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Oulunkaaren kuntayhtymä / Ulla Lehtinen 

KANTAMA-hanke, diaarinumero 16100 

Yhteenveto hankkeen toteutuksesta ja tuloksista 

 

Yhteenveto hankkeesta 

Kantama – kansainvälinen tapahtumamarkkinointi –hanke toteutettiin Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta 

1.5.2016 – 28.2.2018.  Tiedonvälistyshankkeen tavoitteena oli tarjota tietoa siitä, miten pienet yritykset 

voivat markkinoida ja harjoittaa tapahtumamyyntiä koti- ja ulkomailla. Hankkeessa tuettiin yrittäjien kasvua 

ja kansainvälistymistä järjestämällä viisi opintomatkaa, aiheeseen liittyviä infotilaisuuksia eri paikkakunnilla 

ja sosiaalisen median valmennuksia sekä matchmaking-tilaisuus. Kantama-hankkeen Sveitsiin, Pohjois-

Ruotsiin ja Tanskaan suuntautuneille opintomatkoille osallistui kaikkiaan 43 henkilöä.  Hanke käynnisti 

pohjoisten elintarvikkeiden vientiä Sveitsiin. Sosiaalisen median käytöstä markkinoinnissa järjestettiin 

yhteensä yhdeksän valmennustilaisuutta neljällä eri paikkakunnalla. Muita infotilaisuuksia pidettiin myös 

yhdeksän. Kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui yli 200 henkilöä. Kantama-hanke jakoi aktiivisesti tietoa 

opintomatkoista ja valmennuksista sosiaalisen median kautta.   
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1 Hankkeen tavoitteet 

Ylemmän tason tavoitteet 

Hanke tuki Pohjois-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa vuosille 2014-2020 

kehittämällä maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä niiden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja 

kehittämiseksi. Hanke lisäsi yritysten markkinointiosaamista sekä edisti myös jossain määrin 

yhteismarkkinointia. Hanke tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita, joita ovat 

muun muassa maaseudulla toimivien yrittäjien osaamisen lisääminen hankkimalla tietoa uusista 

markkinoista sekä hankitun tiedon välittäminen edelleen. 

hankkeen tavoitteet 

Hankeen tavoitteena oli tarjota maaseudulla toimiville pienyrityksille tietoa siitä, miten pienet yritykset 

voivat jatkossa yhdessä harjoittaa tapahtumamyyntiä koti- ja ulkomailla. Hankkeen konkreettisena 

tavoitteena oli siis tukea yritysten kansainvälistymistä ja kasvua tarjoamalla 1) tietoa tapahtumamarkkinoista 

ja niihin osallistumisesta, 2) mahdollisuuden osallistua opintomatkoille, 3) alueellisen esittelymateriaalin 

tuottamista ja 4) kontakteja kohdemarkkinoilla toimiviin tahoihin kuten esimerkiksi paikallisiin 

yritysorganisaatioihin.  Kaikki projektin alussa asetetut tavoitteet saavutettiin hankkeen toteutuksen aikana.  

Hankkeen toteutuksessa tarjottiin tietoa erityisesti sosiaalisen median käytöstä yrityksen markkinoinnissa eli 

tavoitetta laajennettiin pienyrityksen suoramarkkinointiin.  

Hankkeen kohderyhmäksi määriteltiin Oulunkaaren seutukunnan ja lähialueiden pienet elintarvike- ja 

käsityö- ja luonnontuotealan yritykset. Toissijaisena kohderyhmänä olivat muut maaseutuyrittäjät, yritysten 

toimintaa tukevat yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet tahot.  Hankkeen 

toimintaan mm. matkoille osallistui muutamia henkilöitä myös Kemi-Tornion alueelta ja Kainuusta.  

2 Toteutus 

Hankkeen toimenpiteet jaettiin hankesuunnitelmassa neljäksi työpaketiksi, joiden toteutumista tarkastellaan 

tässä kappaleessa.  

TP 1: Tiedon hankinta ja kohdemarkkinoiden valinta 

Kohdemarkkinoiden ja hankkeen tilaisuuksien teemojen valitsemiseksi tehtiin kysely, jota jaettiin nettisivujen 

ja sähköpostin välityksellä lokakuussa 2016.  Kyselyyn saatiin 32 vastausta ja suosituimmaksi matkakohteiksi 

nousi Pohjois-Ruotsi, Saksa, Norja ja Sveitsi. Lisäksi tilaisuuksissa on keskusteltu osallistujien toiveista. Jo 

hankkeen alussa suunniteltujen opintomatkakohteiden lisäksi päätettiin hankkeessa keskittyä erityisesti 

Sveitsin elintarvikemarkkinoihin, koska hankkeen viestintäasiantuntijalla Riitta Muhosella oli sinne aiempia 

kontakteja.  Tiedon hankinta ja välittäminen kohdemarkkinoista painottui opintomatkojen yhteyteen, 

muutoin tiedon välitys ulkomaisista tapahtumista jäi suunniteltua vähemmälle. 

Kantama-hankkeella on ollut esittelypöytä tilaisuuksissa (Vaalan yrittäjäpäivät, marraskuu 2016; Utajärven 

työn ja yrittäjyyden päivät, toukokuu 2017, Iin markkinat, kesäkuu 2017), joiden yhteydessä tehtiin kysely 

kiinnostuksen kohteista opintomatkoihin ja valmennuksiin.  Keskustelujen ja palautteen perusteella tuli esille 

kohderyhmän tarve saada lisätietoa markkinoinnista sosiaalisessa mediassa.  Hankesuunnitelmasta poiketen 

päätettiin liittää sosiaalisen median käytön valmennukset osaksi projektia. 

 

TP 2: Opintomatkat 
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Hankkeen tavoitteiksi asetettiin, että järjestetään kaksi ulkomaan opintomatkaa ja vähintään kaksi 

kotimaahan tai lähialueelle esim. Pohjois-Ruotsiin suuntautuvaa opintomatkaa. Hanke järjesti kaikkiaan viisi 

opintomatkaa, joista kolme tehtiin ulkomaille ja kaksi kotimaahan:  

1) Opintomatka Jokkmokkin talvimarkkinoille Pohjois-Ruotsiin 2-4.2.2017.  

Matkalle osallistui 18 henkilöä. Menomatkalla Luulajaan pysähdyttiin Torniossa, jossa paikallinen 

yrittäjä kertoi Pohjois-Ruotsin markkinatapahtumista ja kaupankäyntitavoista. Jokkmokkissa vierailtiin 

lauantaina 3. helmikuuta, jossa tavattiin myös markkinoiden järjestelyistä vastaava henkilö.  

Matkakuvia ja videomateriaalia esiteltiin hankkeen kotisivuilla ja myöhemmin infotilaisuuksissa. Lisäksi 

matkasta kerrottiin IiSeutu- lehdessä.  

2) Opintomatka Jyllantiin ja Århusin ruokafestivaaleille 1-4.9.2017 

Matkalle osallistui 13 henkilöä. Opintomatkalla tutustuttiin Århusin ruokafestivaaleille, kahteen 

lähiruoka- ja tilamyymälään sekä matkailua ja jäätelön valmistusta harjoittavan maitotilaan. 

Videohaastatteluja jaettiin ja matkakokemuksista kerrottiin hankkeen facebook-sivulla.  

3) Opintomatka Sveitsiin, Zurichin alueelle 23-27.1.2018 

Matkalle osallistui 12 henkilöä. Matkalla vierailtiin leipomoyrityksessä, suomalaisten tuotteiden 

myymälöissä, Appenzeller-juustolassa ja Zurichin matkamessuilla. Matkan aikana solmittiin kontakteja 

useisiin Sveitsissä asuviin suomalaistaustaisiin markkinoinnin toimijoihin.  Lisäksi tavattiin sveitsiläisen 

SuomiNaturan edustaja, jonka kanssa hanke on tehnyt yhteistyötä alueen elintarvikkeiden viemiseksi 

Sveitsiin. Kevättalvella 2017 pyydettiin tuotetietoja Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella 

perinteisiä suomalaisia elintarvikkeita valmistavilta yrityksiltä, jotka olisivat kiinnostuneita 

tuoteviennistä Sveitsiin. Kaikkiaan 17 yritystä lähetti tuotetietonsa, jotka välitettiin edelleen Sveitsiin. 

Matkasta kerrottiin hankkeen facebook-sivulla ja matkakertomus julkaistiin Oulunkaaren kuntayhtymän 

kotisivulla.  

4) Opintomatka Helsinkiin 22-24.4.2017 

Junalla tehdylle matkalle osallistui kuusi käsitöistä ja designista kiinnostunutta henkilöä. 

Matkaohjelmaan liittyi käynti messukeskuksessa Kädentaito- ym. messutapahtumassa sekä 

yritysvierailu Aarikka Oy:ssä, Kaapelitehtaalle, jossa tavattiin keramiikka-alan yrittäjä sekä keskustan 

Helsky TaitoShopissa. Matkan aikana tehtyjä haastatteluvideoita julkaistiin facebook-kotisivulla.  

5) Opintomatka Leville 10-11.11.2017 

Osallistujia matkalle on 11.  Matkan tarkoituksena oli tutustua Levin joulutoriin, lahjatavara-

myymälöihin sekä matkailutoimintaan.  Matkan aikana vierailtiin seuraavissa kohteissa: Joulupukin 

pajakylä Rovaniemellä, Kittilän elinkeinoyhtiö Kideve, Hullu Poro Oy:n Taivaanvalkeat –kokonaisuus 

sekä Mummola Travels –matkailuyritys. Kohteista kerrottiin matkan jälkeen projektin facebook-sivulla.  

Ulkomaan kolmelle opintomatkoille osallistui kaikkiaan 43 henkilöä, ja kaikki matkat saivat hyvää palautetta 

osallistujilta.  Kotimaan opintomatkoille osallistujien saaminen oli haastavaa: kotimaisiin messutapahtumiin 

yrittäjät voivat osallistua omatoimisesti, jolloin matkakohteet ja niiden ajankohta pitäisi hyvin huolella sopia 

yrittäjien toiveiden mukaan.  

TP3: Tiedonvälittäminen ja esittelytoiminta 

Tiedonvälittämisen ensisijaisena kanavana on käytetty hankkeen ja Oulunkaaren kuntayhtymän ja kuntien 

Facebook –sivuja. Tämän lisäksi infoa tapahtumista ja matkoista on lähetetty sähköpostitse suoraan 

kohdealueen yrityksiin, organisaatioihin ja muille sidosryhmille. Lisäksi hankkeen tapahtumista on kerrottu 

paikallisista lehdissä. Lisäksi matkoista ja tapahtumista ilmoitettiin maksullisesti paikallisissa lehdissä (IiSeutu, 

Pudasjärvi-lehti, Iijokiseutu, Tervaseitti, Länsi-Lappi) ja kohdennetun facebook –markkinoinnin kautta.  
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Kantama-hankkeessa järjestettiin kaikkiaan 18 tapahtumaa vuoden 2017 aikana, joka oli selvästi enemmän 

kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Yrittäjien saaminen tilaisuuksiin kuitenkin edellytti mielenkiitoista 

ohjelmaa ja aktiivista markkinointia.  

Hankkeen aikana järjestettiin info- ja valmennustilaisuuksia sekä projekti oli esillä paikallisissa tapahtumissa 

seuraavasti:  

Tilaisuus  Ajankohta / paikkakunta  osallistujat 

Infotilaisuus hankkeesta ja 
opintomatkoista 

Pudasjärvi 13.6, 1.11.16 
Utajärvi, 14.6.2016 
Ii, 16.6 ja 17.10.2016 

21 

Vientimyynti (kouluttaja L. Karppanen,  
Viennin kauppahuone FEST) 

Simo, 28.3.2017 
Vaala, 5.4.2017 
Ii, 6.4.2017 

16 

Infotilaisuus Saksan joulumarkkinoista 
(A. Virtanen, Kalevala Spirit) 

Ii, 17.5.2017 5 

Mikroyritykset kasvuun- Matchmaking 
tapahtuma yhdessä OK#Kasvuverkosto- 
hankkeen kanssa.  

Oulu, 21.9.2017 76 yritystä 

Utajärven työn ja yrittäjyyden päivä Utajärvi 18.5.2017 Esittelypöytä, Riitta Muhosen 
esitys sosiaalisen median 
käytöstä. 

Vaalan yrittäjien ilta  Vaala 31.10.2016,  
Vaala 30.10.2017 

Esittelypöytä 

Iin kala- ja maalaismarkkinat  Ii, 10.6.2017 Esittelypöytä 
 

Sosiaalisen median valmennukset 

Hankkeessa järjestettiin kohderyhmän toivomuksesta sosiaalisen median valmennuksia, joista perittiin 

pieni osallistumismaksu 25 €+ alv. 

Tilaisuus Paikka Osallistujia 

Sosiaalisen median alkeet  
(Riitta Muhonen, maksuton) 

Pudasjärvi, 13.2.2017 
Utajärvi, 6.2.2017 
Ii, 16.2.2017 
Vaala, 23.3.2017 

50 

Maksullinen markkinointi sosiaalisessa 
mediassa  
(Teemu Hostikka) 

Ii, 10.5. 
2017  nettiyhteys 

20 

Kuvien käsittely ja mainosten sisältö 
sosiaalisessa mediassa (Riitta Pohjonen, 
Verkkoasema Oy) 

Ii, 2.11.2017 
Pudasjärvi, 28.11.2017 

19 

Maksullinen markkinointi ja kampanjat 
sosiaalisessa mediassa (Riitta Pohjonen, 
Verkkoasema Oy) 

Ii, 8.11.2017 
Utajärvi, 14.11.2017 

18 
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Esittelymateriaalin tuottaminen 

Hankkeessa valmistui helmikuussa 2017 lyhyt esittelyvideo, jossa kuvattiin Oulunkaaren alueentuote- 

tarjontaa muutaman esimerkkiyrityksen avulla. Videon tekivät viestintäasiantuntijan opastuksella kaksi 

valmistumisvaiheen media-alan opiskelijaa. Video on ollut nähtävissä nettisivulla ja on yleisesti yritysten sekä 

muiden tahojen käytettävissä.   

TP4: Hankkeen hallinnointi 

Hankkeen hallinnoinnista on vastannut Oulunkaaren kuntayhtymä. Projektipäällikkönä toimi Ulla Lehtinen 

1.8.2016 alkaen. Hankkeen käynnistämisestä 1.5.-31.7.2016 vastasi Arja Packalen.  

Lisäksi hankkeessa on työskennellyt tiedottaja Riitta Muhonen viestintäasiantuntijana pienellä työpanoksella. 

Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: Tuomi-Tuulia Ervasti (Pudasjärven 

kaupunki), Jari Juusela (Simon kunta), Ilkka Pirttikoski (Oulunkaaren kuntayhtymä), Pirkko Suhonen (Vaalan 

Juustola Oy) Juha Torvinen (Oulunkaaren kuntayhtymä), Markku Uimonen (BusinessOulu). Ohjausryhmä 

kokoontui varsinaiseen kokoukseen kolme kertaa 25.8.2016, 16.2.2017, 15.6.2017. Sähköinen kokous 

pidettiin 7.11.2017.  

Aikataulu 

Hanke alkoi 1.5.2016. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan hanke olisi päättynyt 31.12.2017. Koska 

suunniteltu Sveitsin opintomatka siirtyi tammikuulle 2018, hanketta jatkettiin vielä 28.2.2018 asti.  

resurssit ja toteutuksen organisaatio 

Projektipäällikkö ja viestintäasiantuntijan työpanos muodostivat hankkeen henkilöstöresurssit. Koska 

hankkeen budjettia jouduttiin pienentämään, myös palkkakuluja supistettiin hieman hankkeen lopussa. 

Projektipäällikön työpanos oli 1.5.2016 -31.7.2017 50 % ja 1.8-31.12.2017 30 % ja 58 h vuonna 2018. 

Viestintäasiantuntijan työpanos oli vastaavasti 1.5.2016 -30.09.2017 20 % ja 1.10-31.12.2017 30 %.  

Viestintäasiantuntija osallistui myös sosiaalisen median valmennuksiin ja opintomatkojen suunnitteluun. 

kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen alkuperäinen budjetti on 158 401 €, jonka rahoituksesta maaseuturahaston osuus olisi ollut 76 %, 

kuntarahoitus 4 % ja yksityinen rahoitus 20 %. Hankkeen budjetti sopeutettiin yksityisrahoitukseen, jota 

saatiin kerättyä 24650 € eli 78 % alkuperäisestä tavoitteesta. Yksityisrahoituksen tulisi muodostaa 20 % 

hankkeen budjetista, jolloin vuoden 2017 lopussa hankkeen tavoitebudjetiksi laskettiin n. 124 000 euroa. 

Hankkeen lopulliset laskennalliset kustannukset olivat 128 625 € eli tavoitebudjetti jonkin verran ylittyi.  

 

3 Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen tuloksena tieto ja osaaminen sosiaalisen median käytöstä markkinoinnista lisääntyi 

kohderyhmässä.  Kantama-hanke lisäsi alueella tietoa erityisesti osallistumisesta Jokkmokkin talvi-

markkinoille sekä Sveitsin markkinoista. Vastaavasti hankkeen opintomatkat omalta osaltaan lisäsivät 

kohteissa tietämystä Oulunkaaren yrityksistä ja alueesta. Yhteistyö pohjoisten elintarvikkeiden viemiseksi 

Sveitsiin käynnistyi, ja kalatuotteita vietiin jo Sveitsiin muutamista yrityksistä.  Hanke synnytti yhteistyötä eri 

yritysten välillä ja yrittäjät voinevat hyödyntää syntyneitä kontakteja tulevaisuudessa. Esimerkiksi Levin 

opintomatkan jälkeen muutamat yrittäjät saivat tuotteitaan jo myyntiin Levin joulutorille.  
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4. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Hanke selvästi toi esille tarpeen konkreettisiin vienninedistämisprojekteihin.  Pohjois-Suomessa on yllättävän 

paljon elintarvikeyrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita viennistä ja joilla olisi valmiuksia aloittaa 

vientitoiminta. Myös pohjoisen käsityö- ja matkailualan yrityksillä olisi paljon mahdollisuuksia, mikä tuli ilmi 

mm. Sveitsin opintomatkalla. Tarvittaisiin yritysryhmähankkeita, joiden kautta pienet yritykset voisivat 

osallistua yhdessä ulkomaisille messuille, paikallisiin myyntitapahtumiin ja löytää jakelukanavia. Myös 

kansainväliseen asiakaspalveluun, hinnoitteluun ja logistiikkaan liittyvää tietoa tarvittaisiin lisää.  Kantama-

hankkeen pohjalta voitaisiin perustaa yritysryhmähanke esim. liittyen Sveitsin ja lähialueen markkinoihin. 

Keskeisenä haasteena on, mikä organisaatio veisi alueella asiaa eteenpäin nykyisessä kuntasektorin 

tilanteessa.  

Kantama-hankkeessa järjestetyt sosiaalisen median valmennukset olivat suosittuja, mutta asiaa voitiin 

lyhyissä iltatilaisuuksissa vain pinnallisesti käsitellä. Sosiaalinen media on nimenomaan mikroyrityksille 

merkittävä markkinointikanava. Aiheeseen liittyvää laajempaa, hinnaltaan edullista, käytännön koulutusta 

tarvittaisiin paljon lisää.  

 

KIITOKSET KAIKILLE KANTAMA-HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLE! 

                  

 


