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Kunnan brändin eteen tehty työ on 
investointi tulevaisuuteen ja kääntyy 
ajan myötä kassavirraksi. Moderni ja 
dynaaminen kunnanjohto ymmärtää 
brändin merkityksen ja tekee sen eteen 
jo useissa kunnissa paljon töitä.

Mitkä muissa kunnissa on tehty? Mikä on 
todettu toimivaksi ja mikä ei? Jaamme 
useiden haastatteliemme kunnajohtajien 
kokemuksia ja ajatuksia. 



Brändin avulla kunta voi vaikuttaa 

maineeseensa ja ihmisten mielikuviin 

kunnasta.

Tämä vaatii kuitenkin aktiivista, 

suunnitelmallista työtä - sitä, että kunta 

määrittää brändinsä itse eikä jätä sitä 

vain muotoutumaan oman onnensa 

nojaan.

Monesti kunnan johtaminen henkilöityy 

kuntalaisten näkökulmasta 

kunnanjohtajaan, jonka työnkuvaan 

myös brändityö sopii luontevasti. 

KENELLE?
Brändi elvyttää kunnan - 
raportti on tarkoitettu 
kunnanjohtajille, 
kunnanjohdolle, 
elinvoimajohtajalle, 
kunnan työntekijöille 
sekä alueen yrittäjille. 



1. Brändien merkitys kunnassa laajenee

2. Kuinka brändityö kunnassa synnyttää 
pysyvää arvoa?

3. Miten brändiä johdetaan kunnassa? 
Kuntaraportin hyödyt ja jalkautus osaksi 
jatkuvaa tekemistä

4. Kuinka kehitetään kasvuvoimaa, 
vetovoimaa ja pitovoimaa brändiin 

5. Kunnan nettisivujen auditointi

6. Mitä seuraavaksi Enontekiö? Kuinka monta 
brändiä tarvitaan?
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Brändiosaaminen vastaa nykyajan uusiin haasteisiin.

Vahva brändi herättää kiinnostusta, luottamusta ja sitoutuneisuutta.

Vahva brändi nostaa kunnan arvoa ja tuo lisää verorahoja.

Vahva kuntabrändi elpyy nopeammin koronan jälkeen. Se toimii arvokkaana 
voimavarana kunnan elvytystoimissa. Se on kuntaorganisaatio, se on kunnan suhteet sen 
kaikkiin sidosryhmiin ja se on paikka, joka sille on maantieteellisesti määritelty.

Näistä syntyy kunnan brändin dynaaminen kokonaisuus.

Miksi brändi on 
tärkeä kunnalle



Miten 
kuntabrändiä 
rakennetaan
Kunnan brändi on monen tekijän summa.

Kunnan brändin keskiössä ovat kunnan maine, arvot, 
identiteetti ja viestintä. Siihen kuuluvat myös yleinen 
tahtotila, fiilis, visio, perinteet, yhteisöllisyys, aiemmat 
menestykset ja edessä oleva tulevaisuus.

Mikä on Enontekiön kunnan maine? Mitä menestyksiä 
Enontekiöön liitetään?
Kuka rakentaa tulevaisuutta Enontekiöön?



Tunnettu brändi on kunnan tärkeintä aineetonta pääomaa, ja 
se muodostuu pitkän työn tuloksena. Tämä vaatii kunnalta 
strategista johtamista sekä suunnitelmallista työtä. 

Jokaisella kunnalla on brändi, joka vaikuttaa moneen asiaan 
kunnan menestyksessä. Vahva kuntabrändi lisää kunnan 
houkuttelevuutta ja tunnettuutta sekä tukeen kunnan 
kasvua.. 

Brändi viestii jonkin asian, tuotteen tai palvelun tunnettuutta, 
siihen liitettävää arvoa ja hyvää mainetta. Siihen liittyy 
kuluttajan rakentama mielikuva, illuusio ja kokemus, joka 
ohjaa niin osto-tai palvelukokemusta kuin viestintää siitä. 
Brändi on organisaatiolle arvoa tuottava tekijä, ja sen 
keskeisiä etuja ovat vahva erottautuminen sekä myönteiset 
arvot ja arvostetut mielleyhtymät. 

Kunta - 
erottuuko?



Kuinka brändi 
asemoidaan? 

Ketä vastaan Enontekiö asemoidaan?

Brändi asemoinnila tarkoitetaan sitä, että se pyritään 
erottamaan muista brändeistä painottamalla sen 
ainutlaatuisuutta ja erottuvuustekijöitä.

Tunnistettavuus ja kilpailijoista erottautuminen auttaa 
brändiä pärjäämään. 

Kuntabrändin asemoinnissa on keskeistä tunnistaa 
tosiasiat sekä määrittää vahvuudet sekä yleisöt joita 
puhutellaan.

Minkälaisia ihmisiä paikkakunnalle pyritään 
houkuttelemaan? Mitkä ovat kunnan lähtökohdat?



Mikä tekee Enontekiöstä 
kiinnostavan? 

Kerro toimittajille mikä tekee Enontekiöstä kiinnostavan?

Mistä brändistä puhutaan kun puhutaan Enontekiöstä?

Mieti 5-7 minuuttia ja jos haluat, kirjoita chattiin. 



Enontekiön kolme 
logoa

Enontekio.fi Enontekio.fiTosilappi.fi



Title text

Example text

Mitä muut ovat 
sanoneet brändistä:

“Paras brändin rakentaja on hyvä maine ja hyvät kokemukset, eli pelkkä 
markkinointi ei riitä eikä kanna, taustalla olevien tekojen pitää puhua samaa 
kieltä. Asukkaiden omat kokemukset ja kertomukset, yrittäjien kokemukset - 
kaikki nämä rakentavat kaupungin mainetta ja brändiä. Maine ansaitaan 
tavoitteellisessa brändityöllä ja tätä vahvistetaan ja tehdään tunnetuksi.”

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry



Kunnan johto ja kaikki työntekijät matkailusta 
kouluun ja terveysaseman henkilökuntaan ovat 
tärkeässä osassa kunnan brändin rakentamisessa. 
Kunnan työntekijöiden on tärkeä samaistua kunnan 
arvoihin ja sen tavoitteisiin.

Palvelutilanteissa ja erilaisissa kohtaamisissa 
syntynyt luottamus kuntaa kohtaan sekä koettu 
empaattisuus ovat myös osa kunnan vetovoimaa. 
Esimerkiksi Vimpelissä kunnanjohtaja kutsui itsensä 
vimpeliläisiin koteihin kahville oppiakseen 
tuntemaan kuntalaisia ja ymmärtämään paremmin 
sitä, kuinka he itse näkevät ja kokevat kuntansa. 

Kunnan brändin 
menestys riippuu 
sen kyvystä 
määritellä ja 
säilyttää 
keskeiset arvot



Mitkä elementit 
liitetään brändiin?

Kerro toimittajille mitkä elementit (maantieteelliset, välimatkat, uniikit piirteet 
ym) liitetään Enontekiön brändiin ja kuinka brändi on asemoitu suhteessa 
muihin pohjoisen kuntiin?
Onko elementtejä tuoreutettu markkinointiviestinnässä? 

Ovatko kilpailuedut edelleen ajankohtaiset? (vrt kamera Nokian kännykässä)

Mitä elementtejä löytyy naapureidenne brändeistä?



Kuinka sitouttaa seuraajat?
Monesti pienemmät kunnat onnistuvat 
sitouttamaan seuraajiaan päivityksiin 
paremmin.

Esimerkiksi Rautavaaran kunnan 
Facebook-sivuilla seuraajamäärä on noin 
36% kunnan asukasluvusta, kun taas 
Vantaalla vain 5,8%. Rautavaara on 
onnistunut viestintänsä asemoinnissa ja 
kerää päivityksiinsä keskimäärin saman 
verran tai jopa enemmän tykkäyksiä kuin 
Suomen suurimmat kaupungit omassa 
viestinnässään.
Suuremmilla kaupungeilla kuten Tampereella 
ja Turulla n suositut Visit-sivustot, jotka ovat 
seuraajamärältään suurempia kuin itse 
kuntaorgansiaation tilit.

Miten viestiä 
brändistä ja 
brändinä

Kuntaorganisaatiot ovat siirtyneet viime vuosien 
aikana yhä aktiivisemmin käyttämään 
viestinnässään sosiaalisen median kanavia. 
Yleisimpiä kanavia ovat Facebook, Instagram ja 
Twitter.
Virallisten kuntaorganisaatioiden tilien lisäksi 
monella kunnalla on omat Visit-sivustonsa, jonka 
kohderyhmää ovat sekä matkailijat että tietenkin 
myös oman kunnan asukkaat.
Nämä sivustot painottuvat visuaalisesti kauniisiin 
kuviin paikkakunnilta sekä erilaisten nähtävyyksien, 
palvelujen ja aktiviteettien markkinointiin.



Miten kunnan 
brändi näyttäytyy 
kotimaanmat-
kailijalle 
Kertokaa Suomen kunnista jotka ovat 
onnistuneet teidän mielestänne ja miksi?

Närpiö
“Närpiöstä mieleen tuli etukäteen vihannekseja 
valtavankokoisia kasvihuoneita alkoikin 
näkymään tienvarsilla jo ajaessamme kohti 
keskustaa. 
Päällimmäisenä Närpiöstä jäi mieleen 
paikkakunnalla vallitseva tulevaisuudenusko ja 
kehittämishalu.  Närpiö ei todellakaan ole polkenut 
paikoillaan tai ollut jämähtänyt menneisyyteen.”

“Keskustan maisemaa hallitsi uudehkot 
kerrostalot, konferenssihotelli, torialue ja torimökit, 
ilmaisia maistiaisia tarjoava kasvihuone ja 
valtavat kukkaistutukset.”

“Lisäksi Närpiön brändi tomaatti ja vihannekset 
näkyivät katukuvassa muun muassa yrityksien 
logoissa sekä turisti-infossa myytävissä 
tomaattikuvioin koristelluissa kauluspaidoissa.”



Brändityöhön kuuluvat 
keskeisesti

1. Brändistrategia, joka perustuu alueen strategiaan ja vahvuuksiin

2. Pääviestit: keskeiset arvolupausta välittävät sanomat ja viestit

3. Yhtenäinen visuaalinen ilme: Miten arvolupausta luodaan ja viestitään visuaalisesti

4. Puhetyyli: miten, millä termeill ja tyylillä paikkakunnasta kerrotaan

5. Päivittäinen toiminta: minkälaiset teot tukevat brändiä ja miten arvolupaus 
jokapäiväisessä toiminnassa ja päivittäisissä kohtaamisissa lunastetaan.



Kaikki pohjaa 
strategiaan
“Kuntastrategia ohjaa brändiä. Kunnan 
vuosittainen talousarvio, josta kunnan strateginen 
päätöksentekoelin valtuusto päättää, antaa 
tavoitteita ja tehtäviä kunnan elinvoiman 
kehittämiseen, jonka yksi keskeinen osa on brändi . 
Kunnan brändi läpäisee kunnan strategisesta 
tavoitteenasettelusta yksittäisen työntekijän 
kehityskeskusteluihin.”
Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen



Mitä seuraavaksi: 
tavoitteet teidän 
brändille

Kuinka kehitätte tästä eteenpäin Enontekiön kuntabrändin osia?
Organisaatiobrändi - kuinka organisaatio toimii ja toteuttaa
Suhdebrändi kaikkiin kunnan asukkaisiin ja sidosryhmiin
Palvelubrändi -kuinka brändi paranee v.2020-2021 esim TosiLapin kautta
Paikkabrändi - kuinka brändätään matkailua uusiin tarpeisiin





Kiitos! 


