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Yritysdynamiikan kokonaispisteet  (kunnat 5000-9999 asukasta)

Kokonaisindeksi:

Kittilä 72,2
Tampere 67,4
Turku 60,9
Seinäjoki 54,4
Koko Lappi 51,7

Lähde: MDI



Alueiden yritysdynamiikkaa tarkasteltiin mm. seuraavien muuttujien avulla:

• aloittaneet yritykset
• yritysperustanta
• yritystiheys 
• yritystoimipaikkojen liikevaihto henkilöä kohden
• yritystoimipaikkojen liikevaihdon muutos 
• elinkeinopolitiikan arvosana.

Muuttujat valittiin siten, että tiedot ovat luotettavia ja vertailukelpoisia sekä 
mahdollistavat vertailun kaikilla aluetasoilla ja aikasarjatietoa hyödyntäen. 



Tuore tutkimus: Alueiden yritysdynamiikassa isot erot

• Alueiden elinvoimaisuuden yksi tärkeimmistä osa-alueista on 
yritysdynamiikka ja se on samalla keskeinen osa alueen kilpailukykyä.

• Yritysdynamiikan tutkimuksen toteutti Aluekehittämisen 
konsulttitoimisto MDI ja tulokset julkaistiin kesällä 2022. Tutkimus 
toteutettiin tässä laajuudessa nyt ensimmäistä kertaa. Alueiden 
yritysdynamiikkaa tarkasteltiin kaikkien Manner-Suomen alueiden 
osalta.



Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnan painopisteet

• EU-rahoitteiset kehittämishankkeet
• Yritysneuvonta yhteistyössä 

yrityspalveluverkoston kanssa
• Yritystilaisuudet ja tapahtumat
• Sähköiset palvelut ja sivustot
• Muut kehittämistoimenpiteet



Kehittämisteema: Saavutettavuus



SAAVUTETTAVUUS



KESTÄVÄN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN:

• Kohti kestävää saavutettavuutta – hankerahoitus saatu Lapin liitolta, kesto 

8/2023 saakka

• Trafilta kaksi rahoitusta: 

• Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategia

• Pyöräilypysäköintipaikkojen rakentaminen

• Kestävät liikkumisen palvelut (Kelipa) –hanke, yhteistyö Lapin yliopiston 

kanssa

• Pyöräilymatkailun kasvuohjelman toteuttaminen



Muutosteema: Kestävä kehitys



Kestävä kehitys – vaikutukset alueisiin ja yrityksiin: Rahoitus

• Rahoittajat vaativat yrityksiltä näyttöjä vastuullisesta toiminnasta:

• Pankin näkökulmasta vastuullinen rahoitustoiminta tarkoittaa 
vastuullisuusnäkökulmien huomioimista ja integroimista kaikkiin 
rahoituspäätöksiin ja varojen kohdentamista ympäristön ja ilmaston 
kannalta kestäviin kohteisiin. Tämä tarkoittaa pankkitoiminnalle hyvän 
arvopaperimarkkina-, pankki- ja vakuutustavan noudattamisen lisäksi myös 
kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista (Lähde: op.fi).

• EU-rahoitusten (yritysten kehittämisavustus ja investointituet) painopisteenä vihreä 

siirtymä yhä vahvemmin



Alueen kestävän matkailun suunnitelma

• Ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys

• Ekologisen kestävyyden osalta toimintasuunnitelmassa otetaan kantaa mm. 
energiatehokkuuteen, logistisiin ratkaisuihin, hankintoihin, jätehuoltoon ja 
tuotteisiin, jotta niissä on mahdollista huomioida energiatehokkuus, resurssiviisaus, 
materiaalikierto, lähiraaka-aineet ja vähähiiliset ruokatuotteet. 

Miten alueella vastataan kestävän kehityksen teemoihin?



KASVUA KESTÄVÄSTÄ MATKAILUSTA

• Kasvua kestävästä matkailusta –hankkeen päätavoitteena on varmistaa matkailun 
kestävää kasvua Kittilässä. 

• Yritysten ympäristösertifikointi

• Kaivoksen myöntämä stipendi sertifioinnin tueksi v. 2022

• Hanke jatkuu vuonna 2023



Kehittämisteema: Monipaikkaisuus ja työntekijöiden 

houkuttelu



Työntekijöiden houkuttelu ja saaminen

• Työntekijöiden houkuttelu:

- yhteinen viestintäkampanja ja uutta sisältöä 

• Työnantajakuvan kehittäminen: 

- viestintämateriaali ja – kampanja

- työpajat työnantajille

• Vuonna 2023 valmistelu TE-palvelut 2025 -uudistukseen



Etätyömatkailun kehittäminen

Tulevia toimenpiteitä:    

• Kv-markkinaselvitys Keski-Eurooppa

• Asiakaskysely kotimaan asiakkaille

• Palvelutarpeet ja palveluiden kehittäminen



Kehittämisteema: Ympärivuotinen liiketoiminta



Ympärivuotinen liiketoiminta

• Ympärivuotisen luontomatkailun kehittäminen
• Kylät eri puolilla Kittilää
• Pyöräilyreitit
• Virkistysrakenteet olemassa olevat ja uudet
• Vesistöt eri puolilla Kittilää, joet ja järvet

• Kalastus- ja muu vesistömatkailu

• Luonnontuote- ja elintarvikeala
• Kirkonkylän kehittyminen kaupallisena keskittymänä, Narikan brändääminen
• Teollisuus: Kittilän teollisuusalueen infra on tarpeen, Levin teollisuusalueen tontit       

vähissä



Yritysneuvontatilanteita

• asiakasneuvontatapaamiset (myös etänä) lisäksi niihin 

liittyvät toimenpiteet sekä puhelin- ja sähköpostineuvonta

• Aloittavat yritykset mm.: 

 Liiketoimintasuunnitelma, rahoituslaskelmat, starttirahan 

hakeminen, liikeidean ja markkinoiden arviointi, 

yhtiömuodon suunnittelu, verotus, taloushallinto  ja 

muut yrityksen alkuvaiheeseen liittyvien asioiden 

opastus

• Toiminnassa olevat yritykset mm.:

 yritysten kehittämistoimenpiteet, kehittämisrahoituksen 

hakemiseen liittyvä opastus ja muutostilanteet



Palvelut yrityksen kehittämiseen

• Yritysten kehittämispalvelut, ELY-keskus

• Yritysten kehittämisavustus (EU-rahoitus), ELY-keskus

• Leader-rahoitus (EU-rahoitus)

• Lisätiedot www.ely-keskus.fi, www.leadertunturilappi.fi

• Team Finland –info Levillä  keskiviikko 26.10.2022 klo 8.30, lisätiedot www.kideve.fi

http://www.ely-keskus.fi/
http://www.leadertunturilappi.fi/
http://www.kideve.fi/


Tilaisuudet yrityksille ja yleisötapahtumat

•Tilaisuudet yrityksille eri ajankohtaisista 

liiketoiminnan aiheista

Lisätiedot www.kideve.fi

•Yleisötapahtumat yhteistyökumppanien kanssa

http://www.kideve.fi/


Sähköiset palvelut

• Internet-sivut www.kideve.fi

• Kittilän palveluhakemisto 
www.kittilanpalvelut.fi

• Rakennetun ympäristön käsikirja 
kideve.fi/rylk

• Yritystulkki

• Julkisten hankintojen opas

www.kideve.fi/hankintaopas

• Lapland Stone www.laplandstone.com

• www.lapinruokapiste.fi



Kittilän yritysten palveluhakemisto - Alueen yritykset löydettävissä 
maksuttomassa palvelussa www.kittilanpalvelut.fi
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http://www.kittilanpalvelut.fi/


Kiitos!


