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Merja Kausto 
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TUOTTAVUUS ON JOKAISEN YRITYKSEN KESKEISIMPIÄ 
MENESTYSTEKIJÖITÄ 

Etelä-Savossa väki vähenee ja vanhenee. Vaikuttaako trendi 
heikentävästi elintasoomme? Ei, jos pidämme huolta 
tuottavuudesta. Tuottavuus on jokaisen organisaation 
keskeisimpiä menestystekijöitä. Sekä yksityisen että julkisen 
sektorin organisaatioiden on jatkuvasti pystyttävä parantamaan 
tuottavuuttaan. Tuottavuuskehitys määrittää suurelta osin myös 
yhteiskunnan elintason ja hyvinvoinnin. 
 
Mitä tuottavuus on? 
 
Tuottavuus tarkoittaa oikeiden asioiden tekemistä oikealla tavalla 
oikeaan aikaan ja oikean pituisen ajan.  Yrityksesi voi tuottaa 
tavaroita tai palveluita – tai molempia – ja sinun pitää tietää 
näiden tavaroiden tai palveluiden hinta ja niistä saatava tuotto. 
Suuri osa kustannuksista muodostuu ajasta, jonka sinä ja muut 

sijoitatte tavaran tai palvelun tuottamiseen, mutta on olemassa myös muita kustannuksia kuten 
materiaalit, työtilat, digitaalisten työympäristöt jne. Tuottavuus tarkoittaa tuotettujen tuotteiden, 
palveluiden ja tavaroiden suhdetta tuotantokustannuksiin.  
 
Tuottavuus voidaan laskea monimutkaisin matemaattisin kaavoin kannattavuuslaskelmia varten, 
mutta ensin sitä kannattaa tarkastella yleisellä tasolla.  Tuottavuudessa voidaan erottaa kolme eri 
tuottavuuden tyyppiä - tekninen tuottavuus, työntekijän tuottavuus ja johdon tuottavuus.  
 
Teknisellä tuottavuudella tarkoitetaan tehokkaampien koneiden, tietokoneiden, nettiyhteyksien ja 
muiden tekniikoiden käyttöä tuottavuuden lisäämiseksi. 

 
Työntekijöiden tuotavuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijät saavat aikaan enemmän tuloksia 
lyhyemmässä ajassa siten, että palautuminen ja motivaatio on korkealla tasolla. 

 
Paremmalla johdon tuottavuudella tarkoitetaan johtajien tehokkaampaa liikkeenjohtoa. 
 
Järjestelmiä ja toimintatapoja kehittämällä lisätään tuottavuutta kaikilla kolmella tasolla.  
 
Tehosta yrityksesi tuottavuutta 
 
Jos haluat tarkastella ja kehittää yrityksesi tuottavuutta, hyödynnä erinomaista 
rahoitusmahdollisuutta; ELY:n Yritysten kehittämispalvelua. Analyysipalvelun avulla muodostat 
asiantuntijan kanssa käsityksen, miten yrityksesi on tullut tilanteeseen missä olet nyt. Tämän jälkeen 
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laadit kehittämissuunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle. Konsultointipalvelulla jatkat 
asiantuntijan kanssa niiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka analyysissa 
nousivat tärkeimmiksi kehittämistoimenpiteiksi. Rahoitus on edullista ja hakeminen on helppoa. 
Päätökset tulevat tavallisesti jopa viikossa. 3K Savo Oy on paikallinen palvelutuottaja usean 
asiantuntijan voimin.  
 
Me uskomme sekä lukuihin että ihmisiin! 
 
Pekko Häkli 
Johtajuuskehittäjä 
3K Savo Oy/ LMI 
045 126 8255 
pekko.hakli@lmi.fi 

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN UUDISTUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on keskeytynyt. Poliittista yhtenäistä näkemystä ei 
saatu. Uudistusta jatketaan rakentamislain sekä kaavoituksen digitalisaation osalta. 
  
Eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön 
digitaalisuudesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki tulisi voi-
maan 1.1.2024. 
  
Lisää tietoa: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen jatkosta linjaus: uusi rakentamislaki sekä alu-
eidenkäytön digitaalisuus eduskuntaan syksyllä - Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu (mrluudis-
tus.fi) 
  
Ehkä keväämmällä jo asiasta tiedetään enemmän.  Rakentamismääräyskokoelman asetuksiin ei tul-
tane puuttumaan, nehän on uusittu muutama vuosi sitten. 
  
Tärkeimpänä muutoksena on lupatyyppien muuttuminen, puhutaan jatkossa vain rakentamisluvasta. 
Laissa säädetään joitakin rajoja, joissa lupaa ei tarvita. 
Nähtävästi saamme myös valtakunnallisen pätevyysrekisterin mm. suunnittelijoiden ja työnjohtajien 
osalta, jossa pätevyys osoitettaisiin ympäristöministeriön valtuuttaman toimielimen myöntämällä to-
distuksella 
Rakennuksista tulee tuottaa tietomalli tai muu koneluettavassa muodossa tiedot. Tietomalleihin ol-
laan tekemässä määrityksiä siitä, mitä esitetään ja miten, jotta mm. rakennusvalvontojen tarkistus-

sääntöjä voidaan BIM malleista ajaa. Rakentamislaissa annettaisiin uudet olennaiset tekniset vaati-
mukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaaresta. Päävastuulliselle toteuttajalle säädettäisiin 
vastuu toteutuksen kokonaisuudesta.  
  
Lisää tietoa: Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) (syke.fi) 
  
Rakennusjärjestys tulee lain muutoksen myötä päivittää. Rakennusjärjestyksen ohjausryhmään on 
kaupunkikehityslautakunnan kokous valinnut omat edustajansa. 
  
Tiedotetta sähköpostijakelulistalle voitte jakaa ja jakelulistaan voi ilmoittautua tästä linkistä: Tilaa 
Mikkelin rakennusvalvonnan tiedotteet sähköpostiin tästä linkistä 

https://mrluudistus.fi/uutiset/maankaytto-ja-rakennuslain-uudistuksen-jatkosta-linjaus-uusi-rakentamislaki-seka-alueidenkayton-digitaalisuus-eduskuntaan-syksylla/
https://mrluudistus.fi/uutiset/maankaytto-ja-rakennuslain-uudistuksen-jatkosta-linjaus-uusi-rakentamislaki-seka-alueidenkayton-digitaalisuus-eduskuntaan-syksylla/
https://mrluudistus.fi/uutiset/maankaytto-ja-rakennuslain-uudistuksen-jatkosta-linjaus-uusi-rakentamislaki-seka-alueidenkayton-digitaalisuus-eduskuntaan-syksylla/
https://www.syke.fi/fi-fi/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Rakennetun_ympariston_tietojarjestelma__RYTJ
https://zef.fi/s/6ovzozej/
https://zef.fi/s/6ovzozej/
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ARJEN KIERTOTALOUS – LIITY MUKAAN SIVUSTOLLE 

Mikkelin seudulle on julkaistu uusi sivusto: arjenkiertotalous.fi  
  
Sivustolla on myös palveluhakemisto, johon voi liittyä mukaan kaikki alueen huolto- ja korjauspalve-
luita tarjoavat yritykset (pois lukien moottoriajoneuvoja korjaavat/ huoltavat). 

MIKKELIN SAVON SIIVET 5.5. 

Toukokuun 5. päivä järjestetään tapahtumapilottina ensimmäinen 
Savon Siivet -businesstapahtuma. Jatkossa tapahtuma on tarkoi-
tus järjestää vuosittain. Tapahtumalla tuodaan esiin Etelä-Savon 
potentiaalia yrittämisen paikkana ja alueen kaupunkeja tapahtu-
makaupunkeina. Tapahtumaan toivotaan erityisesti osallistujia 
eteläsavolaisista yrityksistä sekä seutua potentiaalisena etabloitu-
mispaikkana pohtivien joukosta.  
 
Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestetään torstaina 5. touko-
kuuta 2022. Päiväosuus on Mikkelin Teatterin tiloissa Savilahden-
kadulla. Päivä huipentuu verkostoitumistapahtumaan Bistro Hol-
vin tiloissa. Päivän ohjelmassa on mm. asiantuntijaesityksiä ja pu-
heenvuoroja. Päivän osuuteen osallistuminen on maksutonta 

(lounas omakustanteinen) ja iltaan on myynnissä rajallinen määrä illalliskortteja. Molempien osuuk-
sien lähtöselvitykset ovat avoinna osoitteessa: 
savonsiivet.fi  
facebook.com/savonsiivet 
instagram.com/savonsiivet 

PARASTA YRITTÄJYYDESSÄ ON VAPAUS J AVASTUU OMISTA ASIOISTA 

”Parasta yrittäjyydessä on vapaus ja  vastuu omista asioista” Oona kertoo. 
Esedun NY- yrittäjä Oona Salomaalle Mikkelin yrittäjien stipendi. 
 
Oona valmistuu tänä keväänä parturi-kampaajaksi ammattiopisto Esedusta. Hän 
on toiminut vuoden NY-yrittäjänä. Hän valitsi NY-yrittäjyyden, koska halusi 
kokeilla yrittäjyyttä jo opiskeluvaiheessa. Kampaamoalalle suurin osa valmistuu 
yrittäjiksi. NY-yrittäjyys on vuoden aikana entisestään vahvistanut tahtoa toimia 
juuri tällä alalla. Hän kokee saaneensa NY- yrittäjyyskurssilta paljon tietotaitoa 
yritystoiminnasta, sen suunnittelemisesta ja konkreettisesti sopimusyrittäjänä 
mikkeliläisessä kampaamo Hohteessa. Oona kokee saaneensa paljon tukea ja 

neuvoja myös kampaamon omistajalta. Eniten hän kokee oppineensa käytännössä yritystoimintaa 
pyörittäessä. 
 
Oona tuo puhuessaan useasti esiin miten tärkeää on asiakkaan tyytyväisyys ja hän kuvaa omaksi 
vahvuudeksi asiakaslähtöisen ja rauhallisen asenteen työskentelyssä. Asiakkaalle pitää tulla tunne, 
että olen nyt häntä varten.  

https://ecosairila.fi/kuluttajille/
http://savonsiivet.fi/
http://facebook.com/savonsiivet
http://instagram.com/savonsiivet
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Oona on vuoden aikana saanut mukavasti omia asiakkaita ja hän jatkaa valmistumisen jälkeen 
yrittäjänä.  Oona markkinoi somessa ja hänen töihinsä pääsee tutustumaan:  
 

Instagram: @hairby.oonasalomaa  
Instagram & facebook: @hiusstudiohohde 

 
 
 

 
Opettaja Taija Kangas kertoi valinnassa painottuneen muun muassa Oonan itsenäinen ja sitoutunut 
yrittäjyyden opiskelu ja työskentely. Tänä keväänä Esedu jakaa vuosi yrittäjänä ohjelmasta 36 
opiskelijalle todistukset. 
Lisätietoa NY-yrittäjyys ohjelmasta: https://vuosiyrittajana.fi/ 
 
Mikkelin yrittäjät jakaa stipendejä NY-yrittäjille ja haluaa olla tukemassa yrittäjyyskasvatusta 
kouluissa. Stipendit jaetaan Rantakylän peruskoululle, Mikkelin lukiolle ja ammattiopisto Esedun NY-
yrittäjille. Koulut päättävät itse stipendin saajat. 

KUULUMISIA KEHITYSYHTIÖSTÄ 

Tapahtumatoiminta on merkittävästi vilkastumassa koronarajoitusten poistumisen myötä. Myös yri-
tyksille on touko-kesäkuussa luvassa suuri määrä tilaisuuksia ja koulutuksia. MikseiMikkelin tapahtu-
mat löydät osoitteesta: https://mikseimikkeli.fi/tapahtumat/ 
  
Uuden EU-ohjelmakauden 2021–2027 aloitus on EAKR- ja ESR-linjojen osalta myöhässä kuukausia 
ja vaikuttaa viivästyvän edelleen. Tilanne aiheuttaa viivästystä uusien hankkeiden aloitukseen. Sen 
sijaan ELY:n yritysrahoitusten haku on käynnistynyt ja uusia yrityshankkeita on jo arvioinnissa. 
  
Mikkelin kaupunginvaltuusto teki kevään toisen tutustumiskäyntinsä mikkeliläisiin yrityksiin. Tällä 
kertaa vuorossa olivat Itä-Suomen Palvelutukku Oy, Bierkühl Oy, Matrel Oy ja Kantolan Rengas Oy. 
Timo Halosen johdolla tehdyillä vierailuilla käytiin avointa ja rakentavaa keskustelua yritysten tar-
peista ja toiveista. Seuraava vierailu suuntautuu keskiviikkona 11.5. Haukivuorelle. 
  
Mikkelin kaupunki on päivittänyt hankintakalenteriaan. Katso lisää tulevista hankinnoista ja osallistu 
hankintoihin kaupungin sähköisissä hankintakanavissa. Lisätietoa:  https://mikkeli.fi/sisalto/palve-
lut/elinkeinot/hankinnat 
  
Kaupunki on julkaissut ostolaskutietonsa vuodelta 2021 kaikkien selattavaksi. Tieto on tällä hetkellä 
Excel-muodossa, mutta kaupunki tuottaa tarkempaa analyysiä tiedoista alkuvuoden 2022 aikana. 
Katso tiedot: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat/ostolaskuaineistot 
  
Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Paakille on perustettu oma Twitter-tili, jossa keskustellaan ajan-
kohtaisista asioista ja päivänpolttavista aiheista. Timo löytyy Twitteristä nimimerkillä @mikseitimo 
  
Terveisin, 
  
JUKKA KUMPUSALO 
viestintäpäällikkö 
jukka.kumpusalo@mikseimikkeli.fi 
+358 44 794 5694 
www.mikseimikkeli.fi 

https://vuosiyrittajana.fi/
https://mikseimikkeli.fi/tapahtumat/
https://mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat
https://mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat
https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat/ostolaskuaineistot
mailto:jukka.kumpusalo@mikseimikkeli.fi
http://www.mikseimikkeli.fi/
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