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SAATTEEKSI
Arvoisat markkinointiyhteistyön johtoryhmän jäsenet
Arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet
Tulevaisuus on Oulussa. Kaupunkiseudulla on Suomen nuorin väestö. Se on ylivoimainen kilpailuetu, jota muilla kaupunkiseuduilla ei ole.
Eri sukupolvien välinen rakentava yhteistyö ja osaaminen on avainasia Oulun tulevaisuuden rakentamisessa. Nuorille on annettava tilaa, mahdollisuuksia ja vastuuta - heitä pitää
kuunnella herkällä korvalla. Tämä on kaikkien etu: eri ikäryhmien, yritysten ja päättäjien. Yhteiskunnallisesti arvaamattomin ja taloudellisesti kallein ratkaisu on, että nuoret ikäluokat
eivät saa mahdollisuutta elämänsä hallintaan irtautuessaan kodista ja koulusta. Nuorten syrjäytymiseen ja työttömyyteen puuttuminen on todellista brändityötä!
Oulun toinen ylivoimainen kilpailuetu on sen asema Suomessa ja Euroopan pohjoisilla alueilla. Oulun yli 200 000 asukkaan kaupunkiseutu on Suomen pohjoinen metropoli ja koko
pohjoisen Skandinavian keskus.
Oulun asemasta seuraa suuri vastuu. Kaupunkiseudun päättäjien tärkein tehtävä on peilata kaikkia suunnitelmia ja päätöksiä tämä ISO KUVA mielessä. Se edellyttää todellista arjen
tason verkottumista koko pohjoisella alueella, mutta myös valtakunnallista verkottumista ja vaikuttamista alueen etujen takia.
Oulun asema Suomen toisena pääkeskuksena ja siitä seuraava vastuu pitäisi myös valtion toimesta tunnustaa. Erityisesti sen pitäisi näkyä liikenneinvestoinneissa kuten pääradan
entistä nopeammin tapahtuvana parantamisena, pohjoisen ratayhteyksien ja tieyhteyksien kehittämisessä Oulusta sekä pohjoisen että etelän suuntaan sekä lentoaseman kehittämisessä solmukenttänä.
Merkit Oulun uudesta noususta ovat vahvat. Teknologiaihme on laajentunut arjen sovellutuksiin. Se on käytettävyyttä - Oulussa voi tutustua tulevaisuuden ratkaisuihin jo tänään.
Oulun keskustan kehittäminen, lähialueelle syntyvä ydinvoimala ja useat kaivosteollisuuden hankkeet sekä monikuntaliitoksen tuloksena syntyvä Uusi Oulu synnyttävät kasvun kierteen.
Tämän kierteen synnyttämisessä ja ennen kaikkea voimistamisessa markkinoinnilla ja viestinnällä on iso ja tärkeä tehtävä. Suunnitelmallisesti toteutetulla markkinoinnilla ja viestinnällä lisätään kiinnostusta kaupunkiseutuun - lisätään Oulun imua. Tämä taas parantaa alueen asukkaiden itsetuntoa ja ylpeyttä Oulusta. Oulussa on tästä kokemusta 1980- ja 90-lukujen
teknologiaihmeenä ja allekirjoittaneella yrityksellä työstään eräillä muilla alueilla Suomessa. Oululla on juuri nyt oikea hetki panostaa markkinointiin ja viestintään.
Kaikki kaupunkiseudun ihmiset, yritykset ja yhteisöt ovat puheillaan ja teoillaan osa kaupunkiseudun brändiä ja vaikuttavat sen maineeseen. Loppuraporttiin sisältyy ehdotus ”100
tekoa”, jonka ideana on konkretisoida kaupunkiseudun brändin toteutus erilaisiksi teoiksi. Niiden toteutukseen voivat osallistua alueen ihmiset ja yhteisöt. Tekemisen meininki on Oulun
tavaramerkki: jos haluat, että jotain tapahtuu, hanki paikalle oululainen!
Kiitämme niitä satoja oululaisia joiden kanssa olemme saaneet valmistella Oulun kaupunkiseudun markkinointiyhteistyön strategista suunnitelmaa. Kiitämme Oulun päättäjiä meille
osoitetusta luottamuksesta.
OULU - Smarter than ever.

PLACE MARKETING OY:N TIIMI
Jonne Saivosalmi
Kaisa Ruohonen

Anna Sorainen

Ilkka Vaura

Kari Veijonen
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(PAIKKA) BRÄNDI (brand) tarkoittaa suomeksi merkkituotetta tai tuotemerkkiä, paikkabrändi on siitä sovellus. Merkkituote on tuotemerkkiä
laajempi käsite, ja se käsittää sekä tuotemerkin, itse tuotteen että
palvelun kaikki ulottuvuudet.
Brändin tehtävänä on erottaa ja erilaistaa tuote tai palvelu kilpailijoiden vastaavista. Se on markkinoijan lupaus kuluttajalle tuottaa tiettyä
tarpeen tyydytystä. Brändi rakentuu tuotteen tai palvelun substanssista ja mielikuvista.
PAIKAN MERKKITUOTTEISTAMINEN on arvonmuodostuksen
kasvattamista erilaistamalla tuote tai palvelu kilpailijoiden tarjonnasta
(brändiarvo). Mielikuvaan sitoutuneiden arvojen ansiosta tuotteen tai
palvelun arvo on suurempi kuin sen toiminnallinen arvo.
Paikan merkkituotteistamisella tarkoitetaan paikan vetovoiman lisäämistä. Keskeisiä asioita tässä prosessissa ovat identiteetti ja imago.
IDENTITEETTI on brändin haltijan tahtotila siitä, millaisena brändin
imago halutaan koettavaksi. Identiteetistä päättäminen on aktiivinen
vaihe, jolloin merkkituotteistamisen prosessiin voidaan vaikuttaa
voimakkaasti.
PAIKAN IMAGO tarkoittaa sitä, kuinka paikan brändi todellisuudessa
koetaan. Imagon muodostuminen on passiivinen osa merkkituotteistamisen prosessia. Imagot muodostuvat itsenäisesti vastaanottajien
omien taustojen, kokemusten tai arvovalintojen pohjalta.
Ellei paikan imagon prosessia johdeta tietoisesti ja päätetä selkeästi
identiteetistä, muodostuu myös paikan imago puhtaan sattumanvaraisesti.
Lähde: Paikkabrändin abc. Miten kunnan ja alueet markkinoivat 2010-luvulla. Seppo Rainisto /
PLACE. Placebook 1/2008.

MAINE on yleisön yleinen mielipide ihmisestä, yhteisöstä tai yrityksestä. Maineeseen liittyy kohteestaan aina jonkinlainen arviointi, joka
voi olla hyvä tai huono ja joka erottaa kohteen toisesta vastaavasta.
Esimerkiksi yrityksen maine on sen sidosryhmien tekemä arviointi,
joka perustuu mielikuviin ja kokemuksiin. Maine syntyy, kun yritys ja
sen sidosryhmät kohtaavat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Maine
leviää yrityksestä kerrotuissa arvottavissa tarinoissa, jotka kiertävät
sidosryhmissä ja joiden rakentumiseen vaikuttavat yhtäältä sidosryhmien omakohtaiset kokemukset yrityksen toiminnasta, tuotteista tai
palveluista, ja toisaalta yrityksen eri tekijöihin kohdistuvat mielikuvat.
Maine on siis jotain, mitä puhutaan ja kerrotaan ja sen ytimessä on se,
mitä jostain sanotaan, mainitaan. Maine käsitetään usein virheellisesti
synonyymiksi imagolle ja brändille.

MIKSI?

MITÄ?

Oulun kaupunkiseudun maine, brändi, markkinointi,
viestintä. Miksi näitä asioita pitää juuri nyt pohtia?

Tämä on Oulun kaupunkiseudun markkinointiyhteistyön strategisen suunnittelun loppuraportin
0-versio. Työn väliraportti käsiteltiin työtä ohjaamaan
asetetussa johtoryhmässä 27.8.2010 ja se esiteltiin
Oulun kaupunginhallitukselle 30.8.2010.

• Oulua pitkään kantaneen teknologia-maineen 		
väljähtyminen viime vuosina.
• Huoli Oulun kaupunkiseudun kilpailukyvystä ja
elinvoimaisuudesta.

Väliraportti sisälsi ehdotukset Oulun kaupunkiseudun markkinointiyhteistyöstä seuraavien asioiden
osalta:
• toimintamalli,
• rahoituksen tavoitetaso ja markkinoinnin
painopisteet sekä
• brändistrategia.

• Koko kaupunkiseudun osalta markkinointiyhteistyötä ei ole pohdittu.
• Oulun monikuntaliitoksen toteuttaminen vaatii
markkinointiyhteistyön suunnittelua ja markkinoinnin kirkastamista.

Väliraportin käsittelyn jälkeen työ on jatkunut
neuvotteluilla yritysten ja yhteisöjen kanssa niiden
osallistumisesta kaupunkiseudun markkinointiin
ja sen jälkeen on laadittu markkinointi- ja viestintästrategia.

• Kiristyvä kilpailu Suomessa ja kansainvälisesti
kaupunkiseutujen, alueiden ja valtioiden välillä.

Johtoryhmä käsittelee loppuraportin 2.12.2010.
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TAUSTAA JA TOIMEKSIANTO
Oulun maine korkean teknologian kaupunkina on
kantanut 1980-luvulta 2000-luvulle kotimaassa ja
kansainvälisesti. Oulun ihme toi menestystä ja lisäsi
Oulun vetovoimaa myös kansainvälisesti. Oulun
kuvaa on pyritty laajentamaan viime vuosina markkinoimalla kaupunkia Oulu inspiroi -tunnuksella.
Oulun kaupunki ja Oulun kaupunkiseutu valmistautuvat vuosikymmenen vaatimiin muutoksiin:
• Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja
Yli-Iin valtuustot ovat päättäneet kuntaliitoksesta
kesäkuussa 2010. Uusi Oulu aloittaa toimintansa
1.1.2013.
• Uusi elinkeinoliikelaitos on aloittanut toimintansa.
• Oulun Matkailu Oy on aloittanut toimintansa.
• Uusi johtamisjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2013 mennessä.

Lisäksi Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmassa 2010–2013 on tavoitteeksi
asetettu Oulun seudun elinvoiman vahvistaminen.
Näiden muutosten kanssa rinnan käynnistettiin
kaupunkiseudun markkinointiyhteistyön strateginen
suunnittelu. Asiantuntijatoimistoksi Oulun kaupunginhallitus valitsi 11.1.2010 avoimen kilpailutuksen
tuloksena Place Marketing Oy:n.
Place Marketing Oy:n (= Place) toimeksianto
Oulun kaupungin kanssa solmitun sopimuksen
mukaan Place on toiminut Oulun kaupunkiseudun
markkinointiyhteistyön strategisesta suunnittelusta
vastaavana asiantuntijatoimistona 10.2.2010 alkaen.
Tavoitteena on
• luoda kaupunkiseudun markkinointiyhteistyölle
toimintamalli,
• laatia brändistrategia sekä
• siitä johdettu markkinointi- ja viestintästrategia.
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Placen tehtävänä on ollut tarjouksessaan esittämän
projektisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden
suunnittelu ja toteutus Oulun asettaman johtoryhmän ja markkinointiryhmän valvonnassa sekä
yhteistyössä Oulun nimeämien vastuuhenkilöiden
kanssa.
Työn tavoiteaikatauluksi asetettiin 31.12.2010.
Place:n asiantuntijatiimin jäsenet
Kaisa Ruohonen, Jonne Saivosalmi, Anna Sorainen,
Ilkka Vaura ja Kari Veijonen.
Oulun kaupungin yhteyshenkilöt Placen kanssa
Juha Ala-Mursula, Sirkka Keränen, Sirkka-Liisa Ojala, Laura Paloheimo, Sari Valppu ja Eila Vähäkuopus.

TYÖSKENTELYN ORGANISOINTI
JOHTORYHMÄN TEHTÄVÄT
• Vastaa kaupunkiseudun markkinointiyhteistyön
etenemisestä. Tekee toimintamallia, brändistrategiaa, markkinointi- ja viestintästrategiaa 		
koskevat sekä muut linjapäätökset sekä hyväksyy
markkinointi- ja viestintäbudjettiehdotuksen.
• Edesauttaa yhteistyöverkostojen ja rahoitusratkaisujen synnyttämistä.
• Käsittelee loppuraportin, jossa esitetään johtopäätökset ja tehdään ehdotukset markkinointiyhteistyön jalkautuksesta.
MARKKINOINTIRYHMÄN TEHTÄVÄT
• Laatii laajaan työpajatyöskentelyyn perustuen 		
yhdessä Placen kanssa brändistrategiaehdotuksen
sekä markkinointi- ja viestintästrategiaehdotuksen.
TEEMA-/TOIMIALARYHMÄT
Markkinointiryhmä asettaa tarpeen mukaan.
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OULUN KAUPUNGINHALLITUKSEN
ASETTAMAN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO

OULUN KAUPUNGINJOHTAJAN ASETTAMAN
MARKKINOINTIRYHMÄN KOKOONPANO

Puheenjohtaja:
Oulun kaupunginhallituksen pj. Esko Kurvinen

Puheenjohtaja:
Johtaja Juha Ala-Mursula, Oulun elinkeinoliikelaitos

Jäsenet:
Oulun kaupunginhallituksen I varapj. Mervi Tervo
Oulun kaupunginhallituksen II varapj. Kyösti Oikarinen
Elinkeinoliikelaitoksen johtokunnan pj. Heikki Keränen
Elinkeinoliikelaitoksen johtokunnan vpj. Anne Huotari
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala, Oulun
kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo, Oulun kaupunki
Johtaja Juha Ala-Mursula, Oulun elinkeinoliikelaitos
Maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Johtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Kunnanjohtaja Jukka Weisell, Kiimingin kunta
Rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto
Rehtori Jouko Paaso, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Toimitusjohtaja Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamari
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohj.-Pohjanmaan
yrittäjät ry.
Toimitusjohtaja Jukka Haapalainen, Kaleva Oy
Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen,
Technopolis Oyj

Jäsenet:
Kulttuurijohtaja Risto Vuoria, Oulun kulttuuriasiainkeskus
Toimitusjohtaja Juha Junno, Oulun Kärpät. Junnon
tilalla 1.9.2010 alkaen toimitusjohtaja Kaisu LaurilaSeluska, Oulun Matkailu Oy
Toiminnanjohtaja Jaakko Jokipii, Oulun musiikkivideofestivaalit
Toimitusjohtaja Tony Manninen, Ludo Craft Ltd
Toimitusjohtaja Kimmo Paananen, Klaffituotannot
Ryhmäpäällikkö Henri Löthman, Ixonos Oy
Viestintäpäällikkö Tapio Mäkinen, Oulun yliopisto
Professori Erkki Karvonen, Oulun yliopisto
Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala, Oulun seudun
ammattikorkeakoulu
Viestintäpäällikkö Minna Rautakorpi, Center of
Internet Excellence
Viestintäjohtaja Sirkka Keränen, Oulun kaupunki
Asiantuntijat: Place Marketing Oy:n asiantuntijat
Jonne Saivosalmi, Anna Sorainen, Ilkka Vaura ja
Kari Veijonen.

Esittelijä: viestintäjohtaja Sirkka Keränen
Asiantuntijat: Place Marketing Oy:n asiantuntijat
Jonne Saivosalmi, Anna Sorainen, Ilkka Vaura ja
Kari Veijonen.
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TYÖVAIHEET, KOKOUKSET, KESKUSTELUT JNE.
Työskentely on toteutettu Placen tarjouksessaan
esittämän projektisuunnitelman mukaisesti.
Alusta alkaen työtä on tehty osallistavasti. Verkkohaastatteluun osallistui yli 3000 ihmistä, joilta tuli
9 550 erilaista ehdotusta ja näkemystä. Touko-kesäkuussa järjestettiin kaksi foorumia, joissa kaupunkiseudun toimijoita edustavat ihmiset työskentelivät
yhdessä: nuoret, yritysten ja luovien alojen edustajat ja kansainväliset toimijat. Väliraportin valmistuttua osallistui sen esittely- ja palautetilaisuuteen 27.8.
kaupungintalolla noin 100 henkeä.
Markkinointiryhmä on yhdessä Placen asiantuntijoiden kanssa pitänyt viisi työpajaa sekä ideoinut ja
vaihtanut ajatuksia verkossa.

Placen asiantuntijoiden käymät keskustelut:
• 10.2., 19.5., 17.8. kaupunginjohtaja Matti Pennanen
• 30.3., 17.8., 5.11. kaupunginhallituksen pj. Esko
Kurvinen
• 30.3. toimitusjohtaja Jukka Klemettilä, Oulu
Innovation Oy
• 30.3. johtaja Esa Riippa Ouluseutu yrityspalvelu
• 4.6., 17.8., 27.8., 5.11. elinkeinoliikelaitoksen
johtaja Juha Ala-Mursula
• 11.5 ja 11.6. toimitusjohtaja Juha Tanskanen
• 11.8. markkinointijohtaja Jouni Kähkönen
• 17.8. Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Kaisu
Laurila-Seluska
• 17.8. toiminnanjohtaja Heikki Viertola ja asiamies
Katriina Klemola, Oulun Liikekeskusta ry:n
• 30.8., 29.11. johtaja Pauliina Pikkujämsä, Oulu
Innovation Oy

Johtoryhmän kokoukset 19.5., 27.8. ja 2.12.
Markkinointiryhmän kokoukset ja työpajat 29.4.,
11.5., 11.8., 13.10. ja 10.11.
Kaupungin viestintätiimin ja Placen kokoukset 10.2.,
3.3., 30.3., 19.5., 3.6., 19.8., 5.11.

Placen asiantuntijoiden osallistuminen Oulun keskustan kehittämistilaisuuteen 3.6.
27.8. väliraportin esittely- ja keskustelutilaisuus
Oulun kaupungintalolla.
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27.8. väliraportin käsittely johtoryhmässä.
30.8. väliraportin esittely Oulun kaupunginhallitukselle.
28.–30.9., 13.10., 4.–5.11. ja 2.12. neuvotteluja
oululaisten yritysten ja yhteisöjen johdon kanssa
osallistumisesta markkinointiyhteistyöhön.
10.11. esittely yhdistymishallitukselle.
Loppuraportin esittely Oulun kaupunginhallitukselle
29.11.
Loppuraportin käsittely johtoryhmässä 2.12.
Sopimuksen mukaan työ on valmis 31.12.2010
mennessä.

TYÖPAJOJEN JA FOORUMIEN
TYÖSKENTELYN KESKEISET KANNANOTOT
MARKKINOINTIRYHMÄN TYÖPAJA 11.5.2010
Linjauksia
• Strategioissa epämääräistä asemointia: pohjoinen, pohjoisin, pohjola jne.
• Mikä on Oulun seutu – maantieteen opettaminen
tärkeää.
• Monikuntaliitoksen myötä kaupunki ei muutu
luonteeltaan, vaan se on edelleen suurimmaksi
osaksi maaseutua ja ns. ”pikkukaupunki”.
• Mahdollisuuksiltaan iso kaupunki (näkyy mm.
ihmisten asenteena).
• Erilaisuuden kunnioittaminen, outous ja erikoisuus, kuitenkin tavalliset ihmiset sen tekevät. 		
”Hullu uskallus”.
Swot
VAHVUUDET
• Hyvin koulutetut ja kielitaitoiset ihmiset
• Luova hulluus, hullu uskallus
• Nuoret (terve ikäjakauma)
• Teknologia / yritystoiminta
• Huikeat ja monialaiset koulutusmahdollisuudet
sekä monitieteinen ja kansainvälinen yliopisto
• Muuttovoitto, tilaa, sijainti

•
•
•
•
•
•
•

Erilaiset kulttuuritapahtumat
Riittävän kaukana Helsingistä
Sopivasti syrjässä, turvallinen paikka.
Luonto, meri, joet, Oulujoen suisto ja Hupisaaret
Pyöräilykaupunki
Kaupunkikulttuuri
Harrastusmahdollisuudet

HEIKKOUDET
• Työttömyys / nuorisotyöttömyys / akateeminen
työttömyys
• Etäisyys (Suomen ongelma)
• Julkisten toimijoiden päättämättömyys ja päätöksenteon hitaus – iso kuva puuttuu
• Yritysperustannan vähäisyys – yrittäjyyden arvostuksen ja tuen puute
• Yhteistyön väljähtyminen kaupungin sisäisesti
• Kansainvälisyyden konkretian puute
• Lähialueella verkostoituminen / pohjoiset alueet ja
Jäämeri. Verkostoitumisessa ollaan alkumetreillä.
MAHDOLLISUUDET
• Monikuntaliitos
• Palautetaan nopea päätöksenteko ja tiivis yhteistyö
• Yrittäjien mentorointi ja vertaistuki
• Uusi elinkeinostrategia / uudet yritykset, työpaikat
• Yhteistyö lähialueella ja lähimaissa
• Yhteishenki, yhdessätekeminen
• Meri ja matkailu
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• Elämyksellisyys / elämystalous
• Kansainväliset suhdanteet
• Nuoret
UHAT
• Jumittuminen, jämähtäminen
• Työttömyyden kasvu
• Yliopiston heikentyminen (> Pohjoisen Aaltoyliopisto?)
• Oulun vaikutusvallan väheneminen
• Kansainväliset suhdanteet, globaalin talouden
heikkeneminen
• Nokian vetäytyminen
Oulun kaupunkiseudun kilpailukentän
määrittelyä
• Isot maakuntakeskukset Suomessa, erityisesti
Tampere, lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua.
• Rovaniemi pohjoisen ulottuvuudella.
TAVOITE: Oulu on kakkoskaupunki Suomessa
• Kaikki innovaatiokeskukset, jotka houkuttelevat
pääomasijoittajia.
• Opiskelijarekrytoinnissa kaikki yliopistokaupungit.

”Ajatusmalli”
1) Maakuntasarja > Rovaniemi
2) Suomi-sarja > muut kuin pk-seutu, Suomen
2. kaupunki
3) Kansainvälisesti > toimialojen kautta mietittynä

Yritysten houkuttelu:
B-to-B
Pk-yrityksiä
Kasvuhakuisia

Arvot

Päättäjät

2. Yhdessä tekeminen / yhteisöllisyys
		
Yhteistyö
		
Yhdessä tekeminen
		
Ennakkoluulottomuus

1. Luovuus ja rohkeus
		
Hullu uskallus luoda uutta

Mahdollisuuksia:
Kohderyhmiä toimialoittain
Matkailu:
Lähialueet: tapahtuma-, ostos-, kulttuurimatkailu
ja vierailut & päivämatkat
Valtakunnan taso: tietyn ikäinen nuoriso (16–25)
Tapahtumien yhteismarkkinointi
Venäläiset esim. Vuokatista shoppailemaan
Ouluun.
Opiskelijat:
Etelä-Suomi
Kansainvälisesti eurooppalaiset opiskelukaupungit, aasialaiset kaupungit, Venäjä, Venäjän
Karjala
> ristiinmarkkinointi tapahtumien kanssa
Opiskelijat pitää saada jäämään kaupunkiin & 		
koulutuksen koko ketju / kansainvälinen koulu.
Asuminen:
Perheelliset yrittäjät
Rakentajat / tilaa tarvitsevat perheet
Luovat ihmiset, taiteilijat jne.
Paluumuuttajat

• Opiskelijoiden mahdollisuus verkottua oululaisten
yritysten kanssa – on helppo verkottua
> oppilaitosten ja yritysten yhteistyö.
• Nokialta vapautuvat henkilöt
• IT-yritykset
• Sisältötuotanto (kustannustehokas paikka, osaajia)
• Tuotekehitykseen panostavat yritykset
• Kulttuuriyrittäjyys / elämysteollisuus / elokuva, 		
media
• Luovat alat
• Teknologia, osaaminen ja koulutus. Koulutusjärjestelmä maailmalla kova juttu – edelläkävijä ja
koulutuksen uudistaja. Teknologian hyödyntäminen arjessa – Tulevaisuuden koulu -hanke.
• Teknologian hyödyntäminen
- koulutuksessa
- kestävässä kehityksessä
- terveydenhuollossa

3. Välittömyys
		
”Välittömästi nopeasti”
Crazy drive, rohkeus, luovuus, hulluus, arjen läheisyys, hullu uskallus luoda uutta.
Tavoitemielikuvan etsintää
Luova hulluus
Osaaminen
Helppo elää, hyvä elämä
Elämää & elämyksiä
Mukavat, aidot ihmiset
Multicultural and international
Nuorten kaupunki
Hyvinvoinnin kaupunki
Mittarit

• Ympäristöteknologia
• Palvelut / hoivapalvelut – ikääntyvät ja lapsiperheet
> teknologia + hyvinvointi
> peruspalvelutuotannon ”yhtiöittäminen”,
olemassa olevista toiminnoista tehdään yrityksiä,
yksityistäminen
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Tunnettuus > Suomessa vahvuusalueet tunnetaan
huonosti
Mielikuva > tutkimuksia löytyy menneiltä vuosilta
Viralliset mittarit > asukasmäärät, muuttoliike jne
Medianäkyvyys ja -osumat

NS. LUOVUUSFOORUM 3.6.2010
Ryhmätyöt
• Unelmienne Oulu.
RYHMÄ 1: Millainen se on nuorille / opiskelijoille?
RYHMÄ 2: Millainen se on (nuorille) yrittäjille /
yrityksille?
RYHMÄ 3: Millainen se on vierailijoille / matkailijoille?

- rikas luonto (pohjoinen ilmasto)
- matkailun vetonaula >Hietasaaren uudet tuulet
- koulutuksen laajuus
- vapaa-ajan mahdollisuudet
- monipuolisuus
- matalan kynnyksen kulttuuripaikat
- pyörätieverkosto ja sen kehittäminen >
mm. pyöräparkit bussipysäkkien lähelle
- citybussi

RYHMÄ 3
Tavoitemielikuva: ”Pohjantähti”
Kulttuuri
- OAMK tekee oopperaa mm.
- Stand uppia
- Tapahtumia
Vihreyttä

KAIKKI RYHMÄT:
• Tavoitemielikuva
- kotimaassa?
- ulkomailla?
• Mitkä ovat viestit ja miten tulisi viestiä?
• Kannanotto alussa esitettyihin markkinointiryhmän workshopin aihioihin.
RYHMÄ 1
Vetovoimatekijät
- ihmiset mukavia
- pohjoisuus, harrastusmahdollisuudet
- tasokas koulutus
- sopivankokoinen kaupunki
- kaupunkiluonto
- liikenneyhteydet
Tavoitemielikuva / tulevaisuus
- ekologisuus, ympäristö – liikenneyhteydet
- viihtyvyys – kaupunkikulttuuri – tapahtumat
- ”Taitajien talo” – matala kynnys, yhteisöllisyys –
olohuoneen omaiset palvelut, asenne

RYHMÄ 2
Uskomattoman rikas tapahtumatarjonta
Nuori yrittäjä tai yrittäjäksi haluava:
- Täällä hullutkin ideat otetaan vastaan ja niistä
tehdään totta.
- Yhteistyö pelaa ja kanavia on.
- Kynnys yrittäjyyteen on matala. Tarvitaan nuorten
yrittäjien hautomo vrt. Luova Tampere.
- Ideat ja tekijät kohtaamaan esim. ideapörssissä.
Esim. opiskelijoilla on yhteistyövalmiita eri alojen
projekteja. Tarvitaan keskustelukanavia nuorten ja
yritysten välillä. Osaajapooli.
Yrityksen edustaja:
- Monialaiset osaajamme ajattelevat laatikon ulkopuolelta.
- Oulu on sykemittarin, ilmakitaran ja pelien kotikaupunki, joka tanssii porojen kanssa.
- Oulussa on nuorimmat yrittäjät.
- Yrittäjyys ja kulttuuriosaaminen.
- Tuodaan teknologia pehmeille aloille.
Onko päättäjissä ennakkoluulottomuutta! Halu ymmärtää yrittäjyyttä laajasti ja monialaisesti.

Joustavuus
- muuntuu / elää elämäntilanteen mukaan
Vapaa-ajan ja työn rajapinta
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Oulu aliarvostaa kaupunkimiljöötä (mm. www.sivut)
Miten viestiä?
Moderni kaupunki erämaan laidalla.
Tule ja ”pelkää” mukavuuksista luopumatta…
> markkinointia urbaanin legendan avulla
> hyvät nettisivut, internet
Hajauttaa tapahtumatarjonta / 12 kuukautta
Retro heavy rockin pääkaupunki – tapahtumien
koordinointi
Unelmien Oulu?
Oulun esittelyvideossa:
- Elävää ironiaa – pessimistipäivät
- Pohjantähti, jossa on rauhaa ja mahdollisuus
löytää pohjoisen helmiä – ”koko pohjoinen
käytössä!”
- Iso pieni kaupunki, pieni iso kaupunki

KANSAINVÄLISEN MARKKINOINNIN
FOORUM 4.6.2010

Pohjoinen elokuvatuotanto on hyvä kanava.

Ryhmä 2

Matkailukanava

Tehtävä:
• Miten kansainvälisessä markkinoinnissa pitäisi
tehdä yhteistyötä, millä toimialoilla / missä asioissa?

Ryhmä 1
Tehtävä:
• Missä ja miten Oulun kaupunkiseudun pitäisi
näkyä ja vaikuttaa maailmalla?
• Oulun kaupunkiseudun tavoitemielikuva ulkomailla?
• Kannanotto alussa esitettyihin markkinointiryhmän workshopin aihioihin.

Kansainväliset yritykset & tutkimus:
- Mielikuvaa luovaa markkinointimateriaalia
tarvitaan.
Saavutettavuus – logistiikka – hyvät yhteydet, lähialueiden erityisyys. Oulu on pohjoinen network.

Kaupunkilaisten päässä pitää syntyä halu kehittää
kaupunkia ja vaikuttaa siitä syntyvään mielikuvaan
– jokainen viestii Oulusta. Sisäinen viestintä siksi
tärkeää.
Ihmisten, yritysten ym. verkostot ovat erittäin tärkeitä. Esim. yliopistossa, yrityksissä, oppilaitoksissa
käy valtavasti ihmisiä ja oululaisia käy maailmalla
paljon. Yliopistossa käy maailman huippuluokan tutkijoita – ei osattu käyttää – valmista potentiaalia on.
Sovitut ydin- ja perusviestit tehostavat viestintää.
Sosiaalinen media liittyy verkostoihin. Sen voimaa
ja vaikutusta ei osata arvioida – kuvitellaan, että on
vain nuorten juttu.

• Kannanotto alussa esitettyihin markkinointiryhmän workshopin aihioihin.

Kansainvälinen koulutus ja pk-yritysten verkostot.
Hyvä etabloitumis- ja sijoituskohteena!

Yksittäinen asia/kärki, joilla voi olla iso vaikutus
imagoon. Esim. matkailussa Liminganlahti / lentoasema.

• Kaupunkiseudun rooli yritysten ja muiden toimijoiden kansainvälisen markkinoinnin tukena?

Yrityksille voidaan kertoa paljon myös matkailullisesti.
Pitäisi päättää muutamat kärkiasiat, joita markkinoidaan kansainvälisesti:
- Nokia, Polar, yliopisto, Technopolis +
muu teollisuus
- Merikaupunki, kulttuurikaupunki
- Jo tunnetut erikoisuudet: Huutajat, Ilmakitara
Miten: keskitytään päätettäviin kärkiin.
Eräiden kansainvälisten tutkimusten mukaan ensin
valitaan paikka, missä halutaan elää ja sitten työ ja
yritys.

Kommentit markkinointiryhmän esityksiin:
- Hyviä: Skandinavia on hyvä esim. Amerikan markkinoilla. Metropoli-sanaa vierastettiin.
- Arvot: luovuus ja rohkeus, yllättäviä, uskaltavia. Ei
haluta olla Pelle Pelottomia, halutaan olla luovia ja
rohkeita.
- On tilaa ja mahdollisuuksia, perinteet eivät ole
taakka, tervassa ei olla kiinni.
- Pohjolan pääkaupunki on väljähtänyt ja laiska
slogan, skandinaavinen viitekehys sitoo meidät
kartalle.
- Pitää pystyä osallistamaan nuoria ja antaa mahdollisuuksia. Nuorten omat jutut.
Puhdas luonto ja turvallisuus ovat tärkeitä.

Pitää nostaa myös esim. kulttuurista, matkailullista
ja muita profiileja.

Media kansainvälisesti: elokuvat, lehdistö, verkko,
tv-sarjat.
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Trendikkyys ja draivi – meidän on hyvä olla täällä –
myös muilla on hyvä olla täällä. Kovan infran pitää
olla kunnossa, sitä ei pidä korostaa, mutta laadukas
palvelu on a ja o ja sitä pitää aina parantaa.

Teknologiamaine on hyvä käyntikortti, mutta tarvitaan laajempaa näkemystä. Sitä ei saa hylätä, vaan
se pitää kytkeä hyvinvointiin, ihmisten arkeen.
Teknologiaa eivät ihmiset tule katsomaan.
Heavymetal, iImakitara, pk-yritysten innovatiivisuus
mm. nousevat lehdistöseurannassa esille. Voitaisiinko Ahtisaarea nostaa nobelistina esille?
Pitäisi hakea kumppanuuksia menestyjien kanssa ja
selvittää missä verkostoissa halutaan olla mukana ja
miten niitä hyödynnetään. Mahdollisimman monipuolinen ja nopea reagointi pitää olla tavoitteena.
Kaupungin pitää tukea ja olla mukaan mm. Pohjois-

Suomen filmikomission työssä. Tätä vuoropuhelua
ei ole käyty kunnolla kaupungin toimijoiden välillä.

Ydinviestin eli rohkeuden ja luovan hulluuden pitäisi
näkyä myös korkealla tasolla.

Google-haut: miten Ouluun ohjautuvat.
Pitää luottaa itseemme, uutta ei tarvitse tehdä,
vaan nostaa esille kaikkea erikoista, mitä meillä on.

Tuoreet ja rohkeat asiat ovat harkitusti toteutettuja
sekä tarkoituksenmukaisesti ja liikemiesmäisesti
tehtyä.

Pohjoisuuden korostamisessa pitää olla tarkkana:
puhtaus erikoisuus, vuodenaikojen tuomat mahdollisuudet.

Nuorten valtava potentiaali käyttöön ja ammennetaan siitä.

Omintakeiset asiat ovat kiinnostavia ja usein trendikkäitä.
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Riski-investointeja kulttuurissa ja tapahtumissa
tarvitaan.

KYSELYTUTKIMUS / TIIVISTELMÄ
Nuoret, ihmisläheisyys, hyvät palvelut, luonto
ja alueen draivi kyselyssä Oulun menestystekijöiksi
Oulun kaupunkiseudun markkinointiyhteistyön
suunnitteluun saatiin 12.4.–13.5.2010 toteutetulla
kaikille avoimella verkkohaastattelulla 9 550
näkemystä, ideaa ja ehdotusta osoitteessa
www.oulumaine.fi
Kyselyyn kirjauduttiin 3 005 kertaa, taustatiedot
jätettiin 2 341 kertaa. Vastaajista 88 % oli oululaisia.
Vastaajista oli alle 26-vuotiaita 441 ja Oulun kaupunkiseudun ulkopuolelta vastaajia oli 310. Englanninkieliseen kyselyyn vastanneita oli 68. Eri kysymyksiin saatiin 9 550 omasanaista, toinen toistaan
mielenkiintoisempaa vastausta.
Vastauksissa nousi voimakkaasti esiin:
• kaupunkiseudun nuori ikärakenne ja sen tuomat
mahdollisuudet
• ihmisläheisyys ja perhe
• palvelut
• alueen trendikkyys ja draivi
• turvallisuus ja koulutusmahdollisuudet.

Myös Oulun kaupunkiseudun asema Suomessa ja
pohjoisella alueella, sijainti sekä hyvät liikenneyhteydet koetaan tärkeinä. Luonto, luonnonläheinen asuminen, pyöräilymahdollisuudet ja kevyen liikenteen
väylät sekä teknologia ja yritystoiminta saivat paljon
mainintoja.
Kyselyyn osallistuneiden vastauksista näkee, että
niihin on paneuduttu huolella. Oululaiset tuntuvat
kyselyn perusteella arvostavan kaupunkiaan ja
kehittämiskohteita nostettiin esiin vasta sen jälkeen
kun ensin oli todettu mikä on hyvin. Kehittämiskohteista nousee esiin huoli nuorten työttömyydestä ja
mahdollisuudesta vaikuttaa sekä huoli palveluiden ja
julkisen liikenteen kehittämisestä.
Kyselytutkimuksen valossa Oulun kaupunkiseudun
maineen rakentamisen pohja näyttää lavealta ja
elementtejä on runsaasti.

Nuoret, koulutus, osaaminen ja omaperäinen
kulttuuri nousevat myös avoimissa kysymyksissä kärkeen
Kun vastaajia pyydettiin nimeämään yksi asia, joka
pitää ehdottomasti ottaa mukaan kaupunkiseudun
markkinointityöhön, vastauksissa nousi esiin koulutusmahdollisuudet sekä luonto ja kulttuuri tärkeimpinä teemoina. Kun kysyttiin, mitä teemoja markkinoinnissa tulisi ehdottomasti välttää, esiin nousivat
teknologia ja yritystoiminta sekä ihmisläheisyys.
Verkkokyselyssä oli mahdollisuus myös vapaasti
kertoa ajatuksista, millaisia elementtejä kaupunkiseudun maineen kehittämisessä olisi hyvä hyödyntää. Avoimissa vastauksissa nousi esiin nuoret,
koulutusmahdollisuudet, alueella oleva vahva osaaminen ja erikoislaatuinen kulttuuri.
Kyselytutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteissa: www.oulumaine.fi ja fameforoulu.fi
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OULUN KAUPUNKISEUDUN MARKKINOINTIYHTEISTYÖN

TOIMINTAMALLI
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YHTEISMARKKINOINTI
Paikat eli kaupungit, kunnat, seudut ja maakunnat
kilpailevat kansallisesti ja kansainvälisesti esimerkiksi
ASUKKAISTA
OSAAJISTA
OPISKELIJOISTA
MATKAILIJOISTA

INVESTOINNEISTA
PÄÄOMISTA
YRITYKSISTÄ
PÄÄKONTTOREISTA

Kilpailun kiristyminen on pakottanut julkisen sektorin etsimään uusia toimintamalleja. Sillä ei missään
tilanteessa voi olla yksinään sellaisia resursseja ja
osaamista, jotta kilpailussa etenkin kansainvälisesti
voitaisiin menestyä.

Yhteismarkkinoinnin edut

Yhteismarkkinointiin mukaan saatavat toimijat

• Laaja, yhteinen markkinointistrategia ja markkinoinnin toteutus
• Oikein mitoitetut markkinointiresurssit
• Markkinointiosaamisen parantuminen
• Yhteiset viestit
• Synergiamahdollisuudet
• Laajemmat yhteydet – parempi viestintä, edunvalvonta ja neuvotteluvoima
• Kustannustehokkuus
• Yhteistyö voi generoida myös muuta yhteistyötä

Väliraportissa 24.8. esitettiin, että ainakin seuraavat
tahot pyritään saamaan mukaan Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinointiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oulun kaupunkiseudun markkinoinnin toimintamalliksi esitetään laajaa yhteismarkkinointia. Yhteismarkkinoinnissa alueen keskeiset toimijat, julkiset
ja yksityiset toteuttavat markkinointia saman
sateenvarjon alla. Voidaan puhua ”kumppanuustaloudesta” eli saumattomasta public/private
-yhteistyöstä.
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Oulun kaupunki
Kaupunkiseudun muut kunnat
Oulun yliopisto
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Ammatti- ja erityisoppilaitokset
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun Matkailu Oy
Oulun Liikekeskus ry
Oulun kauppakamari
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueen yritykset
Tapahtumat
Yhdistykset

NEUVOTTELUT KAUPUNKISEUDUN
MARKKINOINTIYHTEISTYÖSTÄ
Syys-marraskuun aikana Place Marketing Oy:n
edustajat ovat käyneet neuvotteluja lukuisten yritysten ja yhteisöjen johdon kanssa. Markkinointiyhteistyöstä tehtäviä päätöksiä varten on tässä vaiheessa
haluttu saada tietoa yritysten ja yhteisöjen kiinnostuksesta ja osallistumisesta yhteistyöhön.

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry
Pörhön autoliike
Technopolis Oyj
Wetteri yhtiöt
Vähälä Yhtiöt

pääyhteistyökumppanuudesta, noin 25 000 euron
vuosittaisesta rahoitusosuudesta ja siihen liittyvistä
vastikkeista sekä kampanjakohtaisesta osallistumisesta.

Neuvotteluja markkinointiyhteistyöstä on käyty alla
lueteltujen 24 yrityksen ja yhteisön johdon kanssa.
Ne valikoituivat laajasta listasta sen mukaan miten
neuvotteluajat saatiin sopimaan.

Neuvottelujen sisältö

Neuvottelujen tuloksena 23 yrityksen ja yhteisön
johtajaa ilmoittivat olevansa valmiit osallistumaan
tulevaan markkinointiyhteistyöhön.

Aava Mobile Oy
CCC-yhtiöt
Clarified Networks Oy
Elektrobit Corporation
Ixonos Oy
Kaleva Oy
Katri Antell Oy
Kymppi Eristys Oy
ODL, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Oulu ICT Oy
Oulun Energia
Oulun Kauppakamari
Oulun Kärpät
Oulun Osuuspankki
Oulun Satama
Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä
Oulun yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus

Neuvotteluissa Placen edustajat esittelivät, mihin
yhteismarkkinoinnilla pyritään ja mitkä ovat tavoitteet.
Neuvotteluissa keskusteltiin muun muassa seuraavista kysymyksistä:
• Miten kaupunkiseudun yhteismarkkinointi voi 		
edistää ja tukea yrityksen tai yhteisön tavoitteita
ja miten yhteistyö voi edistää koko kaupunkiseudun tavoitteita?
• Minkälaiset viestit kaupunkiseudusta palvelevat ja
tukevat yrityksen tai yhteisön toimintaa?
• Mitkä ovat yrityksen tai yhteisön toiveet uuden
Oulun ja koko kaupunkiseudun markkinointiyhteistyön järjestämisessä?
• Mihin markkinoinnissa pitäisi keskittyä, mitä
pitäisi parantaa ja mitä pitäisi välttää?
Lisäksi keskusteltiin yhteismarkkinoinnin rahoituksesta ja yrityksen tai yhteisön osallistumisesta
siihen. Neuvotteluissa esitettiin alustava ajatus
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Neuvottelujen tulos

Palautetta neuvotteluista
Luottamuksellisesti käydyistä neuvotteluista on
koottu palautetta, joka esitetään nimettömänä:
LIITE 1.
Neuvottelujen jatko
Kun päätökset markkinointiyhteistyöstä on tehty
ja markkinoinnin vuosisuunnitelma 2011 on tarkentunut, on valittavan projektijohtotoimiston yksi
tärkeimmistä tehtävistä jatkaa neuvotteluja em.
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi neuvotteluja
pitää käydä myös muiden yhteismarkkinoinnin kannalta keskeisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

KAUPUNKISEUDUN
YHTEISMARKKINOINNIN ORGANISAATIO
KOLME VAIHTOEHTOMALLIA:
Väliraportissa esitettiin yhteismarkkinoinnin organisaatiosta kolme vaihtoehtomallia:
1. Perustetaan Oulu on Oy / suppea toimiala
2. Perustetaan Oulu on Oy / laaja toimiala
3. Oulun elinkeinoliikelaitos
Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 perustetaan Oulu on Oy.
Oulu on Oy:n tehtävät / suppea toimiala
Kaupunkiseudun
• imagomarkkinointi
• yritysmarkkinointi
• investointi- ja sijoittumismarkkinointi
• asumisen markkinointi
• opiskelijamarkkinointi
• kansainvälinen markkinointi
Matkailun ja tapahtumien markkinoinnista vastaa
Oulun Matkailu Oy yhteistyössä Oulu on Oy:n
kanssa.
Omistus toiminnan alkuvaiheessa
Oulun kaupunki
40 %
Muut k-seudun kunnat
10 %
Muut julkiset yhteisöt
10 %
Yritykset
40 %

Hallitus
• Puheenjohtajana Oulun kaupungin edustaja
• Eri toimialojen yrityksistä 4–6 edustajaa
• Oulun Matkailu Oy:n hallituksen edustaja

Vaihtoehto 2
Vaihtoehdossa 2 perustetaan Oulu on Oy ja fuusioidaan Oulun Matkailu Oy uuteen perustettavaan
yhtiöön taikka muutetaan nykyisen Oulun Matkailu
Oy:n yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön nimi muuttuu Oulu on Oy:ksi ja laajennetaan yhtiön omistus,
toimiala sekä hallituksen jäsenmäärä.
Oulu on Oy:n tehtävät / laaja toimiala
Edellä mainittujen lisäksi kaupunkiseudun matkailun
ja tapahtumien kuluttajamarkkinointi ja -myynti
kokous-, kongressi ja tapahtumamarkkinointi sekä
-myynti.
Omistus toiminnan alkuvaiheessa
Oulun kaupunki
40%
Muut k-seudun kunnat
5%
Muut julkiset yhteisöt
10%
Matkailualan yritykset
25%
Muut yritykset
20%
Hallitus
• Puheenjohtajana Oulun kaupungin edustaja
• Muiden kuntien / maakuntaliiton edustaja
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• Yliopistosta ja muista oppilaitoksista 2 edustajaa
• Matkailuyrityksistä ja tapahtumista 2 edustajaa
• Muista eri toimialoja edustavista yrityksistä
4 edustajaa
Palvelusopimukset
Kummassakin em. vaihtoehdossa Oulu on Oy myy
palvelujaan osakasyrityksille ja mahdollisesti myös
muille kiinnostuneille. Jokaisen asiakkaan kanssa
solmitaan palvelusopimus. Palvelusopimuksessa
määritellään muun muassa:
Myytävien palvelujen ydinsisältö
• Myyntitavoitteet
• Palveluista perittävä hinta
• Vastuut

Vaihtoehto 3
Oulun elinkeinoliikelaitoksen tehtäväksi annetaan
kaupunkiseudun
• imagomarkkinointi
• yritysmarkkinointi
• investointi- ja sijoittumismarkkinointi
• asumisen markkinointi
• opiskelijamarkkinointi
• kansainvälinen markkinointi

OULUN KAUPUNKISEUDUN MARKKINOINTIYHTEISTYÖN

EHDOTUS YHTEISMARKKINOINNIN
ORGANISAATIOSTA
Markkinointiyhteistyön mahdollisimman jouhevan
käynnistämisen turvaamiseksi esitetään valittavaksi
vaihtoehto 3: kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin
hoito annetaan Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitoksen tehtäväksi.
Elinkeinoliikelaitos hoitaa kaupunkiseudun yhteismarkkinointia apunaan markkinoinnin projektijohdon asiantuntijatoimisto ja Oulun Matkailu Oy.
Viestinnän osalta elinkeinoliikelaitos toimii tiiviissä
yhteistyössä Oulun kaupungin viestinnän kanssa.
Työssä onnistuminen edellyttää elinkeinoliikelaitoksen markkinointipäällikön, kaupungin ao. viestintäasiantuntijan, Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtajan
ja valittavan projektijohtotoimiston saumatonta
yhteistyötä.
Kaupunkiseudun markkinoinnin johtamista ja yhteistyötä varten asetetaan johtoryhmä. Markkinoinnin
operatiivista toteutusta varten asetetaan painopisteiden mukaisesti valittavat markkinointiryhmät.
Yhteistyö yhteismarkkinoinnin pääyhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuu ns. advisory boardissa.

ORGANISAATIO
RESURSSIT
LINJAPÄÄTÖKSET

VALMISTELU
TOIMEENPANO

OHJAUS

ELINKEINOLIIKELAITOS,
kaupungin viestintä ja
projektijohtotoimisto

YHTEISMARKKINOINNIN
JOHTORYHMÄ

MARKKINOINTIRYHMÄT
PAINOPISTEIDEN MUKAISESTI
• Yritykset, investoinnit, osaaminen
• Asuminen ja elämisen laatu
• 100 tekoa
• Matkailu (Oulun Matkailu Oy)

ADVISORY BOARD
Yhteistyö pääyhteistyökumppanien kanssa
				
• Rahoitus
			
• Tiedon kulku
			
• Palaute
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Johtoryhmän tehtävänä on

Markkinointiryhmien kokoonpano

•

•
•

Markkinointiryhmät kootaan ko. painopistealueiden
yritysten ja yhteisöjen edustajista. Lisäksi jokaisessa ryhmässä ovat elinkeinoliikelaitoksen, kaupungin
viestinnän ja projektijohtotoimiston edustajat. Puheenjohtajana toimii elinkeinoliikelaitoksen edustaja.

•
•

Markkinointiyhteistyön
projektijohtotoimiston tehtävänä on

YHTEISTYÖ PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIEN JA
YRITYSTEN KANSSA

Johtoryhmän kokoonpano

•

•

•
•

Yhteismarkkinoinnin rahoitus hoidetaan julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyönä. Niitä yrityksiä ja
yhteisöjä varten, jotka ovat valmiit osallistumaan
yhteismarkkinointiin niin sanottuina pääyhteistyökumppaneina merkittävällä panostuksella, perustetaan yhteismarkkinoinnin advisory board. Näin
turvataan hyvä tiedon kulku, yritysten ja yhteisöjen
johdon kokemuksen ja osaamisen välittyminen sekä
mahdollisuus vaikuttaa.

•
•
•

•
•
•
•

strategisten linjausten tekeminen
yhteistyöverkostosta ja rahoitusosuuksista
päättäminen
yhteismarkkinoinnin vuosisuunnitelmien ja
vuosibudjetin hyväksyminen
hankkeen budjetin hyväksyminen
yhteismarkkinoinnin vuosiraportin hyväksyminen.

Oulun elinkeinoliikelaitoksen johtokunnasta
2 edustajaa
Muiden kuntien / maakuntaliiton edustaja
Yliopistosta ja muista oppilaitoksista 2 edustajaa
Eri toimialojen yrityksistä 4 edustajaa
Oulun Matkailu Oy:n hallituksen edustaja

Toinen elinkeinoliikelaitoksen edustajista toimii
puheenjohtajana ja toinen varapuheenjohtajana.
Esittelijänä toimii elinkeinoliikelaitoksen johtaja.
Asiantuntijoina kokouksissa ovat projektijohtotoimiston vastuuhenkilöt.

•
•
•
•

•
•

Markkinointiryhmien tehtävänä on
•
•
•

valmistella painopistealueen yhteismarkkinoinnin vuosisuunnitelma
hyväksyä vuosisuunnitelmaan kuuluvat kampanjasuunnitelmat ja kampanjoiden sisältö
asettaa mahdolliset teema- / toimiala- / kampanjaryhmät ja koordinoida niiden työtä

•
•
•

markkinointiyhteistyön hoito ja hallinnointi johtoryhmän ja elinkeinoliikelaitoksen valvonnassa
valmistella asiat markkinointiryhmille
rahoitusneuvottelujen käyminen yhteistyössä
johtoryhmän kanssa
yhteismarkkinoinnin vuosibudjetin laadinta
yhteismarkkinoinnin vuosisuunnitelman laadinta
neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa
sisäisen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu
ja vuosittaisten yhteisten tilaisuuksien ohjelman
suunnittelu ja toteutus.
mediasuunnittelu, neuvottelut medioiden kanssa
ja sopimusten tekeminen
kuntien omien markkinointihankkeiden, muiden
hankkeiden ja strategisten yhteistyökumppanien
kampanjoiden verkottaminen yhteismarkkinoinnin kanssa
vastata yhteismarkkinoinnin luovan strategian
laadinnasta
vastata imagomarkkinoinnin ja kampanjasuunnitelmien suunnittelusta ja toteutuksesta
perusviestien rakentaminen
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hankkia tarvittavat alihankkijat ja tehdä sopimukset
seurannan ja tutkimusten organisointi
laatia yhteismarkkinoinnin vuosiraportti

Projektijohtotoimiston roolista on johtoryhmälle tehty erillinen esitys.

Advisory boardin luonne on keskusteleva ja neuvoa
antava, päätösvaltaa sillä ei ole. Se kokoontuu 2-3
kertaa vuodessa ja käy keskustelua toteutetuista ja
suunnitteilla olevista yhteismarkkinoinnin toimenpiteistä, rahoituksesta, alueen vetovoimatekijöistä ja
tuloksista.
Advisory boardin muodostavat jokaisen pääyhteistyökumppanin toimitusjohtaja / hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii Oulun kaupunginjohtaja ja kokouksiin osallistuvat Oulun elinkeinoliikelaitoksen johtaja ja markkinointipäällikkö, Oulun
kaupungin viestintäjohtaja sekä valittavan projektijohtotoimiston toimitusjohtaja.

Yhteismarkkinoinnin vuosisuunnitelmaa laadittaessa projektijohtotoimisto on aktiivisesti yhteydessä
myös muihin yrityksiin sekä suoraan että yhteistyössä Oulun kauppakamarin ja Pohjois-Pohjanmaan
yrittäjien kanssa. Yritykset vaikuttavat niiden yhteismarkkinoinnin kampanjoiden toteutukseen, mihin
osallistuvat.
YHTEISMARKKINOINNIN
ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ
•

Yhteismarkkinoinnin onnistumisen kannalta
on tärkeää, että kaupunkiseudun eri alueiden
ja maakunnan kärkiyritysten, -tuotteiden ja
-hankkeiden ääni saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla esiin.

•

Organisoinnin ja viestinnän onnistumisen
kannalta on tärkeää saada avoin ja kehittävä
yhteistyö toimimaan johtoryhmän, markkinointiryhmien sekä markkinointiin osallistuvien yritysten ja yhteisöjen välillä.

•

Vuorovaikutteisuuden varmistamisessa, yhteismarkkinoinnin ammattimaisessa koordinoinnissa
ja rahoituksen järjestämisessä projektijohtotoimistolla on keskeinen rooli.
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YHTEISMARKKINOINNIN RAHOITUS
Yhteismarkkinointi on tarkoitus rahoittaa julkisten ja
yksityisten toimijoiden yhteistyönä.

YHTEISTYÖ
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIEN KANSSA

Rahoituksen tavoitetasoksi vuonna 2011 esitetään
1 800 000 euroa. Tämän lisäksi Oulun Matkailu Oy
käyttänee samana vuonna toimintaansa noin
700 000 euroa eli yhteismarkkinointiin on käytettävissä yhteensä noin 2 500 000 euroa.

Yhteismarkkinointiin pyritään saamaan mukaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka panostavat siihen vuodessa
esimerkiksi 25 000 euroa. Näitä ns. pääyhteistyökumppaneita pyritään saamaan mukaan 10–20 kappaletta. Kuluvana syksynä käytyjen keskustelujen
perusteella tämä on realistinen tavoite.

Edellä esitetyn tavoitetason asettamiseen on
päädytty eräiden kaupunkiseutujen ja maakuntien
markkinointipanostuksia vertailemalla sekä oma
tavoite ja ambitiotaso huomioiden.
Julkisen sektorin osuus vuonna 2011 olisi 1 800 000
eurosta 65 % eli 1 170 000 ja yksityisen sektorin
osuus 35 % eli 630 000 euroa. Julkiseen sektoriin
lasketaan kuuluvaksi mm. yliopisto, ammattikorkeakoulu ja muut oppilaitokset, maakuntaliitto, sairaanhoitopiiri, muut kuntaliitot sekä Oulun kaupunkikonsernin liikelaitokset. Julkisen sektorin sisällä
rahoitusosuudet sovitaan neuvotteluissa välittömästi loppuraportin käsittelyn jälkeen.

OULUN KAUPUNKISEUDUN
YHTEISMARKKINOINTI
RAHOITUKSEN TAVOITETASO 2011:
1 800 000 euroa
(+ Oulun Matkailu Oy:n 700 000 euroa)

RAHOITUSRAKENNE 2011:
Julkinen sektori

65 % = 1 170 000 euroa

Yksityinen sektori 35 % = 630 000 euroa
Pääyhteistyökumppaneita 10–20 kpl
Kampanjakohtaiset kumppanuudet

Vuosien 2012 ja 2013 rahoituksen tavoitetasoksi
esitetään 2 000 000 euroa ja sen päälle tulee Oulun
Matkailu Oy:n markkinointipanostus.

Pääyhteistyökumppaneille yhteismarkkinointi ei ole
vastikkeetonta. Heille voidaan tarjota esimerkiksi
seuraavanlaisia vastaantuloja, kunhan se tapahtuu
yhteismarkkinoinnin vuosisuunnitelmien ja kampanjoiden raameissa:
• Näkyvyyttä valikoiduissa markkinointitoimenpiteissä.
• Näkyvyyttä mediamarkkinoinnissa.
• Sisäisessä markkinoinnissa: näkyminen
sisäisessä kampanjassa esim. Kalevassa,
julkaisut, tilaisuudet.
• Jäsenyys advisory boardissa.
• Mahdollisuus yhteismarkkinoinnin neuvottelemiin
media-alennuksiin yrityksen / yhteisön omissa
ilmoituksissa, kun se toteutetaan yhteismarkkinoinnin tunnuksilla.
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OULUN KAUPUNKISEUDUN

BRÄNDISTRATEGIA
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”HYVÄT” KYSYMYKSET
Maine on aina ansaittava. Oulun maine teknologiakaupunkina on tunnettu, mutta 2000-luvulla se ”väljähtyi”.
Globaalien, suomalaisen yhteiskunnan ja Oulun kaupunkiseudulla tapahtuvien muutosten seurauksena
Oulun on kysyttävä:
Miksi Oulua tarvitaan Suomessa, lähialueella ja
kansainvälisesti? On herätettävä uusi kiinnostus Oulua kohtaan. Pitää osata tarjota suomalaisille ja ulkomaalaisille sitä, mitä he tarvitsevat, mitä he haluavat.
Mitä Oulu voi tehdä suomalaisten ja muiden
hyväksi? Miksi Oulu on tärkeä toimija Suomessa ja
kansainvälisesti?
Miksi Oulu on olemassa, mikä on Oulun tarkoitus ja mikä on sen erityislahja Suomelle ja laajemminkin?
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ONNISTUNEEN BRÄNDITYÖN VAIHEET

1.

2.

3.

Sisäinen markkinointi

Lähisidosryhmät

Ulkoiset kampanjat

Luova strategia:
Konseptisuunnittelu / mainonnan linja
Markkinointi- ja viestintästrategia:
Tavoitteet, kohderyhmät, viestit ja kanavat
Brändistrategia:
Brändin positio eli asema markkinoilla ja syy valita
Keinot millä positio lunastetaan
= Tuotteet, palvelut, markkinointi, myynti, jakelu
Visiot

Kaupunkiseudun ja uuden Oulun strategiat
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BRÄNDÄYKSEN TASOT

OULUN KAUPUNKISEUDUN
HUOMIOTA HERÄTTÄVÄ ”KATTOTASON” LUPAUS (katso sivu 40)

YKSINKERTAISTAMINEN
ELI KITEYTTÄMINEN JA
KIINNOSTUKSEN HERÄTTÄMINEN

LUPAUSTA RIKASTUTTAVAT
ERI TOIMIALOJEN VIESTIKÄRJET (katso sivu 53)

RIKASTUTTAMINEN
ELI BRÄNDIN
MONIPUOLISTAMINEN
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OULUN KAUPUNKISEUDUN KILPAILUETUTEKIJÄT

SIJAINTI JA YHTEYDET

- keskellä Suomea
- keskellä Fennoskandiaa
- päärata ja liikennevirrat pohjoiseen / etelään
- matkustajamäärältään Suomen toiseksi vilkkain lentoasema

ASEMA

- Oulu on kakkoskaupunki Suomessa
- Suomen pohjoinen keskus
- riittävän kaukana Helsingistä

KOKO

- monikuntaliitoksen jälkeen Oulu on väkiluvultaan Suomen 5. suurin kaupunki
pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Tampereen jälkeen 183 276:lla asukkaallaan
(31.5.2010).

IHMISET

- ikärakenteeltaan Suomen nuorin väestö, keski-ikä on 36 vuotta
- hyvin koulutettuja ja kielitaitoisia

KO
KOULUTUS JA
OSAAMINEN

TALOUS JA
POLITIIKKA

- yliopisto- ja koulukaupunki
- teknologiaosaaminen, joka laajentuu hyvinvointi-, ympäristö- ja muille sektoreille
sekä kansalaisen arjen parantamiseen
- kulttuuriosaaminen
- monipuolinen elinkeinoelämä
- vahva kuntatalous
- hyvä poliittinen yhteistyökulttuuri
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OULUN KAUPUNKISEUDUN
YLIVOIMAISET / AINUTLAATUISET
KILPAILUEDUT
(joita Suomessa ei muilla ole)

OULUN ASEMA SUOMESSA JA
SKANDINAVIAN POHJOISILLA ALUEILLA
IHMISET – NUORI IKÄRAKENNE

(nuoruutta, osaamista, rohkeutta, kunnianhimoa)

28

OULUN KAUPUNKISEUDUN ASEMAN UUSI MÄÄRITTELY
BRÄNDISTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA
Oulun ja kaupunkiseudun uusimmissa strategioissa ja kannanotoissa Oulun asema on määritelty
seuraavilla tavoilla:
• Valtakunnan toinen pääkeskus
• Pohjoisen pääkaupunki
• Pohjoisen pääkeskus
• Pohjoisen merkittävin logistinen keskus
• Pohjois-Suomen toiminnan ja talouden vetovoimaisin keskus
• Pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus
• Pohjolan pääkaupunki
Edellä mainittujen määrittelyjen arviointi brändistrategian laadinnan näkökulmasta:
Globaalissa katsannossa pohjoinen ja Pohjola eivät kiinnitä Oulua kartalle muuten kuin epämääräisesti pohjoiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen ja Pohjola voivat myös vahvistaa tiettyjä ennakkoluuloja, jotka voivat vaikeuttaa
kiinnostuksen herättämistä maailmalla. Tietyissä kohderyhmissä niiden käyttö toki voi herättää kiinnostuksen.
Tavoitteena pitää olla: luoda kuva alueesta ja asioista, jotka koetaan laajasti kiinnostavina ja alue pitää pystyä
sijoittamaan kartalle.
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Mitä tämä vaatii kaupunkiseudun päättäjiltä,
yrityksiltä ja asukkailta?

OULUN KAUPUNKISEUDUN ASEMA
Suomi kaksinapaistuu yhä selkeämmin eteläiseen
Helsingin metropolialueeseen ja pohjoiseen metropolialueeseen Ouluun. Oulun kaupunkiseudun
yhteydessä metropolilla tarkoitetaan laajaa aluetta,
jonka keskus on Oulu, ei väestömäärää (katso
seuraavan sivun kuva).
Oulu on ollut vuosikymmeniä pohjoisen Suomen
keskus, mutta sen vaikutusalue on siitäkin laajentunut. Kehitys on ollut nähtävissä jo 1970-luvun lopulta lähtien, jolloin Oulu otti aseman ”puolen Suomen
pääkaupunkina” ja profiloitui 1980- ja 90-luvuilla
teknologiakaupunkina.
Oulun kaupunkistrategian 2020 visiossa sanotaan
mm: ”Menestyvä Oulu on ihmisiä ja yrityksiä innostava kansainvälinen keskus.” Sen strateginen yksi
päämäärä on: ”Elinvoimainen Oulu on pohjoisen
pääkeskus”.
Oulun monikuntaliitoksen yhdistymissopimuksessa
uuden Oulun rakentamisesta sanotaan seuraavaa:
”Uuden Oulun tärkeänä strategisena linjauksena on
verkosto-Oulun toimintaperiaate. Se konkretisoituu
sekä ulospäin että sisäänpäin:
1) Määrätietoinen työskenteleminen pohjoisen
kumppanuusverkoston rakentamiseksi yhteistyössä muiden pohjoisen Suomen, Ruotsin, Norjan ja
Venäjän kuntien, maakuntaliittojen, yliopistojen,
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä puheena
olevien valtioiden ja Euroopan Unionin kanssa.

2) Vahva verkottuminen uuden Oulun neljän tärkeän
liikennesuunnan kehityskäytävien vahvistamiseksi
eli Kemin, Tornion ja Rovaniemen suuntaan, Kuusamon suuntaan, Kajaaniin suuntaan ja Kokkolan
suuntaan.”
Oulu ottaa alueen selvästi suurimpana kaupunkina
nyt vastuulleen koko pohjoisen Skandinavian kehityksen. Sen vaikutuspiirissä on öljy- ja kaasutuloilla
rikastunut Norja. Norjan suurimmat öljy- ja kaasukentät (Snøhvit ja Goliat) ovat Pohjoisella Jäämerellä.
Yhdessä Norjan ja Venäjän uudet tutkittavana olevat
kentät (Shtokman) merkitsevät vuosikymmeniä
eteenpäin suuria investointeja ja suurta tuotantoa
pohjoisella arktisella alueella Suomen lähipiirissä.
Em. hankkeet ja niillä työskentelevät tarvitsevat
osaajia, tuotteita, palveluja ja kuljetusreittejä, joita
Oulu voi tarjota. Oulun satamalla on kapasiteettia ja
valmiuksia palvella pohjoisen alueen tulevia kuljetustarpeita.
Alueen suurimpana länsimaisena keskuksena Oulu
voi tarjota pohjoisella alueella asuville ja työskenteleville monipuolisimmat kaupalliset, viihde-, liikuntaja vapaa-ajanpalvelut, terveys- ja kuntoutuspalvelut
jne.
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•
•
•
•
•

Rohkeutta. Pitää uskaltaa ajatella isosti: THINK BIG!
Vahvaa itsetuntoa.
Vahvaa yhteistyötä.
Voimavarojen keskittämistä ja priorisointia.
Todellista arjen tason verkottumista koko pohjoisella alueella: päättäjät, toteuttajat, tavalliset
ihmiset.
• Verkottumista myös valtakunnallisesti alueen
etujen ja metropolien välisen tasapainon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
• Uuden teknologian täysimittaista hyödyntämistä.
Alueen päättäjien ykköstehtävänä on toimia
niin, että maan hallituksen päätöksillä
• vahvistetaan Oulun asema Suomen pohjoisena
metropolialueena viimeistään samassa yhteydessä kun pääkaupunkiseudun metropolialueen asemasta ja hallinnosta päätetään.
• turvataan pääradan Helsinki – Tampere – Seinäjoki
– Oulu perusparannuksen nopea toteutus ja ratayhteyden jatkaminen Kolarista eteenpäin Kilpisjärven kautta Norjan Storfjordiin Lyngen vuonolle
(ns. Jäämeren rata, josta Tornionlaakson neuvosto
on tehnyt hankesuunnitelman).
• kehitetään Oulusta pohjoisen alueen lentoyhteyksien solmukohta.

KAKSINAPAINEN
SUOMI

Hammerfest

Alta

Tromsø

Murmansk

Kiruna

Rovaniemi
Tornio-Haparanda

Luleå

Kuusamo
Kemi

OULU – CAPITAL
OF NORTHERN
SCANDINAVIA

OULU
SUOMEN POHJOINEN
METROPOLI

Oulu

Vartius

Kajaani
Kokkola

Umeå
Vaasa

Kuopio

Seinäjoki

Joensuu
Petroskoi

Jyväskylä
Mikkeli
Pori

Lappeenranta

Tampere

Kouvola

Hämeenlinna Lahti
Riihimäki

Turku

Salo

Viipuri
Kotka/Hamina

HELSINKI
SUOMEN ETELÄINEN
ST. PETERSBURG
METROPOLI

STOCKHOLM
TALLINN
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OULUN KAUPUNKISEUDUN ASEMA

Suomi
superliiga:

HELSINKI – SUOMEN ETELÄINEN METROPOLI

OULU – SUOMEN POHJOINEN METROPOLI
Kansainvälisesti:

OULU – CAPITAL OF NORTHERN SCANDINAVIA
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MIKSI SKANDINAVIA?

Suomi ja Skandinavia

Asiantuntijat suosittelevat

Fennoskandia tarkoittaa maantieteellistä aluetta,
johon kuuluvat Skandinavian niemimaa eli Ruotsi ja
Norja, ja lisäksi Suomi, Karjala sekä Kuolan niemimaa. Fennoskandia on määritelty erilliseksi alueeksi
luonnonolojensa sekä historiansa perusteella. Sanan käyttö on vähäistä ja rajoittuu lähinnä luonnonoloista kertomiseen, eikä sitä suuren yleisön keskuudessa juuri tunneta.

Maantieteellisesti Skandinavian niemimaa jatkuu
luoteeseen Suomen Lappiin.

Kansainvälinen brändiasiantuntija Simon Anholt on
Suomen maabrändityössä nostanut vahvasti esiin
kiinnittymisen Skandinaviaan sen tuomien etujen
takia. Hän korostaa, että Suomen pitää asemoitua
Skandinavian sisällä omanaan, jotta Suomen ja Oulun vahvuudet ja erottumistekijät eivät markkinoinnissa ropise esimerkiksi Ruotsin laariin.

Pohjoismaat eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja
Islanti (lisäksi Ahvenanmaa, Grönlanti ja Färsaaret
jne.) ei ole kansainvälisessä käytännössä tunnettu ja
vakiintunut, vaan useimmiten kaikkien Pohjoismaiden yhteisnimityksenä käytetään sanaa Skandinavia, erityisesti niiden ulkopuolisissa kielissä.
Lisäksi se on maantieteellisesti hajanainen alue.
Fennoskandian ja Pohjoismaiden sijaan Skandinavia
on maailmalla tunnettu ja siihen yhdistetään merkittäviä arvoja ja asioita. Ruotsalaiset ovat markkinoinnissaan osanneet käyttää taitavasti Skandinaviasanaa. Muun muassa Tukholman kaupunki on matkailumarkkinoinnissaan jo vuosia julistanut olevansa
“Capital of Scandinavia”.
Skandinaviaan yhdistetään maailmalla:
• hyvinvointivaltio
• turvallisuus
• luotettavuus
• laatu
• design
• arkkitehtuuri
• kauniit naiset
• cool

Kulttuurisesti Suomi on vahvasti osa Skandinaviaa:
• Yhteinen historia: Suomi oli osa ruotsalaista
yhteiskuntaa liki 700 vuotta – yhteinen johto,
hallinto, talous ja kulttuuri
• Suomi on kaksikielinen maa suomi – ruotsi
• Suomen ruotsinkielinen väestö
• Geenitutkimuksen mukaan läntiseen Suomeen
väestöä tullut eniten lännestä ja Ruotsista
Suomessa Skandinavia-yhteyden käytöstä on lukuisa määrä esimerkkejä, seuraavassa eräitä:
• Scandinavian Islands – EU:n ja Pohjoismaiden
Ministerineuvoston tukema Varsinais-Suomen,
Ahvenanmaan ja Tukholman seudun kansainvälinen markkinointihanke. MEK – Visit Finland.
• Miss Skandinavia -kilpailut, jotka järjestää
suomalainen Finnartist Oy.
• FIS:n Skandinavian cup-hiihtokilpailut esimerkkinä laajasta urheilukäytöstä.
• Suomen leirintäalueyhdistyksen Camping Card
Skandinavia.
• Freight One Scandinavia, Suomen, Venäjän ja
IVY-maiden välinen rautatiekuljetuksiin erikoistunut logistiikkayhtiö. Omistajina VR ja venäläinen Freight One.
• jne.
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Ulkoministeriön maabrändityön johto Petri TuomiNikula (siirtynyt nyt Roomaan) ja Juha Parikka
(siirtynyt nyt Canberraan) ovat olleet kysyttäessä
yksiselitteisesti Skandinavian kannalla samoin kuin
Matkailun edistämiskeskuksen Jaakko Lehtonen.

IHMISET
IKÄRAKENNE –
NUORTEN KAUPUNKISEUTU
Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle tuottaa lähivuosina Suomen kansantaloudelle ongelmia. Viimeistään 2020 huoltosuhde muuttuu raskaaksi ellei
radikaaleja muutoksia saada aikaan. Pahimmassa tapauksessa talous voi
jähmettyä Japanin malliin.
Oulun kaupunkiseudulla on Suomen nuorin väestö. Ikärakenne takaa Oulun
kaupunkiseudun menestyksen pitkälle tulevaisuuteen. Siksi nuorten ikäluokkien asema – koulutusmahdollisuudet, työllistyminen ja vaikutusmahdollisuudet – on keskeinen tekijä Oulun menestyksessä. Nuoret ikäluokat pitää
kaikessa päätöksenteossa ottaa erityishuomion kohteeksi.
Eri sukupolvien välinen rakentava yhteistyö ja osaaminen oli tärkeä tekijä
Oulun teknologiaihmeen luomisessa 1970–1990-luvuilla. Nuorten ideat ja into
sekä kokeneiden osaajien tuki ja heittäytyminen mukaan uudistusten toteuttamiseen sekä rohkea riskinotto nostaa Oulun uudelle menestystielle.
Tulevaisuus on Oulussa!
IHMISET OVAT VOIMA
Alueen ihmiset, oululaiset ovat Suomessa ”harvinaisia lintuja”. He ovat rohkeita, ennakkoluulottomia ja luovia, mutta silti mukavia ja rentoja – ”maalaisia”,
joiden kanssa kontaktointi on helppoa ja jotka katsovat silmiin. He ovat toteuttajia, toimijoita. Oululaiset panevat töpinäksi. Oulussa on äksöniä!
Jos haluat, että jotain tapahtuu, hanki paikalle oululainen!
Jos haluat toteuttaa unelmasi, tee se Oulussa oululaisten kanssa!

Oulun kaupunki / Timo Mäkitalo
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BRÄNDI
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POSITIO – ASEMA
MARKKINOILLA

Suomessa

OULU
SUOMEN POHJOINEN METROPOLI

Kansainvälisesti

OULU
CAPITAL OF NORTHERN SCANDINAVIA
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ARVOT
LUOVUUS JA ROHKEUS

Villi uskallus luoda uutta
Päämäärätietoisuus

OSAAMINEN

Tietotaito
Edistysusko

YHTEISHENKI

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen
Yhteisöllisyys
Ennakkoluulottomuus
Tekemisen meininki – pannaan töpinäksi

VÄLITTÖMYYS

Aidot, mukavat ihmiset
”Välittömästi nopeasti”

ARVOLUPAUS:
Ennakkoluulottomat, toisiaan tukevat ja arvostavat oululaiset kokeilevat ja
luovat uutta sekä soveltavat uusia asioita rohkeasti arkeen.
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TAVOITEMIELIKUVA

OULUN KAUPUNKISEUTU TARJOAA
•

ELÄMÄÄN JOUSTAVUUTTA JA VAIHTOEHTOJA. OULU ON SUOMALAISEN KASVAVAN
HYVINVOINTIKAUPUNGIN SUUNNANNÄYTTÄJÄ.

•

RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET JA LAAJAT VERKOSTOT ROHKEILLE OSAAJILLE JA
UUDISTAJILLE. OULUN ILMAPIIRI ON AINUTLAATUINEN YHDISTELMÄ NUORTA
INTOA, OSAAMISTA JA TOIMINTAA SEKÄ RENTOUTTA.

•

NUORILLE NÄYTÖN PAIKAN.

•

MEREN, KOLMEN SUUREN JOEN, MAASEUDUN JA KAUPUNKILUONNON
MUODOSTAMAN YMPÄRISTÖN SEKÄ RIKKAAN KAUPUNKIKULTTUURIN.

OULUN TEKNOLOGIAOSAAMINEN LAAJENEE UUSILLE TOIMIALOILLE JA KANSALAISTEN
ARJEN PARANTAMISEEN (ESIM. HYVINVOINTI-, KULTTUURI- JA MUUT PALVELUT, YMPÄRISTÖTOIMIALA).
OULU ON SUOMEN PARAS KAUPUNKISEUTU INNOVATIIVISELLE YRITTÄJYYDELLE JA
KANSAINVÄLISTYVÄLLE YRITYSTOIMINNALLE.
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OULUN KAUPUNKISEUDUN BRÄNDIKOODI

YLIVOIMA / HYÖTY
Oulun asema ja sijainti Suomessa ja
Skandinaviassa
Ihmiset - Suomen nuorin ikärakenne

TUNNE / HYÖTY
Hyödyt, joita Oulun seudun
ylivoimatekijät tarjoavat
asiakkaille.

Tunnehyöty, jonka asiakas
kokee asioidessaan Oulun
seudun kanssa.

ASEMOITUMINEN
Tekemisen meininki: Tahto tehdä asioita
Osaaminen: teknologiaosaamisen
laajentuminen muille sektoreille
Kulttuuria ja tapahtumia erilaisille ihmisille

TAVOITEMIELIKUVA
Miksi Oulun seutu on
parempi ja / tai erilainen
kuin kilpailijansa?

OULU

Tavoitemielikuva, jonka
Oulun seutu toivoo
voivansa välittää
asiakkailleen.

Tarjoaa
elämään joustavuutta ja vaihtoehtoja
nuorille näytön paikan
hyvän ympäristön ja rikkaan
kaupunkikulttuurin
Paras kaupunkiseutu yrityksille

ARVOT

TYYLI
Luovuus ja rohkeus
Rentous ja mutkattomuus
Aikaansaavuus – täällä tapahtuu
Kaupungin ja maaseudun luonteva
yhdistelmä

Mukavat, aidot ihmiset
Välitön ja hyvä palvelu: ”välittömästi nopeasti”
Helposti lähestyttävät ihmiset
Rento ja mukava tunnelma
Sopivan kokoinen kaupunki

Kuvaa kaupunkiseudun omia
piireitä, imagoa, asennetta ja
käyttäytymistä.

Arvot ilmentävät Oulun
kaupunkiseudun brändin
luotettavuutta ja sitoutumista.
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Luovuus ja rohkeus
Yhdessä tekeminen / yhteisöllisyys
Tahto
Välittömyys

OULUN KAUPUNKISEUDUN BRÄNDIN LUPAUS
Viestinnässä, markkinoinnissa ja brändäyksessä
vaikeinta on yksinkertaistaa sanoma. Kiinnostuksen
voi herättää vain kiteyttämällä sanoma muutamaan
iskevään sanaan. Kun kiinnostus on herätetty
seuraa rikastuttaminen eli viestin, brändin monipuolistaminen. Väliraportin esittelyn yhteydessä korostettiin, että kiteytys ei ole slogan, koska yksi slogan
tuskin voisi toimia markkinoinnin eri osa-alueilla ja
eri markkinoilla.
OULUSSA ON
•

rohkeutta, omaperäisyyttä ja ennakkoluulottomuutta

•

vapaata, rajatonta energiaa

• luovuutta, älyä ja osaamista
• kansainvälisesti tunnettua teknologiaosaamista

Sopivissa yhteyksissä voidaan kattotason markkinoinnissa kotimaassa käyttää lupausta:

Kansainvälisesti ei tarvitse korostaa uutta Oulua,
koska se on lupauksessa sisäänrakennettuna. Lupaus toimii myöskin niillä markkina-alueilla joissa Oulu
ja sen osaaminen jo tunnetaan.

UUSI OULU

Väliraportissa esitetyn kiteytyksen Villi voima – Wild
thing tarkoituksena oli, että kiteytys antaa jatkotyöskentelyyn suuntaviitan siitä sanomasta ja tunteesta,
mikä Oulun kaupunkiseudusta halutaan välittää. Villi
voima on yhteinen Oulun kaupunkiseudun markkinointiviestinnän tekemisen meininki (katso sivu 55).

Uudella Oululla tarkoitetaan Oulun ja koko kaupunkiseudun laajaa muutostyötä, asenneympäristöä ja
tahtotilaa. Vahvan henkisen ja fyysisen muutoksen
käynnistyminen tulee säteilemään maakuntaan ja
laajasti pohjoisille alueille. Vuonna 2013 toteutuva
Oulun monikuntaliitos on vain yksi osa tätä muutosta.
Kansainvälisessä markkinoinnissa ehdotetaan harkitusti käytettäväksi:

OULU – Smarter than ever

Oulussa on sellaista voimaa, joka yllättää kokijan
ja ylläpitää vahvaa vireyttä. Antaa itsevarmuutta
rajojen ylittämiseen. Aiheuttaa uudentasoisia tuntemuksia. Saa elämän maistumaan mielenkiintoiselta.
Oulussa sinusta välitetään, sinua kannustetaan ja
rohkaistaan.
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Esimerkkinä brändistrategian ajatuksista ja hengestä on laadittu liitteenä oleva Oulun kaupunkiseudun
lyhyt oppimäärä: LIITE 2.

TOIMIALAN JA TEEMAN MUKAISESTI LUPAUSTA VOIDAAN
SOVELTAA ESIMERKIKSI SEURAAVASTI:

OULU
Better than ever

Stronger than ever
RAJATON. UUSI OULU
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TOIMIALAN JA TEEMAN MUKAISESTI LUPAUSTA VOIDAAN
SOVELTAA ESIMERKIKSI SEURAAVASTI:

OULU

Wilder than ever

Cooler th

Sharper than ever
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an ever

Greener than ever

BRÄNDIHIERARKIA
Kattobrändi ja sen alabrändit rakentavat yhdessä
ja erikseen koko Oulun ja Oulun kaupunkiseudun
mielikuvaa. Brändihierarkian on oltava selkeä. Eli
miten ja missä kattobrändi ja alabrändit / yhteistyöbrändit esiintyvät. Pelkkä logon määrittely ei riitä
brändihierarkian määrittelyyn. Brändihierarkiassa
tulee määritellä brändin näkyvyys erilaisissa markkinointikeinoissa, myyntimateriaaleissa, alueellisessa,
valtakunnallisessa ja kansainvälisessä mainonnassa,
tiedotteissa ja sisäisessä viestinnässä.
Seuraavassa on esitys Oulun kaupunkiseudun ja
siihen läheisesti liitettävien brändien erottavista ja /
tai yhdistävistä piirteistä.
Oulun kaupunki ja Oulun kaupunkiseutu:
• Oulun kaupunkiseudun brändilupaus on myös
uuden Oulun kaupungin brändilupaus
• Brändien perusarvot ovat samat. Nämä perusarvot avataan Oulun kaupunkiseudun lähtökohdista (vrt. brändikoodi)

• Oulun kaupungin oma visuaalinen ilme voi tarvittaessa poiketa valikoiduilta osiltaan Oulun kaupunkiseudun ilmeestä, mutta riittävä yhtenäisyys
kannattaa säilyttää.
• Oulun kaupungin ja kaupunkiseudun markkinointiviestit eivät saa olla ristiriidassa keskenään.
• Oulun kaupungin oma viestintä / tiedotus hyödyntää uutta kattobrändiä ja pyrkii jalkauttamaan brändityössä määriteltyjä asioita myös kaupungin henkilökunnan sisäisessä viestinnässä sekä mm.
alueen sisäisessä asukasviestinnässä. Viestintäyksikkö voi tarvittaessa käyttää myös vain osia
uuden kattobrändin elementeistä mikäli yksinkertaistetut sovellukset sopivat tiedotusluonteiseen toimintaan paremmin.
Oulun kattobrändi ja alabrändit
• Oulun uusi kattobrändi ohjaa kokonaisuutta ja 		
antaa raamit alabrändien markkinointiviestinnälle.
• Matkailumarkkinointi nivotaan brändilupauksen ja
markkinointiviestinnän kärkiviestien osalta osaksi
kokonaisuutta.
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Oulun kattobrändi ja kaupunkiseudun
ulkopuoliset läheiset kunnat / alueet
• Oulun kaupunkiseudun taloudellinen ja henkinen
vaikutus koko pohjoiseen Suomeen on niin huomattava, että tapauskohtaisesti voidaan soveltaa
brändityössä määriteltyjä asioita, viestejä, markkinointiviestinnän linjaa jne. alueellisesti laajemman alueen käsittävissä markkinointioperaatioissa. Esimerkiksi yhteismarkkinointia Pudasjärven /
Syötteen ja Kuusamo / Ruka alueen kanssa.
Oulun kattobrändi ja
seutukunnan yritykset / yhteisöt
• Koko Oulun kaupunkiseudun edun mukaista on,
että brändityössä määriteltyjä asioita, viestejä,
markkinointiviestinnän linjaa hyödynnetään ja levitetään hallitusti myös yritysten ja muiden yhteisöjen omissa ja yhteisissä public-private tyyppisissä
markkinointihankkeissa ja kampanjoissa. Brändin
käyttöä ja soveltamista valvoo ja ohjeistaa Oulun
kaupungin viestintä.

OULUN KAUPUNKISEUTU
Kattobrändi

Oulun kaupungin

Oulun kaupunkiseudun

Kaupunkiseudun

Kaupunkiseudun

viestintä

ALABRÄNDIT

LÄHIKUNNAT

YRITYKSET JA YHTEISÖT

ESIMERKIKSI
• MATKAILU
• ASUMINEN
• OPISKELU
• YRITYSTEN
SIJOITTUMINEN
• INVESTOINNIT
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MUUT?
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JOHDANTO –
MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN TAVOITTEET
Oulun kaupunkiseudun markkinoinnin ja viestinnän
kokonaisuuden perusajatus on tukea kaupunkiseudun brändin kehitystä ja tavoitteita ammattimaisella
kommunikoinnilla.
Tämän toteutuessa Oulu voi olla edelläkävijä suomalaisessa kaupunkikulttuurissa. Ammattimaisella
kokonaisviestinnällä ja toimivilla yhteistyön rakenteilla Oulussa voidaan luoda ja ylläpitää konkreettisia siltoja asukkaiden, kuntahallinnon, yritysten ja
muiden yhteisöjen välillä.
Oulun bränditavoitteiden takana on valtava määrä
työtä ja informaatiota, joka pohjautuu kuntalaisten
ja muiden asianosaisten kokemukseen ja toiveisiin.
Brändin ydin on totta – se kertoo kuntalaisten sekä
oululaisen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden
elämästä, saavutuksista ja asenteesta. Markkinoinnilla ja viestinnällä tuetaan tätä kuvaa, ja varmistetaan kehityksen jatkuminen aktiivisena ja yhteistyössä eri tahojen kesken.
Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet suunnitellaan rinnakkain tuottamaan synergiaa ja kustannustehokkuutta. Konkreettiset hankkeet eivät jää
irrallisiksi, vaan ne kertovat yhdessä niistä vahvuuksista ja kilpailuetutekijöistä, joita strategiassa on
kaupunkiseudulle löydetty ja kirjattu.

Strategiassa on otettu huomioon mahdollisimman
kattavasti kaikki Oulussa aiemmin tehty suunnittelu- ja strategiatyö sekä tässä dokumentissa kuvatun
brändistrategian toteuttamisen yhteydessä koottu
tausta-aineisto.

• alueen yhteishengen kasvattaminen
• hyödyllisten työvälineiden tarjoaminen eri toimijoille
• medianäkyvyyden laatu
•…

TAVOITTEET

Numeerisia tavoitteita:

Markkinoinnin ja viestinnän tehtävä Oulun kaupunkiseudun tulevaisuudessa on kriittinen; markkinointiviestinnän kokonaisuus on oleellisin väline jalkauttaa
lupaukset ja tahtotila, ja saada aikaan konkreettisia
tekoja.

• uusien asukkaiden määrä
• uusien työpaikkojen määrä
• uusien yritysten määrä
• ulkopuolisten sijoittajien ja sijoitusten määrä
• matkailijoiden määrä
• kokousten ja kongressien sekä osanottajien määrä
• tapahtumien osanottajamäärät
• medianäkyvyyden määrä
• Oulun eri viestintäkanavien käyttäjämäärät
• kustannustehokkuuden osoittaminen
•…

Laadulliset ja numeeriset tavoitteet
Markkinoinnille ja viestinnälle voidaan asettaa sekä
laadullisia että numeerisia tavoitteita.
Laadullisia tavoitteita:
• kaupunkiseudun – Uuden Oulun – vision tukeminen kaikissa strategisissa tavoitteissa
• brändistrategian tavoitteiden edistäminen
• Oulun kaupunkiseudun aseman vahvistaminen
laajalla rintamalla
• alueen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen uusille asukkaille, yrityksille, opiskelijoille ja
sijoittajille
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Myöhemmin esille tulevat kohderyhmä- ja aluekohtaiset tavoitteet tarkentavat eri ryhmiin ja maantieteelliseen kommunikointiin liittyviä konkreettisia
haasteita ja tavoitteita.

YHTEISMARKKINOINNIN KOHDERYHMÄT
Oulun kaupunkiseudun markkinointi ja viestintä
jakautuu lukuisiin kohderyhmiin ja kanaviin, joten
johdonmukaisuus ja tehokas suunnittelu nousevat
oleelliseen rooliin kokonaisuuden hallinnassa.
Alla on listattu tärkeimmät kohderyhmät, sekä niihin
liittyvät tärkeimmät haasteet ja tavoitteet.
Kunkin kohderyhmän kohdalla on ryhmää kuvaava
kirjain tai kirjainyhdistelmä. Toimenpideosiossa on
merkitty, mihin ryhmiin ja tavoitteisiin kunkin toimenpiteen kommunikointi on erityisesti suunnattu.
Koodit helpottavat kokonaisuuden hahmottamista.
Kohderyhmät on tässä jaoteltu brändityön näkökulmasta niin, että ytimessä on brändityötä tekevä
henkilöstö ja yhteismarkkinoinnin toteuttajat. Kohderyhmät on viereisessä kuvassa esitetty siten, että
lähimpänä ydintä ovat Oulussa asuvat, seuraavassa
kehässä ovat ne, joita Ouluun halutaan lisää sekä
neljännessä kehässä, uloimpana Oulun asioihin
ulkopuolelta vaikuttavat ja Oulun asioita seuraavat
ryhmät.
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1. BRÄNDITYÖN YDINRYHMÄT

Kuntien ja yhteistyökumppanien henkilöstö
(YM,H)
Maineen kannalta yksi tärkeimmistä mielikuviin
ja mielipiteisiin vaikuttavista osapuolista on oma
henkilöstö. Kuntaliitoksen myötä Oulun ja seudun
muiden kuntien työntekijöiden sekä yhteismarkkinointia yhdessä tekevien tahojen merkitys seudun
tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä.
Haasteena on tasapuolisesti osallistaa, informoida
ja motivoida eri osapuolia yhteisen asian ja markkinointiviestinnän linjanvetojen taakse. Ilmapiirin tulisi
olla sellainen, jossa saa kyseenalaistaa ja keskustella.
Henkilöstö voidaan tässä yhteydessä jakaa kahteen
eri ryhmään:
• yhteismarkkinointia toteuttavat tahot (YM)
• kuntien ja muiden yhteismarkkinoinnissa mukana
olevien yhteisöjen henkilöstö (H)

Tavoite:
• Kommunikoida asioiden etenemisestä, valmistelusta ja päätöksistä avoimesti
• Antaa mahdollisuus aktiiviseen palautteenantoon
ja keskusteluun
• Luoda yhteisiä hankkeita ja yhteistyön henki
yhteismarkkinointia toteuttavien tahojen ja kuntien henkilöstön välille
• Luoda pohja ja malli pitkäjänteiselle yhteistyölle,
jossa vastuut, velvollisuudet ja oikeudet on selkeästi jaettu ja hyväksytty

• Osoittaa yhdessä tehtävästä työstä saatavat
hyödyt ja raportoida toimenpiteiden etenemisestä
ja onnistumisesta
• Tukea yhdessä yritysten rahoitustavoitteita mm.
neuvonnalla ja erilaisilla verkostoilla

Pääyhteistyöyritykset (PYY)
Seudun yritykset odottavat brändityöltä konkreettisia, myös omaa työtään edesauttavia tuloksia.
Oulun seudun suuri mahdollisuus on kehittyä ja
saavuttaa tavoitteet kiinteässä ja innovatiivisessa
yhteistyössä eri toimialojen yritysten kanssa.
Yritysyhteistyö linkittyy oleellisesti työntekijöiden /
asukkaiden rekrytointiin, työllistymiseen, kansainvälistymiseen ja yleisesti alueen elinkeinotoiminnan
strategisiin tavoitteisiin.
Yhteistyö vaatii selkeän priorisoinnin, työnjaon ja
konkreettiset toimintamallit, joiden mukaan työtä
tehdään johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Käytännön organisointi ja yhteistyömallit ovat avainasia
kokonaisuuden hallinnassa. Yritysten motivoimiseksi hankkeita ja tuloksia olisi saatava näkyville
nopeasti strategian valmistuttua.
Pohjois-Pohjanmaan yritysten toiminnan haasteita
on kirjattu mm. vuoden 2010 kansainvälistymiskyselyssä (Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry). Tavoitteissa
on otettu huomioon muun muassa aineistossa
mainittuja pullonkauloja.
Yksi tärkeä osa-alue tavoitteiden saavuttamiseksi
on parantaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä
keskusteluyhteyttä ja luottamusta.
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Alla on eritelty eri pääyhteistyöyritysten kanssa
tehtävän yhteistyön tärkeimpiä tavoitteita:

Tavoite:
• Tukea ja edistää yhteismarkkinoinnin pääkumppanien roolia alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön edelläkävijöinä ja esimerkkeinä
• Räätälöidä kunkin pääkumppanin kanssa tehtävän
markkinointiviestintäyhteistyön toimenpiteet erikseen
• Osoittaa yritysten kumppanuudesta saamat hyödyt lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
• Saada aikaan toimivat käytännöt informaation kululle ja hankkeiden koordinoinnille sekä seurannalle
• Edistää nuorison työllistymistä edistämällä yhteisiä hankkeita yritysten ja oppilaitosten kanssa
• Tukea yhdessä paikallisten yrittäjien edunvalvojien
kanssa yritysten rahoitustavoitteita mm. neuvonnalla ja erilaisilla verkostoilla

2. OULULAISET

Paikalliset yritykset ja yrittäjät (YY)

Kaupunkiseudun asukkaat (A)

Paikallisten yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä oleellisinta on tulevaisuudessa tarjota mahdollisuuksia ja työvälineitä yritysten työn ja kehityksen
esilletuomiseksi ja markkinoimiseksi.

Oulun kaupunkiseudun asukkaat ovat Oulun maineen kannalta tärkeimpiä ääniä ja kanavia ulospäin.
Asukkaiden sanat ja teot määrittävät seudun luonnetta ja draivia päivittäin.
Oulun brändityö on ollut näkyvä ja tunteita herättävä
prosessi. Merkittävä askel mainetyössä on saavuttaa asukkaiden luottamus, ja luoda tahtotila vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Nuoret ovat yksi markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteissä erikseen huomioitava ryhmä. Nuorten
merkitystä seudun arvojen ja mielikuvan edistämisessä on korostettava.

Tavoite:
• Vahvistaa asukkaiden roolia ja ääntä kaupunkiseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa
• Edistää keskusteluun ja osallistumiseen motivoivaa kaupunkikulttuuria sekä päätöksenteossa
että muissa aktiviteeteissa
• Jalkauttaa brändityötä nopeasti käytännön tasolle,
asukkaiden arkeen ja nähtäviksi
• Saada nuoret mukaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan

Tavoite:
• Tukea paikallista yrityskulttuuria konkreettisin
hankkein ja työvälinein
• Räätälöidä yrityskohtaisia yhteistyösuunnitelmia
erilaisten projektien yhteydessä
• Edistää yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä
– sekä paikallisesti että kansainvälisesti
• Edistää nuorison työllistymistä edistämällä yhteisiä hankkeita yritysten ja oppilaitosten kanssa
Kuntien luottamushenkilöt (L)
Kuntasektorin toiminnan erityispiirteinä ovat aina
yhteiskunnallisen päätöksenteon prosessit ja
yhteistyö kulloinkin toimivien poliitikkojen kanssa.
Asetelma asettaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa pitkäjänteiseen kehittämis- ja strategiatyöhön.
Strategiatyön onnistumisen kannalta on tärkeää
jakaa taustatyö ja strategiavaihe poliittisten toimijoiden kanssa – ja myös jalkauttaa toimenpiteet
poliittiselle kentälle.
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Brändityö nojaa perusteelliseen suunnittelu- ja selvitystyöhön sekä monien organisaatioiden kattavaan
strategia- ja tutkimustyöhön, joten suuntaviivat ovat
oletettavasti perusteltuja sekä nykyiselle että tulevalle päätöksentekijäjoukolle.
Haasteeksi nousee motivoida poliitikot brändityön
aktiivisiksi tekijöiksi ja merkittäviksi kansallisiksi ja
kansainvälisiksi vaikuttajiksi. Aktiivisten ja vahvojen
poliitikkojen merkitys alueen näkyvyydelle ja kehityshankkeille on jatkossa entistä tärkeämpi.

Tavoite:
• Sitouttaa paikalliset poliitikot Oulun vision ja
strategioiden puolestapuhujiksi ja aktiivisiksi
toteuttajiksi
• Huolehtia avoimesta ja johdonmukaisesta informoinnista yhteismarkkinoinnin organisaation ja
poliittisten toimijoiden välillä (kumpaankin suuntaan)
• Tehdä markkinointiviestinnässä yhteistyötä kaikilla
maantieteellisillä tasoilla – myös kansainvälisesti

3. POTENTIAALISET TULIJAT

Opiskelijat (O)

Potentiaaliset asukkaat (PA)

Opiskelijoiden houkuttelu Oulun seudun oppilaitoksiin ja sitä kautta työmarkkinoille on pitkällä tähtäimellä seudun elinvoimaisuuden ja aktiivisuuden
mittari.

Uusien asukkaiden houkutteleminen Oulun seudulle on seudun tulevaisuuden kannalta avainasia.
Yleisesti ottaen muuttovoittoisilla alueilla uusia
asukkaita houkuttelevat puoleensa työ, asumisen
taso ja turvallisuus, koulutusmahdollisuudet sekä
sukulaissuhteet. Muuttovoiton varmistamiseksi
jatkossa potentiaalisia asukkaita puhuttelevat siis
viestit monella rintamalla, mutta myös varsinaiseen
asukasrekrytointiin on kiinnitettävä huomiota.

Tavoite:
• Kertoa Oulun opiskelumahdollisuuksista aktiivisesti
• Aktivoida oppilaitosten välistä yhteistyötä ja yhteismarkkinointia
• Tuoda esille oululaista opiskelijaelämää luovasti ja
oivaltavasti kohderyhmän omimmissa kanavissa
Potentiaaliset yritykset (PY)

Alueiden välinen kilpailu asukkaista käy kiivaana,
joten oleellista uusien asukkaiden houkuttelemisessa on tiivis ja toimiva yhteistyö seudun kuntien
ja strategisten, kasvavien toimialojen yksityisten
toimijoiden kanssa.
Merkittävä ja yritysten usein esille tuoma ryhmä
ovat tutkijat ja eri toimialojen huippuasiantuntijat.
Osaajien houkuttelemisessa tärkeä rooli on yhteistyöllä oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tavoite:
• Kohdata potentiaaliset asukkaat oikeissa kanavissa
ja välittää seudun vahvuuksista kertovaa informaatiota oivaltavassa muodossa
• Tukea markkinoinnilla ja viestinnällä erityisesti elinkeinotoiminnan, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten
toiminnan tavoitteita
• Edistää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin
toimijoiden kanssa
• Keskittää toimenpiteitä

Tärkeä rooli Oulun seudun eri strategioiden toteutumista on uusien yritysten kasvu ja uusien yrittäjien
motivointi. Tavoitteena on sekä kannustaa paikallisia
yrittäjyyteen että houkutella yrityksiä muualta.

Tavoite:
• Välittää tietoa ja tarinoita Oulun seudun yrityksistä
ja yrittäjistä uusien yrittäjien motivoimiseksi
• Luoda toimivat verkostot, joista uusille yrityksille
on heti toiminnan alkuvaiheessa hyötyä
• Tukea uutta yrittäjyyttä ja uusien yritysten muuttoa
Ouluun alueen vahvuuksien yleisellä markkinointiviestinnällä

Oululla. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä
aktivoidaan lisätoimenpiteitä ja tuetaan sitä kuvaa,
jonka sijoittajakohderyhmä kohtaa erilaisissa viestinnän kanavissa ja tapahtumissa.
Sijoittajat ovat ryhmä, jonka kanssa korostuu yhteistyö erityisesti priorisoitujen toimialojen / klustereiden ja matkailun kanssa.

Tavoite:
• Kasvattaa Oulun seudun kiinnostavuutta sijoittajien silmissä
• Välittää sijoittajille informaatiota paikallisesta
yritys- ja yhteistyökulttuurista sekä alueen kasvusta ja menestyksestä
• Kannustaa ja auttaa paikallisia yrityksiä verkostoitumaan ja kontaktoimaan sijoittajia
Matkailijat (Ma)
Kotimaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden saavuttamiseksi merkittävin rooli on Oulun matkailu Oy:llä,
jonka työn kanssa markkinointiviestinnän kokonaisuutta tulisi koordinoida.
Haasteena on varmistaa kommunikoinnin johdonmukaisuus ja ydinviestien yhtenäisyys brändistrategiassa avattujen mielikuvatavoitteiden tukemisessa.
Kansainvälisissä aktiviteeteissa on tärkeä yhdistää
voimat ja toimenpiteet matkailun, yritysten ja kunnan hallinnon kesken.

Sijoittajat (S)
Sijoittajat ovat elinkeino- ja palvelurakenteen kannalta yksi tärkeimmistä sidosryhmistä kunnille ja
seuduille. Investointihalukkuus on verrannollinen
kaupunkiseudun vetovoimaan ja maineeseen.
Strategisin rooli sijoittajayhteistyössä on Business
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Tavoite:
• Koordinoida matkailijoihin kohdistetun viestinnän
sisältöjä ja tukea erityisesti matkailulle valittuja
painopistealueita

4. ULKOPUOLISET VAIKUTTAJAT

Päättäjät ja viranomaiset (PV)

Media (Me)

Päättäjä- ja viranomaisyhteistyön johtotähtenä on
olla aktiivisesti yhteydessä ja tekemisissä maan
ylimpiin päättäjiin ja viranomaisiin sekä etujärjestöjen johtoon.

Median rooli kaupunkien ja alueiden välisessä kilpailussa korostuu jatkuvasti. Oulun vision ja tavoitteiden saavuttamisessa mediayhteistyö on yksi
tärkeimmistä kommunikoinnin keinoista jatkossa.
Julkisuus rakentaa mielikuvia, ja maineen tekijöistä
se on yleisesti ottaen vaikutusvaltaisin.

Säännöllinen yhteydenpito on keino varmistaa
alueen edunvalvontaa, vaikuttaa suunnitelmiin ja
päätöksiin. Samalla kuitenkin luodaan mielikuvaa
Oulun kaupunkiseudusta aktiivisena toimijana,
ja pedataan uskottavaa pohjaa myös markkinointiviestinnän toimenpiteille.
Päättäjä- ja viranomaisyhteistyö on merkittävä osa
vaikuttajaviestintää, jossa Oulun kaupunkiseutu
edistää myös omaa asiantuntija-asemaansa ja
vaikutusvaltaansa alueellisesti, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti.

Medianäkyvyys ja Oulun seudusta kertovat tarinat
ovat myös merkittävä yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa kaikkiin yllä oleviin kohderyhmiin.

Tavoite:
• Edistää mediayhteistyöhön ammattimaisesti ja
positiivisesti suhtautuvaa kulttuuria
• Luoda aktiivinen ja toimiva mediaverkosto, sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla
• Yhdistää mediayhteistyö ja näkyvyystavoitteet
kaikkiin brändityön toimenpiteisiin

Yhteistyön tulosten tulisi näkyä myös asukkaille,
yrityksille ja muille toimijoille erilaisina hankkeina ja
mahdollisuuksina.

Tavoite:
• Kehittää kumppanuusverkostoa johdonmukaisesti
• Löytää luovia yhteistyöratkaisuja ja -hankkeita
• Tukea kokonaisviestinnän toimenpiteitä ulkopuolisten asiantuntijoiden verkostolla
• Auttaa verkoston kautta kaupunkiseudun yrittäjiä
ja muita toimijoita toiminnan kehittämisessä
(mm. rahoituksen saamisessa, Tekes, Finnvera)
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PÄÄTEEMAT JA VIESTIT
Oulun kaupunkiseudun kommunikoinnin pääteemat
on johdettu taustatyön ja brändistrategian pohjalta
esille nousseista vahvuuksista ja kilpailuetutekijöistä.
Pääteemoja ja ydinviestejä tuodaan esille johdonmukaisesti markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteissä – sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.
Pääteemat ja -viestit ovat samat kaikilla maantieteellisillä tasoilla, mutta painotukset vaihtelevat
alueellisten haasteiden ja tavoitteiden mukaisesti.
Ydinviesti ja teemakohtaiset viestit on seuraavassa
kuviossa esitetty yleisellä tasolla – markkinoinnin
ja viestinnän tehtävä on osoittaa viestit todeksi, ja
tarjota niitä tukevaa eksaktia tietoa ja esitellä kokemuksia ja caseja.

Kuvio Oulun kaupunkiseudun viestikärjistä on
seuraavalla sivulla.
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OULUN KAUPUNKISEUDUN

YDINVIESTI

Tulevaisuus on Oulussa. Yli 200 000 asukkaan kaupunkiseutu on ainutlaatuinen yhdistelmä tulevaisuuden osaamista ja tekemisen tahtoa tieteen, kulttuurin ja
teknologian alueilla sekä Suomen nuorimman väestön villiä uskallusta luoda uutta. Oulun kaupunkiseutu on Suomen pohjoinen metropolialue ja Skandinavian
pohjoisten alueiden suurin keskus.

IHMISET JA ASENNE
Ihmiset ovat Oulun voima.
Täällä on Suomen nuorin
väestö, jonka koulutustaso
on maan kärkeä.
Oulun ilmapiiri on
yhdistelmä nuorta intoa,
osaamista, päämäärätietoisuutta ja rentoa tunnelmaa.
Oulussa tehdään, eikä
meinata.

JOUSTAVA JA
MONIPUOLINEN
ELINYMPÄRISTÖ

TEKNOLOGIAN
KÄYTETTÄVYYS JA
UUDET MUODOT

Asemansa ja kokonsa
perusteella kaupunkiseutu
tarjoaa elämään joustavuutta ja vaihtoehtoja.
Elinympäristö muodostuu meren, kolmen
suuren joen, maaseudun
ja kaupunkiluonnon sekä
rikkaan kaupunkikulttuurin
yhdistelmästä.
Oulu on suomalaisen
hyvinvointikaupungin suunnannäyttäjä ja Suomen
pyöräilevin kaupunki.

Oulun teknologiaihme on
tänään käytettävyyttä –
teknologialla parannetaan
ihmisten arjen sujuvuutta.
Oulu tarjoaa kristallipallon tutustua tulevaisuudessa käyttöön otettaviin
ratkaisuihin jo tänään.
Kehittämistahto- ja usko
on täällä luja.

KANSAINVÄLISYYS JA
YRITYSTOIMINTA
Oulun kaupunkiseudun monipuolinen
ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä
vahva talous ja yhteistyökulttuuri luovat
kasvualustan uudelle yritystoiminnalle.
Kaupunkiseudulla ja sen vaikutusalueella lähitulevaisuudessa käynnistyvät suurinvestoinnit sekä matkailun ja
Oulun kaupunkikeskustan kehittäminen
luovat uusia mahdollisuuksia etenkin
palveluyrityksille.
Kaupunkiseudun globaali verkottuminen aina Kaliforniasta Kiinaan ja pohjoisille alueille tarjoaa uusia ulottuvuuksia osaajille, palveluille ja yrityksille.
Uuden Oulun tavoitteena on olla
Suomen paras kaupunkiseutu innovatiiviselle yrittäjyydelle ja kansainvälistyvälle yritystoiminnalle.

100 TEKOA
”Oulussa pannaan töpinäksi!”
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SIJAINTI JA ASEMA
Oulun kaupunkiseutu sijaitsee Suomen pääväylällä.
Sen lentoasema on maan
toiseksi vilkkain lentoliikenteen solmukohta.
Uusi Oulu on Suomen
5. suurin kaupunki. Yli
200 000 asukkaan kaupunkiseutu muodostaa
Suomen pohjoisen
metropolialueen ja on
Skandinavian pohjoisten
alueiden suurin keskus
-Capital of Northern
Scandinavia.

MARKKINOINNIN JA
VIESTINNÄN PERIAATTEET
Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteiden sisältöjen ja kanavien yhteissuunnittelun ohella Oulu
voi erottua tekemällä kommunikoinnin konseptin
määrittelemiseksi selkeitä ja rohkeita valintoja.
Jotta tavoite tehokkuudesta ja johdonmukaisuudesta toteutuu, markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuus suunnitellaan noudattamaan brändikoodissa
määriteltyjä arvoja, sisältöjä ja tyylitekijöitä.

Ammattimaisen viestinnän kulmakiviä ovat:

3. Elämyksellisyys, luovuus ja rohkeus

• johdonmukaisuus ja avoimuus
• viestinnän ja markkinoinnin yhteissuunnittelu
• yhteismarkkinoinnin ja olemassa olevien toimijoiden toimenpiteiden synergia
• hyötyjen saavuttaminen ja osoittaminen
• laatu kaikessa markkinoinnin toteutuksessa

Sekä markkinoinnin että viestinnän toteutuksissa
uskalletaan hakea uusia tapoja ja konsepteja, jotka
kiinnittävät ihmisten huomion. Teot saavat aikaan
sanoja, joten tavoitteena on lanseerata oivaltavia ja
”huomattavia” aktiviteetteja ja hankkeita. Huomion
saamisen jälkeen on helpompi tarjota informaatiota
eri kohderyhmille.

2. Verkostot ja verkostoituminen
Oulun kaupunkiseudun markkinoinnille ja viestinnälle määritellään kattotason periaatteet, joita noudatetaan mahdollisuuksien mukaan toimenpiteiden
yhteydessä.

1. Ammattimainen kokonaisviestintä
Kaupunkiseutuna Oulu voi tavoitella edelläkävijän
mainetta ja roolia kokonaisviestinnän suunnittelussa
ja toteutuksessa kuntasektorilla. Laaja ja monipuolinen toimenpiteiden kirjo on hyvin organisoituna ja
johdettuna nivottavissa toimivaksi kokonaisuudeksi,
jonka toteutuksessa näkyvät ja kuuluvat brändistrategiassa määritellyt sisällöt ja henki.

Yhtenä kommunikoinnin johtoajatuksena kannetaan yhteisöllisyyttä ja verkostoja. Toimenpiteissä
painotetaan yhdessä tekemistä, ja ajatus toteutuu
niin hankkeiden toteuttamisessa kuin mielipiteiden
kartoittamisessakin.
Parhaimmillaan verkostoituva tapa toteuttaa kokonaisviestintää kiinnittämällä asukkaat ja eri kohderyhmät tiiviimmin myös allekirjoittamaan seudun
visiota ja brändiä. Samalla edistetään tavoitetta
saada seudun eri yhteisöt toimimaan entistä paremmin yhdessä ja yhteistyössä.
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Oulun brändityölle on kovat odotukset, ja erityisesti
matkan varrella julkisuudessa käsitellyt väliaikatiedot
ovat herättäneet huomiota. Vaikka väliraportin kiteytyksessä ei ollut kyse sloganista, keskustelu Villin
voiman ympärillä osoitti kiteytyksen nostattavan tunteita ja puhetta. Hyvä osoitus sanaparin villistä voimasta ja hullusta uskalluksesta on sen eläminen jo
nyt osana Oulun ympärillä käytävää keskustelua.
Elämyksellisyys tukee Oulun visiota vetovoimaisena,
moni-ilmeisenä, rohkeana, viihtyisänä ja houkuttelevana verkostokaupunkina. Samalla se tukee yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä sekä herättää erilaiset
yleisöt kotona ja maailmalla. Elämyksellisyys liittyy
myös luontoon, matkailuun, kulttuurielämään ja harrastuksiin, yhtä lailla kuin relevantin lisäarvon tuottamiseen innovatiivisella tutkimus- ja kehitystyöllä.

Elämyksellisyys jalkautuu brändikoodissa nimettyjen
vahvuuksien toteutukseen laaja-alaisesti ja valjastetaan Oulun kaupunkiseudun markkinointiviestinnän
kokonaisuuden taustalla olevaksi henkiseksi ajatukseksi. Väliraportissa esitetyn kiteytyksen Villi Voima –
Wild Thing tarkoituksena oli, että se antaa jatkotyöskentelyn suuntaviitan siitä sanomasta ja tunteesta
mikä Oulun kaupunkiseudusta halutaan välittää. Villi
voima on yhteinen Oulun kaupunkiseudun markkinointiviestinnän tekemisen meininki.

4. Teknologian hyödyntäminen
Toimenpiteiden teknisessä toteutuksessa hyödynnetään ajankohtaista ja modernia teknologiaa, joka
osaltaan näyttää konkreettisesti paikallisen osaamisen ja oululaisen teknologia-ajattelun edistyksellisyyttä – ja rakentaa edelleen tavoitteen mukaista
brändiä Oulun perinteisen teknologiamaineen
jatkoksi.

5. Vastuullisuus
Oulun kaupunkiseudun osalta elämyksellisyys näkyy
ideoiden tuoreudessa, toimenpiteiden innovatiivisuudessa, oivaltavuudessa, uskalluksessa ja oululaisessa asenteessa. Se näkyy myös pilkkeenä silmäkulmassa, sisäisen yhteisöllisyyden nostattamisessa
ja kansainvälisissä yhteyksissä näkyvänä pohjoisena
omaperäisyytenä. Se on sivistyksen ja älyn voimaa,
rajatonta uskallusta, ajattelun vapautta, pohjoista
osaamista, tekemisen intoa ja elämästä nauttimista.

Toiminnan yhtenäinen ja kantava periaate on vastuullisuus ja eettinen tapa toimia. Vastuullisuuteen
liitetään myös vahvasti ekologisuus. Tämä koskee
sekä arjen käytäntöjen ja asenteiden kehittämistä
että paikallisen osaamisen ja maineen edistämistä
arjen- ja ympäristöteknologian edelläkävijänä.
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YHTEISMARKKINOINNIN PAINOPISTEET 2011–2012
Realismin nimissä markkinoinnille ja viestinnälle on
nimettävä lyhyellä, parin vuoden tähtäimellä selkeitä
lippulaivoja, joihin fokusoidaan. Näiden painopisteiden ympärille keskitetään olemassa olevista ja
elinkeinoliikelaitoksen kautta allokoitavista viestinnän resursseista merkittävä osa.
Painopisteissä yhdistyy suuri osa edellä mainituista
kohderyhmistä, tavoitteista, seudun kilpailuetutekijöistä, arvoista ja markkinointiviestinnän periaatteista. Painopisteiden kolmikko (+ matkailu) on sopiva
yhdistelmä luovuutta, rohkeutta, yhteisöllisyyttä,
osaamista ja verkostoitumista.
Painopisteet myös yhdistävät alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen toiminnan sekä julkiset ja
yksityiset toimijat.
Markkinointiviestinnän keskeiset painopisteet ovat:
• Yritykset, investoinnit, osaaminen
• Asuminen ja elämisen laatu,
• 100 tekoa
• Matkailu (Oulun Matkailu Oy)
Kuvio Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin painopisteistä vuosina 2011–2012 on seuraavalla sivulla.
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OULUN KAUPUNKISEUDUN YHTEISMARKKINOINNIN PAINOPISTEET VUOSINA 2011–2012

YRITYKSET, INVESTOINNIT,
OSAAMINEN
YRITYS- JA
REKRYTOINTI INVESTOINTIMARKKINOINTI

OSAAMINEN

• yritysten sijoittuminen
• investointien houkuttelu
• osaava henkilöstö

ASUMINEN JA
ELÄMISEN LAATU

KANSAINVÄLINEN
MARKKINOINTI

(sisältää kaupunkikulttuurin ja palvelut)

TUKI BUSINESS
OULUN TOIMENPITEILLE

• Oulun Matkailu Oy:n
kampanjat

• asukkaiden houkuttelu

TOIMIALAKOHTAISET
TOIMENPITEET

• opiskelu
• jatkokoulutus
• tutkimus

MATKAILU

• (vierailijoiden houkuttelu)

• Yhteiset kampanjat
• tuki- ja myyntimateriaalit
• yhteiset tilaisuudet,
näyttelyt, messut jne.

100 TEKOA
Yhteismarkkinoinnin kokoava punainen lanka. Liimaa eri tasot
yhteen ja antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua markkinointiin
• Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen
• Vanha ja uusi Oulu sekä Oulun kaupunkiseutu
• Toimijoiden verkostoituminen > sitoutuminen
• Eri ikäryhmät
• Oma organisointi
• Vuosina 2011–12 alustavasti 15–20 ensimmäistä tekoa
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MARKKINOINTIVIESTINNÄN JAKAUTUMINEN JA BUDJETTI 2011
Yhteismarkkinoinnin rahoituksen tavoitetasoksi on
esitetty 1 800 000 euroa. Tavoitetason mukaisesti on
laadittu esitys markkinointiviestinnän jakautumisesta sekä budjetista karkealla tasolla vuodeksi 2011:
katso seuraava sivu.
Kuviossa on esitetty markkinointiviestintä painopisteittäin ja kohdealueittain sekä käytettävät välineet/
kanavat ja panostus.
Markkinointiviestintään kotimaassa esitetään käytettäväksi vuonna 2011 esitetystä tavoitetasosta 70 %
ja kansainväliseen markkinointiviestintään 30 %.
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MARKKINOINTIVIESTINNÄN JAKAUTUMINEN JA BUDJETTI 2011
Painopisteet ja kohdealue

Välineet

Panostus

Lisäksi:

Mielikuvamarkkinointi kotimaassa
• 100 tekoa
• Asuminen ja elämisen laatu
• Rekrytointi ja osaaminen

• Printtimarkkinointi
• Verkkomarkkinointi
• Yhteismarkkinoinnin verkkopalvelu
• Painetut ja sähköiset yleisesittelyt
• Some
• PR

400 000 €

Tuotanto 250 000 €
(sis. tutkimustoiminnan ja viestinnän asiantuntijapalvelut)

Päättäjämarkkinointi kotimaassa
• Yritysten sijoittuminen
• Investointien houkuttelu
• Osaaminen
• 100 tekoa
• Rekrytointi

• Printtimarkkinointi
• Verkkomarkkinointi
• Yhteismarkkinoinnin verkkopalvelu
• Painetut ja sähköiset toimialaesittelyt
• Some
• Tilaisuudet
• PR

300 000 €

Kansainvälinen markkinointi
• Yritysten sijoittuminen
• Investointien houkuttelu
• Rekrytointi (yritys, toimialaosaajat,
tutkijat, opiskelijat)

• Painetut ja sähköiset materiaalit / esittelyt
• Sijoittaja- / investorimessut (Mipim ja Expo
Real) yhteistyössä Helsingin kanssa
• ICT-toimialan omat toimenpiteet
- Klusteritilaisuudet harkituissa kohdemaissa
• Some
• Yhteismarkkinoinnin verkkopalvelu
• PR

400 000 €

Lähialuemarkkinointi
• 100 tekoa
• Asuminen ja elämisen laatu
• Rekrytointi ja osaaminen

• PR + printtimarkkinointi
• Kaleva + muut alueen mediat
• Yhteismarkkinoinnin verkkopalvelu
• Some
• Tilaisuudet
• Alueellinen TV-mainonta
• PR

150 000 €

Projektijohto, kokonaisprosessin
hallinta, markkinoinnin ja mainonnan
suunnittelu 300 000 €

Kaikki yhteensä
1 800 000 €
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Kotimaan markkinointi 70%
Kansainvälinen markkinointi 30%

YHTEISMARKKINOINNIN TOIMENPITEET JA KANAVAT
100 TEKOA

(Kohderyhmät – kaikki)
(Alueet – kaikki)
Perusidea ja tavoitteet
100 tekoa on yhteismarkkinoinnin kokoava punainen
lanka. Se liimaa markkinoinnin kärjet ja tasot yhteen
ja antaa ihmisille ja eri toimijoille mahdollisuuden
osallistua markkinointiin.

100 tekoa
• edistää toimijoiden ja hankkeiden verkostoitumista ja sitoutumista
• yhdistää markkinoinnin eri tasot: alueellinen,
kansallinen ja kansainvälinen
• yhdistettävissä oppilaitosten, yritysten ja eri
yhteisöjen työhön
• sitoo vanhan ja uuden Oulun sekä koko kaupunkiseudun
• edistää eri ikäryhmien osallistumista – erityisesti
otetaan huomioon nuoret
Tässä raportissa esitetyn markkinoinnin organisaation mukaisesti 100 tekoa varten perustetaan
oma markkinointiryhmä, joka yhdessä elinkeinoliikelaitoksen, kaupungin viestinnän ja projektijohtotoimiston kanssa organisoi tekojen valinnan, laatii
ohjelman niiden toteuttamisesta sekä suunnittelee,
miten tekoja käytetään kaupunkiseudun viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin käynnistämisessä 100 tekoa on kaupunkiseudun sisäisen
markkinoinnin keskeinen väline. Sillä kiinnitetään
asukkaat yhteismarkkinointiin ja brändin toteutukseen. Kaikki ihmiset, yritykset ja yhteisöt puheillaan
ja teoillaan ovat osa kaupunkiseudun brändiä ja
vaikuttavat sen maineeseen. Myöhemmin tekoja
käytetään laajemmin kaupunkiseudun ulkoisessa
markkinoinnissa ja viestinnässä.
Vuosina 2011–12 tekojen määrä voi olla 15–20
kappaletta ja kasvaa vuosittaisella ohjelmalla 100
tekoon. Osa teoista voi olla kaupungin suunnitelmiin ja hankkeisiin sisältyviä, osa eri yhteisöjen ja
järjestöjen sekä asukastoiminnan hankkeita, osa
vapaasti ideoitavia hankkeita. Teot palvelevat sekä
vierailijoita että alueen asukkaita ja yrityksiä. Ne
voivat olla sekä palvelujen kehittämiseen (tarjonta,
tuotantotapa, palveluhenkisyys, neuvonta, opastus, viestintä…), ympäristön kohentamiseen että
rakentamiseen liittyviä. Ne eivät pääsääntöisesti
vaadi isoja investointeja, mutta ohjelmaan voidaan
sisällyttää myös isompia kohteita.

Markkinointi
Viestintä on 100 teon pääasiallinen keino asioiden
kertomiseen. Markkinointia kannattaa hyödyntää
silloin kun halutaan kertoa jokin teko mainonnallisin
keinoin joko osana jotain suurempaa kampanjointia
tai sitten vain yksittäisenä valmistuneena kehitysasiana. Markkinoinnissa voidaan korostaa 100 teon
kokonaisuutta ja viestiä malliin ”Uuden Oulun teko
nro 28 on nyt valmistunut”.
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Verkkomarkkinoinnilla ja sosiaalisella medialla
voidaan ohjata vahvasti 100 teon verkkopalveluun,
jossa käy ilmi koko 100 teon ohjelman perusteet,
hankkeet, missä vaiheessa ollaan ja miten hankkeet
etenevät. 100 teon markkinointi voi olla alueellista,
valtakunnallista tai kansainvälistä. Klusterikohtainen teko voi olla hyvinkin jonkin täsmätapahtuman
(messut/myyntitilaisuus) markkinoinnin kärkenä.
Tällöinkin muut teot ja niistä viestiminen avaa
mielenkiintoisen näkymän Oulun kaupunkiseudun
kehitykseen ja aktiiviseen eteenpäin menoon.
Sisäisen markkinoinnin osalta 100 tekoa antaa hyvät
puitteet alueen ihmisten itsetunnon nostattamiselle
ja ”tartuttaa” positiivista kehitysuskoa viestimällä
systemaattisesti aidoista teoista.

Viestintä
Sadan teon viestintä perustuu hankkeen viestinnälliseen hyödyntämiseen sen eri vaiheissa.
1. hankkeen lanseeraus- ja toimenpiteiden valinta
vaiheessa
2. toteutusvaiheessa ja
3. toteutusten jälkeen seurantana

Lanseeraus- ja valintavaihe
Aktiivinen kommunikointi lanseerausvaiheessa
sitouttaa jo osaltaan eri osapuolia – ja erityisesti
asukkaita – hankkeen taakse ja aktiiviseen toimintaan. Viestinnässä hyödynnetään ammattimaisesti
hankkeen alun eri vaiheet:

• Hankkeen julkistaminen ja ideoiden kerääminen
• julkistamistilaisuus
• ohjaus ilmoittamaan ideoita (laaja kanavavalikoima, myös yhteisöllinen media)
• Tekojen valinta
• vaiheittainen julkistaminen (4–6 isompaa
yhteistyöhanketta vuodessa)
• tiedottaminen (yhteistyössä mukana olevien
yritysten/yhteisöjen kanssa)
• isompien tekojen kohdalla lehdistötilaisuuksia
• luova, elämyksellinen toteutus
• teknologian hyödyntäminen

Toteutusvaihe
Sadan teon toteutus puhuttelee laajasti eri yleisöjä
ja kohderyhmiä, joten toteutuksessa yhdistyvät
useat brändistrategian tavoitteet. Viestinnän toimenpiteiden tulisi näkyä ja kuulua laajasti toteuttavien tahojen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä,
ja myös kansainvälisissä yhteyksissä.
• mediayhteistyö
• räätälöidyt media-aktiviteetit (juttuaiheiden
tarjoaminen, mediavierailut)
• hankkeiden seuranta sosiaalisessa mediassa
• yhteisöjen osallistuminen sisällöntuottajina
• viestintä myös mukana olevien tahojen omissa
viestintäkanavissa ja tapahtumissa
• apuna yhteiset viestinnän perustyökalut
(graafiset ohjeet, materiaalit, tiedotepohjat…)

Toteutuksen jälkeinen seuranta ja hyödyntäminen

kointi / tiedottaminen asukkaille, sidosryhmille
ja medialle
• hankkeen tulosten hyödyntäminen Oulun markkinoinnissa laaja-alaisesti
• valmiit esitysmateriaalit (seminaarit, tapahtumat)

Hankkeen organisointi
100 tekoa varten asetetaan markkinointiryhmä kuten toimintamallin organisaatiokohdassa on esitetty.

Luovat alat on tärkeä klusteri, joka kasvaa voimakkaasti Oulun kaupunkiseudulla. Kun siihen liitetään
tapahtumat ja se kaikki tapahtumaosaaminen jota
Oulun seudulla on, luovat alat on laaja ja moniulotteinen klusteri. Tähän ryhmään kuuluvat mm. Ilmakitaran MM-kisat, Mieskuoro Huutajat, laaja teatterija musiikkitoiminta, erilaiset kaupunkitapahtumat ja
mainonnan ja markkinoinnin parissa työskentelevät.
Luovien alojen merkitys on myös keskeinen matkailun kannalta ja on yhdistettävissä luontevasti Oulun
Matkailu Oy:n työskentelyyn.

ALUEEN TÄRKEIMMÄT TOIMIALAKLUSTERIT

(Kohderyhmät PY, S, PV, Me)
(Alueet – kansallinen, kansainvälinen)
Yhteismarkkinoinnin markkinointiviestinnälliset toimenpiteet suunnitellaan tukemaan sekä Business
Oulun (elinkeinotoiminta) että Oulun kaupunkiseudun kuntien keskeisiä tavoitteita. Business Oulun
tavoitteiden ja toiminnan osalta on tärkeää, että
yhteismarkkinointi lähtee systemaattisesti rakentamaan Uuden Oulun teknologialupauksen lunastamista. Toteutetaan toimenpiteitä, joissa kerrotaan
miten Oulusta on tulossa ja on jo tullut teknologian
käytettävyyden ja uusien muotojen johtava kansainvälinen keskus.
Markkinoinnissa voisi olla mukana alueellisten teknologiatoimijoiden lisäksi myös kansalliset toimijat
(TEKES, Sitra, ministeriö jne.). Tietyt teknologiasektorin kasvualueet kuten langaton R&D, 3D-osaaminen ja virtuaalimaailmat, voisivat toimia keihäänkärkinä ja erillisinä markkinointinostoina vahvan
teknologiaklusterin yleisemmän kerronnan lisäksi.

• ”tulosraportointi”
• yksittäisten toimenpiteiden tulosten kommuni61

Logistiikka toimiala edustaa myös kasvavaa ja paljon
potentiaalia sisältävää klusteria. Uusi Oulu tulee
olemaan jo tehdyillä päätöksillä iso liikenteellinen
keskus (pääradan perusparannus, lentoliikenteen
solmukenttä, sataman kehittäminen) ja kaupunkiseudun merkitys vain kasvaa kunhan olemassa
olevat ja tiedossa olevat hankkeet toteutuvat.
Toimialaklustereille suunnitellaan omia toimenpiteitä, joissa yhdistyvät sekä koko Uuden Oulun
vahvuuksien viestintä että toimialaspesifit tarpeet.
Yhteismarkkinointi voi olla vauhdittamassa muutenkin tehtäviä klusteritoimenpiteitä tai rakentamassa
täysin uusia markkinoinnillisia lähtöjä.

Markkinointi
Toimenpiteet:
• Yhteiset toimialakohtaiset kampanjat sekä Suomessa että valikoiduissa kohdemaissa
• Toimialakohtainen näkyminen osana laajempaa
rekrytointikampanjaa
• tuki- ja myyntimateriaalit sekä painetussa että
sähköisessä muodossa
• yhteiset tilaisuudet, näyttelyt, messut jne.
• Kaupunkiseudun alueen asukkaiden osalta
tärkeää viestiä kärkiklustereista ja kasvuklustereista myös osana sisäistä markkinointia.
Viestintä
Priorisoitujen toimialojen viestintä suunnitellaan
tehokkaaksi kokonaisuudeksi siten, että yhteisesti
asetettuja toiminnan tavoitteita seurataan ja niistä
kommunikoidaan keskitetysti.
Toimenpiteet tähtäävät suoraan klusterien liiketoiminnallisten ja yhteistyön edellytysten edistämiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.

Toimenpiteet:
• klusterikommunikoinnin suunnittelu ja toteutus
• kunkin klusterin viestinnän suunnittelu yhdessä koordinoivan tahon ja klusterin yritysten
viestintävastaavien kanssa, mm.
		
• yhteinen tiedottaminen
		
• yhteiset nettisivut ja/tai some-toimen		
piteet
		
• yhteiset materiaalit
		
• mediavierailut
		
• proaktiivinen suunnittelu ja aiheiden
tarjoaminen
• yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat
• asiantuntija- ja mediatapaamiset kotimaassa ja
ulkomailla
• kansainvälisten vierailujen koordinointi Oulussa
• uutiskirje
• säännöllisesti ilmestyvä klusterin sähköinen
uutiskirje, joka suunnataan tärkeimmille kotimaisille ja kansainvälisille kohderyhmille (tutkijat, sijoittajat, mielipidevaikuttajat/asiantuntijat,
viranomaiset, poliitikot) sekä medialle

ASUMINEN, ELÄMISEN LAATU,
PALVELUT, TAPAHTUMAT

(Kohderyhmät PA, PY, O, S, Me)
(Alueet – kaikki)
Muuttoliiketutkija VTT Timo Aron mukaan Oulun
muuttovetovoima kasvoi jokaisen viisivuotiskauden
aikana vuodesta 1980 aian 2000-luvun puoliväliin
saakka. Vuosina 1995–2004 Oulu oli toiseksi muuttovetovoimaisin, mutta vuosina 2005–2010 Oulu oli
vasta seitsemännellä tilalla.
Aron mukaan ne alueet, jonne nuori ja osaava
työvoima jatkossa hakeutuu saavat lähtökohtaisesti
merkittävän, korkoa kasvavan kilpailuedun alueiden
välisessä kilpailussa. Siksi on tärkeää, että Oulu
houkuttelee nuoria, osaavia ihmisiä. Muuttohoukutukset kannattaa suunnata eteläiseen Suomeen ja
maan rajojen ulkopuolelle, koska Oulun aseman ja
tulevaisuuden kannalta maakunnan ja koko pohjoisen Suomen elinvoiman säilyminen on tärkeää.
Oulun kaupunkiseudulla on ylivoimaisena kilpailuetuna ikärakenteeltaan maan nuorin väestö.
Nuorten kiinnittämisen alueeseen työn ja opiskelun
kautta pitää olla julkisten ja yksityisten toimijoiden
prioriteettilistan kärjessä. Olennaista on, että alue
tarjoaa heille mahdollisuuden jäädä alueelle. Vaikka
nuoret myöhemmin muuttaisivatkin muualle, voi
tämän vaiheen myönteisyys/kielteisyys vaikuttaa
myöhemmin elämässä paluumuuttopäätökseen.

Kullekin klusterille nimetään viestinnän koordinoinnista vastaava taho, jonka tehtävä on pitää huolta
kommunikoinnin aktiivisuudesta ja johdonmukaisuudesta.
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YHTEISMARKKINOINNIN SISÄINEN VIESTINTÄ
JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ

(Kohderyhmät – PYY, YY, PY, PV, S, P)
(Alueet – kaikki)
Sisäisen markkinoinnin ja strategian jalkauttamisen
ohella on tärkeää, että Oulun seudun tavoitteita
edistetään johdonmukaisesti kaikkien yhteismarkkinoinnin tahojen ja muiden yhteistyökumppanien
kanssa ja kautta ulkopuolisille vaikuttajille.
Markkinointiviestinnässä tulisi näkyä tarinat ja tekijät, jotka oululaisesta ympäristöä ovat muokanneet
ja kehittäneet.
Sidosryhmät voi tässä jakaa kahteen tasoon:
• yhteismarkkinoinnin tahot
• muut alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset
vaikuttajat
Kokonaisviestinnän kannalta tärkeää on koordinoida
ja tehostaa erityisesti yhteismarkkinoinnin tahojen
kommunikointia. Näin pidetään sisäisesti huolta
siitä, että kaikilla on ajantasainen tieto hankkeiden
ja tavoitteiden toteutumisesta.

Myös alueen asukkaiden pitää tietää, mitä yhteismarkkinoinnissa tapahtuu. Siinä alueen medioiden
ja etenkin laajalevikkisimmän median Kalevan rooli
on keskeinen. Yhteismarkkinoinnin on aktiivisesti
tiedotettava tekemisistään. Tässä keskeinen rooli on
100 teolla. Lisäksi voidaan suunnitelmista ja tuloksista kertoa ostetuilla liitteillä taikka ilmoituksilla.
Ulospäin Oulun seudun toimijoiden tulisi aktiivisesti tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa,
jotka ovat Oulun strategisten tavoitteiden kannalta
tärkeitä.
Tärkeä osa sidosryhmäviestintää on aktiivisesti
tavoitella Oulun seudulle eri alojen merkittäviä
seminaari- ja muita tapahtumahankkeita. Samalla
vahvistetaan Oulun verkostoa ja asemaa alueellisesti ja kansallisesti merkittävänä toimijana Suomen ja
pohjoismaiden kilpailukyvyn kannalta merkittävillä
toimialoilla.
Paikallisille yrityksille tehdyn kyselyn mukaan yritysten kiinnostus suuntautui maantieteellisesti eniten
Pohjoismaiden ohella muihin Euroopan maihin,
Venäjälle ja Aasiaan.

Viestintä
Työssä otetaan käyttöön kaikki sähköiset välineet
ja kanavat, mitkä helpottavat työskentelyä ja yhteydenpitoa. Mutta se ei riitä. Työhön tarvitaan paloa
ja yhteishenkeä. Työskentelyyn osallistuvien pitää
myös tavata kasvotusten ja oppia tuntemaan toisiaan. Vahva verkottuminen on yhteismarkkinoinnin
onnistumisen ydin. Kokemus kertoo, että se voi
generoida yhteistyötä myös muissa kuin markkinointiasioissa.

Toimenpiteet:
• yhteismarkkinoinnin tahojen viestinnän suunnittelu ja toteutus
• kunkin yhteistyötahon ja yhteismarkkinoinnin
viestintää koordinoivan tahon viestinnän
yhteissuunnittelu
		
• huolehditaan brändistrategian ja markki		
nointiviestinnän strategian tavoitteiden
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toteutumisesta mahdollisuuksien mukaan
yhteismarkkinoinnin ydintahojen kommunikoinnissa
		
• varmistetaan, että sidosryhmät ja media
		
saavat ainakin pääyhteistyökumppanien
		
kautta johdonmukaista tietoa ja informaatiota
		
• tarjotaan kaikille yhteistyön osapuolille
		
valmiita käytäntöjä, ideoita ja työkaluja
		
viestintään
• tapahtumat
• kotimaisten ja kansainvälisten, eri alojen tärkeimpien tapahtumien järjestäminen Oulun
seudulla
• yhteistyö Suomen johtavien viranomais- ja
tutkimustahojen kanssa
• yksittäiset asiantuntijavierailut
• vierailujen aktiivinen järjestäminen yhteistyössä tutkimus- ja oppilaitosten, yritysten ja/tai
alueellisten viranomaisten kanssa
• uutiskirje
• Oulun tärkeimpien hankkeiden ja tapahtumien
säännöllinen kommunikointi sähköisellä uutiskirjeellä
		
• sisällön painopiste strategisissa sisällöis		
sä ja toimenpiteissä (100 tekoa, klusterien
kuulumiset, suurimmat yrityshankkeet,
		
kansainväliset tapahtumat ja innovaatiot,
		
tutkimus jne.)
• ulkosuomalaisten ja entisten, Suomessa edelleen
asuvien oululaisten klubin kokoaminen
• sidosryhmärekisterien kokoaminen

MEDIAYHTEISTYÖ

(Kohderyhmät – kaikki)
(Alueet – kaikki)
Kantava ajatus Oulun seudun kommunikoinnissa on
ammattimainen ja aktiivinen yhteistyö kotimaisen ja
ulkomaisen median kanssa. Proaktiivisella viestinnällä halutaan edistää Oulun kilpailuetutekijöitä ja
kertoa seudun vahvuuksista eri kohderyhmille.
Yleisesti ottaen julkisuuden merkitys alueiden
välisessä kilpailussa kasvaa, ja Suomessa on ammattimaisesti toimiville alueille ja kuntaseuduille
kysyntää – ja tilaa. Ihmiset, ja siten myös mediat,
haluavat kuulla ja tietää merkityksellisistä asioista,
jotka vaikuttavat esimerkiksi arkeen, elämiseen,
työmarkkinoihin tai Suomen kilpailukykyyn.
Mediayhteistyö on tärkeä osa yhteismarkkinoinnin
tahojen ja Oulun markkinointityöryhmän viestinnän yhteistä suunnittelua, mutta sen tulisi kasvaa
luontevaksi osaksi myös laajemmin Oulun seudun
julkisen ja yksityisen sektorin toimintaa.
Mediayhteistyöhön tulisi kannustaa kaikkia yhteismarkkinoinnin tahoja ja paikallisia yrityksiä, jotta
viestimisen kulttuurista tulisi luonteva osa käytännön arkea. Asian edistäminen vaatii pitkäjänteistä
työtä.
Median kanssa tehtävä työ puhuttelee kaikkia
kohderyhmiä, ja siksi suunnittelussa tulisikin ottaa
huomioon mediat laajalla otteella, aina pienistä järjestö- ja asiakaslehdistä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin päämedioihin.

Toimenpiteet:
• mediaverkoston kasvattaminen ja aktiivinen
yhteydenpito
• mediatapaamiset ja -tilaisuudet
		
• paikallisesti
		
• valtakunnallisesti
		
• kansainvälisesti
• näkyvyyden saavuttaminen tärkeimpien kohderyhmien medioissa
• työkalut
• mediayhteistyön perusohjeistuksen tuottaminen alueen toimijoille (esim. osana intranetiä
ja / tai materiaalipankkia), esim.:
		
• tiedotepohjat ja –ohjeistus
		
• lehdistötilaisuuden järjestämisen ohjeet
		
• mediarekisterit
• mediavalmennus yrityksille ja yhteisöille
• median toiminnan ja yritysviestinnän peruslähtökohtien valmennus paikallisiille yrityksille
ja yhteisöille
• mediarekisterien kokoaminen, esim.
• yleismediat
• toimialakohtaiset mediat
Markkinointi
Alueen omien medioiden liiketoiminnallinen menestys on suoraan riippuvainen Oulun kaupunkiseudun
vetovoimaisuudesta ja aktiivisuudesta. Siten yhteismarkkinoinnin teemojen edistäminen hyödyttää
myös alueellista mediaa. Yhteistyössä oman alueen
medioiden kanssa pyritään neuvottelemaan uudenlainen, tiivis yhteistyö kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin mainonnan tarpeisiin. Iso osa valtakunnallisesta markkinoinnista on luonteeltaan sellaista, että
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se soveltuu sellaisenaan tai pienin muutoksin kerronnallisesti myös alueen sisäiseen markkinointiin.
Tietyiltä osin mediayhteistyötä markkinoinnin osalta voi ja kannattaa tehdä yhtäaikaisesti mediauutisoinnin kanssa. Tästä esimerkkinä on 100 tekoa
uutisoinnit hyvistä uusista valmistuneista teoista
kaupunkiseudulla. Uutisointia voi tehostaa myös
mediailmoittelulla valikoiduin osin sekä omalla alueella että myös valtakunnallisesti.
Yhteismarkkinoinnissa mukana olevat yritykset ja
yhteisöt hyötyvät laajasta mediayhteistyöstä sekä
yhteismarkkinoinnin toimenpiteiden osalta että
myös halutessaan osana yritysten omia markkinointitoimenpiteitä. Kaupallinen mediayhteistyö ja sen
edut voidaan ulottaa koskemaan myös yhteismarkkinoinnin yhteistyökumppaneiden omia toimenpiteitä,
kunhan niissä esiintyy tarvittavin osin yhteismarkkinoinnin tunnukset.

YHTEISKUNTASUHTEET
JA VAIKUTTAJAVIESTINTÄ

(Kohderyhmät – S, PV, P, Me)
(Alueet – kaikki)
Oulun kaupunkiseudun pitkän ajan tavoitteet ja
vaikuttamisen mahdollisuudet edellyttävät aktiivista vuoropuhelua päättäjien ja mielipidevaikuttajien
kanssa – sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla.
Yhteiskuntasuhteista huolehtiminen on asia, jota
tulisi edistää luontevana toimintatapana Oulun
kaupunkiseudun toimijoiden keskuudessa yleisesti
ottaen.
Oleellista olisi myös kasvattaa oululaisten vaikuttajien painoarvoa kansallisessa ja kansainvälisessä
keskustelussa ja päätöksenteossa.
Oleellisimmat kohderyhmät ovat kullakin toimialalla
erilaisia, mutta niiden tunnistamisessa lähtökohtana on analysoida ja löytää tahot, joiden merkitys
strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta on
merkittävin.
Osittain yhteiskuntasuhteet tulivat esille jo sidosryhmäviestinnän osiossa, joten toimenpiteiden
osalta aktiviteetit ovat hyödynnettävissä tehokkaasti
useiden kohderyhmien suuntaan.

Toimenpiteet:
• tärkeimpien vaikuttajien toimiala-kohtainen analysointi

• vaikuttajatapaamiset
• Oulun kaupunkiseudun ja yhteismarkkinoinnin
tahojen henkilöiden matkojen hyödyntäminen
siten, että niiden yhteyteen sovitaan taustoittavia tapaamisia
• kansallisesti
• kansainvälisesti
• asiantuntijakeskustelut
• ajankohtaiset teemakeskustelut asiantuntijaryhmien kanssa (joskus mukana voi myös olla
kutsuttuina median edustajia)
• oululaisten vaikuttajien näkyvyyden ja asiantuntijapuheenvuorojen/kommentoinnin lisääminen
• kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden
kutsuminen asiantuntijavierailuille ja/tai tapahtumiin
• uutiskirje
• Oulun tärkeimpien hankkeiden ja tapahtumien
säännöllinen kommunikointi sähköisellä uutiskirjeellä

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

(Kohderyhmät – kaikki)
(Alueet – kaikki)
Oulun mielikuvatavoitteiden, arvojen, priorisoitujen
toimialojen ja markkinointiviestinnän periaatteissa
johtolankoja ovat muun muassa arjen ja ympäristön
teknologia, yhteisöllisyys, verkostoituminen, elämyksellisyys sekä ammattimainen viestintä.
Kokonaisuuden kommunikoinnissa ainoa vaihtoehto on osoittaa edellä mainittuja sisältöjä todeksi
modernin viestinnän ja sen mukaisten kanavavalin-
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tojen avulla. Uuden Oulun on näytettävä tietä myös
uusissa sähköisissä informaatio-, media- ja keskustelukanavissa.
Aktivoituminen sähköisen viestinnän edelläkävijänä
tuo myös virallista Oulua lähemmäksi asukkaita,
puhuttelee nuoria yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ja
kannustaa laajaan verkostoitumiseen kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla.
Yhtenä tavoitteena on Oulussa asuvan kansainvälisen yhteisön saavuttaminen ja palvelu englanninkielisillä verkkoviestinnän toteutuksilla. Samalla
avataan verkot kansainväliselle keskustelulle ja
asiantuntijayhteistyölle.

Toimenpiteet:
• Oulun oman verkkoviestinnän keskittäminen
• kokonaisuuden selkiyttäminen ja selkeän
”Oulu-portaalin” luominen
• kaikki Oulusta yhdestä paikasta
• kansainväliset kanavat mukana kaikissa ratkaisuissa
• yhteisöllisten elementtien vahva esiintuominen
verkkoviestinnässä
• asukkaiden keskustelu- ja kommentointimahdollisuuksien lisääminen
• palveluiden sähköistämisen edistäminen viranomaistahojen kanssa
• sosiaalisen median kanavien integrointi kokonaisuuteen ja osaksi päivittäisen viestinnän
toteutusta (olevassa olevat materiaalit viedään
automaattisesti myös someen)
• henkilöstön, eri toimialojen edustajien, vaikuttajien ja luottamushenkilöiden sitouttaminen yhteisöllisen median sisällöntuotantoon

• sähköisten ratkaisujen tuominen osaksi tilaisuuksia ja tapahtumatuotantoa
• elämyksellisyyden, rajattomuuden ja modernin
viestinnän esille tuominen luovilla ja edistyksellisillä toteutuksilla erilaisissa yhteyksissä
• yhteistyö yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten
kanssa
• innovatiivisten ratkaisujen ja sovellusten tuottaminen

Parhaimmillaan materiaalit helpottavat kunkin toimijan omaa työtä ja motivoivat aktivoimaan omaa
markkinointiviestintää.
Kuten mediayhteistyössä, myös markkinointiviestinnässä voisi järjestää paikallisille (etenkin pienemmille) toimijoille perusasioiden valmennusta. Tällaiset
tilaisuudet osaltaan sitouttavat alueen toimijoita
yhteiseen brändityöhön ja antavat samalla selkeitä
hyötyjä omaan toiminnan kehittämiseen.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TYÖKALUT

Toimenpiteet:

Yhtenäisen Oulun ilmeen kannalta markkinointiviestinnän ydinviestien ja periaatteiden sisäistäminen
sekä työkalujen levittäminen mahdollisimman laajalle on perusedellytys.

• sähköisen materiaalipankin perustaminen
• perustyövälineiden kokoaminen pankkiin
• markkinointi, esim.
• esitteet
• graafinen ohjeistus
• visuaaliset peruselementit
• ”tyyli- ja slogankirjasto”
• luovien toteutusten linjauksia ja ehdotuksia sekä
copy-työtä edesauttavia tekstiversioita
• viestintä, esim.
• yritys- ja yhteisöviestinnän ohjeistus
• mediayhteistyön ohjeistus
• tiedotepohjat
• tietyt mediarekisterit
• viestinnän ja markkinoinnin valmennus
• yrityksille ja yhteisöille, osana koko brändistrategian jalkautusta ja toimijoiden sitouttamista

Seudun toimijoilla tulisi olla käytössään kattava – ja
myös hyödyntämiseen motivoiva – paketti erilaisia
välineitä ja työkaluja, joita käyttämällä yhtenäinen
ilme ja viesti leviää.
Yksinkertainen ratkaisu on yhteismarkkinoinnin ja
viestinnän elementtien kokoaminen sähköiseen
materiaalipankkiin, josta halukkaat voivat hakea
aineistoa omiin markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiinsa. Samalla materiaalipankki toimii informaationlähteenä yrityksille ja yhteisöille, koska siellä on
keskitetysti löydettävissä myös markkinointiviestinnän strategiset periaatteet ja ehdotuksia sekä
vaihtoehtoja luoville ratkaisuille.

66

YKSITTÄISET HANKKEET
Oulun kaupunkiseudulla on myös merkittäviä
julkisen ja yksityisen sektorin kehittämis- ja tutkimushankkeita. Yhteismarkkinoinnin toimenpiteillä
voidaan tukea näiden hankkeiden tunnettuutta.
Seuraavassa on esitetty eräitä tällaisia hankkeita:
1. Martti Ahtisaari -instituutti
2. CIE – Center for Internet Excellence
3. SYKE -kaupunkikulttuurin kehittämisohjelman
hankkeet
4. Taitajien talo
5. Draivi Primus
6. Pesti-työllisyysohjelma, Oulun työpörssi

YHTEISTYÖ
KANSAINVÄLISESSÄ MARKKINOINNISSA

Maabrändityö
Invest in Finland, Finpro ja Matkailun edistämiskeskus ovat yhteistyökumppaneita kansainvälisessä
esimerkiksi yritys-, investointi-, sijoittumis- ja matkailumarkkinoinnissa.
Ulkoministeri Alexander Stubbin asettama Suomen maabrändivaltuuskunta laatii perustaa vahvalle
maakuvalle Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn
parantamiseksi. Valtuuskunnan puheenjohtajana on
Jorma Ollila. Sen loppuraportti valmistuu marraskuussa. Oulu on ollut yhteydessä brändi-valtuuskuntaan.

Invest in Finland
Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta. Organisaatio tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista ulkomaisten
investointien hankintatyötä verkottuen alueellisten
ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest
in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa.
Toimintaa ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikka.
Rahoituksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Synergia Helsingin kanssa
Oulun on asemansa perusteella toteutettava aktiivista yhteistyötä Helsingin/pääkaupunkiseudun
kanssa ja kansainvälisessä markkinoinnissa pyrittävä
yhteistyöhön Greater Helsinki Promotionin kanssa.

China - Finland Golden Bridge
Golden Bridge on palvelualusta niille kiinalaisille
korkean teknologian yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita investoimaan tutkimus- ja kehitystoimintaan
sekä markkinoiden laajentamiseen Suomen kautta
Euroopan ja Venäjän markkinoille.
Hanketta tukevat Suomen työ- ja elinkeinoministeriö
ja Kiinan finanssi- ja kauppaministeriö. Otaniemessä
kuluvana vuonna avatun toimipisteen toiminnasta
vastaa Greater Helsinki Promotion.

Messuyhteistyö: osallistuminen kansainvälisiin
sijoitus- ja kiinteistöalan messuihin
Parhaillaan on Helsingin johdolla selvitettävänä
kansainvälinen messuyhteistyö eräiden kaupunkien
sekä Invest in Finlandin kanssa. Yhteistyö koskisi
Expo Real -messuja Münchenissä 4.–6.10.2011 ja
Mipim -messuja Cannes’ssa maaliskuussa 2012
sekä mahdollisesti Mipim Asia -messuja Hongkongissa marraskuussa 2011.

Valtioneuvoston kanslian keväällä 2009 nimittämä
talouskasvun vahvistamista pohtinut ministeri
Antti Tanskasen johtama nk. kasvutyöryhmä esitti
30.8.2010 loppuraportissaan Invest in Finlandin
toimintaresurssien tuntuvaa lisäämistä.
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SEURANTA JA TUTKIMUKSET
Viestintä- ja markkinointistrategian tavoitteiden
toteutumista (loppuraportin sivu 46) seurataan
vuosittain. Markkinoinnin ja viestinnän onnistumista
arvioidaan säännöllisesti sekä sen kohteena oleviin
kohdistetuilla kyselytutkimuksilla että mediatutkimuksilla.
Tarvitaan säännöllisin väliajoin tehtäviä sekä päättäjiin ja sidosryhmiin että kuluttajiin kohdistettuja
vetovoimaisuustutkimuksia kotimaassa ja kansainvälisesti.
Kampanjakohtaiset mediatutkimukset hyödynnetään osana mittarointia ja kokonaistavoitteiden
saavuttamisen seurantaa. Kampanjakohtaisiin
tutkimukseen sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan
kysymysosioita jotka antavat tilannetietoa tärkeimpien mielikuvatekijöiden muuttumisesta. Kampanjakohtaiset ja vuosittaiset laajemmat seurantatutkimukset kootaan vuosittain yhdeksi raportiksi.
Myös yhteismarkkinoinnin suunnitteluun tarvitaan
erilaisia kartoituksia (työvoimatarve, investointimarkkinointi, kansainvälinen markkinointi) sekä barometrien toteuttamista (julkinen ja yksityinen sektori).

68

YHTEISMARKKINOINNIN JALKAUTUS
Laajasti ja hyvin käynnistyneen markkinointiyhteistyön pitää jatkua ilman katkoksia. Tämä näkemys on
viestitty vahvasti syksyn yhteistyökeskusteluissa.
Aikataulu on kireä, jotta alkuvuonna 2011 pystytään
siirtymään näkyvään markkinointiin alueellisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Johtoryhmälle on tehty erillinen esitys työn jalkautuksen päätoimenpiteistä keväällä 2011.
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