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1. HANKKEEN TIIVISTELMÄ
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen –hanke toteutettiin Saarijärven-Viitasaaren
seudulla. Alue käsittää kahdeksan kuntaa. Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa seudun
kuntien nykyistä markkinointia ja selvittää perustaa uudentyyppiselle, seudulliselle, markkinointiyhteistyölle.
Hankkeeseen osallistettiin kuntien lisäksi seudun kehittämisyhtiöt, yhdistykset ja yritykset
sekä kuntalaiset. Markkinointia ja seudun tunnettuutta selvitettiin hankkeen aikana toteutetulla markkinointiresurssikartoituksella ja tunnettuustutkimuksella. Hankkeesta saatujen tulosten pohjalta seudun kunnat sekä eri toimijat seudulla voivat pohtia markkinoinnin
tulevaisuutta: resurssointia, organisointia sekä toteutus- ja toimintatapaa.
a. Hankkeen toteuttaja ja seurantaryhmä
Hankkeen toteutti Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankevetäjänä toimi yrityskehittäjä/viestintävastaava Jenni Leppilahti, jonka kokonaistyöpanoksesta 80 %
käytettiin hankkeen toteuttamiseen. Hankkeella oli nimetty seurantaryhmä, joka
koostui seudun eri alojen toimijoista:
• puheenjohtaja Janne Kinnunen, Viitasaaren kaupunki, Saarijärven-Viitasaaren seudun seutujohtoryhmän puheenjohtaja 2018 (seutuedustaja)
• Pirjo Grönholm-Paananen, Saarijärven-Viitasaaren seudun seutuedustajiston
puheenjohtaja (seudun luottamushenkilöiden edustaja)
• Katja Valkola, Saarijärven kaupungin valtuuttama edustaja
• Anne Hakkarainen, seudun matkailuyritysten edustaja/Kivijärvi
• Jasmine Sepponen, Kehittämisyhtiö Witas Oy:n edustaja (kehittämisyhtiöiden
edustaja/matkailu)
• Juha Järvi, Peloton-ryhmän puheenjohtaja (teollisuusyritysten edustaja)
• Anna Jaurakkajärvi, Saarijärven-Viitasaaren seudun seutukoordinaattori
• Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus (rahoittajan edustaja)
• Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy (hallinnoijan edustaja)
Seurantaryhmä kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa. Hankevetäjä raportoi
tuloksista ja hankkeen etenemisestä pääasiassa seurantaryhmälle, mutta esitti
hanketuloksia myös erikseen seudun johtoryhmälle sekä seutuedustajistolle. Lisäksi
hankevetäjä teki vuosittaiset hankeseurantaraportit MaVin Hyrrä-tietojärjestelmään.
b. Hankkeen nimi
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen, hanketunnus: 49413
c. Yhteenveto hankkeesta
Saarijärven-Viitasaaren seudun Seutustrategia 2020 tavoitteena on selvittää seudun
toimijoiden yhteinen tahtotila seudullisen imagon tai brändin muodostamiselle, joka

3

VETOVOIMAA POHJOISEEN KESKI-SUOMEEN
LOPPURAPORTTI
voisi tuoda seudulle uudenlaista toimintaa, tunnettuutta ja markkinointinäkyvyyttä
ja onnistuessaan lisätä seudun vetovoimaa ja elinvoimaa. Vetovoimaa pohjoiseen
Keski-Suomeen –hanke suunniteltiin selvittämään tätä kokonaisuutta. Hankkeeseen
osallistuivat kaikki seudun kahdeksan kuntaa: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.
Hankkeella oli kolme päätavoitetta: 1. tehdä seudun nykymarkkinointia ja sen resursseja selvittävä markkinointiresurssikartoitus, 2. tehdä seudun tämänhetkistä tunnettuutta mittaava tunnettuustutkimus ja 3. selvittää seudun toimijoiden tahtotila
yhteisen seudullisen brändin ja imagon luomiselle sekä yhteisen seutumarkkinoinnin
aloittamiselle. Markkinointiresurssikartoituksen avulla selvitettiin seudun toimijoiden nykyisiä markkinointiresursseja ja –toimintaa sekä kartoitettiin yhteistä
tahtotilaa seudullisen brändin muodostamiselle. Tunnettuustutkimus, jossa selvitettiin seudun valtakunnallista tunnettuutta, toteutettiin hankkeen ulkopuolisen
toteuttajan toimesta ostopalveluna. Näistä kartoituksista saatavien tulosten valossa,
seudun toimijat voivat tehdä ratkaisuja siitä, kuinka markkinointia ja seudun tunnettavuutta voitaisiin parantaa, tehtäisiinkö sitä jatkossa yhteistyössä ja löydettäisiinkö
sitä kautta resurssitehokkuutta ja parempaa viestintää, joka toimisi nykyiseen verrattuna tehokkaammin ja toisi seudun vetovoimaisuutta ja elinvoimaa paremmin esille.
Hankkeen aikana selvitettiin myös seudun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja
uhat (SWOT) sekä toteutettiin benchmarkingmatka Kotkan-Haminan seudulle, josta
haettiin hyviä vinkkejä ja käytäntöjä seutumarkkinoinnin organisointiin ja työhön.
Tulevaisuuden markkinointia valotettiin Tulevaisuuden Megatrendit –tapahtumassa,
jossa haettiin heikkoja signaaleja ja ajatuksia siihen, mitä tulevaisuuden kehittämistyön rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon maailmalla tapahtuvien ja olemassa olevien ilmiöiden osalta.
Hanke esittäytyi ja haastatteli kuntalaisia kolmessa eri tapahtumassa (Yhdessä Enemmän/Saarijärvi, Elämää maaseudulla/Pihtipudas ja Keksintöjen Viikko/Viitasaari)
keräten näin tietoa seudun kuntien tunnettuudesta ja vetovoimatekijöistä seudun
asukkaiden näkökulmasta.
Hankkeen aikana lähestyttiin niin seudun asukkaita, kesäasukkaita, kunnanjohtajia,
luottamushenkilöitä, kehittämisyhtiöiden työntekijöitä, yrityksiä, yhdistyksiä kuin
seudun ulkopuolella asuvia suomalaisia ja yrityspäättäjiä. Hankkeen avulla on saatu
selville niin seudun sisäistä kuin ulkoista tunnettuutta, vetovoimatekijöitä sekä
puutteita, joihin jatkossa panostamalla seudun vetovoimaa voidaan markkinoinnin
näkökulmasta edelleen parantaa.
Hanke kesti noin vuoden, alkaen 1.10.2017 ja päättyen 28.2.2019.
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d. Hankkeen rahoitus ja toteutuneet kustannukset
Hanke sai rahoitusta 90 % Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta
(Eurooppa investoi maaseutualueisiin), lopusta rahoituksesta vastasivat seudun kunnat. Hankkeen kokonaisbujetti oli 97 308,00 €. Hankkeen toteutumisprosentti oli
87,24 %.
Yhteenveto hankkeen kuluista ja maksuosuuksista

Palkat
Vuokrat
Ostopalvelut
Flat rate

Rahoitus 1. Maksatus 2. Maksatus
Yhteensä
56 700,00 € 16 683,83 € 34 089,54 € 50 773,37 €
2 000,00 €
470,32 €
470,32 €
25 000,00 €
21 460,17 € 21 460,17 €
13 608,00 €
4 004,12 €
8 181,48 € 12 185,60 €

Yhteensä

97 308,00 €

20 687,95 €

64 201,51 € 84 889,46 €

87,24

EU + valtio
Muu

87 577,20 €
9 730,80 €

18 619,15 €
2 068,79 €

57 781,36 € 76 400,51 €
6 420,15 € 8 488,95 €

87,24
87,24

Yhteensä

97 308,00 €

20 687,95 €

64 201,51 € 84 889,46 €

87,24

Hanke pysyi annetussa budjetissa.

TOT %
89,55
23,52
85,84
89,55
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2. HANKKEEN TAVOITTEET
Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita parantamalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä hankealueella.
Hanke on osa Saarijärven-Viitasaaren seutustrategiaa 2020, jonka yhtenä painopistealueena
on toimintaympäristön kehittäminen mm. aluemarkkinoinnin keinoin. Seudullisina
tavoitteina aluemarkkinoinnin suhteen strategiassa on määritelty:
1. rakennetaan yhteinen seutubrändi ja markkinointisuunnitelma
2. teemme aktiivisesti ammattimaista paikallista ja seudullista markkinointia
3. seudullamme on vetovoimaiset kuntakeskukset
Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtenä toimenpiteenä mainitaan alue- ja matkailumarkkinoinnin sekä viestinnän tekeminen seutubrändin mukaisesti ammattimaisesti, ml. yritysten
sijoittumispalvelut.
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen –hankkeen tavoitteena oli selvittää, onko Saarijärven-Viitasaaren seudulla edellytyksiä yhteiselle, koko seutukunnan kattavalle imagon
luomiselle, joka ei kuitenkaan syrjäyttäisi tai toimisi päällekkäin jo olemassa olevien vahvojen matkailubrändien kanssa. Tavoitteena on löytää imago, joka hyödyttäisi matkailua
laajemmin muitakin toimialoja, jotta sitä voitaisiin hyödyntää työvoiman ja yritysten
houkuttelussa. Tarkoituksena on houkutella niin julkinen kuin yksityinenkin kenttä mukaan
aluekehittämiseen ja aktivoida eri toimijoiden yhteistä tahtotilaa ja edellytyksiä yhteiselle
imagolle. Seutukunnan markkinointia halutaan tehdä suunnitellummin ja pitkäjänteisemmin, strategisesti. Tämän onnistuminen vaatii, että kaikki seudun kunnat ovat mukana yhteisen imagon luomisessa ja panostavat yhteiseen viestiin ja markkinointiin. Onnistumisen
edellytys on myöskin seudullinen tahtotila. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin paikallista,
alueellista kuin maakunnallista kehittämistyötä.
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3. HANKKEEN TOTEUTUS
Hankesuunnitelmassa määriteltyjä toteutettavia tehtäväkokonaisuuksia olivat mm. markkinointiresurssikartoituksen ja tunnetttuustutkimuksen tekeminen, seminaarien ja työpajojen
järjestäminen, SWOT-työpaja, asiakasraatien ja –palautteiden keruu sekä benchmarkingmatkan ja Tulevaisuuden Megatrendit –tilaisuuden järjestäminen.
a. Markkinointiresurssikartoitus #SEUTUHAASTE (toteuttamisväli tammi-elokuu 2018)
Markkinointikartoituksen avulla kerättiin tietoa seudulla tapahtuvasta tämänhetkisestä
markkinoinnista, sen resursseista, organisointitavasta, haasteista, SWOT-analyysistä,
käytetyistä visuaalisista ilmeistä jne. Kartoituksella haluttiin muodostaa kokonaiskuvaa
siitä, miten eri toimijat seudulla tällä hetkellä itseään markkinoivat ja minkälaisilla resursseilla markkinointia tehdään. Kartoitus tehtiin haastattelemalla sekä sähköisellä kyselyohjelmalla (Questback Essentials). Kysely tehtiin eri kohderyhmille. Kohderyhminä olivat:
• seudun kuntien johtajat, 8 kpl vastauksia
• kehittämisyhtiöiden edustajat, 4 kpl vastauksia
• seudun luottamushenkilöt, 45 kpl vastauksia
• seudun yrittäjät, 30 kpl vastauksia
• seudun yhdistykset, 20 kpl vastauksia
• seudun asukkaat ja kesäasukkaat, 37 kpl vastauksia.
Yhteensä markkinointiresurssikartoitukseen saatiin eri toimijoilta 144 vastausta. Kuntien
ja kehittämisyhtiöiden osalta vastaukset ovat hyvinkin relevantteja. Muiden vastaajien
osalta kokonaisvastausmäärät jäivät pieniksi.
Kartoituksen onnistumisen takia oli oleellista, että kunnat ja kehittämisyhtiöt
haastateltiin kasvotusten. Haastattelemalla myös yrityksiä ja yhdistyksiä olisi varmasti
saatu niiltäkin osin suurempi vastausmäärä. Haasteita haastatteluille asetti kuitenkin
haastatteluaikataulujen yllättävän vaikea ja aikaavievä yhteensovittaminen sekä seudun kuntien välillä vallitsevat kohtalaiset etäisyydet. Niinpä seudun kuntien luottamushenkilöiltä, yrityksiltä, yhdistyksiltä kuin kuntalaisilta ja kesäasukkailta markkinointikartoitus tehtiin sähköisellä kyselylomakkeella.
Sähköinen kyselylomake lähetettiin yrityksille kehittämisyhtiöiden sähköpostiosoitteistojen kautta, yhdistyksien
yhteystietoja kerättiin netin välityksellä ja kuntalaisille ja
kesäasukkaille suunnattu kysely julkaistiin seudulla
ilmestyvissä kesälehdissä Viispiikkisen ja Sampon kesälehdet
31.5.18 ja Viitasaaren seudun kesälehti 6.6.18. (koko 82x134).
Lisäksi kuntalaisia ja kesäasukkaita kehoitettiin vastaamaan
kyselyyn myös kuntien kotisivuilla olleen kyselylinkin kautta.
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b. Tunnettuustutkimus (toteuttamisväli heinä-lokakuu 2018)
Hankkeen yksi tärkeimmistä ja nykytilan markkinointia analysoivimmista toimenpiteistä
oli seudun tunnettuustutkimuksen tekeminen. Tunnettuustutkimus tehtiin ostopalveluna ja toteuttajaksi tarjouspyyntöjen mukaan valikoitui Taloustutkimus Oy, tutkimuspäällikkönä Timo Myllymäki.
Tutkimus toteutettiin 3.-7.8.2018 Taloustutkimuksen oman internetpaneelin
välityksellä. Tutkimuksessa tavoiteltiin 1000 vastaajaa, joista 900 kansalaista ja 100
yrityspäättäjää. Molempien osalta tavoitteet toteutuivat, kun vastauksia saatiin 1200,
joista 116 oli yrityspäättäjiä (pk-yritykset Saarijärven-Viitasaaren seudun lähimaakunnista) ja 1084 kansalaisia. Vastaajat olivat 18-80 –vuotiaita, taustoiltaan erilaisista
talouksista ja ammattiryhmistä (nuoret aikuiset, lapsiperheet, eläkeläiset, työssäkäyvät
sekä työttömät). Sukupuolet huomioitiin vastauksissa tasaisesti. Vastauksissa painotettiin Saarijärven-Viitasaaren seudun ja Keski-Suomen maakunnan lähimaakuntia,
mutta otantaan otettiin mukaan vastaajia myös Etelä- ja Pohjois-Suomesta.
Kyselyn kysymykset koostettiin yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa. Kyselyssä haluttiin vastauksia seuraaviin asioihin:
• seudun spontaani tunnettuus
• seudun autettu tunnettuus
• mielikuvat ja brändilupaus
• seudun kiinnostavuus
• markkinointikanavat ja –keinot
Kysely toteutettuun kvantitatiivisena. Tulokset on esitetty tulosraportissa ensisijaisesti
lukuina. Tutkimus sisältää myös kymmenkunta avointa kysymystä vastauksineen.
Tutkimuksen tuloksia esiteltiin mm. Viitasaaren Lennättimessä järjestetyssä seudun
toimijoiden työpajassa 30.10.2018. Tuloksia oli tilaisuudessa esittelemässä Taloustutkimus Oy:n tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, joka vastasi heidän osaltaan tutkimuksen
laatimisesta ja toteutuksesta.

8

VETOVOIMAA POHJOISEEN KESKI-SUOMEEN
LOPPURAPORTTI
c. Seudun SWOT-analyysi (toteutumisaika tammi-elokuu 2018)
Hankkeen SWOT-analyysin (S=strengths, W=weaknesses, O=opportunities, T=Threaths)
tekeminen suoritettiin markkinointiresurssikartoituksen yhteydessä tehdyn sähköisen
kyselyn ohessa. Hankkeessa tehty seudun SWOT-analyysi perustuu täysin sähköisesti annettuihin vastauksiin, joita resurssikartoituksessa saatiin 144 kpl.
Koska kunnittaiset vastausprosentit jäivät suhteellisen pieniksi, eikä niiden perusteella
voida tehdä yleistyksiä, on vastauksista koostettu ainoastaan yksi, koko seudun käsittävä
SWOT. Näin ollen SWOT-analyysi palvelee myös paremmin hankkeen tarkoitusta, yhteisen mahdollisen seutubrändin ja imagon rakentamista ja yhteisen näkemyksen
muodostamista. SWOT-analyysiä voidaan toki hyödyntää sellaisenaan myös yksittäisen
kunnan markkinointia mietittäessä, sillä seudun kunnat ovat hyvinkin samankaltaisia.
Seudun SWOT analyysi on tehty Word Art-sanapilviohjelmaa käyttäen.
SEUDUN VAHVUUDET (strengths)
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SEUDUN HEIKKOUDET (weaknesses)
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SEUDUN MAHDOLLISUUDET (opportunities)
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SEUDUN UHAT (threaths)
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Seudun toimijoiden vastauksissa nousi yhtenä vahvuutena ylitse muiden seudun luonto
ja siihen liittyvät asiat, kuten matkailu ja sen kehittäminen sekä rauhallisuus, puhtaus,
hiljaisuus jne. Myöskin palvelutarjonnan koetaan olevan riittävää ja monipuolista.
Seudun uhat ja heikkoudet ovat läpileikkaus valtakunnallisestikin todetuista ongelmista,
jotka liittyvät pitkälti kaupungistumiseen, väestön vähenemiseen ja ikärakenteen
vääristymiseen. Myöskin kuntien vähenevät resurssit ja talous aiheuttavat huolta
vastaajissa.
Vastauksista on myös luettavissa eri toimijoiden huoli seudun vetovoimasta ja kehittymisestä. Seudun toimijat kilpailevat edelleen liikaa keskenään vaikka yhteistyön kehittämisestä ja tehostamisesta voisi löytyä se kaikkia hyödyttävä kilpailuvaltti, joka resurssitehokkaasti toteutuessaan voisi edistää seudun tunnettuutta ja kehittymistä eteenpäin.
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d. Haastattelut tapahtumissa (toteutamisväli maalis-lokakuu 2018)
Hankkeen puitteissa vierailtiin kolmessa eri seudun messutapahtumassa:
1. Yhdessä enemmän –messut Saarijärvellä 9.3.2018
2. Elämää maaseudulla –messut Pihtiputaalla 5.-6.5.2018
3. Keksintöjen Viikko –tapahtuma Viitasaarella 5.-6.10.2018
Tapahtumissa esiteltiin hankkeen toimintaa ja tuloksia sekä haastateltiin ihmisiä
hankkeen tiimoilta. Tapahtumissa oli jaossa hankkeesta kertova tiedote, infoa
hankkeessa saaduista tuloksista sekä kyselylomake, johon tapahtumavieraat pystyivät
antamaan oman mielipiteensä, koskien seudun kuntien tunnettuutta.
Yksinkertaisessa lomakkeessa kysyttiin seudun kuntien spontaania tunnettuutta, eli
“mitä tulee ensimmäisenä mieleen seudun kunnista” sekä pyydettin vastaajaa, niin halutessaaan, antamaan oma mielipiteensä seudun markkinoinnin kehittämiseen.
Hankkeen osastolla pystyi jättämään erillisille A4-seutuhaaste-lapuille oman mielipiteensä myös siitä, mitkä ovat seudun vetovoimatekijöitä.
Vastauksia kyselyyn saatiin seuraavasti: Yhdessä enemmän –messut 18 kpl, Elämää
maaseudulla –messut 13 kpl ja Keksintöjen Viikko –tapahtuma 9 kpl. Yhteensä 40
vastausta.
Yhdistämällä markkinointiresurssikartoituksessa kuntalaisilta ja kesäasukkailta saadut
spontaanit tunnettuusvastaukset näihin tapahtumissa kerättyihin vastauksiin, on
hankkeessa saatu koottua 77 vastauksesta jokaiselle seudun kunnalle oma sanapilvi,
jossa on esitetty seudun asukkaiden ja kesäasukkaiden toimesta kuntien vahvuuksia/vetovoimatekijöitä/tunnettuuutta. Mitä suurempi sanapilvessä on kysymysmerkin koko,
sitä vähemmän kunnasta tuli vastaajille mitään mieleen. Vastaavasti, mitä suuremmalla
teksti on esillä kuvassa, sitä enemmän kyseinen asia sai mainintoja ja sitä tunnetumpi
asia seutukuntalaisille on.
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e. Työpajat ja tilaisuudet (toteuttamisväli lokakuu 2018-helmikuu 2019)
Hankkeen toimenpiteinä järjestettiin kaksi erillistä tilaisuutta, yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa:
1. Saarijärven-Viitasaaren seutu, matka tuntemattomasta tunnettuun alkaa:
yhteinen visio - yhteinen tulevaisuus? 30.10.2018, Lennätin, Viitasaari
2. Tulevaisuuden Megatrendit –tilaisuus 20.2.2019 Wanhat Wehkeet, Karstula
Yhteinen visio-yhteinen tulevaisuus –tilaisuuteen osallistui 49 seudun toimijaa.
Tilaisuuden järjestämiseen osallistui myös Maaseudun Sivistysliitto, Hyvän mielen teot,
yhteiset talkoot –hankkeen tiimoilta. Kutsu julkaistiin seudullisessa Uutta Virtaa –
lehdessä 18.10.2018 ja kutsua jaettiin aktiivisesti seudun eri toimijoiden sähköposteihin
sekä kuntien kirjaamojen kautta.
Tilaisuudessa kerrottiin Vetovoimaa-hankkeen markkinointiresurssikartoituksen ja tunnettuustutkimuksen tuloksia, peilattiin tuloksia tilaisuuteen osallistuneiden kesken ja
suunniteltiin ja visioitiin sitä, kuinka seudun nuoret voitaisiin jatkossa osallistaa mukaan
paremmin seudun kehittämiseen. Seudun väestö vanhenee, vetovoima ja elinvoima
hiipuu. Nuoria tarvitaan mukaan päätöksentekoon. Tarvitaan aikuisten lupauksia
nuorten ottamisesta mukaan kehittämiseen sekä konkreettisia tapoja ja keinoja, kuinka
tämä tapahtuu.
Asioita pohdittiin seutukunnan näkökulmasta niin työpajoissa kuin erilaisia sähköisiä
työkaluja (KAHOOT!-peli ja sanapilvi) hyödyntämällä. Tilaisuuden lopuksi tehtiin lupauksia siitä, kuinka nuoret voidaan jatkossa ottaa mukaan seudun kehittämistyöhön.
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Tulevaisuuden Megatrendit –tilaisuudessa 20.2.2019 mietittiin seudun tulevaisuutta
tunnistettavissa olevien megatrendien uhkien ja mahdollisuuksien näkökulmasta, sekä
kehiteltiin tulevaisuuden tuotteita ja palveluita, joita voitaisiin käyttää seudun kehittämistyössä.
Tilaisuuden pääesiintyjä oli tulevaisuustutkija, tietokirjailija Elina Hiltunen, joka vastasi
tilaisuudessa megatrendien ja heikkojen signaalien esilletuomisesta. Tilaisuudessa
esiteltiin myös seudulla alkanut uusi hanke, Tulevaisuuden tekijät, jossa nuoria
innostetaan kertomaan omista mielipiteistään ja asioista, jotka heille ovat tärkeitä ja
kannustamaan heitä osallistumaan seudun kehittämistyöhön. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Päivi Hakkarainen. Hanke on omiaan jatkamaan nuorten ja seudun eri
toimijoiden välistä yhteistyötä seudun kehittämisen eteen. Tilaisuudessa käytiin läpi
myös Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen –hankkeen keskeisimmät tulokset.
Tilaisuus oli hankkeen päätöstilaisuus ja sinne osallistui yhteensä 39 seudun toimijaa.
Tilaisuutta markkinoitiin hankkeen kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä sähköpostitse
kuntien kirjaamojen kautta ja suoraan seudun eri toimijoille.
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f. Benchmarkingmatka (toteuttamisväli toukokuu 2018-helmikuu 2019)
Hankkeen yksi oleellinen toimenpide oli tutustumismatkan järjestäminen sellaiselle
seudulle tai alueelle, jossa toteutetaan jo seudullista markkinointia useamman kunnan
yhteistyönä. Tutustumiskohteeksi valikoitui Kotkan-Haminan seutu, jossa on vuodesta
2011 lähtien tehty seudullista markkinointia varsinkin matkailun osalta, mutta jossa
myöhemmin saman brändin alle on yhdistetty myös investoreiden ja elinkeinojen sekä
osaavan työvoiman saamisen huomioiva markkinointi. Kotkan-Haminan seudun
tämänhetkinen brändi on “Raw by nature”, “Luonnostaan vahva” –nimistä slogania ja
mielikuvaa esittävää.
Kaksipäiväinen tutustumismatka toteutettiin 13.-14.2.2019 ja matkalle osallistui 23
seudun toimijaa. Mukana oli myös ilahduttavasti neljä viitasaarelaista nuorisovaltuuston
edustajaa tuomassa esille nuorison näkemyksiä ja ajatuksia käsiteltävistä aiheista. Tutustumismatka sisälsi tutustumista Kotkan kaupunkiin ja sen tunnetuimpiin vierailukohteisiin sekä tutustumisen seudullisen kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimintaan ja varsinkin
seutumarkkinointiin. Tutustumismatka oli osa hanketoimenpiteitä, joten se oli osallistujille maksuton. Matkaa markkinoitiin hankkeen kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä
sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta sekä suoraan seudun eri toimijoille.
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g. Hankkeen viestintä
Hankkeelle luotiin omat alasivut hallinnoijan, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n kotisivujen alle, osoitteeseen www.karstulanseutu.fi Kotisivuilla kerrottiin hankkeen taustat
ja tavoitteet sekä yhteystiedot. Sivuille kirjattiin myös ajankohtaiset, hankkeessa tapahtuvat asiat.
Hankkeelle luotiin omat Facebook-sivut nimellä Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen.
Hankkeen Facebook-sivuja käytettiin aktiivisesti niin hankkeen omien tilaisuuksien ja
tapahtumien markkinoinnissa kuin myös tiedotettaessa hankkeeseen oleellisesti liittyvistä uutisista ja ilmiöistä, joita uutisoitiin lehdissä tai muussa mediassa. Myös Facebook-sivuilla avattiin hankkeen taustoja ja tarkoitusta. Hanke keräsi toimintansa aikana
126 sivun tykkääjää ja 129 sivun uutisten seuraajaa. Hanke oli esillä myös Instagramissa,
käyttäjätilillä @saviseutu, jossa hanke keräsi 91 seuraajaa.
Hankkeen viestinnässä hyödynnettiin paikallislehtiä sekä maakuntalehti Keskisuomalaista. Hankkeen aikana tehtiin viisi lehdistötiedotetta hankkeen tarkoituksesta ja
tuloksista. Hanke sai näkyvyyttä ainakin seuraavissa lehdissä: Viispiikkinen, Sampo,
Ykköset, Saarijärveläinen, Torstai, Keskisuomalainen ja Uutta Virtaa –teemalehti.
Hankkeesta oli juttua myös radiossa YLE Radio Keski-Suomen uutisissa sekä Kyyjärven
NopolaNewsissä.
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Hanke kertoi markkinointiresurssikartoituksen aikana tehtyjä havaintoja aktiivisesti niin
julkaisemlla tekstipäivityksiä Facebook-sivuilla kuin myös tekemällä videoklippejä, vlogeja, haastattelujen herättämistä ajatuksista.
Hanke osallistui myös Pohjois-Savon HighwaySavon järjestämään “terveisetvataselle –
haasteeseen, jossa Maaseutuverkosto keräsi tietoa hankkeista, jotka ovat saaneet
maaseuturahastosta tukea johonkin hankeeseensa. Vetovoimaa-hanke otti osaa
haasteeseen videoklipin muodossa.
Kaikki hankkeen aikana julkaistu videomateriaali on katsottavissa hankkeen Facebooksivuilla. Facebook-sivuilta löytyy myös kaikki materiaali, joka hankkeen aikana on julkaistu.
Hankkeen viralliset raportit, kuten tulosyhteenvedot markkinointiresurssikartoituksesta
ja tunnettuustutkimuksesta löytyvät hankkeen kotisivuilta, osoitteesta www.karstulanseutu.fi

Tutustu Vetovoimaa-hankkeen
tuloksiin ja toteutukseen videoklippien ja kuvien muodossa hankkeen
FB-sivuilla Vetovoimaa pohjoiseen
Keski-Suomeen
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4. TULOKSET JA VAIKUTUKSET
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen –hankkeen avulla saatiin paljon markkinointityötä ja
sen resurssointia avaavaa materiaalia, jonka pohjalta seudun kuntien on hyvä lähteä
miettimään ja suunnittelemaan seudun markkinoinnin jatkoa.
a. Seudun markkinoinnin nykytila ja haasteet
Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnat ja kunnanjohtajat ovat hyvin tietoisia markkinoinnin nykytilan haasteista. Markkinointiresurssikartoituksen yhteydessä tehdyissä
kunnanjohtajien haastatteluissa nousi esille joka kunnan osalta samantyyppisiä haasteita
ja ne voidaan jaotella seuraavasti:
1. Markkinoinnin suunnittelemattomuus: kunnat toteuttavat markkinointia
hyvin pitkälti vakiintuneiden toimintatapojen pohjalta eikä markkinointia niinkään ohjaa mikään suunnitelma. Vain kahdella seudun kunnista on voimassa oleva markkinointisuunnitelma.
2. Osaaminen/ammattitaito: yhdessäkään seudun kunnista ei haastatteluhetkellä ollut viestinnästä ja markkinoinnista vastaavaa henkilöä vaan kunnan
markkinointi ja viestintä on hajautettu eri virkamiehille kuntaorganisaation
sisällä. Koska viranhaltijat ja työntekijät tekevät markkinointityötä oman
työnsä ohessa, ei henkilöstön koulutus välttämättä tue markkinointityön
tekemistä, ts. markkinointialan koulutusta ei löydy taustalta. Kehittämisyhtiöiden osalta tilanne on parempi. Siellä markkinointi- ja
viestintätehtäviä tekevän henkilökunnan taustalta löytyy markkinointialan
tutkintoja ja koulutusta.
3. Markkinointi on paikallista: seudun kuntien tekemä markkinointityö on
pääosin paikallista ja keskittyy kuntalaisille ja kesäasukkaille tehtävään markkinointiin. Markkinnointikanavina käytetään paljon oman levikkialueen
paikallislehtiä, sosiaalista mediaa, ulko- ja liikennemainontaa sekä verkkomainontaa.
4. Seuranta: kunnissa on käytössä vähän mittareita tai erillisiä seurantajärjestelmiä markkinoinnin mittaamiseksi ja seuraamiseksi. Perinteisimmät mittarit
ovat ns. kunnan yleiskuvassa tapahtuvia muutoksia mittaavia, kuten
asukasluvun kehitys, tonttimyynti, matkailija- ja osallistujamäärät tapahtumissa jne.
5. Seudulla on vähintään kahdeksan eri viestiä: seudun jokainen kunta tekee
tällä hetkellä markkinointia itsenäisesti. Matkailun osalta ns. Witas-alue on
yhdistänyt voimiaan ja markkinoi neljän kunnan aluetta Lomaseutu-brändillä.
Saarijärven-Viitasaaren seudun yleisilme on kovin rikkonainen, eikä seudulla
ole mitään yhteistä ilmettä, joka kuvastuu hyvin esimerkiksi seudulla julkaistavissa yhteismainoksissa.
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Yllä olevassa kuvassa on esimerkki
seudun kuntien ja eri toimijoiden
yhteismainoksesta. Viesti
itsessään on ihan hyvä ja oikea,
mutta välittyykö se selkeästi?
Ilmoituksessa on yhteensä 15
logoa, joista 10 on seudun toimijoita.
Viereisessä kuvassa on seudun
brändi-ja tuotevalikoimaa. Tällä
hetkellä voidaan todeta, että
seudun ulkopuolisille alueille
seutu näyttäytyy näin, koska
seudulla ei ole mitään yhtenäistä
linjaa tai brändiä, jolla se voisi
erottua seudun ulkopuolelle.
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Seudun kunnat ja kehittämisyhtiöt käyttävät markkinointiresurssikartoituksen mukaan
arviolta yhteensä 366 272 € vuodessa erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Summa
sisältää kaiken markkinoinnin (matkailu-, elinkeino-, tapahtuma-, imago-, jne). Arvioitu
työmäärä markkinointiin samojen vastaajien osalta on henkilötyövuosina mitattuna noin
4,8. Vaikka resurssien voitaisiin arvioida olevan kohtuulliset markkinoinnin toteuttamiseksi kunnissa, asettavat edellämainitut haasteet omat ongelmansa, kun mitataan
markkinoinnin tuloksellisuutta ja onnistumista.
b. Seudun tunnettuus
Seudun markkinoinnilliset haasteet tällä hetkellä kuvastuvat hyvin myös hankkeessa toteutetun tunnettuustutkimuksen tuloksissa. Tutkimuksessa lähdettiin selvittämään viittä
eri osa-aluetta:
1. Seudun spontaani tunnettuus
Seudun osaa sijoittaa Suomen kartalle nimen perusteella kolmasosa suomalaisista. Ensisijaisesti seudusta ei tule vastaajille mieleen mitään. Toissijaisina
vastauksina tuodaan esille luontoa, järviä ja vesistöjä, Keski-Suomea ja Saarijärven Paavo. Seudun nähtävyyksistä tai tekemisen mahdollisuuksista ensisijaisesti ei ole mitään tietoa. Toissijaisesti esille nousee luontoon liittyvää aktiviteettia, kuten veneily, matkailu, kalastus ja mökkeily. Myös mielikuva
seudun sijainnista liitetään keskelle Suomea ja luontoon. Seudun yrityksiä ei
juurikaan osata nimetä, mutta seudulle osataan sijoittaa toimialoista mm.
puu- ja sahateollisuus, metsäteollisuus, maatalous ja matkailu. Seutua tuntevat parhaiten yli 50-vuotiaat, yrittäjätaustaiset henkilöt. Maakunnista muu
Keski-Suomi tuntee seutua parhaiten. Yli 60 % vastaajista perustaa
tuntemuksensa seudun ohiajamiseen tai seudulla pysähtymiseen.
2. Seudun autettu tunnettuus
Seudun tunnetuimmat tapahtumat ovat Pihtiputaan Keihäskarnevaalit (61%),
Saarijärven Juhannuskisat (31 %) ja Kukonhiekan tanssit (16 %), eli tapahtumat, joita markkinoidaan ja joista uutisoidaan valtakunnan mediassa ja televisiossa. Tunnetuimmat luontokohteet ovat Kannonkoski (30 %), Pyhä-Häkin
kansallispuisto (27 %), Kivikauden kylä (22 %) ja Salamajärven kansallispuisto
(18 %). Tunnetuimmat kunnat ovat Viitasaari ja Saarijärvi (20 %).
3. Mielikuvat ja brändilupaus
Seudun vahvuuksina voidaan pitää monimuotoista ja kiinnostavaa luontoa,
asumisen ja elämisen turvallisuutta sekä luonto- ja ympäristöelämysten
luomista ympärivuotisesti. Lisäksi myönteisessä valossa nähdään alueella
asumisen ja elämisen kohtuuhintaisuus, saavutettavuus ja helppo matkustaminen sekä riittävästi nähtävää matkailijalle. Eniten epäluuloa seutua kohtaan on seudun somenäkyvyydessä, työtilanteessa, kuntien vetovoimassa ja
kaupallisissa palveluissa.
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4. Seudun kiinnostavuus
Seutu kiinnostaa suomalaisia erityisesti matkailukohteena (33 %), mutta
myös vapaa-ajan asuinkohteena (25 %). Seudun vetovoimatekijöinä pidetään
kaunista ja puhdasta luontoa sekä sijaintia. Heikkouksissa nousee esille jälleen seudun heikko tuntemus sekä sijainti. Vaikka seutu sijaitsee hyvien valtateiden varrella, on saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla heikko.
5. Markkinointikanavat ja –keinot
9 % suomalaisista muistaa kuulleensa seutuun liittyviä uutisia. Yleensä uutiset
ovat liittyneet johonkin ongelmaan tai onnettomuuteen. Suurin osa lähtisi
hakemaan tietoa seutukunnasta netin välityksellä, jonkin hakukoneen kautta.
Vaikka tunnettuustutkimuksen mukaan seutua ei tunneta kovin hyvin, yli 40 % suomalaisista suhtautuu seutuun positiivisesti, 50 % neutraalisti ja vain alle 5 %:lla on kielteinen
näkemys seudusta. Seudun imagolliset kehittämiskohteet tulisi painottaa erityisesti
somenäkyvyyden lisäämiseen, työtilanteen ja työmahdollisuuksien esilletuomiseen,
kuntien vetovoiman lisäämiseen sekä kaupallisten palveluiden kehittämiseen ja esiintuomiseen.
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c. Seudun tahtotila
Seudun eri toimijoiden tahtotilaa kyseltiin markkinointiresurssikartoituksen yhteydessä
tehdyissä haastatteluissa ja sähköisissä kyselyissä. Kysymys asetettiin asteikolla 0-10
seuraavasti:
“Mikä on tahtotilanne/sitoutumisen asteenne yhteisen seutuimagon/brändin ja markkinoinnin osalta?”
0 = en ole ollenkaan kiinnostunut/en usko, että se onnistuu tai tuottaa hyötyä
5 = periaatteessa olen mukana, jos muutkin ovat mukana
10 = olen ehdottomasti tämän kannalla ja valmis satsaamaan henkilöjä/euroja
Kuntalaisille ja kesäasukkaille suunnatussa kyselyssä kysymyksen asettelua muutettiin
seuraavasti:
“Mitä mieltä sinä olet?”
0 = en usko seutuyhteistyön ja yhteisen brändin tuovan lisähyötyä. Kuntien nykyinen
markkinointi on riittävällä tasolla
5 = kuntien markkinointiin tulee panostaa enemmän, mutta en ole varma onko
seudullinen yhteismarkkinointi oikea ratkaisu
10 = olen ehdottomasti seutuyhteistyön tiivistämisen kannalla sekä yhteisen seudullisen
brändin luomisen kannalla. Uskon, että se lisää jatkossa seudun elinvoimaa ja vetovoimaa sekä parantaa kuntien viestintää.
Haastatteluin ja sähköisillä kyselyillä saatiin yhteensä 144 vastausta, jotka jakautuivat
seuraavasti. Suluissa kyseisen kohderyhmän antaman tahtotilaa koskevan vastauksen
yhteenlaskettu keskiarvo:
- kunnat 8 vastausta (8,38)
- kehittämisyhtiöt 4 vastausta (9,75)
- luottamushenkilöt 45 vastausta (7,29)
- yritykset 30 vastausta (6,55)
- yhdistykset 20 vastausta (5,5)
- kuntalaiset ja kesäasukkaat 37 vastausta (7,46)
Kaikkien seudun toimijoiden yhteenlaskettu tahtotila yhteisen seutubrändin luomiselle
ja seutumarkkinoinnin aloittamiselle on 7,49. Kaikista positiivisimmin asiaan suhtautuvat
kunnat ja kehittämisyhtiöt sekä seudun asukkaat ja kesäasukkaat.
“7,29! Parin vuoden hanke selvitti Saarijärven-Viitasaaren tulevaisuuden suuntia. Kun selvitettiin
tahtotilaa seudun yhteiselle brändille ja markkinoinnille, kuntien luottamushenkilöiden pisteet olivat 7,29. Vain 7,29! Nyt jokainen luottamushenkilö voisi hurauttaa kotiseudultaan tunnin tai parin
päähän ja kääntyä tutkailemaan, kaipaako seutumme näkyvyys yhteistä tekemistä.”
-

paikallislehti Viispiikkisessä ollut kommentti 27.2.2019 hankkeen päätöstilaisuuden jälkeen.
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5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen on saanut tehtyä sen, mitä sen varmasti ajateltiinkin
saavan aikaiseksi: keskustelua seudun tulevaisuudesta ja siitä, miten seutua jatkossa
voitaisiin yhteistyössä, resurssitehokkaammin viedä eteenpäin, nimenomaan markkinoinnin
keinoin. Hanke on myöskin avannut ajattelemaan seudun kehittämistyötä laajemminkin:
mitä asioita voisi ja kannattaisi tehdä yhdessä tiiviimmin. Jokainen seudun toimija pystyy
hahmottamaan hankkeen tulosten perusteella, että nykyisellä markkinoinnilla ja markkinointitoimenpiteillä ei saavuteta seudun elinvoimaisuuden ja tunnettuuden nostetta. Markkinointi kaipaa pitkäjänteistä suunnittelua, tavoitteita, mittareita, resursseja ja aktiivista toteuttamista. Seudun kunnat kipuilevat asukasmäärän vähenemisen, ikääntymisen ja resurssien riittämisen kanssa. Markkinointi on yksi osa-alue, jossa kunnat voisivat hakea
yhteistyöllä ja yhdessä resurssoimalla huomattavasti parempaa ja tehokkaampaa
näkyvyyttä.
a. Keskeisimmät havainnot
Kunnissa ymmärretään markkinointiin ja viestintään liittyvät haasteet ja ongelmat.
Seudun kuntien asukasmäärän vähetessä, elinvoima vähenee joka suhteessa. Pienemmissä kunnissa on jo nyt tilanne, jossa työtehtäviä jaetaan ja suoritetaan alati vähenevällä henkilöstöresurssilla. Osittain kunnat ovat jo päätyneet yhteistyöhön mm. sosiaalija terveyspalveluiden tuottamisen osalta sekä ympäristötoimen osalta. Samanlainen järkeistys olisi paikallaan myös markkinoinnissa.
Yhteistyön esteenä nähdään kuntapatriotismi (isot kunnat vs pienet kunnat), yhteistyön
tasapuolisuus, hintalappu, isojen vetovoimakohteiden puuttuminen ja kuntarajojen
myötä tuleva oman kunnan edun tavoittelu. Seudun kunnat ovat kuitenkin taustaltaan
samanlaisia, samanlaisissa haasteissa, joten yhteistyön markkinoinnin osalta voisi ajatella olevan jokseenkin ei pakollista – mutta järkevää. Seudun kunnat eivät kilpaile keskenään, mutta tekemällä yhteistyötä markkinoinnissa he voivat lisätä seudun jokaisen
kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa ja sitä myöden parantaa koko seudun asemaa
valtakunnallisesti, verrattuna muihin seutukuntiin.
Seudun kunnat ja kehittämisyhtiöt suhtautuvat positiivisimmin seutumarkkinointiyhteistyön aloittamiseen. Luottamushenkilöt kaipaisivat vahvistusta asiaan.
Seudun markkinoinnin tämänhetkinen ongelma on se, että sitä ei koeta merkittäväksi tai
tärkeäksi osa-alueeksi. Vähenevissä resursseissa kunnat laittavat rahansa mieluummin
johonkin konkreettisempaan ja arkielämän kannalta tärkeämpään. Kuitenkin toisessa
vaakakupissa painaa seudun elinvoima ja seudun tulevaisuus. Tällä hetkellä seudun
tuntee parhaiten yli 50-vuotiaat suomalaiset. Seudun ongelma on työikäisten ja lapsiperheellisten alati vähenevä edustus väestössä. Nykyisellä markkinoinnilla seutu ei
houkuttele nuoria lapsiperheitä. Nykyisellä markkinoinnilla seudun yritykset joutuvat
taistelemaan osaavasta työvoimasta ainoastaan omalla markkinoinnillaan, koska seudun
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kuntien markkinointi ei tue tarpeeksi hyvin omalta osaltaan yritysten työvoiman saantia.
Jos seutu haluaa jatkossa saada alueelle asettumaan nuorempaa ja lapsiperheellistä
väkeä, seudun on nostettava profiiliaan ja tuotava vahvuuksiaan esille aivan uudella tavalla. Seudulla on olemassa kaikki valtit tähän markkinointiin, jos se vain haluaa sen
tehdä. Yksittäinen kunta ei kuitenkaan ole tarpeeksi vetovoimainen ja houkutteleva saamaan tarvitsemaansa huomiota, mutta seutu voi siinä yhteistyössä onnistua.
Resurssien käytön tehostamiseksi seudun toimijoiden on järkevää miettiä, kuinka
moneen brändiin ja imagoon heillä on varaa. Onko järkevää markkinoida matkailua eri
brändillä kuin esimerkiksi elinkeinoja yleensä tai työvoiman saatavuutta ja investorien
hankintaa. Yhdellä yhteisellä brändillä, jonka koko seutu tuntisi omakseen, niin kunnat,
kehittämisyhtiöt, matkailuyrittäjät, yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset hyötyisivät
yhteisestä näkyvyydestä ja selkeästä markkinointiviestistä. Kun brändi on mieleinen ja
yhteinen ja jokainen kokee sen niin omakseen, että haluaa ottaa sen käyttöön myös
omassa markkinoinnissaan, brändi leviää eri toimijoiden välityksellä moninkertaisesti
yksityiskohtaiseen, pienen sektorin brändiin verrattuna.
b. Seudun tulevat toimenpiteet markkinointityöhön
Hankkeen tulokset antavat osviittaa siitä, että jotain täytyy muuttua. Muutamia
havainnointeja ja ajatuksia käytönnön muutostöihin:
1. Markkinoinnin organisointi: annetaan seudullisen markkinoinnin organisointi ja
työnjohto seudun kehittämisyhtiöille. Seudun kolme kehittämisyhtiötä tekevät
tälläkin hetkellä hyvää yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä seudulla. Kehittämisyhtiöt suhtautuivat kaikista myönteisimmin seudullisen markkinoinnin aloittamiseen. Heidän työntekijöissään löytyy markkinointialan osaajia ja markkinointikoulutuksen omaavia henkilöitä, jotka voisivat alkaa hahmottamaan
seudullista markkinointia ja sen toteuttamista. Elinkeinoyhtiöt pitävät tälläkin hetkellä huolta kuntien elinvoimaisuudesta ja pitävät yllä elinkeinojen kehittämistä. Luonnollista olisi, jos tämä sama porukka voisi suunnitella myös markkinoinnin siten,
että se parhaiten tukisi tätä jo olemassa olevaa työtä. Vain elinkeinojen menestymisellä voidaan kuntiin ja seudulle luoda parempaa elinvoimaa.
2. Markkinoinnin suunnitelmallisuus: yksi suurimpia haasteita kunnissa tällä hetkellä on
se, että markkinointia ei tehdä suunnitelmallisesti ja se ei pohjaudu mihinkään kauaskatsoisempaan tavoitteeseen. Tarvitaan seudullinen markkinointisuunnitelma,
jota lähdetään yhteistyössä toteuttamaan.
3. Osaaminen ja ammattitaito: otetaan brändäystyöhön mukaan alalla työskenteleviä
ihmisiä/ostetaan asiantuntijapalvelua, jotta saadaan muodostettua koko seutua
palveleva imago, jota voimme lähteä yhdessä markkinoimaan.
4. Paikallisuudesta seudullisuuteen ja valtakunnallisuuteen: tehdään tietoinen päätös
ja sen mukaan konkreettisia toimenpiteitä siihen, kuinka lisätään kuntien sisäistä
seudullista viestintää ja markkinointia (poistetaan markkinoinnissa kuntarajat!) ja
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muutetaan ajatusta siihen suuntaa, että koko seutu on kunnan asukkaita, kun puhutaan tapahtumista, koulutuksista jne. asioista, jotka eivät ole kuntakohtaisesti sidottuja. Tehdään tietoiset ratkaisut kunnissa siitä, että päätetään lähteä panostamaan ja resurssoimaan seudun yhteiseen markkinointiin, jonka tarkoituksena on
tehdä seutu kokonaisuudessaan tunnetuksi valtakunnan tasolla ja joka omalta
osaltaan nostaa myös kuntien vetovoimaa ja tukee perinteistä kuntamarkkinointia.
5. Seuranta: tehdään selkeät tavoitteet markkinoinnille ja valitaan seurattavat mittarit/markkinoinnin seurantajärjestelmä, jonka myötä saadaan valideja tuloksia
tehdylle markkinointityölle ja voidaan paremmin todentaa, minkälainen toiminta
kantaa toivottua tulosta. Seurantajärjestelmän avulla kunnat saavat taustatietoa
tekemälleen resurssipanostukselle.
6. Haastetaan mukaan koko seutu: Seudun menestyminen on seudun kaikkien toimijoiden asia. Kuntien, luottamushenkilöiden, asukkaiden, kehittämisyhtiöiden,
yritysten, yhdistysten jne. menestyksen tae on se, että yhteistyöllä seudun profiilia
nostetaan ylöspäin. Kaikkien on ostettava ajatus siitä, että Saarijärven-Viitasaaren
seutu on jatkossakin haluttu seutu elää, asua, harrastaa ja tehdä työtä. Yhteinen
brändi, yhteinen markkinointi, viesti ja näkyvyys on hyvä yhdistävä valine yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi.
c. EKKO-hankekokonaisuus
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen –hankkeen, seudulla käynnissä olevan 8k-rakennemallihankkeen sekä muiden aikaisemmin seudulla toteutettujen hankkeiden tulosten valossa, seudun johtoryhmä on jo aloittanut EKKO-hankekokonaisuuden valmistelun. Kokonaisuus sisältää kolme eri hankeaihiota, joissa haetaan ratkaisua seudulla vallitseviin keskeisiin ongelmiin. Valmisteilla oleva hankekokonaisuus sisältää seuraavat aiheosiot:
1. Invest in & Do Business
Tässä hankeosiossa on tarkoituksena lähteä muodostamaan ja rakentamaan yhteistä
seutubrändiä, jonka avulla seudun viestintää ja markkinointia voitaisiin viedä strategisesti eteenpäin niin, että se palvelee ja edesauttaa seutukunnan kasvuyritysten
mahdollisuuksia sekä kohottaa kuntien ja seudun vetovoimaa niin valtakunnallisesti
kuin kansainvälisesti.
2. Move & Work
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata seudun työvoiman saannin ongelmiin ja
haasteisiin, varmistamalla Saarijäven-Viitasaaren seutukunnan kilpailukyvyn
säilyminen ja muodostamalla hankkeen avulla toimiva toimintamalli osaavan
työvoiman saamiselle ja yritysten rekrytointien edistämiselle.
3. Invest in Staff
Hankeosiolla varmistaudutaan ja varaudutaan siihen, että seudun yrityksissä jatkossakin työskentelee osaavaa, motivoitunutta ja kouluttautunutta henkilökuntaa. Koulutusten tulee kohdata tämän päivän yritys- ja työmaailman tarpeisiin ja haasteisiin.
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Hankekokonaisuus on edennyt siihen pisteeseen, että kaksi osahanketta (Invest in Staff
ja Move & Work) on jätetty rahoittajalle ja Invest in Staff on saanut jo rahoituspäätöksen.
Kolmas (Invest in & Do Business) osio, joka myös seudun tulevan markkinoinnin osalta on
se oleellisin, jätettäneen rahoittajalle 3.6.2019 mennessä. Hankekokonaisuus on suunniteltu siten, että toteutuessaan se toisi ratkaisuja seutukunnan haasteisiin, kuten myös
tässä Vetovoimaa-hankkeessa esille tulleisiin markkinointi- ja tunnettuusongelmiin.
Seudun kunnat joutuvat myös pohtimaan omia näkökantojaan ja suunnitelmiaan esimerkiksi markkinoinnin osalta ja tehdä päätöksiä resurssien lisäämisen ja organisoimisen
suhteen. Muutosta varmasti tullaan jatkossa näkemään kuntatasolla, mutta seudullisen
yhteistyön ja asioiden organisoinnin helpottamiseksi ja tueksi, EKKO-hankkeen kaltainen
kokonaisuus on varmasti valtavan tervetullut apu seudun toimijoille.

33

VETOVOIMAA POHJOISEEN KESKI-SUOMEEN
LOPPURAPORTTI
6. HANKEVETÄJÄN KYNÄSTÄ
Seudullisen hankkeen vetäminen on haasteellista. Saarjiärven-Viitasaaren seudulla
haasteen asettaa seudun toimijoiden asettuminen laajalle alalle, jolloin esimerkiksi siirtyminen eri kuntien välillä vie aikaa. Tähän aikatauluun ja sen riittämiseen liityvään
haasteeseen törmättiin mm. markkinointiresurssikartoituksen osalta, kun yritettiin yhteensovittaa haastattelujen aikatauluja. Toisena haasteena on eri toimijoiden laaja
skaala. Hankkeessa haluttiin lähestyä periaatteessa kaikkia seudun eri toimijoita, niin yrityksiä, yhdistyksiä kuin kuntalaisia. Sähköinen tapa lähestyä on helppo, mutta tulosten
analysoinnin kannalta ei välttämättä kuitenkaan ajallisesti nopeampi, sillä vastausten
käsittely, varsinkin avoimien vastausten osalta, vie todella paljon aikaa. Haasteista huolimatta, niin haastattelujen avulla saatu tieto kuin kyselylomakkeella saatu tieto, on
ollut ensiarvoisen tärkeää ja tätä seudun toimijoiden yhteentörmäyttämistä pitäisi tehdä
systemaattisesti enemmänkin.
Hankkeessa oli vain yksi työntekijä 80 %:n työpanoksella. Ajoittain oli haasteellista yhteensovittaa muu työ ja hanketyö keskenään. Hankkeessa tehtävä tuntikirjanpito
työllistää myös yllättävän paljon, mutta siihen varmaan eri hanketyöntekijät suhtatutuvatkin erilaisella pieteetillä. Huolimatta tiiviistä aikataulusta ja resurssista, hankkeessa jäi
toteuttamatta ainoastaan asiakaskäynnin ja –kyselyraadin organisointi. Seudun yhteisiä
työpajoja olisi myös voinut olla enemmänkin. Haasteena on kuitenkin se, että seudulla
järjestetään todella paljon erilaisia tilaisuuksia, joten tilaisuuksien aikatauluttaminen ja
aikataulun yhteensovittaminen sekä se, että saat tilaisuuteen paikan päälle osallistujia,
on haastavaa ja se perustuu täysin siihen, että seudulla samat toimijat ovat paljon
mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja tehtävissä, joten aika on valmiiksi kaikilla “kortilla”.
Ehkä hankkeen kannalta kuitenkin parempi lopputulema saatiin, kun tilaisuuksia järjestettiin täsmäiskuna vain kaksi, sillä molemmissa tilaisuuksissa oli kiitettävästi osallistujia.
Samaa aikataulutushaastetta koettiin benchmarking-matkan järjestämisen osalta, jota
yritettiin yhteensovittaa kaiken kaikkiaan puoli vuotta. Hanke muutoin sisällöltään oli
erittäin mielenkiintoinen ja osuva tehtäväksi muun työn ohella, sillä ne osittain liippasivat oleellisesti toisiaan. Myöskin hankkeessa saatu tieto ja taito edesauttavat jatkossa
seudun konkreettista viestintä- ja markkinointityön kehittämistä. On siis selkeä etu, jos
hanketyöntekijöitä löydettäisiin jo olemassaolevista, vastaavaa työtä tekevistä henkilöistä, sillä silloin tulosten konkretisoituminen onnistuu todennäköisesti parhaiten.
Toisaalta, lisäkädet eivät koskaan ole myöskään pahitteeksi, joten molempi parempi.
Hankkeita ei kannata tehdä vain hankkeiden vuoksi. On tärkeää, että mietitään tarkoin,
mitä hankkeelta halutaan ja mitä tuloksista seuraa. Myös hankkeeseen sitoutuminen on
olennainen asia siinä vaiheessa, kun hanke konkretisoituu. Saarijärven-Viitasaaren
seudun kehittämistyö kaipaa organisointia ja johdonmukaista asioiden eteenpäinviemistä. Kaikkien ei tarvitse ehtiä tehdä kaikkea, mutta joku voi ehtiä tehdä jotain, kun se
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oikein organisoidaan ja vastuutetaan asioita loogisesti ja kootaan asioita järkeviksi kokonaisuuksiksi. Tämä ei koske pelkästään markkinointia, vaan seudun kaikkea kehittämistä. Siinä avainasemassa ovat seudun kunnanjohtajat ja kehittämisyhtiöt.
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen on ollut seudulle tarpeellinen hanke. Se on avannut ajattelemaan seudun tulevaisuutta peilattuna valtakunnalliseen tilanteeseen. Se on
antanut totuudenmukaista ja relevanttia faktaa siitä, miten seutu tunnetaan ja kuinka
mielenkiintoisena se nähdään tällä hetkellä, osana suomalaista seututarjontaa. Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnilla on jatkossa päätettävänään, pidetäänkö seutua entistä paremmin näkyvillä yhtenä potentiaalisena asuin- ja työpaikkana vai tyydytäänkö
tämänhetkiseen tilanteeseen.
Yrittäjien ja kehittämistyötä tekevien tahojen näkemys resurssien tiivistämisestä ja
tehokkuuden hakemisesta yhteistyön kautta on selvä. Nykyisellä markkinoinnilla ja
toimenpiteillä sen eteen, seutu ei pysty tarjoamaan tunnetta kilpailukykyisestä
toimintaympäristöstä. Tarvitaan ryhdistäytymistä ja siihen vaaditaan ihan jokaiselta
asenteen muutosta. Muutos tarkoittaa sitä, että keskinäisen kilpailun sijaan mietitään
yhdessä ratkaisuja siihen, kuinka olemassa olevilla resursseilla saadaan seudun eri toimijoille paras mahdollinen tulos.
Kaikessa kehittämistyössä on hyvä selvittää nykytila, todeta resurssit ja miettiä, missä
haluamme olla kymmenen vuoden päästä. Kun realiteetit on selvitetty, ei tarvitse enää
pohtia, missä ollaan menossa, miten hyviä ollaan tai ei olla. Sen sijaan voi keskittyä siihen
mitä halutaan ja mitä voidaan olla ja rakentaa tuleva toiminta sen mukaisesti. Yhteinen
tahtotila ja yhteinen visio on oltava, jotta siitä voi jatkaa rakentavasti eteenpäin. Seudun
yhteinen tulevaisuuden tarina vaatii toimijoilta luopumista. Luopumista siitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä ja hallita itse. Ja luottamista. Luottamista siihen, että vaikka asioita
ei tehdä itse, tulos konkretisoituu kaikkien yhteiseksi hyväksi.
Seudun toimijat ovat ennakoineet tulevaa. Hankkeessa tehdyn markkinointiresurssikartoituksen vastauksista on koottu kaksi fiktiivistä tulevaisuuden näkymää Saarijärven-Viitasaaren seudusta vuonna 2025. Jää nähtäväksi, kumman tulevaisuuden seutu valitsee.
Karstulassa 28.2.2019
Jenni Leppilahti, hankevetäjä

“Ongelma ei ole ongelma.
Ongelma on asenteesi ongelmaa kohtaan.
Ymmärrätkö?”
- Kapteeni Jack Sparrow
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