala
- elinkaari  

Tulokset

- tuotteiden, 
tuotanto-
prosessien 
ja 
palveluiden 
parannukset

- radikaalit 
innovaatiot

Kilpailukyky, 
talouskasvu, 
tuottavuus 

ja 
vaikuttavuus
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Kunta innovaatiokumppanina

Toimia kehitys- ja 
kokeilualustana
sairaala, ratikka, 

koulu… 

Saattaa yhteen 
tuottajia, käyttäjiä 

ja kehittäjiä
klusterit, 

ekosysteemit, 
verkostot

Tarjota kertynyttä 
ja kerättyä dataa 

käyttöön 
avoin data

Toteuttaa 
innovatiivisia 

hankintoja
ratkaisujen kilpailutus, 

ensimmäinen 
referenssi

Edistää 
pääomarahoituksen 

saatavuutta

Yleiset edellytykset
yrityspalvelut, brändi, 
työvoiman saatavuus, 

tontit ja toimitilat, 
yhteydet, viihtyvyys, 

kustannustaso

Tämä edellyttää kuntaorganisaatiossa:
- Linjauksia kuntastrategiassa, erillisohjelmissa ja talousarviotavoitteissa

- Tavoitteen sisällyttämistä omistajaohjaukseen ja palvelusopimuksiin
- Vastuutahon määrittelyä, osaamista ja resursseja 

- Oman toiminnan uudistamispotentiaalin tarkastelua, uudistamisen ilmapiiriä
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Heikko

Vahva

Budjetoinnin selviytymispeli

Kilpikonna-
organisaatio

Selviytyjä-
organisaatio

Häviäjä-
organisaatio

Peluri-
organisaatio

Selviytyminen
säästöiltä

Verkostopositio
- asiakasryhmien tuki

- profession vahvuus (määrä, järjestäytyminen, 
työmarkkina-asema)

- yhteydet päätöksentekijöihin

VahvaHeikko

Institutio-
naaliset
suoja-
rakenteet
- laki
- näkyvyys
- budjetti-

rakenne
- henkilöstö-

rakenne
- organisaation 

ikä
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Hankinnat

• Hinnan ja laadun lisäksi ostettavan tuotteen, palvelun tai 
niitä tuottavan yrityksen 

- ekologinen vastuullisuus

- sosiaalinen vastuullisuus

- innovaatioiden edistäminen
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Kunta ei voi pakottaa 
ekosysteemien syntymistä 
ja kehittymistä, mutta voi 

tukea



25.11.2019 Page 25

Kysymyksiä

• Onko konserni huomioitu tavoitteita ja toimenpiteitä 
pohdittaessa (omistajapolitiikka, edustajien valinta, 
edustajien ohjeistus, talousarviotavoitteet, 
palvelunostosopimukset)

• Saavatko tulevaisuusinvestoinnit ja vetovoimapalvelut 
oikean osan resursseista

• Onko koko repertuaari käytössä: ekosysteemit, living
lab, open data, innovatiiviset hankinnat 
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Kehitysyhtiöt omistajineen vuoden 2020 
fokuksena (EVE 2020)



AJANKOHTAISET LAINSÄÄDÄNTÖ-, PALVELU- JA HALLINONKEHITTÄMISHANKKEET

YHTEISKEHITTÄMINEN: ELINVOIMAN  INDIKAATTORIT

EVE2020 – KUNTIEN ELINVOIMAN KEHITTÄMISVERKOSTO

TEEMA I
OSAAVA TYÖVOIMA

TEEMA II
ALUEEN ELINVOIMAN 

EKOSYSTEEMI

TEEMA III
MAINE JA VIIHTYISYYS

TEEMA IV
YRITYSMYÖNTEINEN 

PÄÄTÖKSENTEKO

VERKOSTOTYÖTÄ TUKEVA SELVITYS: KEHITTÄMISYHTIÖN ROOLI KUNTIEN ELINVOIMAPOLITIIKASSA 

Helmikuu Toukokuu Elokuu Marraskuu

KUNTAKOHTAINEN KEHITTÄMINEN: TEEMATYÖPAJAT, ESIM. KEHITTÄMISYHTIÖN OMISTAJAOHJAUS 

Uhkat ja mahdollisuudetEnnakkovalmistautuminen, 
parisparraus

Hyvät käytännöt Hyvät käytännöt

Kehitysyhtiöt työvoimatarpeen 
tunnistajana sekä tukena 

rekrytointi- ja koulutuspalveluiden 
hyödyntämisessä

Kehitysyhtiö osana 
ekosysteemiä

Kehitysyhtiön rooli 
sijoittumispalveluissa

Kehitysyhtiö 2.0 kunnan 
elinvoiman 

instrumenttina

DIGITAALINEN VUOROVAIKUTUSALUSTA: VERKKO-OPPIMINEN, MATERIAALIPANKKI, Q & A 

K E S T Ä V Ä N  K E H I T Y K S E N  P E R I A A T T E E T
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Yhtiön strategian lähtökohdat – missä 
tytäryhteisöihin kohdistuvat kunnan 

keskeiset tavoitteet ilmenevät?

Omistajan strategia, omistajapolitiikka

Yhtiöjärjestys, osakassopimus

Talousarviotavoitteet, palvelusopimukset

Hallitusvalinnat ja ohjeistus, konserniohje
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Kommentit ohjausvälineisiin?
• Kehitysyhtiön rooli suhteessa kunnan omaan elinvoiman kehittämiseen tulisi olla selvä, 

jotta vastuut, resurssit ja panostukset kohdentuisivat kokonaisuuden kannalta 
järkevästi.

• Kunnat ovat juuri kilpailuttamassa elinkeinopalveluita. Jatkossa palvelusopimus ja 
siihen liittyvä valvonta korostuu.

• Palvelusopimuksen sijaan käytössä konserniyhtiöille 2-vuotinen tavoite- ja 
tulossopimus, joka laaditaan konsernistrategian kanssa samaan formaattiin 
(=konsernistrategian teemat). Tämä on todella tärkeä ohjauksen elementti, 
konsernijohto kiersi juuri kaikki konserniyhtiöiden hallitukset päivityskierroksen 
tiimoilta. 

• 2-4 kertaa vuodessa konserniseminaari, jossa konserniyhtiöiden toimitusjohtajat ja noin 
30 keskeistä konsernin kehitystehtävissä toimivaa läsnä. Käymme läpi ajankohtaista ja 
tulevaa, agendat vaihtelevat. 

• todella aktiivinen vuorovaikutus eri tasoilla lähes päivittäin. Uusi TJ on avoin & pystynyt 
viemään yhteistyön kulttuuria huomattavasti aiempaa parempaan suuntaan.

• Kaupungissa on konserniyhtiöiden muodostama kokonaisuus, jota kaupunki ohjaa kuten 
oikeaa konsernia.

• Valitettavan vähän mahdollisuuksia hallitusammattilaisten käyttöön...

• Ohjaus ei liene riittävää toimintaympäristömuutoksen nopeuteen nähden


