ALLin Elinvoimalaskenta – webiinaari
Facebookissa 17.3.2015

Kooste kysymyksistä ja vastauksista / Martti Wilhelms
Kysymys 1: Miksi elinvoimalaskenta kannattaa tehdä / Mitä hyötyä siitä on?
- Elinvoimalaskenta kannattaa tehdä, jotta saadaan tieto nykytilanteesta, keskustan elinvoimasta /
elinkeinovoimasta. Pitää olla mittarit, jotta voidaan seurata kehitystä ja kehittämistoimien vaikutuksia.

- Parasta elinvoimalaskennassa on vertailtavuus (kun laskenta on tehty samalla menetelmällä) ja ennen
kaikkea vertailu itseensä, kun laskennasta tehdään päivitys kerran vuodessa.
Kysymys 2: Miksi elinvoimalaskenta pitää tehdä juuri tällä menetelmällä? Voiko tehdä itse?

-

-

Varmaan löytyy muitakin tapoja laskea ja arvioida elinvoimaisuutta. ALLin menetelmä on
yksinkertaisin, läpinäkyvä ja selkeä - paras?
Laskennan voi periaatteessa tehdä kynällä kartalle, mutta tulevan toukokuun EKK:n
yhteisjulkistukseen kelpuutetaan vain luotettavia ja "läpinäkyviä", digitaaliseen menetelmään
perustuvia tuloksia.
Liiketilojen kartoituksen voi toki tehdä itse, käyttäen ALLin mobiilisovellusta. Suosittelen kuitenkin,
että ensimmäinen laskenta tehdään yhdessä, jotta laskentakriteerit tulevat oikein ymmärrettyä.
Liiketilojen laskennan jälkeen pitää tehdä elävän keskustan rajaus EKK:n periaatteiden mukaisesti.

Laskenta-alueen rajaaminen oikein
on tärkeää päivittämisen kannalta
(Lahden aluerajaus 2015)

Kysymys 3: Kenen vastuulla on tietojen keräys ja päivitys?

-

Kuten sanottua, tiedot voi kukin kerätä itse (ks. kysymys 2), mutta luotettavinta olisi, että
alkukartoituksen rajauksineen (rajausta ei muuteta vuosittain) tekee sama henkilö. Sen sijaan
vuosipäivitykseen kannustan jokaisen tekemään itse!

Kysymys 4: Miksi "lauantaiyritykset" ovat niin tärkeitä?
-

-

Lauantai ovat "shoppailu"- ja "viihdepäiviä", jolloin keskustaan tullaan myös maakunnista asiakasmäärät suurimpia. Mitä enemmän lauantaina on liikkeitä, jotka palvelevat satunnaista
asiakasta, sitä elinvoimaisempi keskusta on.
JANNE VIITAMIES kommentoi: Minusta lauantaisin asiakkaita palvelevien yritysten määrän
laskenta ja sijoittumisen määrittely on ollut hyvä oivallus. Tietojen perusteella voidaan tehdä

paljon johtopäätöksiä. Tiedot on myös helppo kerätä ja niiden paikkansa pitävyys on
tarkastettavissa yhtä helposti. Lauantaiyritysten keskittyminen tietyille alueille osoittaa, missä
liikeydinkeskusta sijaitsee.
Kysymys 5: Mitä elinvoimalaskenta kertoo kaupunkikeskustasta?
-

-

Elinvoimalaskennan perusteella rajautuu "kuuma ydinkeskusta". Kuuma ydinkeskusta
muodostuu niistä kortteista / katusivuista, joissa on enemmän kuin puolet kuumia yrityksiä
(kuuma yritys = lauantaisin satunnaista asiakasta palveleva).
Elinvoimalaskenta on kuin "terveystarkastus", joka kertoo potilaan peruskunnon. Moni tarvitsee
jatkohoidoksi ”erikoislääkärin” palveluja : )

Kysymys 6: Miten tärkeää on vertailu? Onko tulokset pakko julkistaa, jos ei tilaaja halua?
-

Tärkeintä on oma seuranta ja itseensä vertailu, mutta siihenkin antaa perspektiiviä muiden
kaupunkien vertailuluvut. (Omien tietojen luovuttamisen voi tietenkin kieltää.)
Koska kaupunkien lähtötilanteet ovat erilaisia (on monikeskuksisia kaupunkeja,
maakuntakeskuksia, paikalliskeskuksia jne.), tulemme jatkossa kiinnittämään median huomiota,
ei niinkään peruslukuihin, vaan siihen muutokseen, miten kaupunki on kuluvan vuoden aikana
kehittynyt. Tähän päästään vasta kun kertyy seurantatietoa (v. 2017).

JANNE VIITAMIES: Saavatko laskennan teettävät kaupungit kaikkien muidenkin kaupunkien
data-aineiston käyttöönsä omia analyysejaan varten?
-

Hyvä kysymys Janne! Kaupungit saavat käyttöönsä numeraalisen aineiston (luvut exceltaulukossa). Sen sijaan kartta-aineisto on vain kaupungin sisäiseen käyttöön. Toki voi aina
pyytää materiaalia suoraan naapurilta!

Kysymys 7: Milloin on oikea aika aloittaa elinvoimakartoitus?
-

-

Muutosten vertailua voidaan tehdä vasta sitten kun kertyy seurantatietoa! Moni on sanonut, että
nyt ei kannata tehdä, kun meillä on suuria muutoksia tulossa (esim. uutta kauppakeskusrakentamista) - väärin! Jotta muutosten vaikutuksia elinvoimaan voidaan havaita, pitää laskenta
aloittaa heti!
Elinvoimalaskenta pyritään tekemään ns. normi-sesonkina, välttäen kesä- ja jouluaikoja. EKK:n
julkistukseen (toukokuun lopussa) kelpaavat tiedot eivät saisi olla yli puoli vuotta vanhoja.

Kysymys (käyttäjältä Pohjois-Suomesta): Harjoittelijamme alkaa päivittää liiketilatietoja. Voiko
tietoja päivittää PC:llä, vai pitääkö olla tabletti?
-

Periaatteessa voi päivittää PC:llä:http://kortteliapp.herokuapp.com/#/app/map Päivittäminen on
kuitenkin helpompaa tabletilla tai vaikka isonäyttöisellä puhelimella!
Ennen kuin aloitatte päivittää, kannatta ottaa printit vanhasta tiedoista talteen! Ja itse suosisin,
että pyydätte tyhjentämään karttapohjan ennen päivitystä - muuten on vaikea hahmottaa, mikä
on päivitetty, mikä taas vanha tieto! (Yhteystieto ylläpitoon: eeli.reilin@silmusoftware.com)

JOHANNA RUOTSI: Saako ALLin järjestelmään viedyistä liikkeistä nimilistausta/luetteloa?
-

Nimilistauksen saa linkin takaa excel-taulukkomuotoisena. (Laitan kysyjälle linkin suoraan,
koska tässä ei ole mitään salasanasuojausta)
Näitä ALLin erilaisia ominaisuuksia on saatavissa, mutta suurin osa on vielä ns. raakadatamuotoisia. Sovellusta kehitetään käyttäjäystävällisempään suuntaan, sitä mukaa kun resursseja
on - resurssit karttuvat vain ja ainoastaan käyttäjien lisenssimaksuista.

Avoimella Facebook-sivulla ALLin elinvoima, voi jatkossakin kysyä elinvoimalaskennasta!
Tiedustelut myös: martti.wilhelms@salokorpi.com (p. 050-538 4334)

