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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kunta rakentaa 
kuntakuvaansa markkinoinnin strategiseen suunnittelun pohjalta. 
Tutkielmassa etsittiin erityispiirteitä, joita kunta-ala ja kunnan 
hallintorakenne tuovat sen markkinointiin. Lisäksi pyrittiin selvittämään, 
mitä kunnan markkinoinnin strateginen suunnittelu on, ketkä ovat kunnan 
asiakkaita ja miten heidät voidaan segmentoida sekä miten kuntakuva 
luodaan ja mitkä ovat sen luomisen vaikeuksia.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen teoriaosan lähdeaineistona käytettiin pääasiassa kunta- 
alaa, markkinoinnin strategista suunnittelua sekä imagonrakentamista 
käsittelevää kirjallisuutta sekä lehtiartikkeleita. Empiirisen osan aineisto 
kerättiin haastattelemalla kahdeksaa kunnan markkinoinnin ja 
imagonrakentamisen parissa toimivaa henkilöä. Kontakti haastateltaviin 
henkilöihin saatiin lumipallo -tekniikkaa käyttäen. Empiirinen tutkimus 
toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena käyttäen haastattelumuotona 
teemahaastattelua.

Tulokset

Kunnan toimiala tuo sen imagonrakentamiseen tiettyjä erityispiirteitä 
yritystoimintaan verrattuna. Kuntien tulisi kuitenkin yritysten lailla 
hyödyntää markkinoinnin strategista suunnittelua
imagonrakentamisessaan, sillä se johdattaa kunnat analysoimaan 
itseään, toimintaansa ja kilpailijoitaan, ja auttaa niitä löytämään 
vahvuustekijät, joiden avulla ne voivat erottautua kilpailijoistaan. Kuntien 
tulee viestiä vision ja strategian avulla tunnistamaansa identiteettiään 
valituille kohderyhmille sellaisilla viestinnällisillä toimenpiteillä, joiden 
kautta yleisölle muodostuu tavoitteenmukainen imago. Jotta 
imagonrakentaminen onnistuisi, olisi koko henkilökunnan oltava 
sitoutunut prosessiin, jonka onnistumista tulisi seurata säännöllisillä 
imagomittauksilla. Käytännössä prosessin ongelmakohdiksi osoittautuivat 
identiteetin muuntaminen viestinnällisiksi toimenpiteiksi, imagomittausten 
puuttuminen sekä kuntien sisäisen viestinnän puutteiden aiheuttama 
henkilökunnan sitouttamisen epäonnistuminen. Myös markkinoinninalan 
tuntemus havaittiin kunnissa heikoksi.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkielman taustaa

Viimeisten vuosikymmenien aikana Suomen yhteiskuntarakenne on muuttunut 

merkittävästi. Väestö on keskittynyt yhä tiiviimmin Etelä-Suomeen sekä joidenkin 

muualla maassa sijaitsevien kasvukeskusten ympärille. Puhutaan maaseudun 

autioitumisesta. Tämä on tarkoittanut toisten kuntien ajautumista ahdinkoon 

työikäisen väestön muuttaessa muille seuduille. Eräille seuduille nopea muuttoliike 

on taas aiheuttanut toisenlaisia paineita: esimerkiksi asuntotuotanto ja infrastruktuuri 

eivät ole kehittyneet muuttoliikkeen kanssa samassa tahdissa. Molemmat 

kehityskulut ovat ajaneet kuntasektorin siihen tilanteeseen, että kuntien on ollut 

välttämätöntä alkaa aktiivisesti vaikuttaa omaan kehitykseensä. Avuksi on otettu 

markkinoinnin keinot.

Kuntasektorin verotulot ovat kasvaneet jatkuvasti 60-luvulta aina 90-luvulle asti (mm. 

Elkala, haastattelu 1). Tämä on tarkoittanut sitä, että kunnilla on ollut mahdollisuus 

tarjota yhä enemmän palveluja asukkailleen edulliseen hintaan. Autioituminen tai 

ruuhkautuminen on kuitenkin vaikuttanut myös palvelutuotantoon: kuntien on ollut 

välttämätöntä karsia ja ulkoistaa palveluitaan kyetäkseen tarjoamaan kaikille 

vaadittavat peruspalvelut.

Myös siirtyminen nopean tiedonsiirron mielikuvayhteiskuntaan on asettanut 

kuntasektorille aivan uudenlaisia haasteita. 1980-luku merkitsi julkishallinnolle 

viestinnän uusien pelisääntöjen opiskelua. Julkishallinnon on kilpailtava kansalaisten 

huomiosta mainostajien ja viihteen markkinoijien kanssa näiden omilla aseilla. 

(Lehtonen 1990) Sama kehitys on jatkunut 1990-luvulla ja yhteiskunnan 

tietokoneistuminen on vain lisännyt kehityksen vauhtia.

Yrityskuva eli imago ja siihen vaikuttaminen ovat viimeisen vuosikymmenen aikana 

nousseet mielenkiinnon kohteeksi. Aiheesta on julkaistu monia artikkeleita ja
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markkinoilla on useita yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet tämän aihealueen 

konsultointiin. Mikään yksittäinen syy ei selitä viimeaikaista kehitystä tällä saralla, 

mutta monia asiaan vaikuttaneita syitä voidaan nimetä: nykyajan nopeatempoisessa 

yhteiskunnassa tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet ja kilpailu on kiihtynyt, 

mediakustannukset ovat alentuneet, yritykset ovat toisaalta eriyttäneet toimintojaan 

ja toisaalta taas fuusioituneet paremman kilpailuedun saavuttamiseksi, segmentointi 

on terävöitynyt ja markkinointiviestinnän arvo on ymmärretty yhä selkeämmin. 

Yritykset ovat kiinnostuneet imagon tarjoamista mahdollisuuksista sidosryhmien 

lojaliteetin kasvattajana. (Markwick & Fill 1997)

Tänä päivänä on tunnettu tosiasia, että selkeästi tiedostettu ja hallitusti kommunikoitu 

identiteetti luo selkeän ja toimivan imagon, joka on kiinteässä yhteydessä yrityksen 

saavuttamaan kilpailuetuun. Globalisoituminen, fuusiot, deregulaatio ja 

yksityistäminen ovat trendejä, jotka vaativat organisaatioita kiinnittämään yhä 

enemmän huomiota kohdeyleisön heistä muodostamaan imagoon. (Gray & Balmer 

1998)

Kunnan kohdalla yrityskuvasta eli imagosta puhuttaessa käytetään sanaa kuntakuva 

(esim. Anttiroiko 1990, 94) Kuntakuvan rakentaminen on osa kunnan

markkinointiviestintää eli siis yksi palanen kunnan markkinointimixiä. Kuntakuvan 

hallitun rakentamisen avulla halutaan korostaa joitakin tiettyjä piirteitä kunnan 

identiteetissä tavoitteena houkutella näiden mielikuvien avulla kuntaan uusia 

asukkaita, yrittäjiä tai esimerkiksi matkailijoita. Vireä elinkeinoelämä on kunnan 

elinehto ja kuntakuvan luomien mielikuvien avulla kuntaa markkinoidaan esimerkiksi 

jonkin tietyn alan yrityksille soveltuvana. Alan yritysten perässä kuntaan taas 

saadaan koulutettua työvoimaa eli veronmaksajia. Kuntakuvan tarjoamat mielikuvat 

eivät kuitenkaan voi perustua vain kunnanisien toiveisiin siitä, mitä kunta on, vaan 

niiden täytyy rakentua todellisuudelle ja todellisille teoille. Niinpä jokaisen kunnan 

täytyy löytää omat erityispiirteensä, joita se voi tuoda esille kuntakuvassaan. Jonkin 

kunnan kohdalla tällainen erityispiirre voi olla esimerkiksi harvinaisen kaunis luonto, 

joka lupaa menestystä matkailuyrittäjille. Kaikilla kunnilla ei kuitenkaan ole tätä
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luonnonvaraa ja silloin niiden täytyy keksiä jonkin muu tekijä, joka houkuttelee. 

(Elkala, haastattelu 1)

1.2 Tutkimusongelma, rajaukset ja tarkastelutapa

Tämän tutkielman aihealue on imagomarkkinointi, jota käsitellään kuntakontekstissa. 

Kuntien markkinointi on nykykäsityksen mukaan hyvin paljon muutakin kuin pelkkää 

matkailumarkkinointia, vaikka se toki yhä kuuluu yhtenä osana niiden markkinointiin. 

Nykyaikana kuntien ja kaupunkien markkinoinnin tulisi olla kuitenkin myös 

ammattimaisesti suunniteltua markkinointiviestintää, imagonrakentamista ja 

palvelujen markkinointia. Näitä aiheita tarkastelen maisterintutkielmassani 

markkinoijan näkökulmasta.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kunta rakentaa kuntakuvaansa 

markkinoinnin strategisen suunnittelun pohjalta. Työssä pyritään vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä erityispiirteitä kunta-ala ja kunnan hallintorakenne tuovat kunnan 

markkinointiin?

• Mitä on kunnan markkinoinnin strateginen suunnittelu?

• Ketkä ovat kunnan asiakkaita ja miten heidät voidaan segmentoida?

• Miten kuntakuva luodaan ja mitkä ovat sen luomisen vaikeuksia?

Työssä käsitellään myös kunnan hallintorakennetta ja toimintatapaa, sillä kunnan 

toiminnan perustana oleva poliittinen päätöksentekoprosessi luo tiettyjä 

eroavaisuuksia kunnan ja puhtaasti kaupallisin perustein toimivan yrityksen välille.

Kunnan markkinointibudjetti on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska se liittyy hyvin 

tiukasti kunnan muuhun budjetointiin, joka on erittäin laaja aihealue.
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1.3 Tutkielman keskeiset käsitteet

Tutkielmassa on sanoja kunta ja kaupunki käytetty toistensa synonyymeinä. Pääosin 

työssä käytetään sanaa kunta, vaikka tarkoitetaankin sekä kuntia että kaupunkeja. 

Kuntien ja kaupunkien hallinnossa ja toiminnassa ei enää nykypäivänä ole 

eroavaisuuksia ja niinpä myös niiden markkinointikeinot ovat yhteneväiset.

Sanoja identiteetti, imago ja mielikuva käytetään useassa yhteydessä tässä työssä. 

Identiteetillä tarkoitetaan tässä työssä organisaation, tässä tapauksessa kunnan, 

omaa käsitystä sen ominaisuuksista. Identiteetti pitää sisällään ne ominaisuudet ja 

arvot, joita kunta todellisuudessa edustaa, (mm. Gray & Balmer 1998) Imago 

puolestaan on kohdeyleisön mieliin muodostunut kuva kunnan identiteetistä. Kunnan 

markkinointiviestinnän onnistumisesta riippuu, kuinka lähellä toisiaan kunnan oma 

identiteetti ja kohdeyleisön mieliin siitä muodostunut kuva ovat. Imagon 

muodostumiseen vaikuttavat kuitenkin aina myös identiteettiä tulkitsevan henkilön 

omat arvot ja odotukset, joten imago on jokaisen kohdeyleisön mielessä hieman 

erilainen. (Markwick & Fill 1997; Gray & Balmer 1998) Sanaa mielikuva käytetään 

tässä työssä imago-sanan synonyymina.

Muut käsitteet määritellään työn edetessä.
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2. KUNTA JA SEN TEHTÄVÄT

2.1 Kunnallishallinnon kehittyminen

Nykyisellä julkishallinnolla on ollut merkittävä vaikutus siihen, että Suomesta on 

kehittynyt hyvinvointivaltio. Julkishallinnon tehtäväkenttä on kuitenkin muuttunut 

laajasti yhteiskunnan kehityksen myötä. (Paasio & Heinonen 1994, 11) Suomen 

kuntalaitos perustettiin 1865 (Oulasvirta 1992, 15). Valtion ja kunnan tehtävät olivat 

vielä 1700- ja 1800-luvuilla hyvin yksinkertaisia: päätehtävänä oli saattaa voimaan 

sellaiset lait, jotka mahdollistivat taloudellisen elämän ja yhteiskunnan suhteellisen 

häiriöttömän toiminnan. Vasta 1900-luvulla julkishallinnon kasvu ja painopiste on 

siirtynyt asteittain järjestystehtävistä hyvinvointitehtäviin. (Paasio & Heinonen 1994, 

11)

Sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin luominen kunnallishallinnon päätehtävänä 

sai vähitellen yhä keskeisemmän aseman, kun yleinen elintaso sotien jälkeen nousi. 

Suomeen luotiin yhtenäinen peruspalveluiden verkosto, jossa jokaisen kansalaisen 

tuli varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta saada tietyt palvelut. 

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen oli erityisen voimakasta 1960- ja 1970- 

luvuilla, jolloin kuntien hoidettavaksi säädettiin huomattava osa uusista 

hyvinvointitehtävistä. Kuntien oli perustettava lautakuntia hoitamaan määrättyjen 

sektoreiden peruspalvelut. Oltiin sitä mieltä, että kansalaisten tasavertaisuus ja 

julkishallinnon oikeudenmukaisuus riippuivat ennen muuta kuntien yhdenmukaisesta 

palvelutuotannosta. (Paasio & Heinonen 1994, 14) Myös valtion kuntien toimintaan 

kohdistama ohjaus ja valvonta lisääntyi samalla, kun yhä suurempi määrä 

kansalaisten hyvinvointia turvaavista tehtävistä siirrettiin kuntatasolle. Uusien 

tehtävien hoitaminen edellytti myös kuntien henkilöstömäärien kasvua ja henkilöstön 

erikoistumista tiettyihin tehtäviin, palvelulaitosten rakentamista, kunnallisen 

yhdyskuntatekniikan järjestämistä ja kunnallistalouden voimakasta kasvattamista. 

(Oulasvirta 1992, 15)
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Julkisella sektorillakin kasvun raja tuli vähitellen vastaan. Monet elinkeinoelämästä 

tutut ilmiöt tulivat tunnusomaisiksi myös julkiselle hallinnolle ja sen tarjoamille 

palveluille: tehtävien jatkuva lisääntyminen, uuden lainsäädännön paineet, 

voimavarojen riittämättömyys ja kilpailu ammattitaitoisesta henkilöstöstä 

muodostuivat myös julkishallinnon ongelmiksi. (Hautamäki ym. 1990, 12) Julkisen 

sektorin menoja ei enää ollut mahdollista kasvattaa, vaan yritysmaailman esimerkin 

mukaan myös julkishallinnon menoja alettiin karsia rankalla kädellä. Myös käsitys 

kunnan roolista palvelutuotannossa muuttui tässä yhteydessä. Uuden ajattelutavan 

mukaan kunnan ei itse tarvitse tuottaa palvelua, jos se voidaan taloudellisemmin ja 

tarkoituksenmukaisemmin tuottaa muiden toimesta. (Oulasvirta 1992, 15)

Kuntasektorilla on viime vuosikymmenen aikana tapahtunut kaksi merkittävää 

muutosta, jotka ovat tuoneet lisää vapautta kuntien toimintaan ja edesauttaneet 

markkinalähtöisemmän ajattelutavan läpimenoa kuntasektorilla. Näistä ensimmäinen 

on tiukan valtionohjauksen poistuminen. Valtion yksityiskohtainen normittaminen ja 

suuri vaikutusvalta kunnallisessa toiminnassa on koettu kunnissa pikemminkin 

toimintaa rajoittavana kuin sitä tukevana ja edistävänä tekijänä. Tiukan normituksen 

kahlitsemina kunnat eivät pysty toimimaan paikallisten tavoitteiden ja tarpeiden 

mukaisesti. (Paasio & Heinonen 1994, 15-16) 1980-luvun lopulta alkaen valtion 

määräysvaltaa kuntatasolla on alettu asteittain purkaa. (Oulasvirta 1992, 9-10)

Toinen kuntien toimintaa kahlinnut tekijä on ollut valtionosuusjärjestelmä. 

Järjestelmän tehtävänä on ollut ohjata kuntien taloutta ja tasoittaa kuntien välisiä 

taloudellisten voimavarojen eroja. Koska valtionavun osuus kunnan taloudesta on 

monissa kunnissa ollut verrattain suuri, ovat ne myös vääristäneet kuntien taloutta ja 

kunnan kehittämistä. (Paasio & Heinonen 1994, 37-39) Valtionavut ovat olleet 

toisaalta tehokas, mutta toisaalta myös kahlitseva ja hallitseva tapa ohjata 

kuntatason toimintaa. Pahimmillaan valtionapu on pakottanut kunnat toimimaan 

suorastaan järjettömillä tavoilla. (Saarela & Sainio 1991, 51)

Laman tullessa vastaan 1990-luvun alussa myös kunnat ovat pakon edessä 

joutuneet järkeistämään toimintaansa taloudellisesti kannattavaksi.
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Valtionosuusjärjestelmän osittainen purkaminen on myös ajanut tätä näkökohtaa. On 

jouduttu löytämään uudelleen kuntaorganisaation tarkoitus - kuntalaisten 

hyvinvoinnin lisääminen ja paikallisen tason demokraattinen asioiden hoitaminen. 

(Paasio & Heinonen 1994, 37-41) Vuoden 1993 alussa muuttuneen

valtionosuusjärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita ovat kunnallisen itsehallinnon 

vahvistaminen, toimintojen taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen ja 

kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Myös 1990-luvun alun lama 

edesauttoi kuntatalouden järkeistämistä: työttömyys, muuttoliike ja sitä kautta 

pienenevät verotulot ovat aiheuttaneet monissa kunnissa todellisen talousremontin. 

(Karhu ym. 1999) Näiden muutosten seurauksena kuntien voidaan katsoa alkaneen 

toimia yhä enenevässä määrin kaupallisin lähtökohdin perustettujen yritysten tavoin. 

Kuntasektorin talouden lähtökohdat ovat nyt terveemmät kuin aiemmin. Nykyisin 

myös kuntasektorilla yritetään toimia taloudellisesti tehokkaasti ja tietyn 

liiketoimintastrategian mukaisesti määrätynlaista imagoa tavoitellen.

2.2 Kunnan toimiala

Kunnan perimmäinen päämäärä on luoda edellytykset asukkaittensa hyvinvoinnille ja 

sen tärkein tehtävä on palvelujen järjestäminen asukkailleen. Suuri osa 

yhteiskuntamme julkisista palveluista on kunnallisia. Hyvinvointivaltion 

rakentamiskaudella, joka kiihtyi 1960-luvun loppupuolelta alkaen, kuntien toiminta on 

laajentunut jatkuvasti. Kunnat ovat vapaaehtoisesti ottaneet hoitaakseen uusia 

tehtäviä, mutta niille on myös määrätty useita uusia tehtäviä erityislainsäädännöllä. 

Lisäksi kunnille on siirretty monia sellaisia tehtäviä, jotka aikaisemmin kuuluivat 

valtiohallinnolle. (Oulasvirta 1992, 47)

Kunnan tehtävät jaetaan erityiseen ja yleiseen toimialaan. Erityinen toimiala käsittää 

ne tehtävät, jotka jokaisen kunnan tulee hoitaa. Näihin kuuluvat sivistystoimi, 

terveydenhuolto, sosiaalitoimi, tekninen sektori ja yhdyskuntatekniikka, asuntotoimi, 

elinkeinotoimi ja ympäristönsuojelu. Muita tehtäviä, jotka kunta on velvoitettu 

hoitamaan, ovat palotoimi, väestönsuojelu, holhoustoimi, kuluttajaneuvonta, 

työllistäminen sekä pakolaisten vastaanottaminen. Myös maaseutuelinkeinon
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harjoittaminen täytyy turvata. (Oulasvirta 1992, 21 ja 47-73) Yleiseen toimialaan 

kuuluvat sellaiset tehtävät, jotka kunta ottaa vapaaehtoisesti hoitaakseen. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi kouluikäisten lasten iltapäivähoidon järjestäminen tai 

kaupunginorkesterin ylläpitäminen. (Elkala, haastattelu 1)

Kuntaorganisaatiossa voidaan erottaa toisistaan suorittava, hallinnollinen ja 

poliittinen taso. Poliittisen tason, joka tarkoittaa kunnanvaltuustoa, -hallitusta ja 

lautakuntia, tulee kunnallisen demokratiamallin mukaisesti ohjata muiden tasojen 

toimintaa asettamalla tavoitteet ja toimintapolitiikat sekä seurata näiden toteutumista. 

Edustuksellisen kunnallisdemokratiaperiaatteen mukaisesti ylin päätösvalta on 

kuntalaisten suoraan valitsemilla valtuutetuilla, jotka päättävät mm. kunnan 

talousarviosta. Käytännön johtamisen hoitavat kuitenkin kunnanjohtaja ja 

virkamiehet. Kunnalla on keskushallinto ja toimialojen mukaisesti jakautuneet 

alemmat hallinnon tasot. (Oulasvirta 1992, 75-79)

Suomalainen ja pohjoismainen kuntaorganisaatio hoitaa laajalti erilaisia tehtäviä 

esimerkiksi muihin EU-maihin verrattuna. Kansainvälisen mittapuun mukaan 

suomalainen kunnallishallinto myös tarjoaa kuntalaiselle harvinaisen laajan 

osallistumismahdollisuuden päätöksentekoon: luottamushenkilöillä on merkittävä 

edustus hallinnossa lautakuntarakenteen kautta ja kuntalaisilla on myös 

poikkeuksellisen suuri mahdollisuus valittaa tehdyistä päätöksistä. (Elkala, 

haastattelu 1)

Kunnallisdemokratiaan perustuvalla itsehallinnolla on tiettyjä erityispiirteitä. 

Ensinnäkin kunnilla on verotusoikeus, joka mahdollistaa kunnan oman 

taloudenpidon. Toiseksi kunnilla on yleinen toimiala eli kunnilla on mahdollisuus ottaa 

hoidettavakseen muitakin kuin vain laissa säädetyt tehtävät. Kolmanneksi kunnille ei 

saa asettaa tehtäviä tai taloudellisia velvoitteita muuten kuin lailla säätämällä. 

Neljänneksi kunnissa on edustuksellinen demokratia, joka perustuu 

luottamushenkilöjärjestelmään. (Oulasvirta 1992, 13)
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Kunta on myös muista erotettava talousyksikkö, jolla on oma hallinto-organisaatio. 

Talouden lisäksi kunnilla on oma alue, joka rajaa niiden toimintapiiriä, sekä jäsenistö, 

jota varten kunnallishallintoa ylläpidetään. Kunta on myös eräänlainen 

pakkoyhdyskunta, sillä jokaisen on kuuluttava johonkin kuntaan. (Oulasvirta 1992, 

13)

Seuraava kuvio havainnollistaa kunnan eri tehtäviä, joilla kaikilla on kuitenkin sama 

tarkoitus - kuntalaisten hyvinvointi.

Viranomais
tehtävä

Poliittinen
tehtävä

Palvelu
tehtävä

KUNTA

Julkisten palvelujen 
tuottaminen ja järjestäminen

Julkisen vallan käyttö, 
oikeusturva

Kansanvaltaisuus, 
ristiriitojen sovittelu

KUNNASSA

ASUVIEN

HYVIN

VOINTI

Kuvio 1: Kunnallishallinnon rooli ja tehtävät (Oulasvirta 1992, 16)

2.3 Kunnan organisaatio ja päätöksenteko

Kuntien ja yritysten hallinto ja päätöksentekoprosessi eroavat merkittävästi toisistaan. 

Yrityksissä ylintä päätäntävaltaa käyttävät omistajat. Yritysmuodosta riippuu, kuinka 

tiiviisti omistajat ovat mukana yrityksen hallinnossa. Toiminimissä sekä pienissä 

avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä omistajat ovat yleensä lähes yhtä kuin 

yritys, ja päätäntävalta on selkeästi heidän käsissään. Osakeyhtiöissä 

osakkeenomistajat vaikuttavat yhtiökokouksen kautta, mutta päivittäisen 

päätöksenteon hoitaa useimmiten palkattu johto.
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Kunnallishallinto perustuu kansalaisten itsehallintoon. Itsehallinnolla tarkoitetaan 

valtion alaisuudessaan toimivalle julkiselle yhdyskunnalle tai laitokselle antamaa 

oikeutta hoitaa omien elintensä avulla sille määrättyjä tehtäviä. Itsehallinnon hoitavat 

ne, joita tämän hallinnon on tarkoitus palvella. Kunnallishallinnossa tämä tarkoittaa 

siis kuntalaisia. (Oulasvirta 1992, 13)

2.3.1 Kunnanvaltuusto

Suomessa poliittinen demokratia on sekä valtionhallinnossa että kunnallishallinnossa 

edustuksellista eli välillistä demokratiaa. Kunnassa asukkaat äänestävät 

kunnallisvaaleissa henkilöistä, jotka valitaan kunnanvaltuustoon käyttämään kunnan 

ylintä valtaa ja päättämään yhteisistä asioista. Kunnan tärkeimmät päätökset tehdään 

valtuustossa, joka myös valitsee muut luottamuselimet. Kunnan viranhaltijat 

valmistelevat ja panevat täytäntöön luottamuselinten päätökset. (Oulasvirta 1992, 25; 

Ryynänen ym. 1992, 87-90, 110) Esimerkiksi markkinoinnin määrärahoista ja 

suurista linjauksista päättää viime kädessä kunnanvaltuusto. Käytännön toteutuksen 

hoitavat kuitenkin useimmiten virkamiehet. (Elkala, haastattelu 1)

2.3.2 Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on valtuuston ohella tärkein toimielin kunnallishallinnossa. 

Kunnanhallituksen tehtäviä ovat kunnan hallinnon johtaminen, kunnanvaltuustossa 

käsiteltävien asioiden valmistelu, valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano, 

kunnan edustaminen sekä sen etujen valvominen. (Oulasvirta 1992, 83-84) Hallinnon 

johtaminen toteutuu käytännössä siten, että kunnanhallituksen alaisena toimii virasto- 

organisaatio, jonka johdossa on kunnanjohtaja. (Ryynänen ym. 1992, 91) 

Markkinointiasioita hoitaa kunnanjohtajan alaisuudessa usein esimerkiksi kunnan 

tiedotus- tai elinkeinopäällikkö.
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2.3.3 Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöelimiä, joiden suoraan alaisuuteen 

kunnan varsinainen palvelutuotanto on järjestetty. Nämä toimielimet ovat joko 

lakisääteisiä tai vapaaehtoisia tehtävästä riippuen. Lautakunnan ja johtokunnan 

erona on se, että lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnon 

kokonaisuudella, kun taas johtokunta on asetettu tietyn laitoksen tai rajatun tehtävän 

johtoon. (Oulasvirta 1992, 84-86) Johtokuntia käytetään erityisesti erilaisten laitosten 

hallintoeliminä. (Ryynänen ym. 1992, 92)

2.3.4 Kunnan henkilöstö

Kunnan henkilöstö voidaan jakaa virkasuhteessa oleviin ja työsuhteessa oleviin 

työntekijöihin. Kunnanjohtajisto pitää sisällään kunnan tärkeimmät virkamiehet. 

Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa kunnanhallituksen alaisena. Kunnassa voi olla 

myös yksi tai useampi apulaiskunnanjohtaja, jonka asema on vastaava kuin 

kunnanjohtajan. (Oulasvirta 1992, 90-92) Nykyisin apulaiskunnanjohtajista käytetään 

myös nimitystä toimialajohtaja, joka ehkä paremmin kuvastaa heille vakiintunutta 

tehtäväkenttää. (Elkala, haastattelu 1) Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajat 

määräämättömäksi ajaksi. Kunnanjohtajalla on käytännössä keskeinen asema 

kunnan hallinnossa. Hän on kunnan virasto-organisaation korkein esimies, vaikka 

suurissa kunnissa kunnanviraston johtaminenkin on saatettu jakaa useammalle 

henkilölle. Kunnanjohtajan käsissä on usein myös kunnanvaltuuston käsittelemien 

asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Kunnanjohtajan virka on siis myös poliittinen 

ja hänestä riippuu hyvin pitkälti, miten kunnan hallinto toimii. Tämän vuoksi onkin 

alettu keskustella kunnanjohtajan viran määräaikaistamisesta. (Oulasvirta 1992, 91- 

92)
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2.4 Kunnan erityispiirteitä yritystoimintaan verrattuna

Kunnalla on monia sellaisia erityispiirteitä, jotka ratkaisevassa määrin erottavat sen 

toiminnan yritystoiminnasta. Toisaalta vallalla on kuitenkin suuntaus, joka vaatii 

kuntaorganisaatioilta samanlaisia tuloksia kuin markkinaperusteisesti johdetuilta 

yrityksiltä (Elkala, haastattelu 1). Kuntien toimintaa arvioitaessa tulisi kuitenkin 

muistaa, ettei sitä ole perustettu samoin ajatuksin kuin yritystä, vaan että kunnan 

toiminnalla on lakisääteinen perusta ja sen ensisijainen tehtävä ei ole 

voitontavoittelu. Tämä johtaa moniin perustavanlaatuisiin eroihin kuntien ja yritysten 

toiminnassa.

Suurin ero kunnan ja yrityksen toiminnassa on kunnan verotusoikeus, joka on eräs 

sen toiminnan peruspilareista. Yritys myy tuotteitaan saadakseen voittoa, mutta 

kunnalta tämä selkeä reaali- ja rahaprosessin vastaavuus puuttuu suuressa määrin. 

(Anttiroiko 1989, 69) Henkilöverotus on kunnan tärkein tulonlähde. Seuraavaksi 

tärkeimpänä tulee yhteisöverotus. Nykyaikana tosin vaarana on myös se, että 

yritykset saattavat tulouttaa kunnassa syntyneet tuotot jossain aivan muualla. (Elkala, 

haastattelu 1)

Myös kuntien ja yritysten päätöksenteko on erilaista. Yritysten harjoittaman 

liiketoiminnan yhteydessä puhutaan usein nk. markkinamekanismista ja sen 

toiminnasta. Elleivät tuotteet vastaa markkinoiden tarpeita ja vaatimuksia, ne 

korvataan sellaisilla, joita halutaan ostaa. Kuntamarkkinoinnissa markkinamekanismi 

korvautuu pitkälti poliittisella päätöksentekoprosessilla: valtiovalta päättää 

peruspalvelujen tuotannosta ja kunta hienosäätää näitä päätöksiä itselleen sopiviksi. 

Kunnan päätettävissä on myös erityispalvelujen tarjonta. (Anttiroiko 1989, 68-70) 

Julkiset palvelut ovat osa yhteiskuntapolitiikkaa ja siten myös poliittisen ohjauksen 

alaisia. Ne perustuvat lakeihin ja asetuksiin ja niiden määrää sekä laatua ohjataan 

säännöksin. Julkisten palvelujen tuottaminen on yleensä valtakunnallisesti ohjattua ja 

tavallisesti budjettisidonnaista. Palveluiden tavoitteet ovat pääasiassa 

yhteiskuntapoliittisia. (Grönroos 1987, 22)

»
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Kunta ei veloita palveluistaan markkinahintaa, vaan ne tarjotaan veronmaksajille 

joko maksutta tai voimakkaasti subventoituina. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hintaa 

ei ole tai se poikkeaa markkinamekanismin asettamasta ”oikeasta” hinnasta, niin 

kysyntä on lähes ääretön. (Elkala, haastattelu 1)

Kunta ei myöskään voi valita asiakkaitaan, sillä tietyt sen palvelut on lailla taattu 

kuntalaisille (Oulasvirta 1992, 15). Mutta vaikka kunta ei suoraan voikaan kieltäytyä 

palvelemasta jotakin tiettyä asiakasryhmää, se voi ainakin joidenkin palvelujen 

kohdalla esimerkiksi hinnoittelulla tai palvelun nopeudella houkutella kyseisen 

asiakasryhmän käyttämään jonkin muun tahon vastaavaa palvelua. (Vuokko 1997, 

21) Esimerkiksi terveyskeskuksen palveluja tarvitseva henkilö voi hakeutua 

yksityisen lääkäriaseman potilaaksi, jos hinta ei ole hänelle tärkein 

palvelun valintakriteeri, vaan hän haluaa päästä tutkimuksiin nopeasti. Asiakkaat 

voidaan myös segmentoida sellaisen palvelun suhteen, jota tulee tarjota kaikille 

kuntalaisille. Kaikki segmentit on kuitenkin valittava palveltavien joukkoon eikä 

joitakin segmenttejä voida jättää palveltavien ulkopuolelle, kuten 

markkinaperusteisesti toimiva yritys useassa tilanteessa tekisi. (Heinonen & Vuokko 

1997, 134)

Kunnan toimintaan liittyvänä erikoisuutena voidaan pitää myös sitä seikkaa, että aina 

1980-luvulle asti ajateltiin, että kunnan tulee itse tuottaa tarvittavat 

hyvinvointipalvelut. Ulkoistaminen ei tullut kuntasektorilla kysymykseen, vaan 

katsottiin, että kunnan tulee itse tuottaa tarjoamansa palvelut jo palvelutarjonnan 

työllistävän vaikutuksenkin vuoksi. Kuntasektorilla on siis työllistäjänä ollut myös 

jonkinlainen hyväntekijän rooli. Tämä ajattelumalli on kuitenkin muuttunut julkisen 

sektorin kasvun rajan tultua vastaan 1990-luvulla. Nykyisin kunnan roolina pidetään 

palvelutuotannon ohjaamista ja järjestämistä kuntayhdyskunnassa. Tämä tarkoittaa, 

että kunnan ei tarvitse itse tuottaa palvelua, jos se voidaan taloudellisemmin ja 

tarkoituksenmukaisemmin tuottaa muiden toimesta. Kunta voi kuitenkin rahoittaa ja 

valvoa palvelun tuottamista ja jakelua. (Oulasvirta 1992, 15)
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Merkittävä ero kunnan ja yrityksen toiminnassa on myös siinä, että kaikki kunnan 

tekemät päätökset ovat julkisia, koska kuntalaisilla on oikeus tietää, miten heidän 

asioitaan hoidetaan. Monet yritysten tekemistä päätöksistä taas ovat huippusalaisia: 

Esimerkiksi yrityksen budjetista tai strategialinjauksista ei yleensä kerrota ainakaan 

suunnitteluvaiheessa julkisuudessa. Kunnan on kuitenkin pakko luovuttaa kaikki 

tällainenkin informaatio julkisuuteen eli siis myös kilpailijoiden saataville. (Elkala, 

haastattelu 1)

Viestinnän kannalta kunta eroaa yrityksestä myös siinä, että se ei voi jättää mitään 

viestimättä - ei edes kuntaorganisaatiolle negatiivisia asioita. Yrityksenkin on toki 

viestittävä esimerkiksi sen tuotannossa sattuneesta virheestä, mutta monien 

negatiivisten asioiden viestintää voidaan pehmentää, jotta ne eivät olisi aivan yhtä 

vahingollisia yritykselle, kuin ne suoraan kerrottuna olisivat. Kunnan on kuitenkin 

saatettava julkisuuteen kaikki kunnanhallituksen, -valtuuston sekä lukuisten 

lautakuntien ja viranhaltijoiden käsittelemät ja päättämät asiat, olivatpa ne kuinka 

negatiivisia tahansa. (Elkala, haastattelu 1)

Edellä mainittuja eroavaisuuksia kunnat pyrkivät nykyisin pehmentämään 

markkinoinnin keinoin. Markkinointi tarjoaa kunnille keinoin tuoda esille niitä seikkoja, 

joita se itse haluaisi viestinnässään korostaa. Oleellinen osa kunnan markkinointia 

ovat mielikuvat. 1980-luvun loppupuoli merkitsi myös Pohjoismaissa julkishallinnolle 

viestinnän uusien pelisääntöjen opettelua. Julkisyhteisöjen on kilpailtava kansalaisten 

huomiosta mainostajien ja viihteen markkinoijien kanssa näiden omilla aseilla. Enää 

ei kuitenkaan riitä, että kunnat kiillottavat ulkonaista kilpeään eli julkaisevat kauniita 

esitteitä, uusia logotyyppejä tai näkyviä mainoksia. Nyt vaaditaan 

syväsuuntautuneempia toimia, jossa kunta analysoi identiteettinsä, määrittelee 

tavoitemielikuvansa ja pyrkii toimimaan niin, että mielikuvat kunnasta olisivat sen 

identiteetin ja tavoitemielikuvan mukaiset. (Lehtonen 1990)
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3. KUNNAN MARKKINOINNIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tässä luvussa käsitellään kuntaa markkinoijana. Tarkoituksena on tutustua kunnan 

markkinointiprosessiin sekä sen asiakasryhmiin, segmentointiin ja asemointiin.

3.1 Kunnan markkinoinnin suunnittelu

Kuntasektorilla markkinointia on tehty jo jonkin aikaa. On ymmärretty, että jotakin 

täytyisi tehdä, mutta varsinainen markkinointiosaaminen ja markkinoinnillinen 

näkökulma on puuttunut. Markkinointi- ja imagoasiat ovat saattaneet kuulua kunnan 

organisaatiossa henkilölle, jolla ei välttämättä ole ollut koulutusta tai edes kokemusta 

markkinoinnin alueelta. (Elkala, haastattelu 1) Nykykäsityksen mukaan kunnan 

markkinoinnin tulee kuitenkin olla ammattimaisesti hoidettua ja markkinoinnin 

teorioihin pohjautuvaa. (Ashworth & Voogd 1990, 17)

Markkinoinnin strategisen suunnittelun (strategic market planning) tulisi olla myös 

kunnan markkinoinnin lähtökohtana, kuten se on ollut yritysten markkinoinnin 

lähtökohtana jo vuosikymmenien ajan. Markkinoinnin strategisen suunnittelun 

lähtöoletuksena on, että tulevaisuus on tuntematon ja epävarma, mutta siihen 

voidaan vaikuttaa strategisesti tarkoin harkituilla toimenpiteillä. Kunnan haasteena on 

markkinoinnin avulla kehittää joustava puskurisysteemi, joka auttaa sitä nopeasti ja 

tehokkaasti sopeutumaan uusiin tilanteisiin, kehityssuuntiin ja mahdollisuuksiin. 

Nykyaikainen markkinoinnin strateginen suunnittelu on aktiivista tuotesuunnittelua, 

asemointia ja sopivien markkinarakojen (niche) etsimistä. Se on myös markkinoiden 

jatkuvaa analysointia ja muuttuviin tilanteisiin reagoimista rakentavalla tavalla. (Kotler 

ym. 1999, 105-106)

Kunnan markkinointiprosessi alkaa samalla tavalla kuin minkä tahansa kaupallisin 

perustein toimivan yrityksenkin markkinointiprosessi: ensimmäiseksi analysoidaan 

markkinat. Jotta osattaisiin rakentaa tuote tai palvelu, joka tarjoaa kohderyhmälle sen 

toivomia ominaisuuksia, on tiedettävä, mitä asiakkaat haluavat. On myös tiedettävä,
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minkälaisia tuotteita kilpailijat tarjoavat markkinoilla. On tärkeää myös selvittää, mikä 

on kunnan lähtötilanne, kun markkinointi ja imagonrakentaminen aloitetaan, sillä 

vaikka niitä ei aikaisemmin olisikaan tehty, on asiakaskunnalle kuitenkin kunnan 

yleisen tekemisen ja olemisen kautta muodostunut jonkin kuva siitä. (Ashworth & 

Voogd 1990, 45-46; Kotier ym. 1999, 107-111)

Lähtötilanteen analyysi voidaan tehdä esimerkiksi SWOT -analyysiä käyttäen, jossa 

analysoidaan kunnan vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), 

mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). SWOT-analyysi on tärkeää suorittaa 

sekä sisäisesti että ulkoisesti, sillä kunnan, kuten minkä tahansa organisaation 

menestyksen vahvuutena, heikkoutena, mahdollisuutena tai uhkana voi olla myös 

organisaation sisältä nouseva tekijä. (Ashworth & Voogd 1990, 45; Kotier ym. 1999, 

107-115) Yrityksen omien heikkouksien ja vahvuuksien selvittämisen lisäksi on 

tärkeää tehdä kilpailija-analyysi, jotta saadaan kokonaiskuva markkinatilanteesta 

(Sargeant 1999, 84-85).

Markkina-analyysin seurauksena kunnan tulee määritellä ne asiat, jotka ovat sen 

tärkeimpiä huomion kohteita eli asioita ja ominaisuuksia, joita se haluaa itsessään 

korostaa. Kunnat tekevät usein sen virheen, että ne pitävät kaikkia asioita yhtä 

tärkeinä ja palvelevat kaikkia asiakasryhmiä samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan ole 

onnistunut valinta, sillä kun kohdellaan kaikkia asioita ja asiakasryhmiä samalla 

tavalla, ei mikään asia saa erityishuomiota eikä mikään asiakasryhmä haluamaansa 

palvelua. (Kotler ym. 1999, 115-116)

Kun kokonaiskuva kunnan tilanteesta on saavutettu, aletaan rakentaa kunnan visiota 

ja asettaa sen tavoitteita. Vision tulisi olla syvällisempi analyysi kunnan tavoitteista 

eikä vain pelkkä kasvunäkymien hahmotelma. Vision tulisi määritellä vähintäänkin 

seuraavat asiat:
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• Mihin ainutlaatuisuuden tuottavaan, houkuttelevien tekijöiden 

yhdistelmään kunnan tulisi keskittyä?

• Mitkä ovat kunnan kohderyhmiä?

• Mitkä ovat kunnan lyhyen aikavälin tavoitteita? Entä pitkän aikavälin?

• Mitkä ovat vision toiminnalliset edellytykset?

Vision määritteleminen vaatii kunnalta tiukkaa valintojen tekemistä sen monien eri 

ominaisuuksien väliltä. Kunnalla saattaa olla monia ominaisuuksia, joita se haluaisi 

itsessään korostaa ja monia kohderyhmiä, joita se haluaisi tavoitella. Totuus on 

kuitenkin se, että kannattaa mieluummin valita liian kapea kuin liian leveä osa 

kunnan ominaisuuksista ja kohderyhmistä visioon, jotta valinnalla ja vision 

määrittelemisellä olisi todellista markkinoinnillista voimaa. (Ashworth & Voogd 1990, 

77) Kun visio on määritelty, se voidaan jakaa yksityiskohtaisempiin ja 

konkreettisempiin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. (Kotier ym. 1999, 116-118)

Kun visio on selkeä ja sen saavuttamiseksi on olemassa yksityiskohtaisemmat 

tavoitteet, voidaan siirtyä miettimään strategiaa, jolla tavoitteisiin päästään ja visio 

saadaan toteutettua. Eri strategioita vertaillessa tulee miettiä, mitä tekijöitä ja 

ominaisuuksia kunnalla on, joiden tuella juuri kyseinen strategia auttaisi kuntaa 

pääsemään tavoitteisiinsa. On myös tärkeää arvioida, onko kunnalla strategian 

toteuttamiseen vaadittavat resurssit. Kun strategia on valittu, voidaan se kehittää 

varsinaiseksi toimintasuunnitelmaksi. Tämä on myös erittäin tärkeä vaihe 

markkinoinnin strategista suunnittelua, sillä useasti käy niin, että hienoja visioita, 

suunnitelmia ja strategioita ei kyetä muuttamaan käytännön toiminnaksi ja niinpä ne 

jäävät vain kauniiksi sanahelinäksi. Tämä ei ole omiaan kohottamaan markkinoinnin 

uskottavuutta sitä vierastavien tahojen silmissä. (Kotier ym. 1999, 119-121) 

Käytännön toteutus vaatii aikataulujen tekemisen, vastuuhenkilöiden nimeämisen ja 

kustannuslaskelmien laatimisen. Markkinoinnin strategisen suunnittelun viimeisessä 

vaiheessa markkinointisuunnitelma toteutetaan käytännössä ja sen aikaansaamat 

tulokset mitataan ja kirjataan ylös jatkoseurantaa varten. (Kotler ym.1999, 121; 

Sargeant 1999, 119-121)
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Seuraava kuvio havainnollistaa kunnan markkinoinnin strategista suunnittelua:

! i
▼ I

KUNNAN MARKKINA-ANALYYSI JATKOSEURANTA

* asiakaskunnan tarpeet ja toiveet À

•kilpailutilanne

* olemassa olevat imagokäsitykset

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

▲

KUNNAN VALINNAT KUNNAN STRATEGIA
* esille tuotavat ominaisuudet, vahvuudet, viesti, * kunnan vahvuuksien

kohderyhmät tukeman strategian valinta

* aikataulutus, vastuuhen

kilöt, kustannuslaskelmat

, r * strategian johtaminen

käytännön toimenpiteiksi
KUNNAN VISION LUOMINEN A

* ainutlaatuisuuden tuottavat ominaisuudet

* määritellyt kohderyhmä

* tavoitteet, lyhyt aikaväli/ pitkä aikaväli ---------------------------------------------------

* vision toiminnalliset edellytykset

Kuvio 2: Kunnan markkinoinnin strateginen suunnittelu

Kuntien markkinointi on luonteeltaan asiakaslähtöistä, kuten muukin nykyaikainen 

markkinointi (Heikkinen 1998). Asiakaslähtöisyys syntyy asiakkaan tarpeiden 

kartoituksesta, sen pohjalta tehtävästä tuotekehityksestä ja organisaation tarpeiden 

ja mahdollisuuksien selvittämisestä (Nyström 1996). Tähän perustuu myös edellä 

käsitelty markkinoinnin strateginen suunnittelu.
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Käytännössä kaikki kansalaiset ovat jonkin kunnan asiakkaita, vaikkeivät he edes 

käyttäisi kunnan tarjoamia palveluja. Kunnan asiakaskunta on siis hyvin laaja. 

Seuraavassa luvussa käsitellään kunnan asiakkaita ja heidän segmentoinnistaan.

3.2 Kunnan asiakkaat

Kunnan asiakkaat voidaan jakaa seitsemään eri kategoriaan seuraavasti (Anttiroiko

1989, 64):

1. ASUKKAAT

• kuntalaiset

• kunnassa työssä kävijät

• potentiaaliset kuntaan muuttajat

2. ELINKEINOELÄMÄ

• yritykset, yrittäjät ja yritysjohtajat

• yrittäjien yhteistyöjärjestöt

• potentiaaliset yrittäjät

3. MATKAILIJAT

• kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat

• matkailijat kunnan rajojen sisä- tai 

ulkopuolella

• kuntaan tutustujat, vierailijat ym.

4. MUUT KUNNASSA TOIMIVAT 

YHTEISÖT

• järjestöt, yhdistykset ja muut yhteisöt 

sekä säätiöt

• laitokset

• puolueiden paikallisosastot

• seurakunta ja paikalliset uskonnolliset 

yhteisöt

5. HALLINNON SIDOSRYHMÄT

• valtio viranomaisineen

• muut kunnat

• kuntien keskusjärjestöt

6. MUUT ULKOISET SIDOSRYHMÄT

• puolueet

• valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt

• yliopistot, korkeakoulut ja muut 

opetuslaitokset

• yksittäiset henkilöt ja ryhmät

• ulkomaiset tahot

7. SISÄISET SIDOSRYHMÄT

• luottamushenkilöt

• kunnan henkilöstö
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Ensimmäinen asiakasryhmä muodostuu kunnan asukkaista, potentiaalisista 

asukkaista ja kunnassa työssä käyvistä henkilöistä. Heidät mielletään ehkä 

helpoimmin kunnan asiakkaiksi ja heille on markkinoitu esimerkiksi kuntien palveluita 

jo pidemmän aikaa. Markkinointi on useasti kuitenkin ollut samanlaista kaikille 

asukkaille, vaikka voidaan olettaa, että esimerkiksi kunnassa työssä käyvät ihmiset ja 

potentiaaliset kuntaan muuttajat tavoitetaan erityyppisellä markkinoinnilla.

Toinen asiakasryhmä koostuu elinkeinoelämän parissa toimivista tahoista. Tätä 

kohderyhmää on alettu yhä enenevässä määrin tavoitella markkinoinnin keinoin 

(Elkala, haastattelu 1) Yrityksiä ei välttämättä aiemmin ole mielletty selkeästi kunnan 

asiakkaiksi, vaan tämän ajattelun voidaan katsoa selkeytyneen vasta 

asiakaslähtöisyyden tultua yhdeksi kuntienkin toiminnan perusperiaatteista.

Kolmas ryhmä, matkailijat, sen sijaan on jo pitkään ymmärretty kunnan asiakkaiksi. 

Kuntien markkinointi koostui aiemmin lähes yksinomaan matkailumarkkinoinnista 

(Elkala, haastattelu 1). Matkailulla on toki yhä tärkeä rooli monen kunnan 

elinkeinojakaumassa ja näiden kuntien kannattaa yhä panostaa myös 

matkailumarkkinointiin.

Kunnissa toimii yritysten lisäksi monen muunlaisia yhteisöjä, kuten aatteellisia 

järjestöjä, puolueiden paikallisosastoja ja seurakuntia. Myös nämä voidaan erottaa 

omaksi asiakasryhmäkseen kunnan asiakaskunnasta.

Oman asiakasryhmänsä muodostavat myös hallinnon sidosryhmät, kuten valtion 

viranomaiset, muut kunnat ja kuntien keskusjärjestöt. Vaikka kunnat saavatkin 

nykyään päättää asioistaan yhä vapaammin, kuten luvussa kaksi kerrottiin, on valtio 

edelleen yksi kunnan tärkeä sidosryhmä.

Muita ulkoisia sidosryhmiä ovat muun muassa kunnan alueella toimivat oppilaitokset 

ja ulkomaiset tahot. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on tiivistynyt 

viime vuosina, sillä on ymmärretty, että hyvät koulutusmahdollisuudet lisäävät 

kunnan vetovoimaa sekä asukkaiden että elinkeinoelämän silmissä. Myös
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verkostoituminen ulkomaisten kuntien ja kaupunkien kanssa on lisääntynyt 1990- 

luvulta alkaen. (Tuominen, haastatelu)

Tärkeä kunnan sidosryhmä ovat myös sen työntekijät sekä luottamushenkilöt eli 

esimerkiksi kunnanvaltuutetut. Heidän käsityksensä kuntaorganisaatiosta ja 

positiivinen suhtautuminen siihen vaikuttavat merkittävästi kunnan tavoitteiden ja 

strategian onnistumiseen (esim. Dowling 1986; Gray & Smeltzer 1987).

Tässä työssä keskitytään käsittelemään kunnan asiakasryhmistä sen asukkaita ja 

elinkeinoelämää. Tähän rajaukseen on päädytty, koska kunnan asukkaiden ja siellä 

toimivien yritysten voidaan ajatella olevan kunnan kehityksen moottoreita.

3.3 Kunnan asiakasryhmien segmentoiminen

Valinta asiakasryhmien sisällä tapahtuu segmentoimalla. Yritykset, jotka myyvät 

kuluttajille tai toisille yrityksille, eivät voi myydä koko markkinoille tai kaikille 

potentiaalisille ostajille samalla tavalla. Ostajien toiveet ovat liian erilaisia, että yksi 

yritys voisi samalla tuotteella palvella koko markkinoita. Useimpien yritysten resurssit 

eivät myöskään riitä usean eri tuoteversion kehittelemiseen, siten että voitaisiin 

palvella koko asiakaskenttää. Segmentointi on se työkalu, jolla yritys tai esimerkiksi 

kuntaorganisaatio voi tehdä kompromissin: on huimapäistä olettaa, että koko 

asiakaskenttää voitaisiin palvella samalla tuotteella tai palvelulla, mutta toisaalta on 

taloudellisesti mahdotonta tarjota jokaiselle kuluttajalle juuri hänen tarpeisiinsa 

suunniteltu tuote. Segmentointi mahdollistaa siis markkinoiden pilkkomisen 

pienempiin, taloudellisesti järkeviin osiin. Nykyaikainen markkinointiajattelu lähtee 

asiakkaiden tarpeista ja näihin tarpeisiin pystytään paremmin vastaamaan, kun ei 

kohdisteta kaikkiin asiakkaisiin samanlaista markkinointia, vaan korostetaan eri 

asioita ei kohderyhmille. (Kotler 1996, 353-354)

Aiemmin kuntien markkinoinnin voidaan katsoa olleen hyvin pitkälti samanlaista 

kaikille. On myös pidetty epäeettisenä, että kunta valikoisi jonkin tietyn ryhmän 

kuntalaisista ja palvelisi heitä paremmin kuin toisia kuntalaisia. Nykyaikana kuitenkin
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ymmärretään, että on taloudellisesti tehokkaampaa kohdentaa kunnan markkinointia 

ja palveluja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jotkin tietyt ryhmät unohdettaisiin 

kokonaan. (Elkala, haastattelu 1)

Kun asiakasryhmät tunnetaan, voidaan siirtyä segmentoimaan. Aluksi suoritetaan 

itse segmentointi eli etsitään mahdollisimman homogeeniset ryhmät, jotka selkeästi 

eroavat toisistaan. Ashworthin ja Voogdin (1990, 48) mukaan segmentoinnilla 

haetaan sellaisia asiakasryhmiä, joilla on samanlainen kysyntäkäyrä tietyn 

ominaisuuden tai ominaisuuksien yhdistelmän suhteen. Sen jälkeen valitaan ne 

segmentit, joita halutaan tavoitella. Tämän jälkeen suoritetaan asemointi eli 

päätetään, miten organisaatio halutaan koettavan kussakin tavoiteltavassa 

segmentissä. Tällöin täytyy myös huomioida kilpailijoiden asemointi, sillä kannattaa 

yrittää asemoitua eri tavalla kuin kilpailijat. Lopuksi tehdään käytännön 

markkinointisuunnitelmat, joilla saavutetaan valitut segmentit sekä haluttu asema 

heidän mielissään. (Lambin 2000, 253-254)

3.3.1 Kunnan asukkaiden segmentoiminen

Kunnan asukkaat ovat luonnollisesti yksi kunnan pääkohderyhmistä. Kunnan 

tavoitteena on yleensä houkutella alueellensa ammattitaitoista ja hyvin koulutettua 

väestöä, lapsiperheitä sekä hyvin toimeentulevia, elinvoimaisia seniorikansalaisia. 

Tällainen väestö takaa kunnan elossapysymisen ja houkuttelee alueelle myös 

yrityksiä. (Kotler ym. 1999, 37-38) Kunnan asukkaiden muodostaman kohderyhmän 

sisällä on kuitenkin eroja ryhmän jäsenten toiveissa ja tarpeissa. Kohderyhmä 

voidaankin jakaa vielä kapeampiin segmentteihin, joille voidaan suunnata juuri heille 

suunniteltua markkinointia. (Sargeant 1999, 58-60)

Kuluttajamarkkinoiden segmentointi tapahtuu yleensä demografisten, geografisten, 

psykografisten tai käyttäytymiseen perustuvien tekijöiden perusteella, (esim. Kotler 

ym. 1999, 355; Sargeant 1999, 58-60) Markkinoiden segmentoimiseen ei ole 

olemassa yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa, vaan ne voidaan segmentoida 

lukemattomilla eri tavoilla. Myös eri tapojen yhdistelmiä voidaan käyttää (Ahsworth &



23

Voogd 1990, 48). Perinteisesti kunnan kuluttaja-asiakkaat on jaoteltu

sosioekonomisiin luokkiin (Ashworth & Voogd 1990, 48) , mutta tässä työssä 

käsiteltävään mielikuvien markkinoimiseen tämä luokittelu sopii tutkijan mielestä 

huonosti.

Sen sijaan demografisten tekijöiden voidaan ajatella vaikuttavan enemmän siihen, 

minkälaisia ominaisuuksia ihmiset arvostavat vaikkapa asuinkunnassaan. Kunnan 

asukkaat voitaisiin demografisesti segmentoida esimerkiksi seuraavasti:

1. ”Sinkut”, omassa taloudessa asuvat nuoret yksineläjät

2. Vastanaineet parit, ei lapsia

3. ”Täysi pesä” 1, nuorin lapsi alle 6-vuotias

4. ”Täysi pesä” 2, nuorin lapsi 6-vuotias tai vanhempi

5. ”Täysi pesä” 3, lapset jo miltei aikuisia, mutta asuvat yhä 

kotona

6. "Tyhjä pesä” 1, lapset muuttaneet pois kotoa, mutta 

perheenpää yhä työiässä

7. "Tyhjä pesä” 2, lapset muuttaneet pois kotoa, perheenpää 

eläkkeellä

8. Yksineläjät tai lesket, työelämässä

9. Yksineläjät tai lesket, eläkkeellä

Perhetilanne vaikuttaa yleensä merkittävästi henkilön kulutukseen, tarpeisiin ja 

toiveisiin. (Sargeant 1999, 58-60)

3.3.2 Kunnan yritysasiakkaiden segmentoiminen

Yritysasiakkaiden segmentoiminen tapahtuu samoja periaatteita noudattaen kuin 

kuluttaja-asiakkaidenkin segmentoiminen, mutta käytetyt segmentointikriteerit 

eroavat (Lambin 2000, 268). Lambin (2000, 268-271) nimeää yritysasiakkaiden 

segmentointitavoiksi hyötysegmentoinnin, kuvailevan segmentoinnin ja 

käyttäytymiseen perustuvan segmentoinnin. Hyötysegmentointi on hänen mukaansa 

luonnollinen segmentointitapa, joka perustuu esimerkiksi tietyntyyppisten 

yritysasiakkaiden tarkoin määritellyille tarpeille jonkin tietyn erikoistuotteen suhteen.
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Kuvailevassa segmentoinnissa asiakasryhmä jaotellaan esimerkiksi toimialan, 

maantieteellisen sijainnin tai yrityksen koon mukaan. Käyttäytymiseen perustuva 

segmentoiminen tarkastelee lähinnä yrityksen johdon tai ostopäätöksiä tekevän 

yksikön käyttäytymistä.

Myös yritysasiakkaiden segmentoimiseen on olemassa monia eri tapoja. Wind ja 

Cordozo (1974, ks. Sargeant 1999, 72) esittävät, että yritysasiakkaiden

segmentoinnin tulisi tapahtua kahdessa osassa. Ensiksi määritellään segmentit 

demografisten tekijöiden perusteella eli esimerkiksi yrityksen koon tai toimialan 

mukaan. Tämän jälkeen segmentoidaan yritykset johdon tai ostopäätöksiä tekevän 

yksikön käyttäytymisen suhteen. Tällä tavalla saadaan monikerroksinen 

segmentointitulos, joka ei ainoastaan perustu yrityksen toimialaan, vaan myös sen 

toimintatapoihin.

Eri tilanteissa voidaan soveltaa erilaista segmentointitapaa ja segmentointikriteereitä 

sekä yritys- että kuluttaja-asiakasmarkkinoilla. Tärkeintä on kuitenkin löytää toimivat 

segmentointikriteerit, jotka soveltuvat kyseiseen tilanteeseen ja jotka tuovat esille 

segmenttien koon ja tärkeyden, niiden yhteensopivuuden organisaation tavoitteiden 

kanssa sekä jotka ovat mahdollisia tavoittaa. (Lovelock & Weinberg 1984, 111-112) 

Toimivien segmenttien tulisi olla

1. mitattavissa kustannustehokkaasti

2. saavutettavissa kustannustehokkaasti

3. merkittäviä kooltansa ja ostovolyymiltansa

4. pysyviä tulevaisuuden suunnittelua varten

5. sopivia organisaation tavoitteiden kannalta

6. selkeästi erotettavissa muista segmenteistä

7. hyväksyttäviä organisaation arvojen kannalta.

(Sargeant 1999, 73-74)

Myös kunnan kannattaa segmentoinnissaan etsiä edellä mainitut kriteerit täyttäviä 

segmenttejä, jotta sen segmentointi olisi onnistunutta, kannattavaa ja pitkällä
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aikavälillä toimivaa. Hyvin tehty segmentointi ei kuitenkaan yksin riitä: kunnan on 

lisäksi asemoitava itsensä valituille segmenteille.

3.4 Kunnan asemoiminen

Jotta kunnan markkinointi olisi mahdollisimman tehokasta ja toimivaa, sen tulee 

aktiivisesti asemoida itsensä. Toisinaan organisaatiot eivät lainkaan ajattele 

asemointia tai tietoisesti jättävät asemoinnin tekemättä toivoen, että valitut segmentit 

löytävät jotain sellaisia ominaisuuksia organisaation asemassa kilpailijoiden 

joukossa, jotka he kokevat houkutteleviksi. Tämä strategia saattaa toisinaan 

onnistua, mutta useimmiten silloin organisaatiolla ei ole suoria kilpailijoita. (Kotier & 

Andreasen 1996, 191) Kilpailu kuitenkin tiukentuu koko ajan myös kuntasektorilla 

(Kotler ym. 1999, 20-21) ja tämän vuoksi myös kuntien on kannattavaa asemoida 

itsensä.

Kotler ja Andreasen (1996, 191) määrittelevät asemoinnin olevan organisaation 

imagon rakentamista sellaiseksi, että sen asiakkaat ymmärtävät sen ja arvostavat 

sitä suhteessa kilpailijoihin. Sargeant (1999, 92) puolestaan esittää, että asemointi on 

organisaation ja sen palvelujen sijainnin määrittämistä kohderyhmän mielissä 

suhteessa muihin markkinoilla toimiviin organisaatioihin.

Asemointi tarkoittaa siis organisaation sijoittamista tietylle paikalle asiakkaiden 

mielikuvakartalla markkinoinnin keinoin. Asemoiminen tapahtuu valittujen 

organisaation ominaisuuksien kautta ja suhteessa organisaation kilpailijoihin. 

(Lovelock & Weinberg 1984, 1992) Jos esimerkiksi jokin kunta koetaan 

kulttuurikuvana, joka suuntautuu erityisesti klassiseen musiikkiin, ei jonkin toisen 

kunnan kannata asemoida itseään asiakkaiden mielissä samanlaisena. Sen sijaan 

sen kannattaa valita jokin toinen ominaisuus vahvuuksiensa joukosta, jota se alkaa 

aktiivisesti tuoda esille ja jonka suhteen se valittujen kohderyhmien mielikuvissa 

asemoituu. Jos kunnalla kuitenkin on erityisen hyvät valmiudet juuri klassisen 

musiikin tapahtumien järjestämiseen ja se ehdottomasti haluaa asemoitua klassisen 

musiikin kuntana, kannattaa sen ottaa hieman eri näkökulma aiheeseen kuin
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kilpailevalla kunnalla on. Kunnan tulee löytää oma erikoisosaamisen alueensa ja 

erottua sen avulla kilpailijoista.

Asemoiminen pohjautuu segmentointiin. Segmentoinnin perusteella valitaan 

kohderyhmät, joihin halutaan keskittyä. Tämän jälkeen kartoitetaan kilpailijoiden 

asemat kohderyhmien silmissä ja valitaan oma asema, jota tavoitellaan. (Lovelock & 

Weinberg 1984, 192) Valitun aseman tulee pohjautua organisaation vahvuuksiin. On 

myös mahdollista asemoitua eri tavalla eri segmenteissä. (Kotier & Andreasen 1996, 

192)

Segmentointi ja asemointi ovat työkaluja, joiden avulla kunta voi selkeyttää ja 

terävöittää markkinointiaan. Segmentointi ja asemointi luovat pohjan kunnan 

yrityskuvan eli kuntakuvan rakentamiselle, jota käsitellään seuraavassa luvussa.
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4. KUNTAKUVAN LUOMINEN

Kuntakuvan luomisen tavoitteena on tuoda esille kunnan vahvoja puolia sen 

houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tätä kautta toivotaan kuntaan uusia asukkaita ja 

yrityksiä sekä heidän mukanaan tietysti lisää verotuloja. Tällä kohdin kuntakuvan 

kehittäminen poikkeaakin muusta kunnan markkinoinnista voimakkaasti, sillä yleisesti 

ottaen kunnan markkinoinnin tavoitteenahan ei ole saavuttaa hyvää organisaatiolle 

tai sen työntekijöille, vaan markkinoinnin kohteille eli kuntalaisille. Toisaalta kuitenkin 

myös kuntakuva ajaa tätä tehtävää: saadaanhan lisääntyneillä verotuloilla lisää tai 

parempia palveluja kunnan jäsenille. (Elkala, haastattelu 1)

4.1. Organisaation persoonallisuus, identiteetti, imagoja maine

Kuntakuvan eli kunnan imagon rakentumiseen liittyy monia tekijöitä, jotka usein 

helposti sekoitetaan keskenään. Käsitteet persoonallisuus, identiteetti, imago ja 

maine ovat monille hieman epäselviä ja ne saatetaan myös eri yhteyksissä määritellä 

eri tavoin. Ne ovat toki kaikki toisiinsa liittyviä, mutta eivät toistensa synonyymejä.

4.1.1 Persoonallisuus

Sivistyssanakirjan mukaan persoonallisuus on yksilön henkisten, ruumiillisten ja 

sosiaalisten ominaisuuksien kokonaisuus. (Nurmi yms. 1994, 315) Myös

organisaation persoonallisuus muodostuu samanlaisista ominaisuuksista joita 

ihmisiinkin liitetään. Organisaatio saattaa edustaa esimerkiksi jotakin 

sosioekonomista luokkaa tai siihen voidaan liittää jotakin ihmisluonteen piirteitä kuten 

lämminsydämisyyttä, huolehtivaisuutta tai ystävällisyyttä. (Aaker 1996, 141)

Organisaation persoonallisuus liittyy läheisesti identiteettiin. Niitä voidaan jopa pitää 

toisistaan erottamattomina käsitteinä siten, että toista ei voi olla olemassa ilman 

toista. Organisaation persoonallisuus ja identiteetti eivät kuitenkaan ole sama asia. 

Balmerin (1998) mukaan organisaation persoonallisuus muodostuu siinä toimivan
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henkilökunnan arvoista. Organisaation identiteetti puolestaan rakentuu sen 

persoonallisuuden mukaan. (Balmer 1998) Persoonallisuus ilmenee esimerkiksi 

kriisitilanteessa, jossa ei ehditä tarkoin suunnitella jokaista ulospäin annettua viestiä. 

Vaikka kriisitilanteita varten tulee toki tehdä viestintäsuunnitelma ja kriisiviestinnän 

tulee olla harkittua, niin silti juuri se tapa, jolla organisaatio suhtautuu yllättäviin 

tilanteisiin, ilmentää aidoimmin sen persoonallisuutta.

On tärkeää, että organisaation, esimerkiksi kunnan, persoonallisuus tunnetaan ja 

tiedostetaan. Selkeän persoonallisuuden avulla voidaan identiteettiä hallita ja se 

voidaan viestiä onnistuneesti. Identiteetin tulisi olla aidon persoonallisuuden 

mukainen, sillä keksitty identiteetti ei vaikuta uskottavalta, vaan paistaa läpi. 

(Markwick & Fill 1997) Identiteetin on siis pohjauduttava todellisuuteen, mutta sen 

ainutlaatuisuus voidaan ilmaista mitä moninaisimmilla tavoilla, jotta se vaikuttaa 

kiinnostavalta. Kun sitten tutkitaan yleisön havaitsemaan persoonallisuutta ja 

verrataan sitä todelliseen, niin päästään selville siitä, kuinka hyvin kunta tai muu 

organisaatio on onnistunut projisoimaan persoonallisuuttaan. (Bernstein 1986, 85)

4.1.2 Identiteetti

Identiteettiä pidetään usein hieman epäselvänä käsitteenä ja se sekoitetaan helposti 

imagoon. Eräs syy käsitteen epäselvyyteen on varmastikin se, että se ymmärretään 

hieman eri tavalla hallinnollisesta näkökulmasta katsottuna verrattuna markkinoinnin 

näkökulmaan. Hallinnon näkökulmasta katsottuna identiteetti tarkoittaa sitä, miten 

organisaation jäsenet kokevat, ajattelevat ja näkevät organisaationsa. Identiteetin 

ajatellaan olevan kollektiivinen, laajalti hyväksytty ymmärrys siitä, mitkä ovat 

organisaation arvot ja ominaisuudet. (Hatch & Schultz 1997)

Markkinoinnin näkemys identiteetistä käsittää enemmänkin organisaation viestinnän 

ulkoisille sidosryhmille. Identiteetti muodostuu markkinoinnillisen näkemyksen 

mukaan johdon formuloimana ja ulkoisille sidosryhmille viestittynä visuaalisena 

kokemuksena. (Hatch & Schultz 1997) Toki myös sisäiseen viestintään tulee 

kiinnittää huomiota, koska yhtenäisellä sisäisellä viestinnällä on huomattu olevan
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selkeyttävä vaikutus myös ulospäin suuntautuvaan viestintään (Markwick & Fill 

1997). Abratt (1989) esittää visuaalisen identiteetin olevan osa syvempää 

identiteettiä ja sisäisen identiteetin ulkoinen ilmentymä, joka vain palvelee tiettyä 

tarkoitusta. Tässä tutkielmassa tarkoitetaan identiteetillä markkinoinnin 

identiteetti käsitystä.

Kaikilla organisaatioilla on identiteetti, myös kuntaorganisaatioilla. Identiteetti on 

kaikkien niiden visuaalisten viestien summa, joiden avulla ihmiset tunnistavat 

organisaation ja erottavat sen muista organisaatioista. Se on siis organisaation 

omakuva ja sen persoonallisuuden ilmentymä. (Bernstein 1986, 209-216) Identiteetti 

on se, mitä organisaatio todellisuudessa on. Jokaisella organisaatiolla on 

ainutlaatuinen ja moni-ilmeinen identiteettinsä, joka muodostuu yrityksen 

strategiasta, filosofiasta, yrityskulttuurista, rakenteesta ja tuotteista. (Balmer 1998; 

Gray & Balmer 1998). Organisaatio ei voi valita, haluaako se itselleen identiteetin, 

koska sillä joka tapauksessa on sellainen. (Bernstein 1986, 209-216)

Organisaatio viestii identiteettiänsä sekä virallisesti että epävirallisesti useiden 

kanavien kautta (Gray & Balmer 1998). Identiteetti viestitään sidosryhmille 

käyttämällä monenlaisia signaaleja, joista osa voi olla tietoisesti suunniteltuja ja 

tietylle kohderyhmälle suunnattuja, mutta joista osa viestitään myös 

tarkoituksettomasti ja jopa vahingossa organisaation yleisen toiminnan kautta. 

Erityisen tärkeää olisi varmistaa, ettei vahingossa kuitenkaan viestitä negatiivisia 

asioita organisaation identiteetistä. (Markwick & Fill 1997) Kuntamarkkinointia ja 

kuntakuvan hallittua luomista suunnitelevan kunnan tulee siis muistaa, että jos se 

päättää olla kehittämättä kuntakuvaansa, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että sillä ei 

sellaista olisi.

4.1.3 Imago

Organisaation imago muotoutuu identiteetin pohjalta. Sidosryhmät tulkitsevat 

organisaation identiteetistään lähettämiä viestejä omien arvojensa, kulttuurinsa ja 

kokemustensa pohjalta ja niiden kautta muokkaavat kuvansa organisaation
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imagosta. (Markwick & Fill 1997) Imago on katsojan mielessä muodostuva mielikuva 

(Gray & Balmer 1998). Imago on todellisuuden heijastuma samalla tavalla kuin 

organisaation heijastelee omaa persoonallisuuttaan identiteettinsä avulla. Se ei ole 

totuus eikä välttämättä se, mitä organisaatio haluaisi itsestään viestittää. Imago ei ole 

organisaation kontrolloitavissa, vaan se on asiakkaan subjektiivisesti kokemustensa 

ja havaintojensa perusteella muodostama käsitys. Imago on sitä, miten organisaation 

viestintä ymmärretään arvioijan henkilökohtaisen arvomaailman kautta. (Bernstein 

1986, 78 ja 308) Tämä tulee ilmi myös sivistyssanakirja määritelmästä, jossa imago 

määritellään maineeksi, vallitsevaksi käsitykseksi jostakin tai jonkin itsestään 

antamaksi kuvaksi. Imago on siis vastaanottajan tulkinnan mukainen. (Nurmi yms. 

1994, 150) Tämä pätee myös kuntaorganisaatioihin.

Smith (1993) on nimennyt neljä osa-aluetta, joista organisaation imago eli yrityskuva 

muodostuu. Näiden tekijöiden voidaan ajatella olevan myös kuntakuvan 

muotoutumisen takana. Ensinnäkin organisaation imagoon vaikuttavat sen tuotteet ja 

palvelut. Toiseksi imagoon vaikuttaa organisaation sosiaalinen vastuullisuus. Tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi organisaation eettisyyttä sekä osallistumista 

yhteiskunnallisiin teemoihin. Kolmanneksi organisaation imagoon vaikuttavat tilat, 

jossa se toimii eli toimistot, näyttelytilat ja tehtaat. Neljänneksi imagoon vaikuttaa 

organisaation viestintä. Tämä pitää sisällään mainonnan, PR-suhteet, 

henkilökohtaisen kommunikaation, esitteet ja organisaation 

identiteetinrakentamisohjelmat. (Smith 1993, 281-283)

Imago on siis ihmisen mielessä syntyvä käsitys, kuva eikä organisaatio voi suoraan 

vaikuttaa sen syntymiseen. Eri ihmisillä voi olla erilainen imagokäsitys samasta 

organisaatiosta, jos he tulkitsevat sen identiteettiä eri tavalla. Sen sijaan 

organisaatio, esimerkiksi kunta, voi vaikuttaa identiteettiinsä ja tärkeää olisikin, että 

sen viestittämä kuva olisi mahdollisimman yhdenmukainen. (Markwick & Fill 1997)
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4.1.4 Maine

Maine sanaa käytetään usein imago-sanan vastineena. Jopa edellä esitellyssä 

sivistyssanakirjan selityksessä sanalle imago, maine määriteltiin sen synonyymiksi. 

Sitä se ei kuitenkaan ole, vaikka käsitteet ovatkin hyvin läheisiä toisilleen. Dowling 

(1994, ks. Markwick & Fill 1997) määrittelee imagon kokonaiskäsityksenä, joka 

organisaatiosta syntyy. Maine taas on hänen mukaansa arvostus tai kunnioitus, jota 

organisaation imago nauttii.

Maine voi tietysti olla myös negatiivinen. Maine syntyy pitkällä aikavälillä tehdyistä 

identiteettiä koskevista havainnoista ja kosketuksista organisaatioon. (Markwick & Fill 

1997; Gray & Balmer 1998) Gray ja Balmerin (1998) mukaan imago on mahdollista 

rakentaa verrattain nopeasti tehokkailla markkinointiohjelmilla. Heidän mukaansa 

maine kuitenkin muotoutuu ja kehittyy pitkällä aikavälillä organisaation 

johdonmukaisen toiminnan ja positiivisia seikkoja vahvistavan markkinointiviestinnän 

tuloksena. (Gray & Balmer 1998) Maine on siis kestävämpi kuin imago. 

Organisaation kannalta positiivinen maine on erittäin hyvä asia, sillä satunnaiset 

negatiiviset kokemukset organisaatiosta eivät vaikuta hyvään maineeseen. Toisaalta 

taas negatiivisesta maineesta on erittäin vaikea päästä eroon. Organisaation johdon 

tulisikin viestinnällään vahvistaa positiivisia imagoja ihmisten mielissä ja tällä tavalla 

kerätä positiivista mainetta ”varastoon” pahan päivän varalle. (Markwick & Fill 1997)

Seuraava kuvio havainnollistaa persoonallisuuden, identiteetin, imagon ja maineen 

suhteita toisiinsa. Kuviossa ovat mukana myös ympäristön vaikutukset ja 

suunnittelemattomat viestit, joita ei yleensä voida etukäteen määritellä.
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Ympäristön
vaikutukset

Suunnittelemattomat viestit

Organisaation
persoonallisuus

Organisaation
identiteetti

Organisaation
imago

Analyysi Suunniteltu

kommunikaatio Maine
Tavoitteet

asemointi

Strateginen johtaminen
Imagotutkimus

Kuvio 3: Organisaation identiteetin johtaminen prosessina (Markwick & Fill 1997, mukaillen)

4.2 Kuntakuvan rakentaminen

Useat eri kirjoittajat ovat käsitelleet yrityskuvan muotoutumista (mm. Gray & Smeltzer 

1987; Abratt & Mofokeng 2001). Kunnan yrityskuvan eli kuntakuvan voidaan ajatella 

muotoutuvan vastaavasti. Seuraavassa yrityskuvan rakentamisen teoria on johdettu 

kuntakontekstiin.

Tässä työssä sanoja yrityskuva, kuntakuva ja imago käytetään toistensa 

synonyymeinä. Imago on määritelty tarkemmin luvussa 4.1.3.

4.2.1 Kuntakuvan rakentamisen prosessi

Perustavanlaatuinen edellytys imagonrakentamisprosessille on organisaation johdon 

osallistuminen siihen. Ideaalitilanteessa aloite imagonrakentamiselle lähtee



33

johtoportaasta, mutta tilanne todellisuudessa on usein kuitenkin toisenlainen. (Smith 

1993, 328) Erityisen tärkeää kuitenkin on, että organisaation avainhenkilöstö ja johto 

ovat sitoutuneita imagonrakentamisprosessiin ja että he ymmärtävät sen strategisen 

tärkeyden. (Dowling 1986) Alettaessa rakentaa kunnan imagoa eli kuntakuvaa on siis 

tärkeää, että kunnanjohto ymmärtää prosessin tärkeyden ja on sitoutunut sen 

toteuttamiseen.

Imagon rakentaminen lähtee organisaation persoonallisuudesta. Persoonallisuuden 

pohjalta muotoutuu organisaation identiteetti, joka puolestaan rakentuu organisaation 

arvoille ja kulttuurille. (Shee & Abratt 1989; ks. Abratt & Mofokeng 2001) 

Organisaation imagon rakentaminen lähtee aina organisaation strategian 

selkeyttämisestä ja pukemisesta tavoitteiden muotoon. Tämä vaatii markkinoinnin 

strategista suunnittelua, jonka tärkeys tuotiin esille jo luvussa kolme. On mahdotonta 

kehittää tarkka ja totuudenmukainen yrityskuva, ellei johto ymmärrä selkeästi 

organisaation toiminta-ajatusta ja tulevaisuudensuunnitelmia. Yrityskuva eli imago on 

kohdeyleisön mielissä yrityksestä sen viestinnän perusteella muotoutunut kuva. 

Tämä organisaation ulkopuolisille tahoille muodostuva kuva ei kuitenkaan voi olla 

oikea ja selkeä, ellei organisaation identiteetti ole selkeä. (Gray & Smeltzer 1987) 

Niinpä myös kuntasektorilla kuntakuvan rakentamisen tulee lähteä kunnan strategian 

selkeyttämisestä ja markkinoinnin strategisesta suunnittelusta, joka perustetaan 

kunnan tulevaisuudentavoitteille.

Kun yrityskuva ja organisaation tavoitteet sekä tulevaisuudensuunnitelmat on 

selkeytetty, tulee määrittää senhetkinen yrityskuva sidosryhmien keskuudessa. On 

tärkeää tutkia myös organisaation sisäinen imago, jotta tiedetään, minkälaista 

viestintää organisaation sisällä tarvitaan uuden identiteetin lanseeraamiseksi. (Smith 

1993, 328) Myös kuntakuvaa rakennettaessa tulee alkuvaiheessa selvittää nykyinen 

kuntakuva, jotta tunnettaisiin lähtötilanne ja osattaisiin suunnitella oikeanlaisia 

toimenpiteitä kunnan imagon halutunlaiseksi muokkaamiseksi.

Nykyistä yrityskuvaa määriteltäessä kaikista eri sidosryhmistä tulisi selvittää 

vähintäänkin seuraavat neljä seikkaa:
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• Kuinka tietoisia sidosryhmän jäsenet ovat organisaatiosta ja sen 

toiminnasta?

• Kuinka hyvin sidosryhmän käsitys organisaatiosta vastaa 

todellisuutta?

• Mistä lähteistä sidosryhmät saavat tietoa arvioidensa perusteiksi ja 

kuinka luotettavia nämä lähteet ovat?

• Minkälainen on kunkin sidosryhmän kuva organisaatiosta?

Kaikkiin neljään kohtaan saadut vastaukset voivat vaihdella hyvinkin merkittävästi eri 

sidosryhmien välillä. (Gray & Smeltzer 1987)

Jos halutun yrityskuvan eli imagon ja vallitsevan imagon välillä löytyy eroja, täytyy 

erojen minimoimiseksi suunnitella viestinnällisiä toimenpiteitä. Toimenpiteille tulee 

määritellä selkeät tavoitteet, jotka luonnollisesti vaihtelevat eri sidosryhmissä. 

Tavoitteiden tulee nousta organisaation strategiasta sekä arvoista ja niiden tulisi 

määritellä, kuinka organisaation haluttaan koettavan kussakin tärkeässä 

sidosryhmässä. ( Dowling 1986; Gray & Smeltzer 1987) Mitä lähempänä toisiaan 

organisaation oma käsitys itsestään ja kohdeyleisön käsitys siitä ovat, sitä 

tehokkaampaa on myös organisaation markkinointiviestintä. On siis ehdottoman 

tärkeää tuntea yleisölle muodostunut kuva organisaatiosta, jotta sille osataan 

kohdistaa oikeanlaista markkinointiviestintää. (Dowling 1986)

Kun organisaation imagolliset tavoitteet on määritelty tulee miettiä, kuinka ne 

saavutetaan. Ensimmäiseksi tulee päättää, onko organisaatiolla resursseja ja kykyä 

toteuttaa imagonrakentamisen prosessi omin voimin vai tarvitaanko ulkopuolisten 

konsulttien apua. Usein ulkopuoliseen apuun turvaudutaan jo 

imagonrakennusprojektin alkuvaiheessa, sillä aihealueeseen erikoistuneilta 

henkilöiltä löytyy tietoa ja kokemusta hallittujen imagomuutosten läpiviemisestä, jota 

harvalla yrityksellä itsellään on. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla on usein myös 

objektiivisempi suhtautuminen organisaatioon omaan henkilöstöön verrattuna, joka 

on etu imagoa rakennettaessa. Toisaalta ulkopuolisten tahojen tarjoaman osaamisen 

heikkoutena voidaan pitää organisaation taustojen ja toiminnan heikompaa
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tuntemusta organisaation omaan henkilökuntaan verrattuna. (Gray & Smeltzer 1987) 

Voidaan kuitenkin olettaa, että kuntaorganisaatiossa ei yleensä ole kovin montaa 

markkinointiasioihin perehtynyttä henkilöä. Jos heidän tieto-taitonsa ja 

aikaresurssinsa eivät riitä, on parasta luottaa ulkopuolisten ammattilaisten apuun. 

Vastuu projektista tulee kuitenkin antaa jollekin organisaation johdon jäsenelle (Gray 

& Smeltzer 1987).

Kun imagonrakentamisprojektin vastuuhenkilöt ja käytännön toimijat on päätetty, 

siirrytään miettimään viestinnän painopisteitä eri kohderyhmissä. On valittava 

kommunikaationkeinot ja mediat, joita käytetään, sekä suunniteltava visuaalinen 

ulkoasu. Kaikkien näiden tulisi viestiä yhdenmukaista kuvaa organisaatiosta, jotta 

kohdeyleisön muodostama imago vahvistuisi eikä siinä havaittaisi ristiriitaisuuksia. 

(Gray & Smeltzer 1987) Erityisesti visuaalinen ulkoasu jää kuitenkin useasti 

vähäiselle huomiolle, vaikka sen avulla pystyttäisiin monta kertaa viestimään hyvin 

tehokkaasti ja verrattain pienin kustannuksin. Visuaalisten seikkojen saama vähäinen 

huomio johtuu usein siitä, että organisaation johto ei koe osaavansa hoitaa 

visuaalisuuteen liittyviä päätöksiä ja antaa ne täysin ulkopuolisten tahojen 

hoidettaviksi. Vaikka ulkopuoliset tahot, esimerkiksi graafiset suunnittelijat ja 

mainostoimistot, toki osaavat asiansa, jäävät visuaaliset seikat kuitenkin hieman 

ulkopuolisiksi osasiksi imagon rakentamisessa, jollei organisaation johto kiinnitä 

niihin niiden ansaitsemaa huomiota ja anna niille painoarvoa. (Schmitt ym. 1995)

Kun uutta imagoa käytännössä aletaan luoda, on varmistettava uuden ja vallitsevan 

vanhan organisaatiokuvan välinen jatkuvuus. Jos yhtäkkiä aletaan viestiä aivan 

uudenlaisesta identiteetistä, korostuu vanhan ja uuden identiteetin välinen ero ja 

muutos ei ole uskottava. Usein uuden identiteetin tuominen yleisön tietoisuuteen 

vaiheittain parantaa uskottavuutta ja lisää onnistuneen imagomuutoksen 

mahdollisuutta. (Gray & Smeltzer 1987) Myös ”yhdessä yössä” tapahtuva identiteetin 

muutos on Smithin (1993, 329-330) mukaan mahdollinen, mutta vaikea toteutettava. 

Tällöin identiteetin muutos ei voi olla kovin jyrkkä.
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Henkilökunnalla on tärkeä rooli imagonrakentamisen onnistumisessa, sillä juuri 

heidän kauttaan uusi organisaatiokuva rakentuu päivittäisessä työssä. Organisaation 

identiteetti, strategia ja tavoitteet tulee selkeyttää henkilöstölle ja heidän toimintansa 

tärkeyttä haluttuun lopputulokseen pääsemisessä tulee korostaa. (Gray & Smeltzer 

1987) On ihmiselle luontaista vastustaa muutoksia ja organisaation uusi identiteetti 

saattaa muodostua ongelmaksi, jollei sitä ja sen tuomaa etua ymmärretä. (Smith 

1993, 329) Henkilökunnan on sisäistettävä organisaation tavoitteet, jotta he voisivat 

toimia onnistuneesti niiden saavuttamiseksi. (Dowling 1986)

Oleellinen ja tärkeä vaihe imagonrakentamisprosessia on myös seuranta. 

Organisaation tulee määrävälein seurata imagonluomisen onnistumista ja tehdä 

tarvittavat korjaukset identiteetissään, jos jokin viesti siitä, mitä organisaatio haluaa 

kohderyhmien silmissä olla, ei näytä välittyvän halutulla tavalla. (Dowling 1986) 

Lisäksi organisaatiokuvaan tulee tehdä muutoksia organisaation muuttuessa ja 

kehittyessä. Tämän vuoksi organisaatiokuvan suunnittelu tulisikin sisällyttää osaksi 

organisaation strategista suunnittelua. (Gray & Smeltzer 1987)

Kunnan yrityskuvan eli kuntakuvan suunnitteleminen ja jatkuva huoltaminen tulisi siis 

ottaa myös osaksi kuntien strategista suunnittelua. Kuntakuvan luominen ei 

kuntasektorillakaan ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan jatkuvaa huomiota kaipaava 

prosessi. Kuntakuvan rakentamisen prosessin tulisi edetä edellä esitellyn kaltaisesti. 

Kuntakontekstissa menestytään samoja markkinoinnin teorioita ja 

suunnitelmallisuutta hyödyntämällä kuin yksityissektorillakin

Seuraava kuva havainnollistaa kuntakuvan rakentamista:
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KUNTAKUVAN RAKENTAMISEN PERUSTANA

Johdon sitoutuminen ja prosessin syvällinen ymmärrys

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

KUNNAN PERSOONALLISUUS

KUNNAN IDENTITEETTI

* organisaation arvot

* organisaatiokulttuuri

SEURANTA

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET 

* kunnan nykyisen imagon määrittäminen 

nykyisen imagon vertaaminen tavoitemielikuvaan

J VIESTINNÄLLISET TOIMENPITEET V

viestinnän painopisteiden määrittäminen

* viestintäkeinojen ja medioiden valinta

* visuaalisen ulkoasun luominen

* henkilökunnan roolin määrittäminen

Kuvio 4: Kuntakuvan rakentaminen
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4.2.2 Kuntakuvan luomisen ongelmia

Edellä on määritelty kuntakuvan rakentamisen prosessi, joka paperilla näyttää 

selkeältä ja loogiselta. Todellisuudessa yrityskuvan luominen ei kuitenkaan aina ole 

aivan yksinkertaista ja markkinoinnin strategisen suunnittelun periaatteet saattavat 

unohtua kokeneeltakin markkinoijalta.

Esimerkiksi organisaation persoonallisuuden löytäminen ja määritteleminen voi olla 

vaikeaa. Organisaation visio ja missio ilmaistaan sen persoonallisuuden ja 

identiteetin kautta, mutta jotta persoonallisuus ja identiteetti olisivat selkeitä ja 

viestittävissä, tulee käsityksen vision ja mission sisällöstä olla yhteneväinen. Näin ei 

kuitenkaan aina ole: joku näkee esimerkiksi korkean laadun yrityksen päätavoitteena 

ja viestinä, joku toinen puolestaan pitää markkinajohtajuutta oleellisimpana viestinä 

visiossa ja missiossa. Tällöin persoonallisuus ja identiteetti eivät muodostu selkeiksi, 

vaan niissä on ristiriitaa. (Abratt & Mofokeng, 2001)

Oikean identiteetin löytäminen saattaa muutenkin olla ongelmallista. Tietyn 

identiteetin valitseminenhan on periaatteessa differoitumista sen ominaisuuksien 

avulla. Identiteetin ominaisuuksien tulisi kuitenkin olla niin perustavanlaatuisia ja 

luontaisesti esiin nousevia organisaation ominaisuuksia, että niitä on lähes mahdoton 

kilpailijoiden jäljitellä tai kopioida. Toisinaan tällaisen ominaisuuden tai 

ominaisuuksien löytäminen voi olla vaikeaa. (Ackerman 1988) Voidaan ajatella, että 

kuntaorganisaatiossa oman identiteetin löytäminen saattaa olla vaikeaa. 

Kuntasektorilla ei olla totuttu perinteisesti ajattelemaan markkinalähtöisesti ja 

kuntakuvan luomiseen liittyvät käsitteet, kuten esimerkiksi identiteetti, ovat 

todennäköisesti monille kunnan virkamiehille vieraita käsitteitä.

Esteen kuntakuvan suunnitelmalliselle rakentamiselle luo toisinaan myös julkisella 

sektorilla työskentelevien ihmisten asenteet. Markkinointi ei ole perinteisesti kuulunut 

voittoatavoittelemattomien organisaatioiden keinovalikkoon ja toisista ihmisistä sen 

tuntuu turhalta ajan ja rahan haaskaukselta. Voittoatavoittelemattoman sektorin
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katsotaan tekevän perustavanlaatuista, arvokasta työtä, jota ilman yhteiskunta ei 

tulisi toimeen. Niinpä yhteiskunnan tuen sen rahoittamisessa katsotaan olevan 

oikeutettua ja oikeudenmukaista. (Sargeant 1999, 21) Toki työ arvokasta onkin, 

mutta voimakas tukeminen enää kuulu nykyajan henkeen. Julkinen talous on myös 

kiristynyt viimeisten vuosikymmenien aikan, kuten luvussa 2 on kerrottu. Tämän 

päivän yhteiskunnassa informaatiotulva ja median valta ovat kasvaneet, ja niinpä 

myös julkisen sektorin on opittava elämään tämän ajan ehdoilla (Lehtonen 1990).

Informaatiotulva vaikuttaa myös imagonrakentamiseksi tehtyjen toimenpiteiden 

onnistumiseen ja tehokkuuteen. Imago muodostuu kohdeyleisön mielissä virallisten 

ja epävirallisten kanavien välityksellä saadun informaation kautta. Yritys itse voi 

virallisten kanavien - esimerkiksi lehti- ja TV-mainonnan — lisäksi viestiä myös 

epävirallisia kanavia pitkin, jolloin yleisö ei välttämättä tunnista viestintää

markkinoinniksi. Useimmiten epävirallisia kanavia pitkin tuleva informaatio on 

kuitenkin täysin ulkopuolista. Ulkopuolisia tekijöitä kutsutaan myös markkinahäiriöksi 

tai meluksi, vaikkei niiden välittämä informaatio aina ole organisaation kannalta 

negatiivista. Markkinahäiriö voi vaikeuttaa viestintää missä tahansa

imagonrakennusprosessin vaiheessa, mutta yleisimmin sitä kuitenkin esiintyy 

organisaation viestiessä ulospäin: organisaatio haluaa viestiä tiettyjä asioita 

identiteetistään, mutta markkinahäiriöiden vuoksi viesti ei välitykään kohdeyleisölle 

sellaisena kuin se oli tarkoitettu ja sen vuoksi viestintä ei myöskään luo toivottua 

imagoa. Häiriöitä voi esiintyä myös palautteen välittyessä takaisin markkinoilta 

yritykseen. Tällöin organisaatio ei saa oikeata viestiä markkinoiden suhtautumisesta 

sen viestintään, joka voi johtaa vääränlaisiin tulkintoihin ja viestinnässä tehtäviin 

muutoksiin, (mm. Gray & Balmer 1998, Gray 1998)

Seuraavassa kuviossa on kuvattu häiriöitä kunnan imagonrakennusprosessissa. 

Kunnan markkinointiviestintää häiritsevän melun voidaan ajatella olevan esimerkiksi 

kilpailijoiden tai yksityisen sektorin aiheuttamaa. Toisaalta myös kunnasta 

itsestäänkin voi aiheuta häiriötekijöitä sen omalle markkinointiviestinnälle: esimerkiksi 

riitaisa kunnallispolitiikka saattaa häiritä viestintää ja sen sisällön selkeyttä ja 

johdonmukaisuutta.
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feedback

KILPAILU

ETU

MARKKINOINTI

VIESTINTÄ

KUNNAN

IDENTITEETTI
KUNNAN IMAGO 

JA MAINE

Kuvio 5: Häiriötekijät kunnan imagonrakennusprosessissa ( Gray & Balmer 1998, mukaillen)

Markkinointia saatetaan pitää myös hieman moraalittomana toimintana, jolla 

houkutellaan ihmisiä haluamaan ja ostamaan tuotteita ja palveluita, joita he eivät 

oikeasti tarvitse. Tällöin kuitenkin sekoitetaan myynti ja markkinointi. On toki 

olemassa yrityksiä, joiden päätarkoitus on vain saada myydyksi niin paljon kuin 

mahdollista, mutta tällainen lähtökohta on usein kuitenkin itsetuhoisa. Yleisesti ottaen 

markkinalähtöisen yrityksen tarkoitus on viestiä tiettyjä asioita, ominaisuuksia ja 

arvoja itsestään sekä tuotteistaan ja palveluistaan, ja tätä kautta palvella asiakasta 

hänen todellisissa tarpeissaan. (Sargeant 1999, 22-23)

Kuntakuvan luominen on siis markkinointiviestintää. Kapfererin (1997, 93) mukaan 

merkittävimmän haasteen markkinoijalle asettaa nykypäivän yhteiskunta, joka on 

täynnä viestintää. Lukemattomat tahot haluavat saada viestinsä läpi yhä kasvavassa 

mediahälinässä. Kapferer kuitenkin korostaa, että viestintä ei ole yksisuuntaista, 

vaan viestinnän kohteen tulee myös vastaanottaa ja ymmärtää viesti. Pelkkä viestien 

suoltaminen yleisön saataville ei riitä. Kapfererin mukaan viestintä ei nykyään enää 

olekaan vain tiedonvälityksen tekniikkaa, vaan taidonnäyte jo itsessään. (Kapferer 

1997, 93) Myös kunnat kohtaavat nyky-yhteiskunnan viestinnälle asettamat haasteet 

alkaessaan rakentaa imagoaan.
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5. TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Teoriaosan lukujen 2-4 välityksellä lukijalle on muodostunut käsitys 

kunnallissektorista toimialana (luku 2), kunnan markkinoinnillisesta 

toimintaympäristöstä (luku 3) ja kuntakuvan luomisen prosessista (luku 4). Tässä 

luvussa viitekehys kokoaa tutkielman teoreettisen sisällön samaan kuvaan, joka 

helpottaa aihealueen logiikan hahmottamista ja tiivistää teoriaosan olennaiset asiat 

yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kuntakuvan rakentamisen prosessi lähtee markkinoinnin strategisesta suunnittelusta. 

Ensiksi on analysoitava markkinat, organisaation vahvuudet sekä kilpailijat. Sen 

jälkeen luodaan kunnan visio ja tavoitteet, jotka toimivat perustana segmentoinnille ja 

asemoinnille. Vision ja tavoitteiden pohjalta johdetaan kunnan strategia.

Visio ja tavoitteet heijastuvat kunnan strategian kautta sen persoonallisuuteen ja 

identiteettiin. Kunnan persoonallisuus ja identiteetti viestitään käytännön 

toimenpiteiden kautta kohdeyleisön tietoisuuteen, joille muodostuu viestinnän 

välityksellä mielikuva eli imago kunnasta. Parhaimmillaan imago jalostuu maineeksi, 

joka on vaikutukseltaan pitkäkestoinen.

Imagon muodostumiseen vaikuttaa suunnitellun viestinnän lisäksi myös 

organisaation itsensä lähettämä suunnittelematon viestintä. Suunnittelematon 

viestintä voi kohdeyleisön mielestä olla sisällöltään positiivista tai negatiivista ja 

tämän vuoksi organisaation tulisikin yrittää tunnistaa kaikki lähettämänsä viestintä, 

jottei se suunnittelemattomasti lähettäisi negatiivista viestiä itsestään. 

Suunnittelemattoman viestinnän lisäksi myös ympäristö vaikuttaa sekä kunnan 

identiteetistään lähettämään kommunikaatioon että kohdeyleisön tulkintaan siitä. 

Myös ympäristön vaikutuksia tulisi yrittää hallita tai ainakin tiedostaa niiden olemassa 

olo.
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Jotta tiedettäisiin, kuinka kunnan markkinointiviestintä ja kuntakuvan rakentaminen 

ovat onnistuneet, kohderyhmälle muodostunutta imagoa tulee mitata ja seurata. 

Tämä on erittäin tärkeä vaihe imagonrakennusprosessia, jolle usein annetaan liian 

vähän painoarvoa. Tehdyn työn tulosta on kuitenkin tarkkailtava, jotta tiedetään, 

kuinka hyvin markkinointiviestinnässä on onnistuttu ja osataan tehdä tarvittavat 

muutokset.

Kunnan markkinoinnin strateginen suunnittelu on jatkuva prosessi. Samaten myös 

kuntakuva elää vision, tavoitteiden ja strategian muutosten mukana. Kunnan 

persoonallisuudessa ja identiteetissä tapahtuvien muutosten tulee kuitenkin olla 

loogisia ja sopusoinnussa nykytilanteen kanssa, jotta ne ovat kohdeyleisölle 

uskottavia. Tällöin myös kuntakuva kehittyy positiivisesti ja vahvistuu kohderyhmien 

mielissä.
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Kuvio 6: Tutkielman teoreettinen viitekehys
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6. TUTKIELMAN EMPIIRISEN OSAN TOTEUTUS

6.1 Empiirisen tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään teorian pohjalta luodun viitekehyksen ja 

kuntien käytännön toimien eroja ja yhtäläisyyksiä. Empiirisen osan tavoitteena on 

kuvata, kuinka imagonrakentamisprosessi todellisuudessa etenee kunnissa ja tuoda 

esille, kuinka käytäntö eroaa teoriasta. Empiirisen osan tavoitteena on selvittää 

seuraavia kysymyksiä:

• Mitkä ovat taustalla olevat syyt, jotka ovat motivoineet kuntia 

panostamaan markkinointiin ja imagonrakentamiseen?

• Minkälainen on kuntien imagonrakentamisen prosessi ja ketkä siihen 

osallistuvat?

• Mitkä seikat ovat osoittautuneet vaikeiksi tai ongelmallisiksi kunnan 

imagonrakentamisessa? Missä asioissa ollaan puolestaan onnistuttu?

Empiirisessä tutkimuksessa on keskitytty käsittelemään pääkaupunkiseudun kolmea 

suurta kaupunkia eli Helsinkiä, Espoota ja Vantaata. Nämä kaupungit ovat jo 1990- 

luvulta alkaen harjoittaneet markkinointia sekä yksin että yhteistyössä keskenään. 

Kaikkien kolmen kaupungin mukaan ottamiseen vaikutti myös se, että ne 

muodostavat yhtenäisen markkina-alueen, jonka ulkopaikkakuntalaiset ja 

ulkomaalaiset mieltävät usein yhtenä kokonaisuutena. Näissä kaupungeissa oli 

tutkijan esitietämyksen mukaan myös mietitty kunnan imagonrakentamiseen liittyviä 

kysymyksiä.

Helsingillä on Suomen pääkaupunkina tietynlainen erikoisasema. Helsinki on 

Suomen suurin kaupunki 555 500 asukkaan väkiluvullaan (vuonna 2000) 

(www.helsinki.fi). Pääkaupunki-status väistämättä lisää Helsingin tunnettuutta 

verrattuna muihin pääkaupunkiseudun kuntiin ja muovaa sen imagoa (Tuominen, 

haastattelu). Helsinki tunnetaan myös yliopistokaupunkina: sijaitseehan Helsingissä
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maamme vanhin yliopisto (alun perin perustettu Turussa 1640, siirretty Helsinkiin 

1828), jossa on kaikkein laajin tiedekuntien valikoima, (www.helsinki.fi). Erityisesti 

Viikin kampusta, jossa sijaitsevat maatalous

metsätieteellinen tiedekunta sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

biotieteiden yksiköt, on viime aikoina alettu kehittää biotekniikan keskittymäksi 

(Waranen, haastattelu). Helsinki pitääkin yhtenä tulevaisuuden valttinaan 

biotekniikan alan osaamista (Tuominen, haastattelu). Yliopiston sekä monien 

kulttuurilaitosten, kuten oopperan ja teatterien sijainti maamme pääkaupungissa, on 

luonnollisesti muokannut Helsingistä monien mielissä myös suomalaisen 

kulttuurielämän keskipisteen.

Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa on 215 000 asukasta (vuonna 

2000). Espoo markkinoi itseään Pohjois-Euroopan teknologiakeskuksena, luovuuden 

ja huippuosaamisen keskittymänä sekä omaleimaisten kaupunkikeskuksien 

kaupunkina. Pohjan Espoon teknologiakehitykselle ovat luoneet Teknillisen 

korkeakoulun sekä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) sijaitseminen Espoon 

Otaniemessä. Niiden ympärille on sijoittunut lukuisa määrä muita teknologiayrityksiä. 

Luovuutta ja huippuosaamista puolestaan edustaa Espoon väestö: espoolaiset ovat 

toiseksi korkeimmin koulutettuja koko Suomessa Kauniaisten asukkaiden jälkeen. 

Espoolla ei ole yhtä selkeää keskusta ja omaleimaisia kaupunkikeskuksia 

pidetäänkin kaupungin valttina: espoolaisilla on mahdollisuus asua luonnonläheisesti 

pääkaupunkiseudulla. Kaupunki Espoo on ollut vuodesta 1972 lähtien. 

(www.espoo.fi)

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Vantaalaisia oli vuonna 2000 171 

000. Kaupunki Vantaa on ollut vuodesta 1974 lähtien, (www.vantaa.fi) Vantaa haluaa 

profiloitua lentokenttäkaupunkina ja on mm. rakentamassa uutta korkeatasoista 

asuinaluetta lentokentän läheisyyteen tukemaan logistiikan alojen kehitystä 

(Ovaskainen, haastattelu). Historiallisesti Vantaa sijaitsee merkittävällä alueella, josta 

on muistona mm. Helsingin pitäjän vanha kirkko.
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Pääkaupunkiseudulla sijaitsee yhteensä noin 48 000 yritystä, joista ulkomaisia on 

noin tuhat. Helsingin seutu on Suomen johtava talousalue ja sen menestyksestä 

voidaan katsoa koko maan taloudellisen menestyksen olevan paljolti riippuvainen.

6.2 Empiirisen tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu

6.2.1 Tutkimusmenetelmän valinta

Kuntien markkinointi ja imagonrakentaminen on verrattain vähän tutkittu aihealue ja 

niinpä tutkimuksen tavoitteena on aihealueen yleinen kuvaaminen, ymmärtäminen ja 

säännönmukaisuuksien löytäminen. Kvalitatiivinen tutkimus tähtää nimenomaan 

käsiteltävän asian ymmärtävään selittämiseen ja ilmiöstä saatujen havaintojen 

pelkistämiseen siten, että voidaan löytää ilmiön kannalta olennaiset seikat (Alasuutari 

1999, 51). Kvalitatiivinen tutkimus on kvantitatiivista tutkimusta soveltuvampi silloin, 

kun on kyseessä monimutkainen, moniselitteinen ja vaikeasti mitattava aihealue. 

Kvalitatiivinen tutkimus tähtää ilmiön käsitteellistämiseen, tulkitsemiseen ja ilmiön 

vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen. (Glesne & Peshkin 1992, 7) Tämän vuoksi 

empiria päätettiin tässä työssä toteuttaa kvalitatiivisena tutkimuksena.

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmistä valittiin käytettäväksi 

teemahaastattelu. Esimerkiksi ryhmäkeskustelut eivät olisi soveltuneet tämän 

aihealueen tutkimiseen, koska ne olisivat saattaneet vähentää haastateltavien 

henkilöiden halukkuutta puhua asiasta mm. kuntien kilpailuasetelman vuoksi. 

Teemahaastattelun katsotaan myös soveltuvan ryhmäkeskustelua paremmin silloin, 

kun halutaan tutkia tietyn prosessin vaiheita ja etenemistä. Ryhmäkeskustelussa on 

vaikeampi muodostaa selkeä kuva kunkin yksittäisen henkilön tai organisaation 

prosessin etenemisestä. Ryhmässä esille tulleet asiat saattavat myös vaikuttaa 

keskustelijoiden vastauksiin ja asioiden muistamiseen. Haastattelemalla useampia 

ihmisiä samasta aiheesta voidaan kuitenkin saavuttaa kokonaiskuva, jonka pohjalta 

voidaan tehdä päätelmiä. (Gordon 1999, 83-86)
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6.2.2 Teemahaastattelurungon valmistelu

Teemahaastattelurunko (ks. Liite 1) valmisteltiin teorian ja teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. Kysymykset perustuvat teorian muodostamaan kuvaan 

imagonrakentamisprosessin etenemisestä ja niiden avulla halutaan tutkia ja selvittää 

imagonrakennusprosessia sekä sen vaiheita kuntakontekstissa. 

Teemahaastattelurungon valmistelun apuna käytettiin Abrattin ja Mofokengin (2001) 

(ks. Liite 2) muodostamia kysymyksiä, jotka he ovat laatineet omaa etelä

afrikkalaisten organisaatioiden imagonrakentamista käsittelevää tutkimustaan varten. 

Abratt ja Mofokeng ovat tutkimuksessan olleet kiinnostuneita hyvin samantyyppisistä 

asioista, kuin tässä tutkimuksessa on käsitelty. Heidän käyttämiään kysymyksiä 

muokattiin kuitenkin paremmin suomalaiseen ympäristöön ja julkishallintoon 

sopivammiksi sekä niiden järjestystä muutettiin tutkijan mielestä loogisemmaksi. 

Haastattelutilanteissa kysymyksiä toki täydennettiin tarpeen mukaan selvennyksillä ja 

lisäkysymyksillä.

6.2.3 Tutkimuksen kohderyhmän valinta

Tutkimuksen kohteiksi valittiin pääkaupunkiseudun kolme suurta kaupunkia, Helsinki, 

Espoo ja Vantaa. Haastateltavien henkilöiden löytämiseksi käytettiin niin sanottua 

lumipallo-menetelmää (snowball sampling) (mm. Malhotra & Brinks 2000, 356-357), 

jossa haastateltavia pyydetään suosittelemaan toisia asiasta tietäviä henkilöitä, joita 

tutkija voisi haastatella. Tämän menetelmän käyttö katsottiin järkeväksi, sillä 

kunnissa ei yleensä ole selkeää markkinointiorganisaatiota, vaan markkinointia 

hoidetaan usein jonkin toisen toimen ohella. Markkinoinnin tehtäväkenttä on myös 

kunnissa eri tavalla jaettu eri alojen ihmisille. Tämän vuoksi todettiinkin, että 

tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin kannalta on järkevintä kysymällä etsiä ne 

henkilöt, jotka todella ovat tekemisissä kunnan markkinoinnin ja imagonrakentamisen 

kanssa ja osaavat vastata haastattelukysymyksiin.
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Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa henkilöä, joista erästä oli haastateltu jo 

aikaisemmin vuonna 1999. Helsingissä haastateltiin ensiksi elinkeinopäällikköä, joka 

kehotti haastattelemaan sekä Helsingin kaupungin viestintäpäällikköä sekä Helsinki 

Region Marketingin toimitusjohtajaa. Espoossa puolestaan haastateltiin ensiksi 

hallintokeskuksen johtajaa, johon tutkija oli ollut yhteydessä jo aikaisempaa 

tutkimusta tehdessään ja joka on hyvin perehtynyt kunnan markkinointiin. Hän 

puolestaan järjesti tapaamisen Espoon kaupungin viestintäjohtajan kanssa. Vantaalla 

taas haastateltiin aluksi viestintäjohtajaa, joka suositteli myös elinkeinojohtajan 

haastattelemista. Elinkeinojohtaja toivoi voivansa ottaa haastattelutilanteeseen 

mukaan myös elinkeinoasiamiehen.

6.2.4 Teemahaastattelujen käytännön toteutus

Teemahaastattelut tehtiin kesän 2001 aikana. Haastateltavia lähestyttiin aluksi 

sähköpostitse motivoimalla heitä yhteistyöhön ja sopimalla heidän kanssaan 

haastatteluajankohdasta. Kesälomakausi vaikeutti oleellisesti ihmisten tavoittamista, 

mutta kukaan haastateltavaksi valituista ei kieltäytynyt haastattelusta, vaan 

kiinnostus aiheeseen oli jopa yllättävänkin suuri.

Yksi haastattelu kesti noin puolesta tunnista jopa puoleentoista tuntiin riippuen 

haastateltavan aikataulusta ja innostuneisuudesta aiheeseen. Kaikki haastattelut 

nauhoitettiin. Tämä ei tuottanut ongelmia, vaan kaikki haastateltavat ymmärsivät 

nauhoittamisen tarpeellisuuden haastattelujen myöhempää analysointia varten.

Haastattelut olivat miellyttäviä vapaamuotoisia tilanteita, ja kaikki haastateltavat 

suhtautuivat sekä haastatteluun että haastattelijaan positiivisesti. Osalle 

haastateltavista aihealue ei ollut kovinkaan tuttu, mutta tämä seikka ehkä osaltaan 

lisäsi heidän mielenkiintoaan tutkimusta kohtaan. Haastattelu saattoi jopa toimia 

uusia ajatuksia herättävänä tilanteena haastateltaville. Jonkin verran problematiikkaa 

haastattelutilanteeseen toi haastateltavien eri tasoinen markkinoinnin käsitteiden ja 

termistön tuntemus. Haastattelijan oli varottava käyttämästä liikaan markkinoinnin 

kieltä ja yksinkertaistettava joitakin käsitteitä. Esimerkiksi identiteetti, imago,
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mielikuva ja tavoitemielikuva sanoja haastateltavat käyttivät hieman 

epäjohdonmukaisesti ja sekavasti. Osa haastateltavista totesikin puhuvansa 

”maallikon termein” tai hallinnon termistöä käyttäen. Haastattelija oli kuitenkin 

aavistanut tämän ongelman mahdollisuuden ja valmistautunut puhumaan asioista 

haastateltavan "kielellä”.

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Luotettavuus jaetaan kahteen eri osa-alueeseen: reliabiliteettiin ja validiteettiin. 

Reliabiliteetti kuvaa, kuinka johdonmukaisesti tutkimustapa tuottaa samansuuntaisia 

tuloksia. Jos tutkimus toistetaan samanlaisena ja vastaukseksi saadaan hyvin 

samantyyppinen tulos kuin ensimmäisellä kerralla, tutkimuksella on hyvä reliabiliteetti 

eli se on luotettava, (mm. Malhotra, 1999, 281) Jos tutkimustulokseksi saataisiin 

täysin erilaisia vastauksia, voitaisiin ajatella, että mittarissa on jotakin vikaa, koska 

tutkimustulokset eivät ole johdonmukaisia. Validiteetti puolestaan mittaa sitä, onko 

tutkittu oikeaa asiaa. Tutkimuksen validiteetti on hyvä, jos tutkimustulokset 

kuvastavat todellisuutta oikeanlaisena . (Malhotra 1999, 283)

Tämän tutkimuksen reliabiliteetin voidaan arvioida olevan hyvä: jos tutkimus 

tehtäisiin uudelleen, saataisiin luultavasti hyvin samantyyppisiä tuloksia. 

Tutkimustulokset eivät mitä luultavimmin muuttuisi kovinkaan paljon edes siinä 

tapauksessa, jos tutkimus tehtäisiin joissakin muissa suomalaisissa kunnissa. 

Pääkaupunkiseudun suuruus ja muihin kuntiin verrattuna parempi tunnettuus ehkä 

muovaa joitakin vastauksia, mutta pääpiirteittäin tutkimustulokset varmaankin 

kuitenkin noudattaisivat samaa linjaa.

Eräs seikka, joka kuitenkin hieman saattaa heikentää tutkimuksen reliabiliteettiä, on 

haastateltujen eritasoinen markkinoinnin tuntemus. Kukaan haastatelluista ei ollut 

varsinaisesti koulutukseltaan markkinoinninalan asiantuntija ja tämän vuoksi 

markkinoinnin teoria sekä käsitteistö eivät olleet heille kovinkaan tuttuja. 

Haastateltavat käyttivät markkinoinnin termejä hieman ristiriitaisesti ja löyhästi 

puhekielen tyyliin. Eräät haastateltavista myös itse totesivat, että eivät tunne
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markkinoinnin termejä tai teoriaa ja pyysivät huomioimaan tämän seikan haastattelua 

analysoitaessa.

Tutkimuksen validiteetin voidaan myös arvioida olevan hyvä, sillä 

tutkimuskysymykset muodostettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta tavoitteena 

kysymysten avulla selvittää teoreettisen viitekehyksen esittämän mallin toteutumista 

käytännössä. Validiteettia nostaa myös tutkimuskysymysten muodostamisessa 

apuna käytetty Abrattin ja Mofokengin (2001) tekemä tutkimus, jossa tutkittiin hyvin 

samantyyppisiä asioita ja saatiin loogisia, todellisuutta vastaavia tutkimustuloksia.
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7. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET

7.1 Kunnan imagon kehittämiseen motivoivat tekijät

Imagonrakentamiseen motivoiviksi tekijöiksi nousivat haastattelujen perusteella 

kiristynyt kilpailu, tarve houkutella lisää elinkeinoelämän edustajia kuntaan sekä 

rajallisten resurssien asettama tarve tehostaa kunnan toimintaa.

7.1.1 Kilpailu

Yleisesti ottaen kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että markkinointi sekä imagon 

rakentaminen ovat nykyaikaisen kunnan menestyksessä ja kehittymisessä 

merkittävällä sijalla. Perimmäiseksi syyksi markkinoinnin ja imagonrakentamisen 

painottamiselle nähtiin kilpailu. Kilpailun arveltiin jossain määrin koskevan myös 

uusien asukkaita houkuttelemista kuntaan, mutta pääasiassa kuntien katsottiin 

kilpailevan yritystoiminnan sijoittautumisesta. Pääkaupunkiseudun kuntien 

keskinäistä kilpailua ei kuitenkaan pidetty merkittävänä tekijänä, vaan Helsinki, 

Espoo ja Vantaa koettiin pikemminkin yhteistyökumppaneiksi, joilla jokaisella on 

omat vahvuutensa. Näiden vahvuuksien nähtiin täydentävän ja tukevan toisiaan.

- ”Me ollaan yks kokonaisuus ja meidän kilpailijat on sitten tuolla Euroopassa. ”

- ”Niinhän se oikeesti menee, että jos pääkaupunkiseudulle jotain sijoittuu, niin kyllä 

se yleensä säteilee hyvää koko pääkaupunkiseudulle.”

- ”Helsinkihän on enemmän kuin Helsinki, se on pääkaupunkiseutu, 

toimintaympäristö. Näin me viestitään ulkomaille. Ei oo mitään järkee tehdä 

mitään muuta. Kun katotaan, miten markka kiertää, niin sehän ei tunne 

kuntarajoja. ”

Sen sijaan jonkin verran kilpailua koettiin muiden kotimaisten kasvukeskusten 

taholta. Helsingin seudun kilpailijoina kotimaassa nähtiin pääasiassa Turun, 

Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seudut. Yleisesti suurimpien ja merkittävimpien
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kilpailijoiden koettiin kuitenkin olevan ulkomailla. Pääasiallisina ulkomaisina 

kilpailijoina pidettiin Tukholman ja Kööpenhaminan seutuja sekä nousevina uusina 

kilpailijoina Tallinnaa ja Pietaria. Näistä kilpailijoista haluttaisiin erottautua ja 

profiloitua tiettyjen vetovoimaisten ominaisuuksien suhteen.

- ’Tampere ja Turku, Oulu, Jyväskylä... ne on meille jollain tapaa kilpailijoita, tietyllä 

toimialoilla ne on merkittäviäkin kilpailijoita... Mutta toisaalta me ollaan niin 

helvetin pikkunen maa, että sen sijaan, että me jotenkin lukkiudutaan ampumaan 

toisiamme, niin meidän tietysti pitää enemmän miettiä sitä, että kilpailutilanne jees 

ja se aiheuttaa jotain toimenpiteitä. Mutta muilta osin on hakeuduttava 

yhteistyöhön. ”

- Todelliset kilpailijat ovat Tukholma ja Kööpenhamina, jatkossa Pietan ja Tallinna. 

Tällä tavalla analysoitaessa muut pääkaupunkiseudun kunnat ovat meidän 

yhteistyökumppaneita. "

Kilpailun kiristyminen nousi myös teorian pohjalta yhdeksi imagonrakentamiseen 

motivoivaksi syyksi. Kiristynyt kilpailu pakottaa kuntia tehostamaan toimintaansa ja 

kohdentamaan markkinointiaan tarkemmin tietyille valituille kohderyhmille.

7.1.2 Elinkeinoelämän elävöittäminen

Kaikki haastateltavat nimesivät elinkeinoelämän houkuttelemisen alueelle yhdeksi 

imagon kehittämiseen motivoivaksi tekijäksi. Kaikenlainen elinkeinoelämä on 

tervetullutta, mutta tiettyjen toimialojen yritysten saamiseksi alueelle tehdään 

enemmän työtä. Tukiaiset eivät kuitenkaan enää ole nykyajan keino elinkeinoelämän 

sijoittautumisen ohjaamisessa, vaan siihen vaikutetaan markkinoinnin keinoin. 

Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on kaikilla pitkälle aikavälille tehdyt visiot, jotka 

ohjaavat strategisia päätöksiä. Visiossa ja strategiassa on määritelty kunkin kunnan 

vahvuusalueet, joita halutaan yleisölle korostaa ja joiden kautta halutaan profiloitua 

tietyn tyyppisille yrityksille houkuttelevana kuntana.
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- ”Käytännössähän meidän keskeisin markkinointikohde on ollut yritykset, 

yritysjohtajat. Suomessa ja Euroopassa... joka kertoo tarpeesta saada yrityksiä 

etabloitumaan sinne (kaupunkiin). ”

- ”Se (elinkeinoelämän saaminen kaupunkiin) on kyllä se tärkein, koska sillä niinku 

ajatellaan sitä, että turvataan tulevaisuus. ”

- ”Toimintaympäristön kehittyminen toimii markkinointi-instrumenttina. ”

- ”Menestyvä yritystoiminta on fiskaalisen kysymyksen lisäksi imagotekijä 

kunnassa. ”

Tietyn tyyppisten yritysten onnistuneen houkuttelemisen kunnan alueelle katsottiin 

vahvistavan kunnan imagoa entisestään. Yritysten mukana kuntaan saadaan myös 

lisää työpaikkoja ja verotuloja. Työpaikat puolestaan houkuttelevat perässään 

ihmisiä, jotka taas tuovat lisää verotuloja kunnalle. Välimäärän lisääntyminen alueella 

vetää perässään myös muiden alojen yrityksiä ja alueen palvelutarjonta yleensä 

lisääntyy. Aivan keitä tahansa ei kuitenkaan haluta houkutella asukkaiksi kuntaan, 

vaan pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun kunnat ovat kiinnostuneita tietyn tyyppisen 

koulutuksen saaneista ihmisistä, jotka ovat ”hyviä” kuntalaisia ja veronmaksajia sekä 

osaavaa työvoimaa kunnan elinkeinoelämälle.

- ”Seuraava kohderyhmä (yritysten jälkeen) on rakentumassa..........osaavan

väestön houkutteleminen kaupunkiin. Pitää saada hyviä veronmaksajia, raa'asti 

sanottuna. ”

- "Kyllähän motivaationa on se, että saadaan asukkaita, veronmaksajia. Sitä kautta 

kunta pystyy tuottamaan julkisia palveluja... ja kunnassa kehittyy yksityinen 

palvelutuotanto. Nehän on naimisissa keskenään, ilman näitä ei pysy 

asukaspohja, josta veromarkat kerätään. ”

Eräs haastateltava nosti myös julkisen sektorin oman rekrytoinnin tärkeäksi kunnan 

imagon kehittämiseen motivoivaksi tekijäksi. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle 

myös kuntasektorilla vapautuu satoja työpaikkoja ja uusia osaajia tarvitaan. 

Kiinnostus kunta-alaa kohtaan työnantajana on kuitenkin hänen mukaansa vähäistä.
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7.1.3 Rajalliset resurssit

Rajalliset resurssit ovat myöskin motivoineet kuntia kehittämään imagoaan ja 

terävöittämään markkinointiaan. Vaikka kunnilla on kuntalaisten tasavertaisen 

kohtelun velvoite, ovat myös kunnat alkaneet segmentoida asiakkaitaan. 

Segmentoinnin avulla kuntien rajalliset resurssit saadaan kohdennettua juuri niille 

ryhmille, jotka esimerkiksi tarvitsevat jotain tiettyä palvelua eniten. Segmentointi 

tuntui kuitenkin olevan vielä osittain jäsentymätön käsite haastatelluille henkilöille.

- ”Meidän imagomarkkinointia on aika vähäistä, koska ei saada rahaa. Sitä 

joudutaan kohdentamaan ja se ei oo helppoo. "

- ”Tietyllä tavalla markkinointia on tehty jo pitempään, mutta kohderyhmät on ollut 

sattumanvaraiset tai toimenpiteitä ei oo kohdennettu... Onko ilmoituksen 

laittaminen Kauppalehteen kohdennettua markkinointia? Eihän se erityisesti 

kohdennu vielä kehenkään. ’

Segmentointia voidaan hyödyntää myös elinkeinoelämälle markkinoitaessa. Tiettyjä 

yrityskohderyhmiä valitsemalla kunnat voivat kohdentaa näille ryhmille nk. 

täsmämarkkinointia ja muokata imagoaan juuri tiettyjen kohderyhmien silmissä. 

Täsmämarkkinoinnilla kuntaan saadaan houkuteltua halutunlaisia yrityksiä ja tämä 

entisestään kasvattaa kunnan imagoa tietynalan osaajana tai keskuksena.

Segmentointia voidaan tehdä myös kotimaisten ja ulkomaisten markkinoiden välillä. 

Kaikki pääkaupunkiseudun kunnat tuntuivat haastattelujen perusteella keskittävän 

verrattain suuren osan markkinointiresursseistaan ulkomaisille markkinoille. Monet 

haastatelluista sanoivat ”imua* pääkaupunkiseudulle kotimaassa olevan jo tarpeeksi. 

Sen sijaan koettiin menestymisen esimerkiksi Pohjoismaiden välisessä kilpailussa 

olevan avain tulevaan menestykseen.

Haastateltavat pohtivat myös pääkaupunkiseudun kuntia pienempien kuntien syitä 

imagonrakentamiseen. Kilpailutilanteen arveltiin olevan merkittävästi erilainen
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pienten kuntien kohdalla. Näiden arveltiin suuntaavan suurimman osan 

markkinoinnistaan kotimarkkinoille ja aktiivisesti tavoittelevan itselleen sekä 

asukkaita että yrityksiä kasvukeskuksista ja muista kaupungeista. Erityisesti väestön 

ikääntymisen ja poismuuton arveltiin olevan pienten kuntien ongelmia.

- ’’Siellä (pienissä kunnissa) lähdetään siitä, että kunnan etu on, että se 

markkinointitoimenpitein saa esimerkiksi yrityksiä siirtymään sinne. Mutta sielläkin 

johtoajatuksen tulee olla, että väkisin ei voi kalastaa, narulla ei voi työntää... Vain 

niitä yrityksiä kannattaa houkutella, joilla on jokin peruste siirtyä sinne. ”

- ”Tässähän monet kunnat yrittää toimia täysin järjen vastaisesti... Yrittää myydä 

kuntaa sellaisille yrityksille, jotka sinne ei istu!”

7.2 Kunnan imagonrakentamiseen osallistuvat tahot

Kunnan imagonrakentamiseen tulisi teorian perusteella osallistua hyvin laaja joukko 

kunnassa toimivista henkilöistä. Käytännössä työ tuntuu haastattelujen perusteella 

kaatuvan kohtalaisen pienen joukon niskaan.

7.2.1 Valtuustoja kunnanhallitus

Haastateltavat määrittelivät kaupunginvaltuuston roolin hyvin vähäiseksi 

imagoasioista päätettäessä. Valtuustoon ei viedä käsiteltäviksi kovinkaan monia 

markkinointiin liittyviä asioita, vaan ne hoidetaan kaupunginhallituksen ja 

virkamiehistön voimin. Valtuusto kuitenkin päättää markkinoi nti budjetista 

kaupunginhallituksen esityksen pohjalta.

- ”Mitä pienempi kunta, sitä varmemmin siinä on mukana poliittinen päätöksen 

teko. Meillä ei niinkään voi sanoa, että valtuusto tekisi markkinointiorientoituneita 
päätöksiä. ”

- ”Eihän se (imagotavoitteet) oo mikään sellanen asia, että lähdettäisiin rivimieheltä 

(valtuutetuilta) kysymään. Se liittyy johtamiseen. ”
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Kaupunginhallituksella on suurempi rooli imagonrakentamisen prosessissa. Se vetää 

imagomarkkinoinnin suuret linjat, mutta varsinaiset päätökset jäävät kuitenkin 

johtavien virkamiesten tehtäväksi. Tämä johtuu osittain myös siitä, etteivät 

kaupunginhallituksen jäsenet useinkaan ole markkinoinnin alan ihmisiä eikä heillä 

sen vuoksi ole päätöksentekoon vaadittavaa tieto-taitoakaan.

- ”Eihän kaupunginhallitus tällaisia asioita valmistele... Ne menee hyvin pitkälti läpi

(kaupunginhallituksessa) kaupunginjohdon näkemyksen mukaan. ”

7.2.2 Kunnan johtava virkamiehistö

Haastateltavien mukaan tarve kaupungin imagonkehittämiseen nousee yleensä esille 

kaupungin johtavien virkamiesten aloitteesta. Heillä on myös suurin päätäntävalta 

imagonrakentamista koskevissa asioissa. Tämä on teorian pohjalta katsottuna 

oikeanlainen suuntaus, sillä organisaation johdon tulee olla sitoutunut 

imagonrakentamiseen ja tukea sen onnistumista.

Käytännössä imagonrakentamiseen osallistuu haastateltavien mukaan kaupungin 

tiedotuksesta vastaava taho, elinkeinotoimi ja matkailutoimisto. Nämä kaikki 

markkinoivat kaupunkia ja rakentavat sen imagoa hieman eri kanteilta. Erään 

haastateltavan mukaan pitkälle vietynä voidaan ajatella, että myös 

kaupunkisuunnittelu on osa imagonrakentamista, sillä esimerkiksi asuin- tai 

teollisuusalueiden rakentaminen vaikuttaa osaltaan ihmisten mielissä muodostuvaan 

käsitykseen kaupungista vaikkapa asuinpaikkana. Erään toisen haastateltavan 

mukaan myös kaupungin organisaatiosta erillään toimivat tahot, kuten esimerkiksi 

kaupunginteatterit ja kulttuurikeskukset, rakentavat toiminnallaan myös kaupungin 

yleistä imagoa. Samaten koulut, oppilaitokset ja jopa kunnassa toimivat suuret 

yritykset vaikuttavat siitä muodostuvaan mielikuvaan. Kaupungin imago siis 

käytännössä rakentuu usean eri tahon toimesta, vaikka periaatteessa se on 

tiedotuksen elinkeinotoimen ja matkailutoimiston vastuulla.
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”Pääsääntöisesti se on virkamieskunta, joka on operatiivisten päätösten takana. 

Se on meillä ihan selvä ja hyväksytty järjestelmä. ”

- ’’Kyllä se on ylimmän johdon päätöksentekoa. Työn tekemiseen sitten osallistuu 
isompi joukko.”

- ”Meillä on tiettyjä operatiivisia yksiköitä, jotka tekee työn... Elinkeinotoimisto, 

tiedotustoimisto, Helsinki Region Marketing, matkailutoimisto, joiltain osin 

kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnittelu.”

- ”Käytännössä työ kaatuu hirveen harvojen ihmisten niskaan, tiedotusjohtajan, 

yrityspalvelujohtajan, henkilöstöjohtajan ja kaupunginjohtajan niskaan. ”

7.2.3 Kunnan muu henkilökunta

Sisäisen viestinnän merkittävyydestä kunnan imagonrakentamisessa kaikki 

haastateltavat olivat samaa mieltä: periaatteessa kunnan tulisi kaikkien hallinnon 

tasojen ja työntekijöiden toimesta viestiä samaa identiteettiä, jotta kunnasta 

muodostuisi yhtenäinen, looginen ja halutunlainen imago. Käytännössä sisäisen 

viestinnän onnistumisesta oltiin kuitenkin eri mieltä. Eräs haastateltava myönsi 

suoraan, että sisäinen viestintä on hänen kunnassaan luvattoman huonosti hoidettu. 

Itse asiassa tehokkaan sisäisen viestinnän kanavia oltiin vasta rakentamassa ja 

meneillään oli eräänlainen pilottiprojekti. Toiset haastateltavat sanoivat, että 

imagotavoitteet ja strategia on periaatteessa viestitty koko organisaatiolle, mutta 

arvelivat, että käytännössä tietämys esimerkiksi kunnan markkinointitavoitteista on 

kuitenkin kohtalaisen heikoissa kantimissa.

- ”Eihän ne sitä (markkinointi- ja imagotavoitteita) tiedä... Työtä tehdään

parhaillaan, tälläkin hetkellä on kolme tai neljä pilottihanketta........Kun saadaan

tulokset niistä, niin ruvetaan vähän suuremmalla veivaamisella sitten. ”

- ”Sisäinen viestintä on ollut luvattoman huonosti hoidettua, lähtien siitä, ettei meillä 
oo toimivaa intranettiä. ”

- ”Periaatteessa on (viestitty imagotavoitteet läpi organisaation), mutta miten se 

käytännössä toteutuu... se on hyvin vaikee sanoa.”
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Ongelmia sisäiseen viestintään katsottiin syntyvän myös kuntasektorin perinteisen 

viestintätapojen ja "herrakulttuurin” pohjalta, vaikka tällaisia vanhanaikaisia 

toimintamalleja onkin yritetty viime vuosikymmeninä kitkeä pois.

- ”Meillä on sen verran iso kaupunki, että on aika vahva itsenäisten hallintokuntien 

kulttuuri. Pienessä kunnassa se voisi olla helpompaa. ”

- ”Ei voi mennä sen taakse, että hoitakaa te se asia. Jokaisella on

viestintä velvollisuus..........Kyllähän siihen liittyy vähän se herran pelko. Jos

ajatellaan 20 vuotta taaksepäin, niin joka ikinen siivoojan paikkakin täytettiin 

puoluepoliittisin perustein ja kyllä se oli sellanen ilmapiiri, joka varmasti opetti 

vähän niinku miettimään, että mitä sanoo. ”

- "Imago- ja markkinointiasioita pidetään osittain ’huuhaanakin’. Nää on uusia 
asioita. ”

Yleisesti uskottiin, että organisaation jäsenillä on paremmin tiedossaan heidän oman 

toimialansa tavoitteet ja strategia, mutta niiden osuus ja merkitys koko kunnan 

kokonaisuudessa ei välttämättä ole kovin selkeä. Useimmat haastateltavista 

sanoivatkin, että sisäisen viestinnän kehittäminen ja tehostaminen on työn alla. 

Eräiden haastateltavien puheista kuulsi kuitenkin läpi perinteinen julkissektorin tapa 

hoitaa viestintää, puhuttiin tiedotteista eri toimialoille ja asioiden tiedoksi antamisesta. 

Käytännön toimenpiteet viestin läpiviemiseksi koko organisaatiossa siten, että se 

ymmärretään ja sisäistetään, tuntuivat olevan vähissä.

Eräs haastateltavista näki johdon käytännön teot erittäin merkittävässä roolissa 

viestittäessä imagorakentamisesta ja imagotavoitteista henkilökunnalle. Johdon on 

toimenpiteillään osoitettava, että imagotavoitteiksi kirjattujen asioiden eteen todella 

tehdään työtä. Esimerkiksi rahoituksen myöntäminen jollekin imagonrakentumista 

edistävälle asialle, on hänen mielestään huomattavasti tehokkaampi merkki kunnan 

tavoitteista kuin monta henkilökunnalle suunnattua tiedotetta aiheesta.
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7.3 Kunnan imagonrakentamisen prosessi

Haastateltavat antoivat hyvin vaihtelevia vastauksia koskien imagonrakentamisen 

prosessin etenemistä. Monet pitivät kysymystä hankalana ja erityisesti käytännön 

prosessin etenemisen kuvaaminen oli monelle vaikeaa. Todellisia tekijöitä ja tekoja 

imagosuunnitelmien toteuttamiseksi tuntui olevan vaikea hahmottaa

7.3.1 Politiikan vaikutus kunnan imagonrakentamiseen

Kuten jo aikaisemmin kerrottiin, poliittinen päätöksentekoprosessi on verrattain 

vähäisessä osassa markkinointi- ja imagoasioista päätettäessä. Markkinoinnin ja 

imagonrakentamisen vaatimat päätöksen ovat yleensä sen kaltaisia, että valtuusto tai 

kunnanhallitus antaa vain suuret linjat ja budjetin: yksityiskohtaisempi päätöksenteko 

hoidetaan virkamiesvoimin. Kaikki haastateltavat olivat tämän asian suhteen samaa 

mieltä.

Politiikan arvioitiin kuitenkin välillisesti vaikuttavan kunnan imagonrakentamiseen. 

Poliittiset valtasuhteet näkyvät kunnan linjauksissa jossakin määrin.

- ”Kyllä esimerkiksi 1990-luvun aikana tapahtunut Vihreiden suosion kasvu, näkyy 

vihreiden arvojen korostumisena. Toisaalta pehnteisistä leimoista, kuten 

esimerkiksi työläiskaupungin maineesta, on hankala päästä eroon. ”

- ”Kyllä poliittinen konstellaatio kunnassa vaikuttaa siihen, minkälaisia ratkaisuja 
tehdään.”

Poliittisten valtasuhteiden arvioitiin vaikuttavan myös markkinoinnin kohdentamiseen 

sekä markkinointitoimenpiteisiin. Toisaalta politiikan ja poliitikkojen koettiin myös 

estävän markkinointia ja imagonrakentamista. Toimiva oppositio tuo säännöllisesti 

esiin eriäviä näkemyksiään ja täten tekee kunnan viestinnästä ristiriitaista. 

Poliitikkojen sanomisia ei voida kontrolloida ja kuntalaiset kokevatkin politiikan 

monesti riitaisana. Poliitikoilla on myös hyvin suuri valta mediassa, joka kirjoittaa
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poliitikkojen esille ottamista aiheista. Nämä eivät aina ole aiheita, joita kunnan 

markkinoinnista vastaavat tahot haluaisivat korostaa. Markkinointi ja viestitty 

identiteetti voivat alkaa näyttää jopa valheellisilta. Toisaalta jos poliitikot kykenevät 

yhteistyöhön, saattaa se myös luoda positiivista imagoa: muodostuu kuva, että 

kunnassa tehdään hyvää politiikkaa, käydään rakentavaa keskustelua ja asiat 

sujuvat.

- "Politiikka estää hyvää markkinointia sillä tavalla, että jatkuvasti tulee niinku

dissonanssia.........Kun yrittää vetää jotain viestiä lävitse, niin aina löytyy se

oppositio, joka katsoo asiakseen torpeedoida..........Toisaalta sittenhän sitä

päästään siihen, että markkinoinnin on oltava uskottavaa...”

- "Strategiatyö on hirveesti rauhottanut tätä kuviota. Kun sitä on väännetty, 

keskusteltu, vatvottu ja asetettu tavoitteita, niin se on aiheuttanut sen, että

poliitikotkin on aika sitoutuneita tähän visioon ja strategiaan........ On ymmärretty,

ettei kukaan hyödy, jos ne puukottaa toisiaan selkään."

Eräs haastateltavista otti esille näkökulman, jonka mukaan politiikan on ehdottomasti 

oltava kunnan imagonrakentamisen taustalla: kunnan identiteetin ja imagonhan tulisi 

heijastella kunnan strategiaa. Strategia puolestaan heijastaa kunnan 

luottamushenkilöiden poliittisia arvoja. Jos imago ei pohjautuisi kunnan strategiaan ja 

poliittisiin arvoihin, se olisi haastateltavan mukaan teennäinen eikä sitä kyettäisi 

uskottavasti ja pitkäjänteisesti toteuttamaan. Poliittisiin arvoihin perustuvan 

identiteetin voisi ajatella olevan myös menestyksekäs kuntalaisten keskuudessa, sillä 

poliittiset voimasuhteethan muodostuvat kunnan asujaimiston äänestyspäätösten 

mukaisesti.

7.3.2 Ulkopuolisten konsulttien käyttäminen

Lähes kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä ulkopuolisten konsulttien ammattitaidon 

hyödyntämisen tuomasta edusta kunnan imagonrakentamisessa. Yleisesti oltiin sitä 

mieltä, että kunnan omasta organisaatiosta harvoin löytyy ammattimaista
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markkinointiosaamista ja tämän vuoksi on järkevää käyttää ulkopuolista apua. 

Ulkopuolisilla konsulteilla uskottiin myös olevan objektiivisempi näkemys kunnan 

asioista.

”Kyllä me rakennetaan tää aika pitkälle sen varaan, että ostetaan sen tyypistä 

osaamista ulkoa. Virka mieskunta on valikoitunutta., ei oo sen tyypistä 
osaamista.”

Eräs haastateltavista kiteytti ulkopuolisen konsultoinnin ja kunnan oman 

organisaation työnjaon seuraavasti:

- ”Konsultit antavat välineet ja menetelmät imagonrakentamistyön tekemiseen, 

mutta varsinainen työ on tehtävä kunnan organisaation sisällä, sillä kunnan 

organisaatiossa on paras kunnan asioiden tuntemus. Toisaalta oman työn kautta 

imagonrakentamiseen ja markkinointiin liittyvät asiat myös konkretisoituvat ja 

niiden eteen pystytään ehkä käytännössä työskentelemään tehokkaammin. ”

Imagonrakentaminen ymmärrettiin olevan myös pitkällinen prosessi eikä pelkkä 

ainutkertainen projekti. Tämä seikka vaikuttaa myös siihen, ettei imagonrakentamista 

voida jättää vain ulkopuolisten konsulttien vastuulle. Kuntaorganisaation täytyy itse 

pystyä pitämään prosessia jatkuvasti yllä.

Ongelmana ja esteenä ulkopuolisten konsulttien käytölle nähtiin kuitenkin 

markkinointibudjetti, joka on suurimmassa osassa kunnista hyvin vaatimaton.

”Aika vähän käytetään ulkopuolisia. Kyllä se enemmän perustuu siihen, mitä on

itse on hankkinut kokemuksia matkan varrella..........Aika paljon tehdään

virkatyönä, niinku tavataan sanoa. Siinä on tietysti sellanen käytännön ongelma, 
että meillä on hirveen pienet rahat. ”
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- ”Onhan se tietysti, että jos seuraavan viiden vuoden aikana pitää rakentaa 

kahdella miljardilla kouluja ja päiväkoteja, niin tuntuu aika ’piinatseilta’ joku 

markkinointi siinä rinnalla. ”

- ”Jos vastakkain laitetaan, että korjataanko homekoulu vai markkinoidaanko, niin 

arvaat vastauksen. Poliitikot on herkkiä...”

Yleisesti ottaen oltiin kuitenkin sitä mieltä, että kuntien pienistä markkinointi- ja 

viestintäorganisaatioista on mahdotonta irrottaa edes yhtä saati useampaa henkilöä 

keskittymään imagonrakentamiseen. Tämän vuoksi ulkopuolinen apu on 

välttämätöntä. Suurin osa kunnista ”taiteilee" haastateltavien arvion mukaan 

saavuttaakseen jonkin näköisen realistisen, mutta toimivan tasapainon pienen 

budjetin luomien tiukkojen raamien sekä vaadittavan ulkopuolisen osaamisen 

hyödyntämisen välillä.

7.3.3 Visio imagonrakentamisen pohjana

Useimpien haastateltavien mielestä kaupungin imagoa rakennetaan sen vision 

pohjalta. Toiset haastatelluista näkivät yhteyden hyvinkin selvänä, toiset taas 

löyhempänä.

- "Visio on ehkä väärä sana, mutta kyllä meillä on yleisesti hyväksytty toimintamalli 
näiden tekojen pohjana. ”

- ”Visio on osa kunnan strategiaprosessia. On erittäin tärkeää, että visio ja 

tavoitemielikuva eivät missään nimessä voi olla ristiriidassa, vaan sieltä se 

tavoitemielikuva pitää johtaa. ”

- ”Visiota pidetään kokoajan taustalla sellasena alustana, jonka pohjalta 

tavoitemielikuva ja myöhemmin varsinaiset markkinointitoimenpiteet 
rakennetaan. ”

Eriäviä mielipiteitä aiheesta löytyi kuitenkin jopa saman kaupungin edustajien 

näkemyksistä. Kaikille haastatelluille visio, strategia ja imago eivät olleet kovinkaan
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selkeitä käsityksiä, ja niiden suunnitelmallisen hyödyntämisen edut eivät olleet vielä 

täysin seljenneet. Erään haastateltavan mielestä hänen kaupungillaan ei ole 

laisinkaan ”yhtä suurta” visiota tai strategiaa, vaan jokaisella kaupungin virastolla on 

omansa.

”Kyllä kaari imagoon johdetaan tietyllä tavalla siitä (visiosta) ja meillä on tosi 

mieletön strategia kartta. ”

- ”Se imagonrakentaminen on vähän vaikeasti määriteltävä termi... Ei meillä ole 

olemassa mitään yksiselitteistä imagotavoitetta, vaan jokaisella yksiköllä on omat 
tavoitteensa. ”

”Olisi aika karmeeta, jos olisi yksi määrätty imagotavoite... Neuvostoliittomaista 

semmonen keskitetty, että kaikkien tulee noudattaa samaa imagotavoitetta. 

Täällähän pitäis sitten olla imagopoliiseja, jotka katsoo, että virastot viestii samaa 
viestiä!”

Vision pohjalta kaupungeissa tehdään haastateltujen mukaan myös jossain määrin 

segmentointia. Haastateltavilla tuntui olevan selkeä kuva siitä, mitkä ryhmät ovat 

heidän kaupunkinsa tavoitesegmenttejä, mutta segmentointi tuntui tapahtuneen 

ainakin osittain käytännön kautta. Useampi haastateltava korosti asiakaslähtöisyyden 

merkitystä myös kuntasektorilla. Asiakkaiden arvon korostumisen myötä, myös 

kaupungit ovat hahmottaneet erilaisia asiakasryhmään. Segmentoinnissa on jopa 

tietoisesti edetty hitaasti, sillä on haluttu varoa loukkaamasta kuntalaisten 

tasavertaisen kohtelun velvoitetta.

Pitkäntähtäimen imagonrakentamissuunnitelmia ei kunnissa varsinaisesti ole vielä 

tehty. Eräässä tutkimuksessa mukana olleessa kaupungissa oli kuitenkin tehty 

viestintäsuunnitelma, joka viitoitti myös imagonrakentamista. Osa haastateltavista 

sanoi kaupungin yleisen strategian ohjaavan myös sen imagon eteen tehtyjä 

toimenpiteitä. Toiset taas kertoivat imagonrakentamisen hoituvan lähinnä 

näppituntumalla ja käytössä olevien rahavarojen luomien tiukkojen raamien 

puitteissa. Imagonrakentamisen pohjaaminen kaupungin yleiseen strategiaan on
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tutkijan mielestä järkevää, jollei varsinaista imagonrakentamissuunnitelmaa ole 

olemassa, sillä jos sellainen olisi, niin sehän olisi teorian mukaan tehty strategian 

pohjalta. Silloin strategian käyttäminen ohjenuorana on viisaampaa kuin pelkän 

"mutu-tuntuman” ohjaamana eteneminen.

7.3.4 Käytännön prosessin eteneminen ja seuranta

Itse imagonrakentamisen prosessia kuvailtiin sekavaksi, ongelmaiseksi, 

vaatimattomaksi, hämäräksi ja projektimaiseksi. Kukaan haastatelluista ei osannut 

selkeästi kuvata, minkälaisia toimenpiteitä imagonrakentamisen hyväksi tehdään 

käytännön tasolla.

"Sekavasti. Se tota etenee.. Käytännössähän meillä on tämmönen 

markkinointitiimi... ...Me ollaan koottu ideointitiimi. Tähän asti kaikki 

käytännölliset markkinointipäätökset on tapahtunu joko tiedotusjohtajan tai 

yrityspalvelujohtajan kautta. Hyvin niinku suppeella näkemyksellä. 

Markkinointisuunnitelma on vasta niinku tekeillä.”

”Sinänsähän ne on pieniä ne toimenpiteet, mitä tehdään. Välillisin toiminhan me 

pyritään muovaamaan tätä mielikuvaa. Voihan sitä kysyä, että mikäs imago siinä 

rakentuu, mutta toivottavasti se uppoaa sinne kohderyhmään, jonne se on 

tarkoitettu.”

- "Käytännön toimenpiteet tulee pienissä osissa ja tätä hallinnon kieltä käyttäen 

monen eri hallintokunnan toimintojen yhteydessä. "

Eräs haastateltavista näki kunnan organisaationkulttuurin ja perinteiset toimintamallit 

suurena haasteena imagonrakentamiselle ja yleensäkin markkinoinnillisen 

ajattelutavan läpiviemiselle kuntaorganisaatiossa. Hänen näkemyksensä mukaan 

yksityisissä yrityksissä ollaan tottuneempi hyväksymään johdon ja omistajien taholta 

tulevat uudet toimintamallit. Kuntaorganisaatiossa usein kuitenkin ajatellaan, että 

jokainen on oikeutettu osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon ja johdon taholta 

tulevia päätöksiä kyseenalaistetaan enemmän.
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- Wo siinä se onkin se ongelma... Millä tavalla vision pohjalle perustuvaa 

tavoitemielikuvaa lähdetään rakentamaan? Jokainen kunnan työntekijä osallistuu 

omalla toiminnallaan tavoitemielikuvan rakentumiseen... joko positiivisesti tai 

negatiivisesti... Koko homman juju on se, että miten saadaan kunnan 

henkilöstö... ja silloin puhutaan itse asiassa sekä virkamiehistä sekä 

luottamushenkilöistä... Miten saadaan heidät valjastetuksi tavoitemielikuvan 

taakse, viestimään samaa viestiä?’’

Imagonrakentamisen onnistumista ei myöskään haastateltavien kommenttien 

perusteella seurata systemaattisesti. Jopa saman kaupungin palveluksessa olevien 

henkilöiden vastausten välillä oli ristiriitoja.

- ”Vastaus on kyllä ei!” (naurua)

- ”Harvakseltaan ollaan tilattu Taloustutkimukselta imagokartoitus, mutta se on 

tietyllä tavalla turhauttavaa, kun kaupungin maine on niin huono, ettei se 

värähdäkään. Mä oon tyynen rauhallisesti jättänyt tänä vuonna sen tilaamatta. 

Siitä ei oo mitään riemua! Pitää jonkun aika tehdä jotain määrätietoisesti ja sitten 

vasta lähteä mittaamaan.”

Erään kaupungin edustajat kertoivat, että heidän kaupungissaan on tehty 

sidosryhmien keskuudessa imagomittaus ennen tavoitemielikuvan määrittämistä ja 

että imagoa on tarkoitus mitata uudestaankin. Heidänkään kaupungissaan ei ollut 

kuitenkaan määritelty suunnitelmallisesti etukäteen, kuinka usein imagon kehitystä 

seurataan. Sen sijaan myös henkilökunnan keskuudessa oli tehty imagotutkimus ja 

vastaava tutkimus miellettiin tärkeäksi tulevaisuudessakin.

Yleisesti ongelmaksi imagonrakentamiseksi tehtyjen ponnistelujen tulosten 

seurannassa mainittiin markkinatutkimusten kallis hinta. Tämän hetkisillä 

markkinointibudjeteilla ei ole mahdollisuutta teettää tutkimuksia. Jonkin verran 

kuitenkin hyödynnettiin yleisemmällä tasolla tehtyjä tutkimuksia. Esimerkiksi
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pääkaupunkien välillä tehdään jatkuvasti EU:ssa erilaisia vertailuja ja niitä voidaan 

jossain määrin soveltaa.

Yleisesti ottaen markkinointi ja imagonrakentamisen kautta vaikuttaminen koettiin 

mielenkiintoisina ja haastavina tehtävinä, joissa on jatkuvasti seurattava muualta 

tulevia viestejä ja yhteiskunnassa tapahtuvia asioita.

- "Koko ajan täytyy olla käsi valtimolla, että viestitään oikeita juttuja. ”

7.4 Empiirisen tutkimuksen yhteenvetoja esille tulleet ongelmakohdat

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitkä syyt ovat motivoineet kuntia kehittämään 

imagoaan, minkälainen on kuntien imagonrakentamisen prosessi ja ketkä siihen 

osallistuvat sekä mitkä asiat ovat tuottaneet ongelmia kuntien 

imagonrakentamisessa?

Imagonrakentamiseen motivoineiksi tekijöiksi nousivat haastattelujen pohjalta 

kiristynyt kilpailu, elinkeinoelämän elinvoimaisuuden lisääminen ja kuntien rajalliset 

resurssit, jotka pakottavat markkinointirahojen yhä kohdennetumpaan ja 

harkitumpaan käyttöön. Kaikki nämä seikat liittyvät pohjimmiltaan kunnan 

kilpailukyvyn kasvattamiseen ja ylläpitämiseen.

Perimmäisenä syynä kuntien tarpeelle kiinnostua imagonsa kehittämisestä voidaan 

tutkijan mielestä pitää kuntien rajallisia resursseja. Jos kunnilla olisi rahaa 

käytettävissään määrättömästi, ei niiden tarvitsisi huolehtia kunnalta vaadittavien 

palvelujen kustantamisesta. Koska näin ei kuitenkaan ole, on elinkeinoelämän 

menestys kunnassa sen elinehto: kunnan on kyettävä tarjoamaan työpaikkoja, jotta 

se saisi kuntalaiset pysymään kunnassa ja mahdollisesti pystyisi houkuttelemaan 

uusia kuntalaisia. Sekä liike-elämä että kunnan asukkaat tuovat kuntaan verotuloja, 

joita se tarvitsee toimintansa ylläpitämiseen. Toisaalta vireä elinkeinoelämä tuo 

kuntaan myös palveluja sekä lisää kuntalaisia, jotka puolestaan taas lisäävät kunnan 

verotuloja. Mitä enemmän kuntaan tulee asukkaita, sitä enemmän siellä tarvitaan
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myös elinkeinoelämän tuottamia palveluja. Niinpä kuntaan siis virtaa lisää 

investointeja, kun yritykset perustavat sinne toimipisteitään. Tämä puolestaan lisää 

työpaikkojen määrä kunnan alueella ja positiivinen kiertokulku jatkuu.

Kotier (1999, 16-18) on käsitellyt alueellisen kasvun dynamiikkaa. Hänen mukaansa 

jostakin alueesta muodostuu houkutteleva, kun esimerkiksi uusi yritys aloittaa 

toimintansa siellä. Sen mukana alueelle syntyy uusia työpaikkoja ja asukkaiden 

elämänlaatu nousee, kun yhä useammalla on työtä, perheiden ostovoima kasvaa ja 

useasti myös sosiaaliset ongelmat vähenevät. Tämä kehitys houkuttelee alueelle yhä 

enemmän uusia asukkaita, vierailijoita, yrityksiä ja rahoitusta. Kotlerin mukaan 

negatiivisen kehityksen mahdollisuus on kuitenkin myös olemassa, jos esimerkiksi 

kunnan infrastruktuuri tai sosiaalisektorin palvelut, kuten koulut ja päiväkodit, eivät 

kehity samassa tahdissa kasvavan kunnan kanssa. Tällöin saatetaan esimerkiksi 

joutua nostamaan veroja, jotta kasvaneet menot saataisiin katetuksi. 

Veronkorotukset kuitenkin koetaan yleensä negatiivisena ilmiönä ja niiden vaikutus 

kunnan houkuttelevuuden ja imagon kannalta saattaa olla epäedullinen. Kuntien 

tulisikin kiinnittää huomiota tällaisiin seikkoihin strategiaa ja imagonrakentamista 

suunniteltaessa ja varautua tulevaisuuden ennustettavissa oleviin muutoksiin hyvissä 

ajoin.

Seuraava kuvio havainnollistaa alueen kasvun dynamiikkaa:
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Kunta nostaa veroja

Uusia yrityksiä ja 
sijoituksia virtaa 
alueelle

Uusia asukkaita ja 
vierailijoita virtaa 
alueelle

Asuntojen hinnat nousevat, 
infrastruktuuri venyy äärimmilleen 
tai jopa ruuhkautuu, sosiaalimenot 

nousevat

Alue on houkutteleva
esim. uusi yritys aloittaa 

alueella, hyvät työnsaanti
mahdollisuudet, elämänlaatu 

miellyttävä

Kuvio 7: Alueen kasvukauden dynamiikka (Kotier ym. 1999, 17)

Kuntien imagonrakentamisen prosessi lähtee tutkimustulosten mukaan kunnan 

visiosta ja tavoitteista, josta se kunnan strategian välityksellä muovataan varsinaisiksi 

markkinointiviestinnällisiksi käsitteiksi. Organisaation omia vahvuuksia ja heikkouksia 

sekä kilpailijoiden vastaavia analysoidaan jossain määrin. Markkinoinnin strateginen 

suunnittelu näyttää tutkimustulosten perusteella rantautuneen myös 

kunnallissektorille, vaikka se yleensä tehdään muun strategisen suunnittelun ohessa, 

ikään kuin "sivutuotteena”. Teorian mukaan kunnan imagonrakentamisen tulisi 

perustua markkinoinnin strategiselle suunnittelulle ja tällä kohdin käytäntö näyttääkin 

tutkimustulosten perusteella toimivan teorian mukaisesti.
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Varsinainen imagonrakentaminen ei kuitenkaan selkeästi noudata teorian pohjalta 

luotua mallia. Kunnan strategiset tavoitteet mielletään jossakin määrin kunnan 

persoonallisuuden ja identiteetin pääsisällöksi, mutta niiden muuntaminen käytännön 

toimenpiteiksi ja suunnitelluksi kommunikaatioksi tuntuu haastattelujen perusteella 

olevan ongelmallista. Ongelmaa syventää myös tulosten mittauksen ja seurannan 

puute. Jollei olla varmoja tehtyjen markkinointiviestinnällisten toimenpiteiden 

oikeudellisuudesta, tulisi niiden onnistuneisuus ehdottomasti tutkia, jotta edes 

tulosten seurannan perusteella voitaisiin päätellä toimenpiteiden onnistuneisuus 

tavoitteiden kannalta. Tulosten seuranta olisi äärimmäisen tärkeää myös kuntien 

pienten markkinointibudjettien optimaalisen hyödyntämisen vuoksi: ei ole järkevää 

tuhlata vähäisiä markkinointirahoja suunnittelemattomasti toimenpiteisiin, joiden 

oikeansuuntaisesta vaikutuksesta ei ole varmuutta.

Kuntien imagonrakentamisen prosessiin osallistuu tutkimustulosten mukaan 

lähinnä kunnan virkamiehistö: kaupunginvaltuuston rooli näkyy lähinnä siinä, että se 

hyväksyy kaupungin vision ja strategian, jolle imagonrakentaminen pohjautuu. 

Kaupunginhallituksen rooli on hieman merkittävämpi, sillä he hyväksyvät yleensä 

imagonrakentamiselle ja markkinoinnille asetetut suuret linjat. Varsinainen työ 

tehdään kuitenkin virkamiesvoimin. Päätöksentekovalta imago- ja 

markkinointiasioissa on ylimmillä virkamiehillä ja usean haastateltavan mukaan myös 

kipinä imagonkehittämiseen on lähtöisin kaupungin johdolta. Teorian mukaan on 

äärimmäisen tärkeää, että imagonrakentamiseksi tehdyllä työllä on organisaation 

johdon tuki ja hyväksyntä. Tämä näyttäisi kuntaorganisaatiossa toteutuvan teorian 

esittämällä tavalla.

Toisaalta virallisesti ylin päätösvalta kunnassa on kunnanvaltuustolla, joka on 

kuntalaisten demokraattisesti valitsema päätöselin. Haastatellut mainitsivat 

kunnallispolitiikan aiheuttavan dissonanssia kunnan viestinnässä, kun oppositio tuo 

esille omia näkemyksiään. Kunnanvaltuusto ei myöskään osallistu imago- ja 

markkinointipäätösten tekemiseen. Teorian mukaisesti koko organisaation tulisi olla 

sitoutunut imagonrakentamiseen ja viestiä samaa viestiä. Tällä kohdin
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kuntaorganisaatio ei kuitenkaan toimi teorian esittämällä tavalla. Osasyynä tähän on 

kunnan toiminnan perusperiaatteena oleva kunnallisdemokratia: kunnan 

luottamushenkilöiden tehtävänä on politiikan keinoin vaikuttaa kunnan asioihin. 

Politiikkaan kuuluu olennaisena osana myös toimiva oppositio, joka tuo esille omia 

poikkeavia näkemyksiään. Tämän kunnan toiminnan poliittisen ulottuvuuden vuoksi 

ei ehkä edes voida olettaa kuntaorganisaation toimivan täysin teorian esittämällä 

tavalla

Kuntatoimialan yleisen luonteen lisäksi kunnan imagonrakentamisprosessissa on 

tutkimustulosten perusteella myös muita ongelmakohtia. Merkittävä ongelma on jo 

edellä mainittu kunnan persoonallisuuden ja identiteetin johtaminen käytännön 

viestinnällisiksi toimenpiteiksi. Kysyttäessä imagon rakentamiseksi tehtyjä käytännön 

toimenpiteitä lähes jokainen haastateltava myönsi käytännön toimet 

ongelmakohdaksi. Kunnat esiintyivät esimerkiksi ulkomaisille yrityksille suunnatuissa 

lehdissä sekä tekivät yhteistyötä yrityselämän sijoittautumiskonsulttien kanssa, mutta 

toiminta ei vaikuttanut kovinkaan systemaattiselta. Eräällä kaupungilla oli sen 

asukkaille suunnattu korkeatasoinen lehti, jonka välityksellä viestittiin kaupungin 

vahvuuksista ja rakennettiin halutunlaisten imagoa. Enimmäkseen viestintä kuitenkin 

tapahtui median kautta maksuttomasti siten, että lehdet uutisoivat kunnissa 

tapahtuvista asioista. Tällä tavalla välittyvää viestintää on kuitenkin vaikea 

kontrolloida verrattuna organisaation itsensä lähettämään viestintään. Suuri osa 

viestinnästä tuntui myös olevan suunnattu ulkomaille ja lähinnä yrityksille. Olisi 

tärkeää viestiä samantyyppisiä viestejä myös kotimaassa ja myös yksityisille 

ihmisille, jotta viestintä olisi uskottavaa ja jotta sen välityksellä muodostuva imago 

olisi yhtenäinen.

Viestinnän yhtenäisyyteen vaikuttaa myös se, että koko organisaation viestii samoja 

asioita kunnan vahvuuksista ja täten työskentelee saman imagotavoitteen eteen. 

Tutkijan mielestä erittäin merkittävä ongelma kuntien imagonrakentamisessa on 

sisäisen kommunikaation heikkous kuntasektorilla. Usea haastateltavista myönsikin 

suoraan sisäisen viestinnän puutteellisuuden kunnassaan ja sanoi sen parantamisen 

olevan työn alla. Jotta kunnalle muodostuisi uskottava tavoitteiden mukainen imago,
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olisi kuntaorganisaation jokaisen työntekijän oltava tietoinen sen imagotavoitteista ja 

osattava omassa päivittäisessä työssänsä toimia niiden toteutumista edistävällä 

tavalla. Tämä saattaa kuitenkin edellyttää asennemuutosta myös kunnan henkilöstön 

taholla. Kuntaorganisaatiossa ei olla työntekijätasolla välttämättä totuttu ajattelemaan 

asioita koko kuntaorganisaation kannalta. Julkisen sektorin toimintakulttuuriin on

useasti kuulunut tiukka jakautuminen toimialoihin tai erilaisiin virastoihin. Oman työn
I

ja toiminnan merkitys koko kokonaisuuden kannalta on myös ehkä kunnan laajan 

toimialan vuoksi vaikeampi ymmärtää kuin yksityisen yrityksen palveluksessa 

toimivan. Imagonrakentamisen kannalta olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että 

jokainen kunnan työntekijä viestisi työssänsä samaa yhtenäistä viestiä kunnan 

identiteetistä.

Ongelman kunnan imagonrakentamiselle ja markkinoinnille yleensäkin muodostaa 

myös markkinointibudjetin niukkuus. Jos kunnat todella haluavat kilpailla 

markkinoinnin keinoin, on tähän työhön myös panostettava rahaa johdonmukaisesti, 

sillä muuten markkinointityö jää vain kauniiksi sanahelinäksi päättäjien puheissa. 

Olisi äärimmäisen tärkeätä, että vähäinen käytössä oleva raha käytettäisiin harkitusta 

eikä sitä tuhlattaisi suunnittelemattomasti yksittäisiin markkinointitoimenpiteisiin. 

Kunnissa on jo tehty paljon työtä vahvuuksien ja kilpailukeinojen löytämiseksi. 

Seuraava vaihe olisi muuntaa nämä vahvuudet viestinnällisiksi toimenpiteiksi. 

Asiantuntijoiden ja ulkopuolisten konsulttien avulla kunnan tulisi luoda pitkän 

aikavälin markkinointi- ja imagonrakentamissuunnitelma, jonka edistymistä seurataan 

systemaattisesti. Lähes jokainen haastateltava mainitsi markkinatutkimusten kalliin 

hinnan esteeksi niiden käytölle. Jos tehtyjä markkinointitoimenpiteitä ei kuitenkaan 

seurata millään tavalla, saattaa koko markkinointi epäonnistua ja tällöin kaikki siihen 

käytetty raha on hukkaan heitettyä. Tekemällä jonkinlaista seurantaa saadaan 

palautetta markkinoinnin ja imagonrakentamisen onnistuneisuudesta ja pystyään 

tekemään tarvittaessa vaadittavat muutokset viestintään.

Seuraava kuvio havainnollistaa kuntakuvan rakentamisen prosessia sekä siinä 

esiintyviä ongelmakohtia:
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KUNTAKUVAN RAKENTAMISEN PERUSTANA

Johdon sitoutuminen ja prosessin syvällinen ymmärrys 

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

KUNNAN PERSOONALLISUUS

KUNNAN IDENTITEETTI

* organisaation arvot

* organisaatiokulttuuri

SEURANTA

ONGELMA
KOHTA

ONGELMAKOHTA

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET 

* kunnan nykyisen imagon määrittäminen 

nykyisen imagon vertaaminen tavoitemielikuvaan

ONGELMAKOHTA

J VIESTINNÄLLISET TOIMENPITEET V

viestinnän painopisteiden määrittäminen

* viestintäkeinojen ja medioiden valinta

* visuaalisen ulkoasun luominen

* henkilökunnan roolin määrittäminen

Kuvio 8: Kuntakuvan rakentamisen ongelmakohdat
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Jotta kuntakuvan rakentaminen olisi tehokasta, suunnitelmallista ja systemaattista 

kuntien tulisi terävöittää kuvion 8 kuvaamaa markkinoinnin teorian pohjalta luotua 

kuntakuvan rakentamisen prosessia sekä keskittyä erityisesti siinä esiintyvien 

ongelmakohtien korjaamiseen.

Osittain myös pienestä budjetista johtuen kuntaorganisaatiossa harvoin työskentelee 

markkinoinnin ammattilaisia. Tutkijan mielestä on mielekästä käyttää ulkopuolisia 

konsultteja apuna esimerkiksi imagorakennusprosessia käynnistettäessä. Olisi 

kuitenkin erittäin tärkeää, että myös kunnan omassa organisaatiossa työskentelisi 

markkinoinnin alan ammattilaisia, joiden vastuulla kunnan markkinointiviestintä olisi. 

Markkinointiviestintä eroaa merkittävästi kunnan perinteisestä viestinnästä, joka on 

ollut enemmänkin tiedottamista ja valistamista. Jotta markkinoinnin ja 

imagonrakentamisen eteen tehdystä työstä ja panostetusta rahasta saataisiin 

maksimaalinen hyöty, tulisi myös markkinoinnin parissa työskentelevien ihmisten olla 

rautaisia ammattilaisia.

Kuntien imagonrakentamisessa on siis vielä paljon työsarkaa. Prosessi on kuitenkin 

jo hyvällä alulla. Tämän työn tavoitteena on ollut luoda teorian pohjalta malli siitä, 

miten kunnan imagonrakentamisprosessin tulisi edetä ja sen jälkeen empiirisen 

tutkimuksen avulla selvittää, miten hyvin käytäntö vastaa teoriaa. Tutkimuksen 

perusteella on havaittu, että käytäntö jossakin määrin noudattaa teoriaa ja että 

markkinoinnin strateginen suunnittelu on rantautunut jo kuntasektorillekin. Empiirinen 

tutkimus toi myös esille ongelmakohtia, joiden ratkaisemiseen ja kehittämiseen 

kuntien tulisi tulevaisuudessa panostaa, jotta markkinoinnista ja imagon 

rakentamiseksi tehdystä työstä saataisiin maksimaalinen hyöty.
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8. TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten kunta rakentaa kuntakuvaansa 

markkinoinnin strategisen suunnittelun pohjalta. Tutkimuksessa keskityttiin 

tutkimaan, mitä erityispiirteitä kunta-alan ja kunnan hallintorakenne tuovat kunnan 

markkinointiin, mitä on kunnan markkinoinnin strateginen suunnittelu, keitä ovat 

kunnan asiakkaat ja miten heidät voida segmentoida. Lisäksi selvitettiin, miten 

kuntakuva luodaan ja mitkä ovat sen luomisen vaikeudet.

Kuntatoimiala on läpikäynyt radikaalin muutoksen viime vuosikymmenien aikana. 

Sotien jälkeen alkanut hyvinvointivaltion rakentaminen on kasvattanut kuntien 

tehtäväkenttää ja paisuttanut samalla niiden menoja. Kasvun raja tuli vähitellen 

kuitenkin vastaan myös julkisella sektorilla, ja 1990-luvulta lähtien kunnat ovat pakon 

edessä joutuneet järkeistämään toimintaansa taloudellisesti kannattavaksi. Tähän 

ovat vaikuttaneet myös tiukan valtion ohjausvallan poistuminen, 

valtionosuusjärjestelmän osittainen purkaminen sekä 1990-luvun alun lama. Kunnat 

ovat alkaneet toimia yhä enenevässä määrin kaupallisten yritysten tavoin.

Toisaalta kuntien toiminnassa on merkittäviä eroja yritystoimintaan verrattuna: 

kunnilla on esimerkiksi verotusoikeus ja niiden päätöksentekoprosessi etenee 

kunnallisdemokratian sääntöjen mukaan. Kunta on myös voittoatavoittelematon 

organisaatio, joka ei veloita palveluistaan markkinahintaa, vaan tarjoaa niitä joko 

maksutta tai voimakkaasti subventoituina. Kunnilla on myös kuntalaisten 

tasavertaisen kohtelun velvoite ja sen vuoksi ne eivät voi täysin vapaasti valita 

asiakkaitaan.

Toimialan mukanaan tuomista erityispiirteistä huolimatta kuntien tulisi kuitenkin 

perustaa markkinointinsa ja imagonrakentamisensa markkinoinnin strategiseen 

suunnitteluun, jota yritystoiminnassa on hyödynnetty jo pitkään. Markkinoinnin 

strategisen suunnittelun lähtökohtana on, että tulevaisuus on tuntematon ja 

epävarma, mutta siihen voidaan vaikutta strategisesti tarkoin harkituilla toimenpiteillä.
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Tämä edellyttää markkinoiden jatkuvaa analysointia ja nopeaa reagointia muuttuviin 

tilanteisiin. Strategisen suunnittelun avulla kunnatkin pystyvät rakentamaan itselleen 

puskurisysteemin, joka auttaa niitä sopeutumaan uusiin haasteisiin ja tilanteisiin.

Markkinoinnin strategisen suunnittelun keinoin kunnan tulee analysoida heikkoutensa 

ja vahvuutensa sekä kilpailutilanne, jossa se toimii. Sen tulee löytää omat 

vahvuusalueensa ja sen jälkeen rakentaa visio ja strategia niihin pohjautuen. 

Kunnan tulee myös löytää kohdeyleisöt, joita se haluaa tavoitella. Visio ja strategia 

heijastelevat kunnan persoonallisuutta, joka viestitään identiteetin välityksellä 

valituille kohdeyleisöille. Kunnan viestinnän perusteella kohdeyleisöille syntyy 

mielikuva eli imago kunnasta.

Kuntien, kuten muidenkin markkinoinnin strategista suunnittelua hyödyntävien 

organisaatioiden, tulee kuitenkin jatkuvasti mitata ja seurata imagoaan sekä siinä 

tapahtuvia muutoksia, jotta tiedetään, onko kohdeyleisöille muodostunut 

markkinointiviestinnän perusteella halutunlainen kuva kunnasta ja sen 

ominaisuuksista. Jos mittauksissa paljastuu eroja tavoiteimagon ja vallitsevien 

käsitysten välillä, pystytään kunnan identiteetistään lähettämään viestintään tehdä 

korjauksia. Jos imagonrakentamisen tuloksia ei seurata, saattaa sen eteen tehty työ 

mennä hukkaan ja aiheuttaa jopa epätoivottuja imagokäsityksiä.

Empiirisessä tutkimuksessa haluttiin selvittää teorian pohjalta luodun teoreettisen 

viitekehyksen sekä käytännön toimien eroja ja yhtäläisyyksiä. Empiirisen osan 

tavoitteena oli kuvata, kuinka imagonrakentamisprosessi käytännössä kunnissa 

etenee ja tuoda esille, kuinka käytäntö eroaa teoriasta. Empiirisen tutkimuksen avulla 

haluttiin myös löytää syitä, jotka ovat motivoineet kuntia panostamaan 

imagonrakentamiseen sekä selvittää, ketkä kuntaorganisaatiossa osallistuvat 

imagonrakentamisprosessiin. Myös onnistumiset sekä prosessin ongelmakohdat 

olivat mielenkiinnon kohteina.

Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa 

haastattelumuotona käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusta varten haastateltiin
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kahdeksaa henkilöä, joihin tutkija sai yhteyden lumipallo —tekniikkaa käyttäen. 

Haastateltavat henkilöt edustivat Helsinkiä, Espoota ja Vantaata sekä Helsinki 

Region Marketing -nimistä yritystä.

Kuntia imagonrakentamiseen motivoiviksi tekijöiksi paljastuivat tutkimustulosten 

perusteella kiristynyt kilpailutilanne, elinkeinoelämän elävöittämisen tarve sekä 

rajallisten resurssien sanelema pakko löytää uusia keinoja pärjätä nykyajan 

yhteiskunnassa. Nykyaikana kunnat kilpailevat keskenään sekä ulkomaisten 

kaupunkien ja alueiden kanssa, ja niiden olisi rajallisten resurssiensa turvin kyettävä 

toimimaan mahdollisimman tuottavasti.

Imagonrakentamisprosessiin osallistuu tutkimustulosten perusteella hieman 

sekalainen, mutta pieni joukko ihmisiä. Kunnanvaltuuston ja -hallituksen rooli on 

prosessissa pieni: niiden rooliin kuuluu lähinnä hyväksyä strategia ja siitä johdetut 

markkinoinnin suuret linjat. Pääasiassa imagonrakentaminen on kuitenkin kunnan 

johtavien virkamiesten päätäntävallassa ja vastuulla oleva asia, vaikka työtä on 

jaettu vaihtelevasti myös eri toimialoille ja virastoille Kaupunginjohto vaikutti 

haastattelujen perusteella olevan yleensä hyvin sitoutunutta imagonrakentamiseen ja 

tukevan prosessia. Johdon sitoutuneisuus nousi esille myös teorian pohjalta erittäin 

tärkeänä seikkana ja tällä kohdin kuntasektori näyttäisikin toimivan teoria mukaan 

oikein.

Ongelmakohta on sen sijaan muun organisaation informoiminen imagotavoitteista 

sekä heidän sitouttamisensa noudattamaan niitä. Sisäinen viestintä tuntui 

tutkimustulosten perusteella olevan heikkoa kuntaorganisaatioissa ja haastateltavat 

myönsivätkin, että markkinointi- ja imagotavoitteita ei ole onnistuttu viestimään koko 

henkilökunnalle. Henkilökunnan sitoutuneisuus on kuitenkin teorian mukaan 

äärimmäisen tärkeä edellytys imagonrakentamisen onnistumiselle ja tämän vuoksi 

kuntien tulisikin luoda toimivat sisäisen viestinnän kanavat.

Visio ja strategia toimivat tutkimustulosten perusteella kunnassa 

imagonrakentamisen perustana. Ongelmakohta näyttäisi kuitenkin olevan vision ja
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strategian kautta johdetun identiteetin muuntaminen viestinnällisiksi 

toimenpiteiksi. Lähes kaikki haastateltavat kuvasivat imagonrakentamisprosessin 

käytännön etenemistä sekavaksi sekä projektimaiseksi, ja heidän oli vaikea nimetä 

käytännön toimenpiteitä, joita on tehty imagonrakentamisen hyväksi. Oman värinsä 

kunnan markkinointiin tuovat myös poliitikot ja kunnallispolitiikka.

Useimmat haastatelluista kokivat ongelmaksi myös hyvin vaatimattoman 

markkinointibudjetin, joka rajoittaa mm. ulkopuolisten markkinoinninalan 

konsulttien käyttämistä. Monet haastatelluista sanoivat niukan budjetin asettavan 

rajoitteita myös imagonrakentamisen tuloksien seuraamiselle ja mittaamiselle, joka 

tutkimustulosten perusteella näyttikin olevan kovin vähäistä. Teorian mukaan olisi 

kuitenkin äärimmäisen tärkeää seurata markkinointitoimenpiteiden onnistumista, jotta 

tiedetään, tehdäänkö oikeita asioita. Markkinoinnin seurantaan panostaminen olisi 

järkevää myös sen vuoksi, että tiedetään, onko niukka markkinointibudjetti 

kohdennettu oikeisiin toimenpiteisiin.

Yleisesti ottaen kunnissa oltiin innostuneita ja kiinnostuneita markkinoinnista ja 

imagonrakentamisesta sekä niiden kautta saatavien etujen hyödyntämisestä 

kiristyvässä kilpailutilanteessa. Käytännön markkinointiosaaminen tuntui kuitenkin 

kunnissa olevan kovin vaatimattomissa kantimissa, ja markkinoinnin käsitteistö sekä 

teoria vierasta kuntaorganisaatiossa toimiville. Jotta kunnat saisivat mahdollisimman 

suuren hyödyn markkinoinnista, niiden kannattaisi palkata alan ammattilaisia 

hoitamaan markkinointitehtäviä. Kunnissa on jo tehty hyvä pohjustustyö 

markkinointia ja suunnitelmallista imagonrakentamista, ja ainakin johdon asenne 

tuntui olevan myönteinen ja vastaanottavainen. Nyt olisikin aika antaa ammattilaisten 

ottaa markkinoinnin kehittäminen vastuulleen.
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LIITE 1

TEEMAHAASTATTELURUNKO

1. Mitkä tekijät motivoivat kuntia kehittämään imagoaan?

2. Ketkä tai mitkä tahot kuntaorganisaatiossa osallistuvat kunnan persoonallisuutta, 

identiteettiä ja imagoa koskevaan päätöksentekoon?

3. Onko organisaation mission ja vision sekä persoonallisuuden ja identiteetin välillä 

yhteys? Minkälainen?

4. Minkälainen on kunnan imagonrakentamisen prosessi (markkinoinnin suunnittelun 

prosessi)?

5. Mitä kohdeyleisöä / -yleisöjä imagolla tavoitellaan? Onko eri yleisöt priorisoitu?

6. Mikä on kilpailijoiden rooli organisaation imagoa rakennettaessa?

7. Mikä on ulkopuolisten konsulttien rooli imagonrakennusprosessissa? Käytetäänkö 

heitä?

8. Missä määrin ja miten missio ja visio on viestitty työntekijöille?

9. Miten kunnan persoonallisuus ja identiteetti on viestitty koko kuntaorganisaation 

tietoisuuteen?

10. Ymmärretäänkö edellisissä kysymyksissä mainitut käsitteet missio, visio, 

persoonallisuus ja identiteetti samalla tavalla läpi koko kuntaorganisaation? Onko 

esim. suhtautumisessa imagonrakentamisen hyväksi tehtyihin toimenpiteisiin eroja?

11. Onko politiikalla vaikutus kunnan imagonrakentamiseen? Vaikuttavatko poliittiset 

valtasuhteet? Onko imagolla poliittista sanomaa?



12. Onko kunnalla pitkän tähtäimen systemaattinen imagonrakentamissuunnitelma?

13. Kuinka usein kunnan asiakkaiden keskuudessa suoritetaan 

asiakastyytyväisyyskyselyjä?

14. Kuinka usein tyytyväisyyskyselyjä suoritetaan henkilökunnan keskuudessa?

15. Onko näissä kyselyissä imagoa mittaavia elementtejä?

16. Onko kunta viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut osallisena tapahtumissa, 

joiden voidaan katsoa vahingoittaneen sen imagoa? Miten tilanne hoidettiin?

17. Onko kunta osallistunut mihinkään imagonkorjausharjoitukseen / miettinyt keinoja, 

joilla vahingoittunutta imagoa voitaisiin korjata?



LIITE 2

TEEMANHAASTATTELURUNGON LUOMISEN APUNA KÄYTETYN TUTKIMUKSEN 

TUTKIMUSKYSYMYKSET (Abratt & Mofokeng, 2001)

1. When deciding on the corporate personality and identity, who within the 

organisation is involved?

2. What is the role of competitors in shaping the corporate image?

3. Is there a link between the company mission and vision and the corporate 

personality and identity?

4. Which factors go into the image building process?

5. What motivates the image building process?

6. Which publics are targeted by the image building process? Is there an order of 

priority?

7. To what extent is the mission and vision communicated to all the employees?

8. Do outside consultants have a role to play in the development and management of 

the corporate image? If so, what role?

9. How are the corporate personality and identity cascaded throughout the 

organisation?

10. Does the company have a corporate image plan?

11. How often, if ever, does the organisation communicate its political position?



12. Is the interpretation of the mission and vision the same throughout the 

organisation?

13. How often are customer satisfaction surveys conducted?

14. How often are employee satisfaction surveys conducted?

15. Are there any image tracking mechanisms in place?

16. Has the company been involved in any controversies in the last ten years? How 

was the situation handled?

17. Has the company been involved in any image-repair exercise?


