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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kainuulaisten toimijoiden mielikuvia Kainuun ominaispiir-
teistä, jotka voisivat toimia myös Kainuun brändin elementteinä. Tutkimuksella haluttiin selvittää Kainuun 
brändin nykytilaa ja vertailla olemassa olevaa Suomi-brändiä käsityksiin Kainuusta mahdollisten yhtäläi-
syyksien ja erojen havainnoimiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin Kainuun liiton toimeksiannon pohjalta. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu paikan markkinointiin ja brändäykseen liittyvästä teoriasta. 
Ennen varsinaista tutkimusraporttia opinnäytetyössä koostetaan ja kuvaillaan empiirisen tutkimuksen se-
kundääriaineistoina käytetyt aineistot Kainuuseen liitettävistä mielikuvista ja tämän hetkisestä Suomi-brän-
distä ja tähän maabrändiin liitettävistä elementeistä. 

Työn empiirinen osio toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä käytettiin fokusryh-
mähaastattelua. Tutkimus suoritettiin ryhmäkeskusteluna seitsemän kainuulaisen toimijan kesken. Haas-
tattelurunko jaettiin neljään pääteemaan ja osallistujat keskustelivat näiden teemojen ympärille liittyvistä 
kysymyksistä. Pääteemojen ja kysymysten avulla tutkittiin osallistujien mielipiteitä, näkemyksiä ja koke-
muksia Kainuusta paikkana, sen maineesta sekä Suomi- ja Kainuu-brändien elementeistä. 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että Kainuulla ei ole varsinaista brändiä käytössään. Kainuulla on paljon vahvuuksia 
ja vetovoimatekijöitä, kuten luonto, teknologia ja vahva paikalliskulttuuri ja -historia, mutta näistä ei juuri-
kaan tiedetä muualla, sillä Kainuu mielletään verrattain tuntemattomaksi paikaksi Suomen mittakaavassa. 
Tutkimuksen tuloksissa korostuu yhteistyön merkitys Kainuun maineen ja tunnettuuden kehittämisessä 
maakunnallisten toimijoiden ja ihmisten kesken.  

Kainuu on erittäin Suomi-brändin kaltainen maakunta. Opinnäytetyössä kuvatut Kainuun elementit ovat 
hyvin pitkälti samankaltaisia Suomi-brändin osatekijöiden kesken. Kainuulla ja Suomella on siis hyvin paljon 
yhteisiä piirteitä ja Kainuun voidaankin sanoa olevan Suomi-brändin näköinen maakunta. Kummatkin 
omaavat samoja vahvuuksia, mutta myös kehityskohteita kuten tunnettuuden lisääminen sidosryhmilleen. 
Suurin eroavaisuus Kainuun ja Suomen välillä on koulutuksessa, jossa Kainuulla koettiin olevan parantami-
sen varaa korkeakoulutarjonnan suhteen. 
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The purpose of the thesis was to map out the image of the operators in Kainuu in regard to the character-
istics of Kainuu, which could also serve as elements of the Kainuu brand. The aim of the study was to clarify 
the current state of the Kainuu brand and compare the brand of Finland to the conceptions of Kainuu to 
observe possible similarities and differences between them. The thesis was commissioned by the Regional 
Council of Kainuu. 

The theoretical framework of the thesis consists of the theory of marketing and branding. Before the actual 
research report, the thesis compiles and describes materials, used in the empirical research as secondary 
material, on Kainuu related imagery, the current brand of Finland and elements associated with this country 
brand. 

The empirical part was carried out as a qualitative study. A focus group interview was used as a research 
method. The study was conducted as a group discussion among seven Kainuu operators. The interview was 
divided into four main themes and participants discussed issues around these themes. Main themes and 
questions were used to examine the participants' opinions, views and experiences of Kainuu, its reputation 
and the elements of the brands of Finland and Kainuu. 

The study showed that Kainuu did not have an actual brand at its disposal. Kainuu has many strengths and 
attraction factors, such as nature, technology and strong local culture and history, but these are hardly 
known elsewhere as Kainuu is considered a relatively unknown place on the Finnish scale. The research 
results emphasize the importance of cooperation in developing the reputation and awareness of Kainuu 
among provincial actors and people. 

Kainuu as a province is much like Finland. The elements of Kainuu, described in the thesis, are very similar 
to those of the brand of Finland. Kainuu and Finland have many common features, and Kainuu can be said 
to be a province looking much like Finland: both have similar strengths but also development targets, such 
as raising awareness among their stakeholders. The biggest difference between Kainuu and Finland is in 
education where Kainuu feels that there is room for improvement in terms of higher education possibilities. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyö tehtiin Kainuun liiton toimeksiannon pohjalta. Myös tekijän oma kiinnostus vaikutti 

aiheen valintaan, sillä aihe valikoitui parista tarjolla olevasta vaihtoehdosta. Opinnäytetyöntekijä 

suoritti työharjoittelun Kainuun liitossa ja tätä kautta tekijälle tarjoutui mahdollisuus tehdä opin-

näytetyö kyseiselle organisaatiolle. 

Työssä toteuttavan tutkimuksen tutkimusongelmana oli kartoittaa kainuulaisten toimijoiden kes-

keisimpiä Kainuu-kuvaan vaikuttavia tekijöitä ja kartoittaa tätä kautta elementtejä Kainuu-brän-

din luomisen edistämiseksi, verrata näitä elementtejä Suomi-brändin elementteihin sekä selvittää 

niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Opinnäytetyön kiteytettynä tavoitteena oli selvittää, mitä annetta-

vaa Kainuulla on Suomi-brändille. 

Aihevalintaan vaikutti aiheen ajankohtaisuus, sillä Kainuun liitossa toimii parhaillaan maakunnal-

lisista toimijoista koostuva mainetiimi, jonka tarkoituksena on edesauttaa Kainuun positiivista nä-

kyvyyttä ja tunnettuutta lisäämällä yhteenkuuluvuuden tunnetta kainuulaisten yritysten ja orga-

nisaatioiden viestinnässä ja markkinoinnissa sekä työstämällä ja jalkauttamalla yhteisiä viestejä 

Kainuun pito- ja vetovoiman kasvattamiseksi. Mainetyö on myös olennainen osa maakuntastra-

tegiatyötä. Kainuun liiton rooli tässä työssä pohjautuu Kainuun liiton ja Kainuun kuntien perusso-

pimukseen, jossa määritellään liiton yhdeksi tehtäväksi Kainuun tunnettuuden ja positiivisen 

maakuntakuvan eli hyvän maineen edistäminen (Kainuun liitto. Viestintä ja markkinointi). Opin-

näytetyö tukee tätä tavoitetta. 

Tarve selvittää Kainuun ja vallitsevan Suomi-brändin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on syntynyt 

työn toimeksiantajalta. Myös kainuulaisessa mediassa on ollut alkuvuonna 2018 keskustelua Kai-

nuun maakunnan vetovoimatekijöistä ja Kainuu-brändin puuttumisesta. Kainuu-brändin ele-

menttien selvittäminen auttaisi niin Kainuun liittoa, kainuulaisia toimijoita kuin kainuulaisia sekä 

muita suomalaisia hahmottamaan Kainuun identiteettiä osana maabrändiä. Kainuu-brändin ele-

menttien hahmottaminen edesauttaisi kainuulaista elinkeinoelämää ja matkailua tuottamalla 

uutta, koottua tietoa Kainuun keskeisistä brändi-elementeistä. 

Opinnäytetyön tarkoitus on auttaa Kainuun liittoa myös käytännön projektissa. Vuonna 2018 Kai-

nuu on saanut kunnian edustaa Suomea Brysselin ”Winter Wonders 2018” -joulutoritapahtu-

massa. Tapahtuma kestää viisi viikkoa ja Kainuun liitto vastaa tapahtuman Suomi-osaston järjes-

telyistä ja ohjelmasta yhdessä kainuulaisten toimijoiden, kuten Kainuun Etu Oy:n ja Kalevala Spirit 
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Oy:n kanssa. Valtakunnallisella tasolla myös Visit Finland on mukana projektissa. Tätä tapahtumaa 

varten opinnäytetyön tarkoitus on auttaa Kainuun liittoa varmistamaan, että Kainuusta on vali-

koitunut sekä Kainuuseen että Suomeen sopivia yhteisiä elementtejä vietäväksi Brysselin joulu-

toritapahtumaan. 

Myös tekijän omalla kiinnostuksella oli vaikutusta aiheen valintaan. Syntyperäisenä kainuulaisena 

aihe oli tekijälle erittäin mielenkiintoinen sillä tekijä mieltää vahvasti kainuulaisuuden osana omaa 

identiteettiä. Myös halu oppia uutta kotimaakunnasta motivoi tekijää. 
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2 Paikan markkinoinnista maineen hallintaan 

Laajimmillaan markkinointi-termi tarkoittaa kannattavan asiakassuhteen johtamista. Markkinoin-

nin perimmäisenä tavoitteena on sitouttaa uusia asiakkaita lupaamalla lisäarvoa asiakkaalle, 

mutta myös ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita tyydyttämällä asiakkaan tarpeet ja toiveet. (Kot-

ler & Armstrong 2008, 4‒5).  

Markkinointia on pidetty perinteisesti vain yritysbrändäyksen osana, mutta nykyään sen rinnalle 

on noussut myös paikan brändäys ja -markkinointi. Paikka-termi voi kuvastaa hyvin monenlaisia 

paikkoja, alueita ja seutuja kaupungeista maakuntiin ja valtioihin. (Rainisto 2004, 9‒10.) Tässä 

työssä ”paikka” tarkoittaa Kainuun maakuntaa, johon kuuluu kahdeksan Kainuun kuntaa: Kajaani 

(maakuntakeskus), Ristijärvi, Kuhmo, Sotkamo, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Paltamo ja Puolanka.  

2.1 Paikkamarkkinointi 

Paikkamarkkinoinnin keskeisinä tavoitteina, mutta samalla myös haasteenakin, on sopeutua alati 

muuttuviin markkina-alustoihin, tarttua erilaisiin tilaisuuksiin ja ylläpitää alueiden ja paikkojen 

elinvoimaa. Paikkamarkkinoinnin voidaan sanoa onnistuneen silloin kun sen sidosryhmät kuten 

asukkaat, työntekijät ja yritykset kokevat olevansa tyytyväisiä yhteisöönsä ja elinympäristöönsä. 

Onnistunut paikkamarkkinointi on täyttänyt myös vierailijoiden, turistien, uusien yritysten ja si-

joittajien odotukset paikasta. (Kotler, Haider & Rein 1993, 18.) Rainisto (2004, 30) kuvaa paikka-

markkinoinnin olevan nykypäivänä jopa sotaa, jossa paikat kilpailevat keskenään niin työpai-

koista, asukkaista, osaamisesta, turisteista kuin investoinneistakin. 
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Kuva 1. Paikkamarkkinoinnin strategiset tasot (Kotler ym. 1993, 19). 

Kuvassa 1 havainnoidaan paikkamarkkinoinnin keskeiset tasot. Paikkamarkkinoinnin prosessi tu-

lisi aina aloittaa strategisella SWOT-analyysillä, jossa tarkastellaan paikan missio ja visiot joiden 

lisäksi määritellään avaintoimialat sekä markkinasegmentit (Rainisto 2004, 82). Kuvan ytimessä 

on suunnitteluryhmä, eli alueen, kaupungin, maakunnan tai muun paikan asukkaat, yritykset ja 

hallintoelin. Nämä kolme edellä mainittua tekijää ovat merkittävässä asemassa vaikuttamassa jul-

kisen sektorin ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön. Kolmikolla on tärkeä ottaa huomioon 

myös sidosryhmät paikan tulevaisuuden suunnittelussa. Tämän lisäksi suunnitteluryhmä katsoo 

tulevaisuuteen vision avulla ja pohtii paikan todellisia ongelmia ja sitä, kuinka ne kohdataan. (Kot-

ler ym. 1993, 18‒20.) 

Markkinoinnilliset tekijät, kuten ihmiset, vetovoima, mielikuvat, elämänlaatu ja infrastruktuuri 

heijastavat paikan peruspalveluiden toimivuutta sekä sidosryhmien tyytyväisyyttä paikkaa koh-

taan. Voi olla, että paikka tarvitsee myös aivan uusia, elämänlaatua parantavia vetovoimateki-

jöitä. (Kotler ym. 1993, 18-20.) Nämä vetovoimatekijät voivat liittyä niin kulttuuriin, teknologiaan, 
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elinympäristöön, sosiaalinen kehitykseen, paikan henkeen kuin brändiin liittyviin mielikuviin (Rai-

nisto 2004, 43).  

Viestintää ei sovi unohtaa tässäkään markkinoinnillisessa tapahtumassa, sillä sen avulla mahdol-

listetaan kommunikointi ja vuorovaikutus. Lisäksi on tärkeää, että asukkaat ja alueelliset toimijat 

tukevat näitä strategisia linjauksia, jotta alueelle saadaan houkuteltua uusia yrityksiä, investoin-

teja ja rahaa tuovia turisteja. Kuvan uloimmalla kehällä on kuvattu paikkamarkkinoinnin kannalta 

keskeiset kohderyhmät, joiden tarpeita pyritään tyydyttämään. Näitä kohderyhmiä ovat pysyvät 

tekijät, kuten tavaroiden ja palveluiden tuottajat, sijoittajat, yritykset, mutta myös vierailevat tu-

ristit ja uudet asukkaat. (Kotler ym. 1993, 19‒20.) 

2.2 Brändi 

Anholtin (2007, 4) mukaan brändillä tarkoitetaan tavaraa, palvelua tai organisaatiota, jota tarkas-

tellaan sen nimen, identiteetin ja maineen kautta. Brändi muodostuu asiakkaan mielessä. Se on 

niin aineellisten kuin aineettomien osien kokonaisuus muodostaen asiakkaalle lupauksen josta-

kin. (Moilanen & Rainisto 2008, 14.)  

Vahvan brändin aikaansaamisen luo brändipääomaa. Brändipääoma tarkoittaa brändiin kohdis-

tuvaa varallisuutta, joka joko voimistaa tai heikentää tuotetta tai palvelua. (Aaker & Joachimstha-

ler 2000, 38.) Tässä työssä brändipääoma kohdistetaan Kainuun maakuntaan. Brändipääoma 

muodostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat brändiuskollisuus, koettu laatu, brändimielleyhtymät 

ja brändin tunnettuus. Tunnettuus kertoo brändin tuttuudesta kohderyhmälle. Koettu laatu vai-

kuttaa kannattavuuteen ja heijastaa brändiin liittyviä erilaisia mielikuvia. Brändiin liittyvät mieli-

kuvat sen sijaan voivat olla mitä tahansa asioita, jotka ihminen mieltää osaksi brändiä esimerkiksi 

omien kokemusten kautta. Brändiuskollisuus tarkoittaa yksilön taipumusta valita kyseinen brän-

din ylitse muiden ja se on brändin arvon olennaisimpia tekijöitä. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 

38‒39.)  

Kuten markkinointi, myös brändäys on yleisimmin mielletty yritysten ja organisaatioiden toimin-

naksi, mutta nykypäivän alati kansainvälistyvämmässä ympäristössä myös maabrändillä ja 

maabrändityöllä on sijansa. Maabrändin aikaansaaminen on tulos monimutkaisesta prosessista, 

johon on vaikuttamassa useita eri tekijöitä. Päätöksiä ei tee yksi ihminen tai ryhmä kuten yritys-

brändäyksessä. Siinä missä yritys voi muovata tuotteitaan tai palveluitaan suhteellisen kätevästi, 
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maabrändin muovautuminen on vuosien työn tulosta tapaamisineen ja konkreettisine tekoineen. 

(Maabrändivaltuuskunta 2010, 255.) 

Maabrändin luominen on vuosia, jopa vuosikymmeniä kestävä prosessi, mikä vaatii sitoutumista, 

yhteistyötä ja koordinointia. Maasta täytyy rakentaa ensin kokonaisvaltainen näkemys analyy-

sein. Tämän lisäksi tulee selvittää, mitkä ovat maan identiteetin ydintekijät ja –vahvuudet, joilla 

on mahdollisuus erottautua motivoiden kohderyhmiä alati kasvavassa kilpailuympäristössä. 

(Maabrändivaltuuskunta 2010, 19.) 

Maabrändin rakentaminen on siis yhteistyön tulosta, johon vaikuttamassa on valtakunnallisesti 

eri toimijat, kunnat, alueet, kansat ja paikat. Mitä selkeämmät ja yhtenäisemmät maan yksilölliset 

erikoisuustekijät ovat, sitä vahvempi maabrändikin on. Vaikka maabrändi olisikin hajanainen, sitä 

voidaan kehittää johdonmukaisemmaksi ja kannattavammaksi maabrändityön avulla, joka auttaa 

mittaamaan, rakentamaan ja hallinnoimaan maan mainetta. Parhaimmassa tapauksessa maalla 

voi olla yhtä vahva brändi kuin kaupallisellakin brändillä. (Maabrändivaltuuskunta 2010, 255.) 

Siinä missä brändi voi olla nimi, termi, symboli, muotoilu tai näiden yhdistelmä, jonka tarkoituk-

sena on samaistuttaa tai erilaistaa tuote tai palvelu kilpailijan vastaavasta (Kotler & Armstrong 

2008, G-1), brändityö on prosessi. Brändäyksellä pyritään rakentamaan tai hallitsemaan mainetta. 

(Anholt 2007, 4.) 

2.3 Paikan identiteetti ja imago 

Identiteettiä voi olla toisinaan vaikea määritellä. Paikan näkökulmasta identiteetillä tarkoitetaan 

seudun perusolemusta ja omakuvaa, jotka markkinoija pyrkii luomaan. Identiteetti on ulkoisen 

imagon peruskivi arvoineen, tehtävineen ja erityispiirteineen. (Raunio 2001, 52-53.) 

Raunio (2001, 52) määrittelee imagon olevan seudun erikoinen piirre johon liitetään muun mu-

assa seudun historia sekä seudun nykyiset ominaisuudet ja toiminnot. Imago viittaa mielikuvaan, 

joka kehittyy kuluttajan päässä (Moilanen & Rainisto 2008, 16). Imago, identiteetti, mielikuvat ja 

maine ovat termejä, joiden mahdollisia merkityksiä on käsitelty kotimaisessa ja ulkomaisessa kir-

jallisuudessa paljon. Esimerkiksi imago, mielikuvat ja maine käsittelevät hyvin pitkälti samankal-

taisia asioita, jotka rakentuvat yksilön päässä ja joihin pyritään tietoisesti vaikuttamaan. 
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2.4 Mielikuvat 

Mielikuva tarkoittaa yksilön mieltämää kuvaa seudusta. Näihin mielikuviin pyritään vaikuttamaan 

profiilin, imagon ja brändien avulla. (Raunio 2001, 53). Se on kaikkien niiden yksilön, yhteisön tai 

sidosryhmien käsitysten summa, joita kyseisestä alueesta tai paikasta koetaan. Ei ole olemassa 

väärää mielikuvaa, sillä mielikuva on aina tosi, vaikka se ei olisikaan kohteen tahtotilan mukainen.  

(Vuokko 2004, 190–191.) 

 

Kuva 2. Mielikuvaan vaikuttavat tekijät (Vuokko 2004, 201). 

Mielikuvat syntyvät niin sisäisistä kuin ulkoisistakin tekijöistä (kuva 2). Mielikuviin vaikuttavat yk-

silön sisäinen ajatusmaailma, kuten asenteet, arvot ja uskomukset, mutta myös ulkopuolelta tu-

levat ärsykkeet, kuten tiedot, havainnot ja kokemukset. Esimerkiksi jakamalla tietoa tai tarjoa-

malla kokemuksia näihin yksilön mielikuviin voidaan vaikuttaa ulkomaailmasta käsin. Yksilön ar-

voihin tai asenteisiin on kuitenkin huomattavasti vaikeampi vaikuttaa.  

Rainiston (2004, 83) mukaan mielikuvilla on paikkamarkkinoinnissa suurempi merkitys kuin asia-

tiedolla. Tähän mielipiteeseen voi yhtyä varsin helposti, sillä tarjonnan kasvaessa ja laajentuessa 

ihmisillä on enemmän varaa valita ja siksi he osaavat myös vaatia enemmän kuin aikaisemmin. 

Mielikuvia käytetään mainonnassa, markkinoinnissa ja asiakkaiden houkuttelemisessa yhä enem-

män. Ihmiset hakevat elämyksiä ja paikan täytyy todella erottua massasta herättääkseen kiinnos-

tuksen ja voittaakseen yksilölle sen tutun ja turvallisen vaihtoehdon. 
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Mielikuvat Suomesta voivat vaihdella hyvinkin paljon muualla maailmassa. Skandinaavisissa 

maissa Suomi tunnetaan paremmin, sillä naapurimaiden asukkaat ovat matkustaneet Suomessa 

jonka lisäksi he tuntevat suomalaista väestöä. Globaalissa päätöksenteossakin tehdään Suomea 

koskevia päätöksiä, vaikka kokemuksia maasta ei olisikaan. Tällöin toimitaan täysin mielikuvien 

varassa. Näihin mielikuviin pyritään vaikuttamaan maalle asetetun tavoitemielikuvan mukaisesti. 

(Maabrändivaltuuskunta 2010, 25.) 

2.5 Maine – menestystekijä 

Maine ja menestys kulkevat käsi kädessä. Organisaation, henkilön tai paikan menestyminen on 

riippuvaisessa suhteessa sen maineeseen. Ihmiset tekevät valintoja ja päätöksiä päivittäin ja näitä 

valintoja ja päätöksiä ohjaavat sekä maine että ihmisen mielikuvat ja käsitykset. Nämä päätökset 

voivat olla esimerkiksi päätöksiä asuin- tai työpaikasta. (Karvonen 1999, 18.) Kuten Karvonenkin 

(1999, 18) toteaa, ei ole samantekevää, mitä ihmiset ajattelevat kunnasta, alueesta tai paikasta.  

Maine rakentuu organisaation ja sidosryhmien kohdatessa. Sidosryhmät tekevät kohtaamisista ja 

vuorovaikutustilanteista tulkintoja ja muodostavat näiden tulkintojen varaan mielikuvansa, joista 

muodostuu organisaation maine. Sama käytäntö pätee paikan maineen syntymisessä. Maineen-

hallinta on näiden kohtaamisten hallintaa sen jälkeen, kun tiedetään millaiset kohtaamiset ovat 

merkityksellisiä kyseiselle paikalle, esimerkiksi valtajulkisuus vai kasvokkain kohtaaminen. (Aula, 

Vehkalahti & Äikäs 2007, 20, 92.) 

 

Kuva 3. Maine syntyy kohtaamisissa (Heinonen 2006, 27). 
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Maine pohjautuu todellisuudessa tapahtuvaan toimintaan. Ensikosketus maineeseen tapahtuu 

(kuva 3), kun sidosryhmään kuuluva henkilö kohtaa organisaation, tuotteen tai palvelun. (Heino-

nen 2006, 27.) Alueellisella tasolla kyseinen kohtaaminen voi olla esimerkiksi palaveri kunnan 

edustajan kanssa. Kohtaaminen voi olla välillinen tai välitön. Toisen vaiheen kohtaamisessa edus-

taja ei ole itse paikalla, vaan valintaan vaikuttavat muun muassa kokemukset, mielikuvat ja tari-

nat. (Heinonen 2006, 27–28.) Kuntatasolla esimerkkitapahtuma voisi olla esimerkiksi asuinpaikan 

valintaan liittyvä päätöksenteko. 

Kolmannessa vaiheessa maineen syntymiseen vaikuttavat muut tekijät kuin itse alue, esimerkiksi 

media, mainokset ja puskaradiomainen keskustelu ihmisten välillä. Muiden antamat kehut kas-

vattavat positiivista mielikuvaa paikasta ja näin ollen vaikuttavat positiivisesti myös maineeseen. 

Maineenhallinnassa on olennaista, että viestintä ja toiminta vastaavat toinen toistaan. (Heinonen 

2006, 28.) Maineen tuottamisen rinnalla täytyy myös seurata maineen kehitystä ja muuttumista 

tarkoituksenmukaisilla mittareilla, jotta mainetta pystyttäisiin johtamaan ja hallitsemaan (Heino-

nen 2006, 23). Kaiken kaikkiaan maine on sidosryhmien kokonaiskäsitys paikasta, henkilöstä tai 

yrityksestä, joka syntyy mielikuvista, kokemuksesta, tarinoista ja kohtaamisista (kuva 4). Hyvä ja 

vahva maine synnyttää luottamusta ja vetovoimaa, kun taas heikko maine murentaa niitä. (Aula 

& Heinonen 2002, 26.) 

 

Kuva 4. Mielikuvatalouden, maineen ja menestyksen symbioosi (Aula & Heinonen 2002, 26). 
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Paikan on kyettävä osoittamaan olevansa kehittyvä ja innovatiivinen niin, että asukkaat kokevat 

paikan ylittävän lain vaatimat minimiehdot. Mainetyön voidaan ajatella ensiksi rakentavan seu-

dun tai paikan sisäistä mainetta eli paikan henkeä, jonka jälkeen voi kehittyä ulkoinen maine ja 

sen hallinta. Maine antaa eri sidosryhmille lupauksen seudun tai paikan tulevaisuudesta. Hyvä 

ulkoinen maine takaa seudulle tai paikalle mahdollisen kilpailuedun saavuttamisen. (Halonen 

2016, 199.) 
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3 Maalla on väliä 

Jokaisella asutulla paikalla maailmassa on jonkinlainen maine. Esimerkiksi tuotteiden Made in-

alkuperämaamerkintä rinnastaa eri maiden tuotteita hyvin samankaltaisin kriteerein: Saksassa 

valmistetut teknologiatuotteet ja Belgiassa valmistettu suklaa mielletään laadukkaiksi. (Anholt 

2007, 9‒10.) Maakuva, eli käsitys alkuperämaasta vaikuttaa tuotteen kaikkiin kerroksiin. Täysin 

samalla tuotteella voi olla paljon parempi ja laadukkaampi mielikuva, kun se on valmistettu Eu-

roopassa Aasian sijasta. (Karvonen 1999, 31.) Maakuva on siis osittain kokemusten ja käsitysten, 

osittain tunteiden ja vaikutelmien summa, joita ihmisellä on kyseisestä maasta (Moilanen & Rai-

nisto 2008, 15). 

Maakuva on melko sattumanvaraisesti muodostunut kokonaisuus kun taas maabrändi on koko-

naisuus, joka on muotoutunut tavoitteellisen toiminnan vaikuttamana (Moilanen & Rainisto 

2008, 15). Maakuvasta on mahdollista rakentaa maabrändi vaikuttamalla maakuvaan. Brändistä 

tulee brändi, kun tarpeeksi suuri ihmismäärä näkee ja kokee brändin keskenään yhtenevästi brän-

din keskeisten osien suhteen niin, että tavoiteltu brändi-identiteetti on tunnistettavissa. (Moila-

nen & Rainisto 2008, 16‒17.) Maabrändityössä on ensiarvoisen tärkeää, että maan kansalaiset 

tuntevat brändin omakseen (Maabrändivaltuuskunta 2010, 259). Brändityö ei ole sama asia kuin 

mainoskampanja sillä se on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii vuosien työtä vaatien sitoutumista 

ja yhteishenkeä kaikilta siihen osallistuvilta toimijoilta (Maabrändivaltuuskunta 2010, 263). 

Anholt (2007, 3) käyttää brändäykseen liittyviin toimintoihin yleistermiä ”competitive identity”, 

jolla hän pureutuu kansalliseen kilpailukykyyn globaalilla alueella. Anholtin mukaan alueiden, 

kuntien, maakuntien ja maiden brändäämisen aika on nyt. Syitä tähän on erittäin paljon. Esimer-

kiksi avoimet suhteet ja kasvava kiinnostus muita alueita kohtaan, kansainvälinen media joka kas-

vattaa tiedonnälkää ihmisten keskuudessa, kansainvälisen matkailun laskevat kustannukset, uu-

sien elämysten etsiminen, kilpailukyky, tarve luottaa alkuperämaa-merkintöihin, maahanmuutto 

ja halu viestiä alue- ja valtiorajojen yli ovat syitä panostaa maan tai paikan brändityöhön kansain-

välisellä tasolla alati kansainvälistyvässä maailmassa. Enää ei markkinoida vain tuotteita ja palve-

luita, vaan myös ideoita, vaikutuksia, kulttuureita, mainetta, luottamusta ja huomiota. Tavoit-

teena on saavuttaa paikalle selkeä, uskottava, houkutteleva, erottuva ja perusteellisesti suunni-

teltu visio, identiteetti ja strategia, jotka tuovat kilpailuetua paikalle. (Anholt 2007, 19–21.) 
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Kuva 5. Kilpailuidentiteetin hexagon-malli (Anholt 2007, 26). 

Anholtin hexagon-malli kilpailuidentiteetistä (kuva 5) kuvaa tarkoituksella tai tarkoituksettomasti 

luotua mainetta valtiosta kuuden kanavan kautta. Turismi ja sen promootio ovat näistä kuudesta 

kanavasta voimakkaimmin vaikuttavat tekijät maan brändityössä, sillä siihen panostetaan ylei-

sesti taloudellisesti eniten. (Anholt 2007, 25.) 

Brändit-osio käsittää maasta tai paikasta vietävät vientituotteet. Vientituotteet voivat vaikuttaa 

maineeseen yhtä voimakkaasti kuin turismiin käytetyt resurssit. Jotta maa, alue tai paikka voisi 

hyötyä vientituotteiden brändeistä, täytyy niiden alkuperämaa olla kuitenkin kuluttajien tiedossa 

erittäin tarkasti. (Anholt 2007, 25.) 

Poliittiset päätökset on yksi maineen kaksisuuntaisista kanavista (Anholt 2007, 25). Päätökset 

jotka tehdään muualla maailmassa, voivat ulottua vaikutuksiltaan myös Suomeen tai sitä kautta 

jopa Kainuuseen. Tilanne toimii myös toisinpäin, sillä Suomessa tai Kainuussa tehdyt päätökset 

voivat saada huomiota myös kansainvälisessä mediassa.   

Liiketoimintaan vaikuttavien sijoitusten pyrkimyksinä on saada investointeja sekä ulkomaista 

osaamista valtiolle esimerkiksi rekrytoimalla opiskelijoita ulkomailta. Hyötyä on myös ulkomais-

ten yritysten laajentamisesta maahan. (Anholt 2007, 25.) 
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Myös kulttuurilla ja yksittäisillä ihmisillä, yhteisöillä ja kansalla on vaikutusta valtion maineeseen. 

Urheilijat, taiteilijat, laulajat ja heidän kulttuurituotteensa voidaan nähdä maansa esikuvina ja 

tällä on vaikutusta myös maan maineeseen niin hyvässä kuin pahassa. Johtajat, maan media ja 

kansa yleensäkin edustavat maataan ulkomailla vieraillessaan, unohtamatta tapaa kohdella ulko-

maisia vieraita myös kotimaassa. (Anholt 2007, 25.) 

Kaikkia kuutta maineen kanavaa yhdistää se, että valtiolla on selkeä, uskottava ja positiivinen kä-

sitys siitä, mikä heidän maansa kaiken kaikkiaan on, mitä maa edustaa ja kuinka se onnistuu vie-

mään eteenpäin tavoittelemiaan asioita. Kilpailuidentiteettiä rakennetaan ja johdetaan sekä si-

säisesti että ulkoisesti ja onnistuakseen toimissaan kaikkien hexagon-osioiden tulee toimia yh-

dessä päästäkseen yhtenäiseen strategiaan maan kilpailuidentiteetin kasvattamiseksi. (Anholt 

2007, 26–27.) 

3.1 Suomi-brändi 

Suomen pohjoisesta sijainnista huolimatta myös Suomella ja suomalaisilla on muualla maailmassa 

tietynlainen maine ja tunnettuus. Maine on eräänlainen sulatusuuni, jonka sytytyspaloina toimi-

vat erilaiset mielikuvat, käsitykset, tiedot, kuvitelmat, mielipiteet ja myytit Suomesta ja suomalai-

suudesta. Vallitsevalla Suomi-kuvalla on merkittävä merkitys niin liike-elämän, turismin, kulttuu-

rin kuin politiikankin saralla. (Maabrändivaltuuskunta 2010, 253.) 

Matkailun edistämiskeskus (MEK) on linjannut neljä C:tä tarkentamaan Suomi-kuvan perusiden-

titeettiä turismin näkökulmasta: luotettava (credible), myönteisesti vastakohtainen (contrasting), 

luova (creative) ja rento tai viileä (cool). Näiden pohjalta on voitu luoda esimerkiksi Suomen mat-

kailuteemoja, kuten hiljaisuuden ja seikkailun yhdistäminen kontrastimaiseen tapaan. Esimerkiksi 

puhtaasta ja hiljaisesta luonnosta nauttiminen ja huikeat luontoaktiviteetit, kuten moottorikelk-

kailu tai huskysafarit tarjoavat kontrastia toisilleen. Myös kulttuurissamme on paljon erityislaa-

tuisia ja kansainvälisellä tasolla kiinnostavia tekijöitä, kuten joulupukki ja raskas metallimusiikki. 

(Maabrändivaltuuskunta 2010, 263–265.)  
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3.1.1 Suomi-kuva -tutkimus 

Tässä osiossa esitellään kaksi keskeistä Suomen maakuvaan ja Suomi–brändiin liittyvää tutkimus-

raporttia, joita hyödynnetään opinnäytetyössä sekundäärisenä aineistona. Suomen maabrändiä 

on kartoitettu Finland Promotion Boardin, Rainiston ja Moilasen voimin teoksessa Suomen 

maabrändin rakentaminen (2008). Teos on Suomi-kuva -tutkimuksen tutkimusraportti, jossa ker-

rotaan olemassa olevasta Suomi-kuvasta yhdentoista maan näkökulmasta. Teoksessa käsitellään 

myös aikaisempia tutkimuksia Suomi-kuvasta. Moilasen ja Rainiston tutkimusraportin tulosten 

tiivistelmä Suomen vahvuuksista ja kehitystarpeista esitellään taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tiivistelmä 11 maan vastauksista kysyttäessä Suomen vahvuuksia ja kehitystarpeita 

(Moilanen & Rainisto 2008, 147–148). 

Rainiston ja Moilasen (2008) tutkimusraportin tuloksissa on huomattavissa vastauksen luontopai-

notteisuus. Alueena Suomi mielletään turvalliseksi ja rauhalliseksi maaksi, jolla on hyvä koulutus-

järjestelmä ja korkea teknologia. Alueena Lappi korostuu. Kuten taulukon 1 (yllä) tuloksistakin on 

huomattavissa, Suomen kehityskohteet sen sijaan painottuvat hyvin pitkälti tunnettuuden ja jul-

kisuuden lisäämiseen. 
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Sekundääriaineistona Moilasen ja Rainiston tutkimuksessa (2008) käytettiin muun muassa Mat-

kailun edistämiskeskuksen haastattelututkimusta vuodelta 2001, jonka tuloksista käy ilmi Suomi-

kuvan olleen tuolloin tutkimukseen osallistuneissa maissa yleisesti luontopainotteinen, talvisiin 

olosuhteisiin ja pohjoisuuteen keskittyvä. Kylmyys, Helsinki, sauna, järvet, metsät sekä ystävät 

liitettiin vastauksissa keskeisesti Suomi-kuvaan. Kaiken kaikkiaan vastaajilla on ollut vaikeaa ku-

vata Suomea ja Suomi onkin ollut verrattain melko tuntematon maa, jolla on heikko profiili ja 

hiljainen kansa. Maalta on puuttunut vastaajien mukaan ”se jokin” erityisprofiili. (Moilanen & Rai-

nisto 2008, 91, 96.) 

3.1.2 Maabrändiraportti 

Maabrändivaltuuskunta käsittelee (2010) Maabrändiraportissaan Suomi-brändin keskeisiä ele-

menttejä. Raportti antaa tiiviin tietoiskun siitä, mitä tarjottavaa Suomella on muulle maailmalle 

vahvuuksineen, mitkä ovat sen onnen ja potentiaalisen menestyksen muruset ja kuinka haastei-

siin vastataan niin ulkoisesti kuin sisäisestikin eri tehtävien muodossa. 

 

Kuva 6. Suomi-kuvan kolme pääteemaa (Maabrändivaltuuskunta 2010). 

Maabrändivaltuuskunta on lähestynyt Suomi-brändiä kolmen pääteeman avulla, joita ovat toimi-

vuus, luonto ja koulutus (kuva 6) (Maabrändivaltuuskunta 2010, 5). Nämä kolme pääteemaa on 
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asetettu vastaamaan tavoitemielikuvaa Suomesta. Suomi halutaan maabrändiraportin mukaan 

nähdä maana, jossa ongelmat ratkaistaan eri tehtävien avulla niin globaalilla, kansallisella kuin 

yksilötasollakin. Tavoitemielikuvalla ei ole tarkoitus luoda ihanteellista ja taianomaista kuvaa Suo-

mesta, vaan esittää niitä tekijöitä, joista Suomi tunnetaan, mutta esitellä nämä tekijät uudella 

nykyaikaan soveltuvalla tavalla. (Maabrändivaltuuskunta 2010, 27.) 

 

Kuva 7. Hexagon-kuvio Suomen maakuvaan keskeisistä osatekijöistä Maabrändiraporttia (2010) 

ja Anholtin (2007) hexagon-mallia mukaillen. 

Kuvassa 7 on esitelty Anholtin hexagon-mallia mukaillen Maabrändivaltuuskunnan loppuraportin 

kiteytys keskeisistä Suomi-kuvan osatekijöistä. Maakuvan ydin lepää koulutuksen, luonnon ja toi-

mivuuden keskeisessä symbioosissa, jotka voidaan nähdä useassa eri toimintaympäristössä. 

Koulutusta pidetään kenties tärkeimpänä Suomi-kuvan tekijänä. Perusopetus, kansanvalistus ja 

korkeakoulutus ovat koulutuksen ydin, jota monipuolinen harrastetoiminta tukee myös vapaa-

ajalla. Koulutuksessa korostetaan yksilöä, jatkuvaa oppimista sekä oppimismyönteistä ilmapiiriä. 

Suomi on tilastojen ja rekistereiden maa, jossa lähes asiasta kuin asiasta on olemassa edes jon-

kinlaista tilastotietoa, mikä puolestaan edesauttaa tiedon lisäämistä ja vapaata informaatiota. 

Opettajilla on suuri rooli koulutuksen suhteen: koulutuksen parissa työskentelevillä opettajilla on 

motivaatiota ja taitoa opettaa.  
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Luonto yhdistetään Suomeen niin ulkomaisin kuin suomalaisinkin silmin. Jokamiehenoikeudet, 

puhtaus, hanasta suoraan saatava juomakelpoinen ja raikas vesi sekä luonnon tarjoama super-

ruoka, kuten marjat, sienet, kala ja riista ovat suuresti maakuvaan identifioituja tekijöitä. Suoma-

laiset kokevat luontosuhteen tärkeäksi: luontoon on päästävä helposti ja nopeasti. Luonnon tar-

joama hiljaisuus on Suomen maakuvan osa-alue, josta suurkaupunkien metropoleissa voi vain 

haaveilla. Näiden lisäksi Suomen ammattitaitoinen panostus ympäristötutkimukseen ja luonnon-

varojen kestävään kehitykseen koetaan osana maan kärkitekijöitä. 

Maabrändiraportissa (2010) toimiva Suomen yhteiskunta koetaan avoimena, tasa-arvoisena ja 

hierarkkisesti järjestäytymättömänä maana. Suomen maakuvassa korostetaan maassa vallitsevaa 

ihmisoikeuksien arvoa, jossa asioita johdetaan demokraattisella otteella. Suomalaisissa korostuu 

talkoo-henkisyys: puhalletaan yhteen hiileen ja halutaan ajaa asioita eteenpäin yhdessä.  Lisäksi 

Suomessa on runsas kirjo kolmannen sektorin yhdistys- ja järjestötoimintaa ajavia yhdistyksiä ja 

järjestöjä jotka vapaaehtoistyöllään tarjoavat erilaisia palveluja kansalaisille. 

Jöröt ja vähäpuheiset suomalaiset saavat eri merkityksen Maabrändiraportissa (2010). Suomi on 

maa, jossa ihmiset ovat onnellisia. Syitä tähän lienee paljon. Suomalaisten välillä vallitsee luotta-

mus päättäjiä kuin toisia ihmisiäkin kohtaan ja asioita pyritään luomaan itse käsin. Vaikka suoma-

lainen ei olisikaan juhlien sosiaalisin ja avoin ihminen, neuvotella osataan. Neuvottelutaidot ovat 

jopa Nobelin rauhanpalkinnon arvoisia, kuten Martti Ahtisaarikin sen todisti. Suomi ja suomalai-

set ovat keräilykulttuurin heimolaisia, jossa tarvittavat raaka-aineet hankitaan itse joko luonnosta 

tai rakentaen ne. Historiassa Suomi oli köyhä maa, jossa oli tultava toimeen sillä mitä oli. Kyseinen 

niukkuus on iskostunut suomalaisuuteen, vaikka niistä ajoista onkin jo päästy eteenpäin. Suoma-

laiset eivät haaveile kuuta taivaalta, vaan tyytyvät vähään. Tämä lienee yksi syy suomalaisten on-

nellisuuteen. Suomi-kuvaa siivittää myös perinteinen, suomalainen sisu: periksi ei anneta, vaikka 

mikä tulisi. (Maabrändivaltuuskunta 2010.) Myös Suomessa asuva kanadalainen juristi, liikemies 

ja kirjailija André Noël Chaker kuvaa suomalaisen sisun olevan yksi suomalaisen menestymisen 

avaintekijä, joka on heijastunut kautta aikain niin sodassa, liike-elämässä kuin urheilussakin (Cha-

ker 2011). 

Maabrändiraportti (2010) käsittää Suomen innovaatioiden, korkean teknologian ja designin 

maana. Raportin mukaan suomalaisilla tuotteilla on globaalisti hyvä maine ja tuotteet koetaan 

kestävinä ja luotettavina. Esimerkiksi Country Brand Index 2009 -tutkimuksessa suomalaisten 

tuotteiden maine miellettiin sijalle neljä, edellään Japani, Yhdysvallat ja Saksa. (Maabrändival-

tuuskunta 2010, 61.) Design ja suomalainen muotoilusuunnittelu ovat tasa-arvoista, edullista ja 

arkipäiväiseen elämään soveltuvaa. Tuotteen elinkaari on suunniteltu alusta loppuun huolellisesti 
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ja huolto- ja korjauspalvelut takaavat suomalaisen tuotteen pitkän eliniän. Liike-elämän menes-

tystuotteita ovat muun muassa kännykät, paperikoneet ja ruostumaton teräs sekä erilaiset inno-

vaatiot kuten astiankuivauskaappi, pyykkilaituri, kolmikanta ja talkoot. (Maabrändivaltuuskunta 

2010, 89.) 

Maabrändivaltuuskunnan Maabrändiraportissa (2010) käsitellään myös Suomen keskeisiä haas-

teita. Suomi on maailmanlaajuisessa mittakaavassa pieni maa ja siksi Suomella on erityisen vaa-

tiva rooli vahvuuksiensa viestimisessä muun maailman tietoisuuteen. Välittömän vaikutuspiirin 

ulkopuolella Suomi on melko tuntematon maa ja siksi Suomi-kuvaa tulisi viedä ronskin ottein ul-

komaille. Suomi-kuvan eteenpäin viemisessä tulisi panostaa markkinointi- ja viestintätaitojen ke-

hittämiseen. Myöskään maailmanlaajuisesti tunnettuja suomalaisia ei ole kovinkaan paljon, jotka 

olisivat osaltaan vaikuttamassa Suomen viestintään ja markkinointiin. Suomen etuna on kuulua 

suurempaan kokonaisuuteen nimeltään Pohjoismaat, mutta kuten Anholt (Maabrändiraportti 

2010) toteaa, ”vähän kuin ruotsalaiset”-ajattelumalliin ei nöyrien suomalaistenkaan kannata tyy-

tyä.  

Globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos koskettavat jokaista maata ja maanosaa. Maiden tulisi 

kiinnittää entistä enemmän huomiota ympäristökäyttäytymiseensä. Suomi on luonnonvarojen ja 

energian suuri kuluttajamaa ja siksi tulisikin kiinnittää huomiota entistä kestävämmän yhteiskun-

nan rakentamiseen. Niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden hankinnoissa tulisi painot-

taa kestävyyttä ja huollettavuutta, jotta energiakustannukset saadaan kuriin saavuttaen kestävä 

tapa elää Suomessa. (Maabrändivaltuuskunta 2010, 107, 173.) Luonnon rajalliset resurssit ovat 

myös haaste Suomelle ja sen suojeluun tulee kiinnittää huomiota myös Suomessa. Esimerkiksi 

kaupungistumisen myötä kansalaisten tarpeet luontoa kohtaan kasvavat muun muassa tervey-

dellisistä syistä kun saasteet kuormittavat kaupungeissa asuvien elämää. (Maabrändivaltuus-

kunta 2010, 175.) 

Kuten aikaisemmin mainittiin, laadukas koulutusjärjestelmä on yksi Suomen maineen ja maaku-

van kärkitekijöitä, mutta tällä on myös kääntöpuolensa. Suomessa on verrattain paljon, noin 40 

000 16–24-vuotiasta syrjäytynyttä tai syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta, joita ei löydy työelä-

mästä, opiskelemasta tai suorittamasta asepalvelusta. Haasteena on saada näistä nuorista koppi 

ja auttaa heitä pääsemään jaloilleen. Toinen haaste koulutuksen suhteen on se, että perusteelli-

sen koulutuspohjan saaneille oppilaille ei ole riittävän paljon kouluttautumismahdollisuuksia lu-

kioiden ja korkeakoulujen valikoimassa ja näin jää hyödyntämättä valtava määrä potentiaalia, 

jotta näistä taitavista oppilaista voisi tulla maailmanlaajuisesti tunnettuja ammattilaisia omalla 

alallaan. (Maabrändivaltuuskunta 2010, 208, 220.) 
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3.2 Paikan brändityön prosessi 

Ihmiset elävät eri alueilla ja erilaisissa ympäristöissä. Yksilöt ovat luonnollisesti sitoutuneet toimi-

maan tietyllä alueella niin arkielämässä kuin juhlapyhinäkin. Sitouttavana tekijänä alueella voi olla 

esimerkiksi työ tai läheiset vuorovaikutukselliset kontaktit, joihin on muodostunut esimerkiksi 

tunne- tai talousside. Tässä toimintaympäristössä yksilöitä yhdistää myös alueidentiteetti, joka 

käsittää yhteiset päämäärät ja historiallisesti ajasta toiseen periytyneet tavat, ihanteet ja koke-

mukset. Side kotiseutuun on monikerroksellinen, jossa yksilöistä muodostuu yhteisöjä ja yhtei-

söistä alueita ja maita sekä maanosia. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa banaaniviljelijä voi kokea sa-

maistuvansa kainuulaiseen viljanviljelijään, jolloin kyse on eurooppalaisesta identiteetistä.  Aluei-

den hallinnolliset ja maantieteelliset rajat määrittelevät pitkälti alueiden identiteetin, mutta yh-

teisöt voivat muodostua myös näistä riippumattomista tekijöistä esimerkiksi kielten, murteiden 

tai elintapojen perusteella. (Löytönen & Kolbe 1999, 278–279.)  

Baker (2012) käsittelee paikkamarkkinointiin liittyvässä teoksessaan seitsemää keskeistä vaihetta, 

joiden avulla rakennetaan paikan brändityön keskeinen prosessi (kuva 8). 

 

Kuva 8. Brändityön prosessissa on seitsemän vaihetta (Baker 2012, 88). 
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Paikan brändityö alkaa arviosta (assessment), jossa selvitetään paikan brändin sen hetkinen tila. 

Mitä paikasta ajatellaan niin sisältä kuin ulkoa päin, mitä paikka haluaa olla ja mitä paikan brändi 

tulee todennäköisesti olemaan, ovat keskeisiä kysymyksiä brändityön alkaessa. (Baker 2012, 91.) 

Brändin nykytilan kartoittamisen jälkeen saatuja tuloksia hyödynnetään realistisen brändikuvan 

kokoamiseksi (analysis and advantage). Tässä vaiheessa tarkastellaan tekijöitä, joita brändityössä 

tulisi saavuttaa ja pohditaan kilpailuetuja, joita paikalla on verrattuna muihin. Tärkeää on selvittää 

asiakkaiden tarpeet, paikan olemassa olevat vahvuudet ja kilpailijoiden vahvuudet. (Baker 2012, 

105–106.) 

Kolmannen vaiheen keskiönä on brändiarkkitehtuuri (architecture and alignment). Brändiarkki-

tehtuuri määrittelee brändille sen keskeiset suhteet ja rakenteen ja se linkittää paikalliset toimijat 

toisiinsa. Tavoitteena on saavuttaa tila, jossa kaikki brändin alle kuuluvat toimijat jakavat saman-

laisia piirteitä ja ominaisuuksia yhtenäisen brändin luomiseksi vastaamaan kohderyhmään kuulu-

vien asiakkaiden kysyntää. Brändiarkkitehtuuri onkin vahvimmillaan silloin, kun se yhdistää paik-

koja ja vipuvoimia yhteisen voiman muodostamiseksi niin, että brändin ydintekijät pysyvät toi-

minnassa mukana. (Baker 2012, 129.) 

Brändiarkkitehtuurin rakentamisen jälkeen keskitytään paikan brändin artikulointiin (articulate) 

eli visuaalisen ja verbaalisen ilmeen muodostamiseen. Tässä osiossa annetaan tilaa innovatiivi-

suudelle ja luovuudelle. Nimi on voimakkain näkyvä osa paikan identiteettiä: se on ensimmäinen 

muistettava asia paikasta ja se kertoo mahdolliset assosiaatiot ja viittaukset. Paikalle suunnitel-

laan myös logo ja napakka iskulause. Visuaaliseen ilmeeseen tulee panostaa, sillä se on yleensä 

näkyvin osa brändiä, jossa jopa väreillä ja fonteilla on omat merkityksensä. (Baker 2012,135–154.) 

Kun brändin arkkitehtuuri on saanut visuaalisen ja verbaalisen ilmeen, on aika siirtää suunnitel-

mat käytäntöön. Prosessin viides vaihe, aktivointi (activation) vie brändin identiteettiä eteenpäin 

aktiivisesti eri alustojen ja kanavien kautta. Tärkeimmät ja hyödyllisimmät edut brändistä saa sil-

loin, kun se herättää asiakkaissa tunnereaktioita. Sen sijaan, että keskityttäisiin kertomaan paikan 

keskeisimpiä käyntikohteita ja kiintopisteitä, paikan tulisi tuoda markkinoinnissaan esiin houkut-

televasti paikan todellista elämää tarjoten elämyksiä, tarinoita ja kuvamateriaalia niin, että asia-

kas voi mielikuviensa avulla siirtää itsensä kyseiseen paikkaan ja kuvitella olevansa osa sitä. (Baker 

2012, 155–156.) 

Suuret mainoskampanjat ja rahallinen panostus markkinointiin eivät takaa paikan brändityön on-

nistumista. Raha ei suoranaisesti korreloi syy-seuraus-suhteessa paikan menestymistä ja hyvää 
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mainetta, vaikka sitäkin markkinoinnissa tarvitaan. Markkinointia ja viestintää esiintyy niin leh-

dissä, televisiossa, radiossa, mobiilisovelluksissa, internetissä, esitteissä kuin tuotteissakin. Kau-

pallinen markkinointi painetussa ja digitaalisessa mediassa on kuitenkin menettänyt luottamus-

taan ja asiakkaat luottavat enemmän puskaradioihin ja jakavat kokemuksiaan toisilleen niin kas-

vokkain kuin mediankin välityksellä. Markkinoinnissa tuleekin panostaa laajuuden sijasta laatuun, 

jossa materiaalit ovat huolella valmisteltuja ja asiakaslähtöisesti toteutettuja. (Baker 2012, 156–

164.) 

Ilman sitoutuneita sidosryhmiä ei ole brändiäkään. Sidosryhmät onkin otettava osallisiksi brändin 

suunnitteluvaiheessa motivoiden heitä, jotta sidosryhmäläiset löytävät sisältään uskon ja luotta-

muksen brändin rakentamiselle. Mukaan otetaan niin yksilöitä kuin organisaatioitakin tukemaan 

uskottavan, tunteita herättävän ja realistisen brändikuvan rakentamisessa. Mukana tulisi olla ai-

nakin paikallinen hallinto, markkinointitoimisto, kaupallinen edustus ja matkailupalvelujen tuot-

taja, mutta muitakin toimijoita tarvitaan. Poliitikoilla, urheilijoilla, yritysjohtajilla ja julkisuuden 

henkilöillä on vaikutusta suoranaisesti paikan maineeseen ja siitä syntyviin mielikuviin sekä posi-

tiivisesti että negatiivisesti. Tärkeimpiä brändilähettiläitä ovat kuitenkin paikan entiset ja nykyiset 

asukkaat, jotka vievät viestejä alueesta eteenpäin useiden kanavien kautta ja vaikuttavat näin 

muiden ihmisten käsityksiin paikasta. (Baker 2012, 175–177, 182.) 

Jotta brändistrategia toteutuisi halutulla tavalla ja brändiin syntyisi luottamus, tarvitaan brändin 

esiin tuomista brändin etuja ajavin tavoin. Näin ollen syntyy hyvän kehä, jossa brändillä on vaiku-

tusta toimijoiden käyttäytymiseen ja esiintymiseen tukien brändistrategiaa. Brändi rakennetaan-

kin hiljalleen pitkällä aikavälillä suunnittelusta brändin julkistukseen ja jatkuvaan kehittämiseen. 

(Baker 2012, 178–182.) 

Viimeinen vaihe paikan brändin rakentamisprosessin kehässä ovat teot ja niiden jälkipuinnit (ac-

tion and afterward) ja tämä viimeinen vaihe johtaa kehän jatkumona ensimmäiseen vaiheeseen. 

Pysyäkseen pinnalla paikan brändin täytyy pysyä kehityksessä mukana. Brändi on olemassa ja se 

täytyy pitää houkuttelevana läpi aikojen jotta paikka säilyisi potentiaalisten kävijöiden mielessä 

ja tietoisuudessa myöhemminkin. Uusia tutkimuksia, kampanjoita ja muutoksia visuaaliseen il-

meeseen on tarpeen tehdä, jotta tiedetään asiakkaiden mieltymykset ja muuttuvat tarpeet. Näin 

saadaan jatkumo, jossa brändi elää eri aikakausina päivittyen vastaamaan kyseistä aikaa ja sen 

hetken vallitsevia elintapoja. (Baker 2012, 185–191.) 
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4 Kainuun mielikuvatutkimukset 

Kainuu on Pohjois-Suomessa sijaitseva maakunta, jossa asuu yhteensä noin 74 000 ihmistä. Kai-

nuun maakuntakeskus on Kajaani, joka on noin 37 000 asukkaan kaupunki Kainuun eteläosassa. 

(Kainuun liitto. Tietopalvelut. Tilastot ja ennakointitieto.) Muita Kainuuseen kuuluvia kuntia ovat 

Kuhmo (kaupunki), Sotkamo, Ristijärvi, Paltamo, Hyrynsalmi, Puolanka ja Suomussalmi. Kainuu on 

metsä-, järvi- ja vaaramaisemien maakunta, jossa puhutaan Kainuun murretta. Ilmari Kiannon sa-

noittama ja Oskar Merikannon säveltämä Nälkämaan laulu on ehkäpä tunnetuimpia maakunta-

lauluja Suomessa ja sitä lauletaankin Kainuussa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä 

paljon. Tässä osiossa esitellään kaksi keskeistä Kainuun mielikuvatutkimusta, joita hyödynnetään 

opinnäytetyössä sekundäärisenä aineistona sekä kainuulaisista toimijoista koostuvan mainetii-

min vastausten koonti Kainuun kärkiviejistä. 

4.1 Kainuun maakuntakuvatutkimus 

Suomalaisten käsityksiä ja mielikuvia Kainuusta on selvitetty erilaisin tutkimuksin. Tuoreimpiin 

tutkimuksiin kuuluu Taloustutkimus Oy:n toteuttama Kainuun maakuntakuvatutkimus vuodelta 

2017, jossa haastateltiin reilua tuhatta Manner-Suomessa asuvaa 18–79 –vuotiasta suomalaista 

(Taloustutkimus Oy 2017.) 

Tutkimustulosten mukaan suomalaiset tuntevat Kainuun heikosti. Positiivista on, että suurim-

malla osalla kokonaiskäsitys Kainuusta on kuitenkin myönteinen. Kainuuseen miellettävissä asi-

oissa puhdas luonto korostuu erityisesti. Muita Kainuuseen rinnastettavia positiivisia asioita ovat 

Kajaani, Vuokatti, Kainuun Prikaati, ihmisten iloisuus ja myönteisyys sekä kaivokset, turvallinen 

ympäristö ja puhtaat elintarvikkeet metsäneläimineen. Negatiivisesti rinnastettavia asioita ovat 

syrjäinen sijainti, huono taloudellinen tilanne ja työttömyys. (Taloustutkimus Oy 2017.) 

Kainuuta pidetään metsätalouden ja matkailun maakuntana, jossa on kaivostoimintaa ja maata-

loutta. Kainuu mielletään hiljaiseksi ja rauhalliseksi paikaksi jossa on kauniit maisemat ja paikal-

liskulttuuria. Kainuun mielikuva luonnosta koetaan myös harrastusmahdollisuuksien yhteydessä: 

retkeily- ja vaellusmahdollisuudet sekä hiihto kytkeytyvät vastauksissa Kainuuseen. (Taloustutki-

mus Oy 2017.) 
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Noin viidesosa vastaajista ei ole koskaan käynyt Kainuussa. Mielikuvissa Kainuuta ei pidetä kan-

sainvälisenä maakuntana, kuten ei myöskään asuin-, opiskelu- tai työpaikkamaakuntanakaan. 

Matkailukohteena Kainuu tosin kiinnostaa paljon. Mielikuvien syntymiseen ovat enimmissä mää-

rin vaikuttaneet omakohtaiset kokemukset, media (lehdet, radio ja tv) sekä tuttavat ja sukulaiset. 

Vähiten mielikuviin ovat vaikuttaneet online-verkkosivut ja sosiaalinen media. (Taloustutkimus 

Oy 2017.) 

4.2 Maakuntapuntari 2017 

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) tuo esiin maakuntiin kohdistuvassa tutkimuksessaan Maa-

kuntapuntari 2017 (2016–2017) maakuntien alueellista identiteettiä sekä itsehallintoa, kehitys-

näkymiä, päättäjin kohdistuvaa luottamusta, maakunta- ja soteuudistuksen mahdollisia seurauk-

sia sekä maakunnallisia menestystekijöitä ja tulevaisuuden tehtäviä. Tutkimuksesta on laadittu 

loppuraportit maakunnittain. (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016–2017.) 

Tutkimustulosten mukaan Kainuun maakunnan asukkaat samaistuvat tunnetasolla omaan maa-

kuntaansa melko vahvasti. Merkittävin alueellisen samaistumisen kohde on Suomi ja toiseksi mer-

kittävin kotikunta. Kainuun asukkaiden samaistuminen maakuntaan ja kotikuntaan on vahvem-

paa kuin keskimäärin koko maassa. (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016–2017.) 

Keskeisimmiksi asioiksi Kainuun maakunnallisen identiteetin kannalta vastaajat kokevat luonnon, 

maisemat ja rakennukset. Tärkeiksi asioiksi koetaan myös omaleimainen kulttuuri kuten murre 

sekä maakunnan historia ja perinteet. Lähes missään muussa maakunnassa ei koeta niin paljon 

painoarvoa edellä mainituille asioille, jotka nousevat Kainuussa ylitse muiden. (Kunnallisalan ke-

hittämissäätiö 2016–2017.) Tämä kuvastaa sellaista kainuulaisten suhdetta luontoon, jollaista ei 

muilla maakunnilla ole. Sen sijaan identiteetin kannalta tärkeiksi asioiksi ei koeta maakunnallista 

vahvaa mediaa eikä veturikaupunkeja kuten ei myöskään asukkaiden menestystä kilpaurheilussa, 

tieteissä kuin taiteissakaan (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016–2017.) 

Tulevaisuuden osalta odotetaan vetovoimaa matkailussa, energiatehokkuutta ja luonnonvarojen 

kestävää käyttöä sekä kansainvälistyvää Kainuuta. Tulevaisuudessa nähdään myös työpaikkojen 

lisääntyvän ja tämä onkin jo alkanut pikkuhiljaa käydä toteen. Tulevaisuuden huolenaiheina sen 

sijaan ovat huonot liikenneyhteydet, terveys- ja sosiaalipalvelut, koulutusmahdollisuudet, maa-



24 

kunnan ja kuntien taloustilanne sekä yritystoiminta ja asukkaiden elinolot. Myös päättäjiin koh-

distuva luottamus on heikkoa niin Euroopan unionin, valtion, maakunnan kuin kotikunnankin ta-

solla. (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016–2017.) 

Kainuun menestystekijät tulevaisuudessa kohdistuvat vastaajien mielestä pienten- ja keskisuur-

ten yritysten pysymiseen alueella ja yrittäjyyden edistämiseen, hyviin palveluihin, toimiviin liiken-

neyhteyksiin ja maaseudun elinvoimaan. Vähiten tärkeinä pidetään työvoiman edullista hintaa ja 

korkeaa osaamista. (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016–2017.) Tämä kuvastaa koettua tarvetta 

työvoimalle: lähtökohtaisesti alueelle on tärkeää saada työvoimaa ilman suurempia kriteerejä 

työntekijöitä kohtaan.  

Maakunnan tärkeimmiksi tehtäviksi vuodesta 2019 eteenpäin vastaajat eivät koe maakunnallisen 

identiteetin ja elinvoiman edistämisen vaan peruspalvelut kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen sekä alueen elinkeinojen kehittämisen. (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016–

2017.) Ristiriitaista vastauksissa on se, että joukkoliikenne koetaan yhtenä Kainuun tulevaisuuden 

menestystekijänä, mutta siihen ei nähdä tarvetta panostaa, vaan sen nähdään muuttuvan päin-

vastoin huonompaan suuntaan. 

4.3 Kainuun mainetiimin näkemys kärkiviejistä 

Tekijän laatimaa sanapilveä (kuva 9) hyödynnettiin myös sekundääriaineistossa, sillä se liittyy tut-

kittavaan asiaan. Sanapilveen on kerätty maakunnallisista toimijoista koostuvan mainetiimin kes-

keisiä käsityksiä Kainuun kärkiviejistä, eli kohokohdista Kainuun maineen kannalta. Sanapilvi on 

koottu mainetiimin sähköpostivastauksista sekä suullisesti käydyn palaverin perusteella alku-

vuonna 2018. 



25 

 

Kuva 9. Sanapilvi Kainuun mainetiimin Kainuun TOP 10  -listauksista. 

Sanapilvi kiteyttää vastaajien näkemykset Kainuun kohokohdista. Maantieteellisistä alueista ja 

paikoista erityisesti Hossa sekä Oulujärvi ja muut vesistöt yleensäkin korostuvat. Hossan voi miel-

tää myös kulttuurillisesti merkittäväksi kohteeksi Kamarimusiikki-tapahtuman ohessa. Peliala 

koetaan vastaajien keskuudessa yhtenä merkittävänä tekijänä. Abstrakteista asioista nousevat 

esiin vuodenajat ja hiljaisuus sekä ihmisten sitkeys. Myös rauhallisuus, turvallisuus ja kulttuuri 

koetaan tärkeinä Kainuun tekijöinä. 
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5 Tutkimus kainuulaisten toimijoiden Kainuu-kuvasta 

Tämä osio käsittelee opinnäytetyössä käytettyä tutkimusmenetelmää ja tiedonkeruuta. Opinnäy-

tetyö on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusmenetelmänä on 

käytetty fokusryhmähaastattelua.  

5.1  Laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä pohjautuu todellisen elämän kuvaamiseen, 

jonka pyrkimyksenä on tutkia kohdetta kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen lähtökoh-

tana on tiedon hankinta luonnollisessa tilanteessa, jossa tiedon ja aineiston lähteinä toimivat ih-

miset esimerkiksi haastattelemalla heitä. Myös tutkijan roolilla on merkitystä, sillä hän luo tilan-

teesta havaintoja ja muistiinpanoja käytyjen keskustelujen perusteella. Laadullisen tutkimuksen 

pyrkimyksenä on aineiston yksityiskohtainen tarkastelu, eikä niinkään olemassa olevan hypotee-

sin tai teorian testaaminen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164.)  Esimerkiksi ryhmäkes-

kustelussa tilannetta voi säädellä keskustelun eteneminen johonkin syvempään teemaan ilman 

että tutkijalla on vaikutusta tähän. Laadullisen tutkimuksen erityispiirteenä onkin se, että sen pyr-

kimyksenä ei ole yksioikoisen totuuden löytäminen tutkittavan asian suhteen, vaan yksittäisten 

ihmisten syvälliset tulkinnat, joiden perusteella voidaan luoda tutkimuksessa malleja, toiminta-

periaatteita, tietoja ja kuvauksia tutkittavaan asiaan liittyen (Vilkka 2015, 120). 

Kuten muissakin tutkimusmenetelmissä, myös laadullista tutkimusta toteutettaessa hyödynne-

tään kyseiselle tutkimustavalle ominaisia tapoja kerätä aineistoa. Laadullisessa tutkimuksessa 

hyödynnetään aineiston hankinnassa tapoja, joissa tutkittavat ja heidän näkökulmansa pääsevät 

esille parhaiten. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi teemahaastattelut, osallistuva havainnointi sekä 

ryhmähaastattelu, jota tässäkin opinnäytetyössä on hyödynnetty. Ryhmähaastatteluun valittava 

joukko on valittu tutkittavaan asiaan tai ilmiöön perustuen, eikä tällöin hyödynnetä satunnais-

otoksen menetelmää haastateltavien valinnassa. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.)   

Kuten aikaisemmin mainittiin, tutkija ei voi määritellä tutkimusta liian tarkkaan ennen sen toteut-

tamista, sillä se muovautuu tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi ym. 2009, 164). Esimerkiksi ryhmä-

haastattelututkimusta toteutettaessa vastaukset voivat johtaa ennalta määräämättömään aihee-

seen ja syvempään tarkasteluun. Tutkijan on toki pidettävä keskustelu tutkittavassa asiassa ja tar-

vittaessa pyytää palaamaan aiheeseen. Keskustelu etenee kuitenkin tutkittavien keskustelujen ja 
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näkökulmien pohjalta ja tutkimus tulisikin toteuttaa joustavasti. Myös tutkimussuunnitelmaa voi 

joutua muuttamaan olosuhteiden mukaan. Tärkeää on, että kaikkia tapauksia tutkitaan ainutlaa-

tuisina, jolloin myös aineisto on sen mukainen. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.)   

Tutkimusmenetelmä valikoituu tutkittavan asian, tutkimusongelman ja -kysymysten perusteella. 

Sitä ei siis päätä tutkija itse, vaan menetelmä valikoituu tutkimuksen sisällön perusteella. Tutki-

musmenetelmän ja tutkimusaineiston keräämisen tapaan vaikuttavat myös tutkimusongelman ja 

-kysymysten muoto. Laadullinen tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin mitä ja miten, vaikkakin 

myös kysymykseen miksi voidaan etsiä myös vastauksia laadullista tutkimustapaa hyödyntäen. 

(Vilkka 2015, 68‒70.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen lähestymistapana on käytetty laadullista tutkimusta, jossa tie-

donkeruutapana on käytetty fokusryhmähaastattelua eli ryhmäkeskustelua. Fokusryhmähaastat-

telu koostuu yleensä 6-12 henkilöstä ja tämän tyyppisen haastattelun etuna on muun muassa sen 

dynaaminen vuorovaikutus (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 111). Dynaamisuus soveltuu hy-

vin opinnäytetyön tutkimusotteeseen, sillä aiheen rajausta ei haluttu tehdä liian tiukaksi vaan 

tutkittavan asian näkökulmasta osallistujien keskustelu pystyi viemään käsiteltäviä asioita syvem-

mälle tasolle kuin yksilöhaastatteluissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin teemoja sekä teemoittain 

järjesteltyjä kysymyksiä. 

Fokusryhmätutkimuksessa selvitetään ensin ryhmäkeskustelun tavoitteet siitä, mitä keskustelulla 

on tarkoitus saavuttaa (Ojasalo ym. 2014, 112). Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa pyrittiin sel-

vittämään keskustelun kautta kainuulaisten toimijoiden näkemyksiä moderaattorin esittämiin ai-

healueisiin ja kysymyksiin. Tutkimusongelmana oli selvittää kainuulaisten toimijoiden käsityksiä 

siitä, mitkä ovat Kainuu-kuvan keskeiset tekijät ja verrata näitä asioita vallitsevaan Suomi-kuvaan 

ja -brändiin saadakseen selville, mitkä tekijät yhdistävät ja mitkä erottavat Kainuu- ja Suomi-kuvaa 

toisistaan. Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää Kainuu-kuvaan liittyviä elementtejä jotka tuke-

vat Suomen maabrändiä sekä löytää maabrändin ja Kainuun välisiä keskeisiä eroja. 

Tutkijan valitessa haastateltavia on tarpeen pitää mielessä se, mitä ollaan tutkimassa. Haastatel-

tavia valitessa on syytä valita sellaiset henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta asiasta esimer-

kiksi asiantuntijuuden tai kokemusten perusteella. (Vilkka 2015, 135.) Tutkittavilla tulee olla riit-

tävästi informaatiota tutkimuksesta ja sen tarkoituksista ennen heidän päätöstään osallistua tut-

kimukseen. Tutkimuseettisesti tutkittavien osallistuminen tutkimukseen täytyy perustua vapaa-

ehtoisuuteen, mikä mahdollistaa tutkimuksen keskeyttämisen myös tutkimuksen aikana. Vapaa-

ehtoisuudesta tulee antaa tietoa osallistujille. (Kuula 2006, 106.) 
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Tavoitteiden määrittämisen jälkeen määritellään haastatteluun sopivat henkilöt sekä tehdään ar-

vio, millaisista ihmisistä olisi hyötyä tutkimuksen kannalta osallistua keskusteluun. Lisäksi täytyy 

pohtia henkilöiden soveltuvuutta keskustella tutkimusaiheesta muiden osallistujien kanssa ja 

määritellä kutsuttavien perusteet. Valintojen jälkeen pidetään keskustelu, joka yleensä nauhoite-

taan ja litteroidaan jälkikäteen tutkittavaan muotoon. Lopuksi tutkija työstää tulkintansa aineis-

tosta. (Ojasalo ym. 2014, 112.) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tiedonhankinnassa puolistrukturoitua haastattelua. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kysymykset on laadittu ennakkoon, mutta niiden tarkat sanamuodot ja 

järjestys voivat vaihdella tutkimuksen edetessä. Myös etukäteen laaditut, mutta soveltumatto-

mat kysymykset voi pudottaa pois kysymysten joukosta ja tarvittaessa kysyä jotakin muuta aihee-

seen liittyvää. (Ojasalo ym. 2014, 108.) Tämän työn ryhmäkeskustelutilaisuudessa kysymysten 

järjestys ja sanamuodot pysyivät samana, mutta kaksi kysymystä hypättiin yli, sillä niihin liittyvistä 

asioista oli keskusteltu jo aikaisemman kysymyksen kohdalla, eikä näin ollen kysymyksiä tarvinnut 

enää käydä tiukan aikataulun puitteissa uudelleen läpi.  

5.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen primääri- ja sekundääriaineisto 

Ennen kuin Kainuuta voitiin verrata Suomi-kuvaan, tarvittiin kattava teoriapohja paikan ja maan 

brändäyksestä sekä Suomi-brändin keskeisistä elementeistä. Ensimmäisenä perehdyttiin aihee-

seen liittyvään teoriaan ja määriteltiin opinnäytetyössä käytettävien käsitteiden merkitykset. Tä-

män jälkeen kartoitettiin Suomi-brändin keskeisiä elementtejä eri tietolähteistä, kuten Maabrän-

divaltuuskunnan työstämästä Maabrändiraportista (2010) sekä kirjoista ja artikkeleista. Tavoit-

teena oli saada kattava kokonaiskäsitys elementeistä, joiden avulla koostetaan Suomi-brändin 

ydintekijät. Maabrändiraportti, Moilasen ja Rainiston (2008) työstämä tutkimusraportti muiden 

maiden Suomi-kuvasta sekä Kainuuta käsittelevässä osiossa käytettävät Kainuun Maakuntapun-

tari 2017 (2016–2017) ja Kainuun maakuntakuvatutkimus vuodelta 2017 ovat opinnäytetyön se-

kundääristä tutkimusaineistoa. Nämä sekundääriaineistot muun teorian kanssa loivat pohjan pri-

määritutkimuksessa käytettäville teemoille ja kysymysrungon kysymyksille. Lisäksi Kainuun mai-

netiimin vastauksien visuaalinen koonti sanapilveksi Kainuun kärkiviejistä toimi sekundääriaineis-

tona. Jotta Kainuun peilaaminen Suomi-brändiin oli mahdollista, täytyi selvittää Kainuuseen liitet-

tävien mielikuvien keskeisiä elementtejä. Opinnäytetyön primääriaineistona käytettävä tutkimus 

toteutettiin fokusryhmätutkimuksena. 
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Tämän tutkimuksen perusjoukkona ovat kainuulaiset joista tutkimukseen valittiin otos eli tutkit-

tava joukko. Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena ei ollut saada yleistettävissä olevaa 

tietoa, vaan syvällisiä näkemyksiä käsiteltävään asiaan. Tutkittavia lähestyttiin kevään 2018 ai-

kana kasvokkain, puhelimitse tai sähköpostitse tiedustellakseen halua ja kiinnostusta osallistua 

tutkimukseen. Ryhmäkeskusteluun haluttiin saada mukaan kahdeksan maakunnallista toimijaa. 

Tämä määrä ja kutsutut osallistujat perustuvat tutkimusmenetelmän teoriatietoon sopivasta 

haastateltavien määrästä sekä teoriassa hyödynnettyyn Anholtin hexagon-malliin.  

Ryhmäkeskustelun ajankohtaa etsittiin haastateltavien aikatauluihin sopien ja kun yksi ajankohta 

oli sopinut tarpeeksi monelle, se lyötiin lukkoon jonka puitteissa etsittiin myös muita sopivia haas-

tateltavia. Haastattelu herätti kiinnostusta kaikilla tutkimukseen kysytyillä henkilöillä, mutta osa 

ilmoitti estyvänsä tulemaan päällekkäisten aikataulujen ja muiden kiireiden vuoksi. Tutkimukseen 

ilmoittautui kahdeksan henkilöä, joista loppujen lopuksi seitsemän osallistui ryhmäkeskusteluun. 

Ryhmäkeskusteluun osallistuville lähetettiin sähköposti, jossa annettiin vielä tietoa tutkimuksesta 

ja siihen osallistumisesta kirjallisesti, esimerkiksi tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteista, ajasta 

ja paikasta.  Tutkija lähetti vielä toisen sähköpostin lähempänä tutkimuspäivää osallistujille, jossa 

annettiin vielä tarkentavia tietoja esimerkiksi tutkimuksen päärungosta teemoineen. Ryhmäkes-

kusteluun osallistuneet seitsemän henkilöä työskentelevät käytännönläheisesti ja monipuolisesti 

Kainuuseen liittyvien elementtien parissa ja he soveltuivat hyödynnettävään Anholtin hexagon-

malliin, jonka osa-alueet ovat: sijoitukset, kulttuuri, ihmiset, turismi, brändit ja politiikka (Anholt 

2007, 26).  

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt valittiin Kainuun maakunnallisten toimijoiden keskuudesta, 

joilla voisi olla mielipiteitä ja näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Tässä tutkimuksessa ei ollut 

merkitystä haastateltavan iällä tai sukupuolella, vaan painotettiin enemmän kainuulaisuutta ja 

Kainuussa asuvia henkilöitä, jotka omaavat näkökulmia ja kokemuksia paikasta työnsä tai virkansa 

kautta sekä omien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Kaikki osallistujat hyväksyivät suostu-

muslomakkeessa (liite 1) rastimalla ruudun ja allekirjoittamalla lomakkeen siihen, että vastaukset 

voivat olla tunnistettavissa ja yhdistettävissä osallistujaan itseensä tai hänen edustamaan organi-

saatioon. Nimiä tutkimusraportissa ei esitetä, mutta sen sijaan työ- ja virkanimikkeet sekä juuret 

kainuulaisuuteen ovat osa tutkimusraporttia: 

maakuntajohtaja, syntyperäinen kainuulainen, mutta asunut myös muualla 

päätoimittaja, syntyperäinen kainuulainen, mutta asunut myös muualla 

varatoimitusjohtaja, syntyperäinen kainuulainen ja asunut koko elämänsä Kainuussa 
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viestintäpäällikkö, kotoisin muualta kuin Kainuusta, asunut Kainuussa tutkimushetkellä 28 vuotta 

maakuntavaltuutettu, syntyperäinen kainuulainen, mutta asunut myös muualla 

suunnittelija, syntyperäinen kainuulainen ja asunut koko elämänsä Kainuussa 

kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö, syntyperäinen kainuulainen ja asunut koko elämänsä Kainuussa 

Ryhmähaastattelutilaisuuden alussa tutkija alusti tilaisuuden ja osallistujat täyttivät suostumus-

lomakkeen tutkimukseen osallistumisesta ja siihen liittyvistä asioista. Alkuun osallistujille tarjot-

tiin kahvia ja pullaa. Ennen varsinaisen tutkimuksen alkamista käytiin esittelykierros, jossa jokai-

nen esitteli itsensä ja hieman taustaansa vapaamuotoisesti. Haastattelussa haastateltavat vasta-

sivat suullisesti haastattelijan eli opinnäytetyön tekijän etukäteen työstämän kysymysrungon ky-

symyksiin (liite 2), jotka oli hyväksytetty toimeksiantajalla ja opinnäytetyön ohjaavalla opettajalla. 

Kysymykset oli järjestelty teemoittain neljään teemaan: Kainuu paikkana, Kainuun maine, Suomi-

brändin elementit ja Kainuu-brändin elementit. Jokaisen teeman kohdalla oli hyödynnetty apuky-

symyksiä ja Suomi-brändin elementtien kohdalla opinnäytetyöntekijän eli moderaattorin esittä-

mää listausta havainnollistaakseen Suomi-brändin elementtejä, jotta materiaali olisi tutkimuson-

gelman kannalta oleellista. Ryhmäkeskustelu tallennettiin ääninauhurilla myöhempää tarkastelua 

varten. 

Ryhmäkeskustelun aikana esitetyt kysymykset heijastettiin tutkijan työstämän Power Point -esi-

tyksen avulla tutkimushuoneen seinälle, josta osallistujat pystyivät halutessaan tarkistamaan kes-

kustelussa olleen sen hetkisen teeman ja kysymyksen. Tavoitteena oli saavuttaa haastattelutilan-

teessa keskusteleva ilmapiiri, jossa jokainen haastateltava ilmaisee mielipiteensä kattavan tutki-

musaineiston saamiseksi. Keskustelu oli vapaamuotoista, eli vastausjärjestystä eikä puheenvuo-

rojen mittaa määritelty etukäteen vaan keskustelussa pyrittiin luonnolliseen vuorovaikutukseen, 

johon ottavat osaa kaikki haastateltavat. Ryhmäkeskustelutilaisuus järjestettiin Kajaanissa toi-

meksiantajan tiloissa keskiviikkona 30.5.2018 klo 13‒15. 

5.3 Analyysimenetelmä 

Jotta tutkimuksessa saatua aineistoa voitaisiin analysoida, täytyy se ensin valmistella selkeään ja 

analysoitavaan muotoon. Käytännössä tämä voi tarkoittaa aineiston muokkaamista esimerkiksi 

digitaaliseen muotoon, kuten valokuviksi tai käydyn keskustelun kirjoittamista tekstiksi eli litte-
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roinniksi. Aineiston analysointia voi helpottaa ja nopeuttaa suunnittelemalla selkeän arkistointi-

tavan materiaalille. (Ojasalo ym. 2014, 138.) Aineiston litterointi on yleisesti tavallisempaa kuin 

aineiston työstäminen suoraan äänitteistä (Hirsjärvi ym. 2009, 222). Litteroinnissa voi käyttää 

apuna muun muassa erilaisia koodeja erilaisin merkein ja kirjaimin, jotta tekstin analysointi ja 

luettavuus helpottuvat.  

Tässä opinnäytetyössä ryhmäkeskustelun moderaattori otti ylös tutkittavien muistiinpanoja ky-

nällä paperille keskustelun aikana. Lisäksi ryhmäkeskustelu nauhoitettiin ääninauhurilla, jonka 

toimivuus oli testattu ennen keskustelutilaisuutta. Ryhmäkeskustelun jälkeen äänite vietiin tieto-

koneelle, jossa sen toimivuus tarkastettiin. Tämän jälkeen aineisto kirjoitettiin auki kirjakieliseksi 

tekstiksi ja tulostettiin luettavuuden parantamiseksi. Aineiston käsittelyssä käytettiin apuna eri-

värisiä kyniä ja merkintätapoja, kuten sulkeita ja alleviivauksia helpottamaan aineiston sisältämän 

materiaalin käsittelyä ja jakamista eri teemoihin kuten Kaivuun vahvuuksiin ja heikkouksiin. Ana-

lyysia tehtiin vertailemalla saatuja tutkimustuloksia opinnäytetyössä käytettyyn sekundääriai-

neistoon. 
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6 Tutkimuksen tulokset 

Tässä osiossa esitellään työn aiheen kannalta oleellisimmat tutkimustulokset. Aineistosta on poi-

mittu materiaalia opinnäytetyöhön kuvaamaan valittujen aiheiden sisältöjä. Tutkimustulokset ku-

vataan teemoittain omien otsikoiden alle tutkimuksen haastattelurungon mukaisessa esiintymis-

järjestyksessä. Ryhmäkeskustelun aineisto käsitellään yhtenä aineistona niin, että yksittäisen 

osallistujan vastauksia käsitellään nostoina tai suorina lainauksina. Lisäksi suoritetun tutkimuksen 

tuloksia vertaillaan tutkimuksen sekundääriaineistoon, jonka pohjalta tehdään tutkimuksen ana-

lyysia. 

6.1 Fokusryhmätutkimuksen tulokset 

Kainuun vahvuudet paikkana 

Tutkimuksen ensimmäisenä asiana kartoitettiin haastateltavien käsityksiä Kainuun maakunnan 

vahvuuksista paikkana. Luonto liitettiin vastauksissa hyvin runsaasti Kainuun vahvuuksiin mones-

takin eri näkökulmasta. Eräs vastaajista kuvasi Kainuun vahvuuksiin perinteen, luonnon ja tekno-

logian yhdistelmän ja niiden kaikkien olevan läsnä Kainuussa. Yksi vastaajista koki luonnon ja ym-

päristön nousevan ihmisille todella tärkeäksi Kainuussa. Keskustelussa mainittiin myös Kajaanin 

kaupunkistrategiaa varten tehty kysely, jossa kajaanilaisten ja ei-kajaanilaisten mielestä Kajaanin 

vetovoimatekijöiden TOP 3 –kärkeen kuuluvat luonnon läheisyys, puhdas ympäristö ja neljä vuo-

denaikaa, mitkä kaikki liittyvät vallitsevaan ympäristöön ja luontoon ja tällä myös vedottiin luon-

non tärkeyteen. 

Luonto koettiin myös elämäntapana ja globaalina vahvuutena sekä tietynlaisena vastapainona ja 

tasapainottavana tekijänä kaupungistumiselle ja kaupunkielämälle myös sellaisten ihmisten koh-

dalla, joilla ei ole arkielämässä kosketuspohjaa luontoon. Luonto kuvattiin eksoottisena inspiraa-

tion lähteenä, mikä ilmenee muun muassa puurakentamisessa ja puhtaassa ruuassa. Konkreetti-

sena esimerkkinä luonnon ja inspiraation yhdistelmästä mainittiin myös kajaanilaisen R-collection 

-vaatebrändin anorakkitakki, arkinen perusvaatekappale, joka oli ollut osallistujan mukaan esillä 

Helsingin Designmuseossa. Myös luonnon puhtautta korostettiin. 
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”Suomessa on maailman puhtainta luontoa ja vielä Kainuussa me olemme sieltä ihan 

puhtaimmasta päästä.” – Maakuntajohtaja 

Keskustelussa nousivat esille vahvuuksina myös yhteisöllisyys ja maakunnallinen yhteistyö, jotka 

jakoivat osallistujien mielipiteitä. Niissä koettiin olevan paljon hyvää, mutta myös parannettavaa 

ja näitä parantamisen aiheita käsitellään tarkemmin Kainuun heikkouksia koskevissa tuloksissa. 

Yhteistyökyvyn niin saman alan toimijoiden kuin eri alojen toimijoidenkin välillä koettiin lisäänty-

neen ja tiivistyneen ja se koettiin vahvuutena. Esimerkkinä mainittiin Sotkamon urheiluakatemian 

ympärille muodostunut klusteri, jossa on mukana useita eri toimijoita tehden yhteistyötä keske-

nään. Saman alan toimijoiden keskuudessa on erään osallistujan mukaan alkanut esiintyä yhteen 

hiileen puhaltamista. 

Eräs vastaajista ajatteli Kainuun olevan fyysiseltä sijainniltaan idän ja lännen kohtauspaikka Suo-

messa. Kainuun pohjoinen sijainti on eräälle osallistujalle osoitus siitä, että myös näin pohjoisessa 

pystytään toimimaan esimerkiksi yrityskentillä. Monet olivat yhtä mieltä siitä, että Kainuussa on 

maakuntahenkisyyttä ja vahva paikallisyhteisö. Maantieteelliseen sijaintiin ja luontoon liittyen 

vahvuutena mainittiin myös hiljaisuus. 

”Meillä on oikeasti alueita, joissa tällaisella äänellä puhuminen on huutamista. Että pi-

tää puhua kuiskaten, kun muuten tuntuu, että nyt ei mene oikein. Ja se on tosi arvo-

kasta.” - Maakuntavaltuutettu 

Kainuulainen arki koettiin toimivana ja turvallisena, jossa asiat hoituvat. Vahvuutena pidettiin 

myös uskallusta tehdä rohkeitakin kokeiluja ja uudistuksia ensimmäisinä Suomessa esimerkiksi 

koulutussektorilla. 

Kainuun heikkoudet paikkana 

Vahvuuksien vastapainoksi tutkimuksessa haluttiin selvittää Kainuun heikkouksia paikkana. Tu-

loksissa Kainuun luontoa haluttaisiin korostaa yksilölle hyvinvointia tuottavana tekijänä, joka 

mahdollistaisi vetovoiman lisääntymisen suurkaupunkien asukkaille. Kainuulla koettiin olevan 

paljon vahvuuksia, mutta heikkoutena miellettiin, että näistä vahvuuksista ei tiedetä muualla Suo-

messa kuin ulkomaillakaan riittävästi. Keskustelussa tuli esille myös Kainuusta tehty maakuntaku-

vatutkimus, jossa erään osallistujan mukaan Kainuun mielikuviin suomalaisten silmissä luonto kui-

tenkin yhdistyi. Myös kulttuuriin ja historiaan liittyviä keskeisiä paikkoja Kainuussa koettiin olevan 

useita, joista mainittiin sotahistoriaan, Kalevalaan ja Eino Leinoon liittyvät paikat, Vienan reitti ja 
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Elias Lönnrot. Epävarmuutta ilmeni pohdittaessa sitä, että tietävätkö ihmiset näiden asioiden sekä 

paikkojen ja Kainuun välisistä sidoksista juuri ollenkaan.  

Yhteistyössä koettiin olevan niin hyvää kuin huonoa. Monet osallistujista olivat sitä mieltä, että 

yhteistyötä ja yhteistoimintakulttuuria on olemassa, mutta sitä voisi vahvistaa ja parantaa enti-

sestään. Yhden osallistujan mielestä yhteistyö takkuaa toimijoiden välisistä negatiivisista suh-

teista johtuen ja toinen osallistuja oli samaa mieltä asiasta niin, että erilaisuuden hyväksymistä 

tulisi harjoittaa ja parantaa ajatuksellisen ja henkisen umpioitumisen estämiseksi. Alojen yhteinen 

toimintakulttuuri koettiin vahvuutena, jota olisi suotava vahvistaa edelleen. Yhteistyötahdossa 

koettiin olevan myös parantamisen varaa. Esimerkkinä käytettiin historiallisia ja kulttuurillisia 

käyntikohteita, jotka toimivat itsenäisesti ilman, että rakentaisivat keskenään yhteistyötä. 

”Meiltä puuttuu kaupallinen toimija, joka tuotteistaisi ja myisi ja markkinoisi näitä mei-

dän vahvuuksia, joita on tosi paljon.” - Päätoimittaja 

Kainuussa miellettiin olevan paljon positiivisia asioita ja vahvuuksia, joita ei ole tuotu esille riittä-

västi niin, että muutkin kuin kainuulaiset saisivat tietää niistä.  Ratkaisumalliksi ehdotettiin tiiviim-

pää yhteismarkkinointia ja viestintään panostamista. Eräs vastaaja koki, että yhteistyötä olisi 

enemmän tehtävissä maakunnan markkinoinnin ja matkailun suhteen.  Esille nousi matkailumark-

kinoinnin lisäämisen tarve kainuulaisten matkailutoimijoiden keskuudessa niin, että Kainuuta 

markkinoitaisiin yhteisesti esimerkiksi matkamessuilla ja tämän tapaista toimintaa olikin erään 

osallistujan mukaan suunnitteilla. Eräs osallistujista kaipasi ihmisten sitoutumista ja panostamista 

asioihin niin, että lähtökohtana ei ole asioiden eteenpäin vieminen vain taloudellisten resurssien 

puitteissa, vaan oikeanlaisen tahtotilan löytymisen myötä, jossa myös asenne näyttelee suurta 

roolia. 

Väestömäärän heikkeneminen ja väestön ikääntyminen puhuttivat myös osallistujia. Maakun-

nassa miellettiin olevan vähän ihmisiä, mutta toisaalta tämä maakunnan pienuus nähtiin myös 

positiivisena asiana maakunnan ketteryyden suhteen. Ihmismäärän vähyys nosti myös esiin tar-

peen tehdä yhteistyötä koko Kainuun mittakaavassa. Eräs osallistuja oli sitä mieltä, että väestön-

kehitykselle ei pitäisi antaa niin suurta huomiota ongelmana, vaan nähdä se onnistumisen mitta-

rina ja seurauksena, johon ei tarvitsisi kiinnittää huomiota niin paljon. 

Väestöstä puhuttaessa keskustelua käytiin erään osallistujan näkökulmasta, jossa Kainuun väes-

tön keskuudessa miellettiin olevan uusien ihmisten pelkoa ja ahdistusta erilaisuudesta. Useat 

osallistujat kehuivat tässä asiassa nuoria ihmisiä, jotka sietävät hyvin erilaisuutta eivätkä pelkää 
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sitä ja jotka tekevät yhteistyötä muiden kanssa. Myös yrittäjien koettiin toivottavan tervetulleiksi 

ihmiset Kainuuseen työvoiman saamiseksi ilman uusien ihmisten pelkoa. Asiaa puolsi myös näke-

mys siitä, että asuinpaikka on menettänyt merkitystään, sillä töitä pystyy tekemään samalla ta-

valla etänä Kainuusta käsin kuin pääkaupunkiseudulla. Kainuulaistan nuorten miellettiin olevan 

myös terveellä tavalla ylpeitä kotiseudustaan, toisin kuin vanhempien ikäpolvien ihmisten, joilla 

esiintyy kotiseutunsa vähättelyä puheissaan. Erä osallistuja mainitsi ajattelutavan, jossa kainuu-

laisia pidetään kateellisina ja piti tätä täysin vääränä ajattelutapana, josta monet muut olivat sa-

maa mieltä.  

”Ei Kainuu ole kohtalo, se on valinta. Kun minäkin olen tänne ihan vapaaehtoisesti tul-

lut, muualta muuttanut, niin minä en hyväksy sitä ajatusta, että tämä on joku hirveä 

kohtalo, että on syntynyt tänne.” - Viestintäpäällikkö 

Eräs haastateltavista oli sitä mieltä, että kainuulaisten kotiseuturakkaus on hyvin vahvaa, mutta 

muualta tulleiden ihmisten kokemus omasta kainuulaisuudestaan voi vaarantua kainuulaisten lii-

allisen kotiseuturakkauden myötä. Haastateltava oli sitä mieltä, että liiallinen kotiseuturakkaus 

voi poissulkea asioita ja että sitä esiintyy jonkin verran, mutta toivoi kuitenkin, ettei kiintymys 

omaa maakuntaa kohtaan kasvaisi liian suureksi. Tämä herätti vastustamista muiden joukossa, 

jotka eivät kokeneet asian olevan näin.  

Kainuun maantieteellistä sijaintia ei nähty suoranaisesti heikkoutena, vaikka siitä keskusteltiin. 

Välimatkojen koettiin olevan pitkiä, mutta ne ajateltiin lähinnä logistisena kuluna, joita tulee muu-

tenkin esimerkiksi yritysmaailmassa. Asiaan esitettiin vertaileva näkökulma, jossa vedottiin teh-

tyyn tutkimukseen siitä, että esimerkiksi lähellä pääkaupunkia olevat paikkakunnat ovat ongel-

missa juuri liian läheisen pääkaupungin sijainnin takia. Välimatkojen ideaalin etäisyyden olemas-

saoloa epäiltiin, onko sellaista edes olemassa.  

Kainuu vuonna 2028 

Osallistujia pyydettiin pohtimaan tutkimushetkellä vallitsevien vahvuuksien ja heikkouksien li-

säksi myös Kainuun tulevaisuudennäkymiä 10 vuoden päähän, tarkalleen ottaen vuoteen 2028. 

Vastauksista huokui paljon hyvää ja näkymät olivat pääosin positiivisia, mutta myös huoliakin tu-

levaisuuteen liittyen esiintyi. Näkymiä perusteltiin tämän hetken vallitsevilla tiloilla ja asioilla, 

joista tulevaisuuden näkymiä johdettiin. 
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Pelialalle nähtiin entistä vahvistuneempi asema Kainuussa vuosikymmenen päähän. Työpaikkojen 

suhteen oltiin optimistisia ja uskottiin, että niitä syntyy lisää perinteisiin määritetyillä aloilla, ku-

ten kaivos- ja metsäteollisuudessa modernisaatiosta huolimatta, jonka vaikutuksena työpaikkoja 

myöskin häviää. Pienyrittäjyyttä toivottiin olevan nykyistä enemmän ja tässäkin nuoria ja vielä-ei-

kainuulaisia korostettiin merkittävänä muutoksentekijänä yrittäjyyden lisääntymiseksi ja pienten 

toimijoiden säilymiseksi Kainuussa. Paikallinen yrittäjyyskasvatuksen lisääntyminen yrityskiihdyt-

tämöineen ja hautomoineen sekä start-up -yritysten perustaminen nähtiin lisääntyvän koulutus-

sektorilla yrittäjyyden tukemiseksi. Pienten toimijoiden toimintatavat koettiin läpinäkyvämpänä 

kuin suurten yritysten toiminta kaukana ulkomailla ja tämänkin ominaisuuden valossa pienyrittä-

jyyden merkitystä korostettiin tulevaisuudessa. Pienten toimijoiden koettiin nostavan esiin niitä 

vahvuuksia toiminnassaan, joiden koettiin olevan toimialasta riippumatta tulevaisuudessa yhä 

tärkeämmässä asemassa yritysmaailmassa, sillä kuluttajista koettiin tulevan yhä tietoisempia te-

kemistään valinnoista ostotapahtumassa, jota ohjaa entistä vahvemmin kuluttajan omat arvot.  

”[…] Uskon näin, että 10 vuoden päästä on juuri tällaisia nuoria, jotka ovat aloittaneet 

tällaisia start up -yrityksiä ja ehkä jopa sitten näitä eläkkeelle jääviä yrittäjiä niin he 

ovat sitten jatkaneet niitä yrityksiä. Minä uskon, että näin tulee käymään.” - Suunnit-

telija 

Luonto koettiin sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa. Eräs vastaajista toivoi metsäteolli-

suuden avohakkuiden jääneen historiaan, mutta toinen osapuoli näki metsät työpaikkoja lisää-

vänä vahvuutena, sillä ne vaativat hoitoa ja huoltoa eli työvoimaa. Myös metsäteollisuuden jalos-

tusasteen nostamiselle eräs vastaaja näytti vihreää valoa. Luontoon liitettiin myös matkailu kau-

pungistumisen vastapainoksi, jossa luonto saataisiin paketoitua yksilön hyvinvointia lisääväksi te-

kijäksi. Matkailulle povattiin paljon potentiaalia, jota voisi hyödyntää tullakseen yhtä vetovoi-

maiseksi kuin Lappi, mutta tämä vaatii yhteismarkkinointia ja myyntiä myös tulevaisuudessa koko 

Kainuun osalta. Myös ulkomaisten investointien koettiin olevan hyödyksi matkailun lisäämiseksi 

myös tulevaisuudessa.  

”Täällähän on hienoja paikkoja jo, mutta juuri se, minun mielestäni se vaatii vaan sitä 

yhteismarkkinointia koko Kainuun osalta.” - Varatoimitusjohtaja 

Digitalisoituminen ja yhteyksien toimivuus tulivat myös esiin vastauksissa. Yksi vastaajista kokikin 

tulevaisuuden näkymien pohtimisen vaikeaksi kysymykseksi, sillä vastausvaihtoehtoja on use-

ampi riippuen siitä, mitä megatrendiä seuraa. Osallistuja mielsi digitalisaation yhtenä isona me-
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gatrendinä, sillä median käyttö on tehnyt kaikista sen tuottajia. Yksilökeskeisyys on myös koros-

tanut tätä, sillä vastaajan omien sanojensa mukaan ”me kaikki olemme median tuottajia”. Digita-

lisaatio mahdollistaa yksilöiden asumisen juuri siellä missä he haluavat, joten osallistujan mielestä 

tärkeä asia pohdittavaksi olisi se, että onko Kainuu sellainen paikka missä ihmiset haluavat asua 

tulevaisuudessa. Tämä korostaa taas sitä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä asumisen kannalta. Osal-

listuja koki, että viestinnällä ja markkinoinnilla näihin asioihin pystytään vaikuttamaan. Digitaalis-

ten verkkojen uskottiin olevan vielä paremmassa kunnossa tulevaisuuden Kainuussa. 

Kaupungistuminen nähtiin liikkeenä, joka voi tulevaisuudessa ajaa ihmiset hakemaan muutosta 

nykyiseen asuinpaikkaansa. Tämän osallistujan mukaan ihmisten tarpeet ja toiveet eivät välttä-

mättä enää täyty asuinpaikassa, johon he ovat muuttaneet vuosikymmeniä sitten. Kainuulla ko-

ettiin olevan potentiaalia saada sellaisia ihmisiä asumaan maakuntaan, jotka arvostavat luontoa, 

metsästystä, kalastusta, turvallisuutta, puhtautta ja arjen helppoutta. Vastaus siihen, mitä kautta 

nämä ihmiset saavutetaan, jäi avoimeksi, mutta vaihtoehtoina voivat olla vastaajan mukaan mat-

kailu tai elinkeinoelämä. Kainuuseen toivottiin tulevan lisää asukkaita, jotka kainuulaisten asioi-

den parissa alkavat tuntea itsensäkin kainuulaisiksi muun muassa luonnon, metsästyksen ja rau-

han ansiosta.  

Eräs osallistujista epäröi Kainuun maakunnan hallinnollista olemassa oloa tulevaisuudessa, vaikka 

toivoikin että se säilyisi. Tämä vaatisi kyseisen henkilön mukaan paljon työtä ja väestömäärän 

pitämistä vähintään nykyisellä tasolla elinvoiman ylläpitämiseksi. Toinen osallistuja myös piti tätä 

asiaa erittäin validina.  

Huolta tulevaisuutta kohtaan herätti erään vastaajan kohdalla globaali ilmastonmuutos, ellei vä-

estö ala toimia nykyisestä poikkeavalla tavalla. Ympäristön muutokset, joista osallistuja mainitsi 

vuodenaikoihin vaikuttavana muutoksena talven mahdollisen katoamisen, kuvasi osallistujan 

pessimististä suhtautumista Kainuun tulevaisuuteen, ellei toiminta ihmisten keskuudessa muutu.  

Kainuun maine 

Kainuun mainetta selvitettäessä kävi ilmi, että Kainuu koettiin verrattain tuntemattomaksi pai-

kaksi, jota ei tunneta niin hyvässä kuin pahassakaan. Maakunnan pienuuden ja väestöluvun tii-

moilta eräs vastaaja oli sitä mieltä, että mikään paikka ei voi olla kovinkaan tunnettu, kun verra-

taan samanlaisia lukuja koko Suomen väestölukuun ja kokoon. Pienen alueen puitteissa eräs vas-

taaja oli sitä mieltä, että Kainuusta tulisi löytää sellaiset kärkitekijät, joita lähdettäisiin työstämään 
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ja viemään eteenpäin. Toinen osallistuja koki tämän kärjen muodostamisen käytännön operatii-

visen tason positiivisena viestinnän ongelmana, sillä kärkiviejät tulisi saada selville tasapuolisesti 

muita toimijoita ajatellen. Kainuun mainetta tulisi parantaa sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka 

samaistuvat Kainuun arvomaailmaan ja tähän arvomaailmaan liitettiin spesifit kainuulaiset tapah-

tumat, paikat tai asiat, jotka kohdistuvat tiettyihin ihmisryhmiin. Esimerkkinä tästä käytettiin Kuh-

mon Kamarimusiikin olevan kuuluisa musiikkitapahtuma kansainväliselläkin tasolla, kuten myös 

Vuokatin urheiluopistolla miellettiin olevan huippumaine kansainvälisten urheilijoiden keskuu-

dessa. Tällaisissa tietyissä asioissa useat vastaajista kokivat Kainuulla olevan hyvä maine ja tällai-

siin yksittäisiin hyvää mainetta tuottaviin tekijöihin tulisi myös jatkossa panostaa.  

Eräs osallistuja nosti esiin Kainuun maakuntalaulun eli Nälkämaan laulun, jota kautta on kehitty-

nyt Nälkämaan maine. Kyseinen henkilö piti tämän kaltaisen maineen olevan kainuulaisten it-

sensä ajatuksissa heitä leimaavana maineena ja painavan sen kainuulaisia enemmän kuin ketään 

muita. Eräs vastaajista oli kohdannut sosiaalisessa mediassa Kainuuta pidettävän syrjäkylänä, 

jossa ei ole mahdollista ylläpitää valtakunnallisia yrityksiä. Toinen osallistuja ajatteli paikallisten 

yritysten luovan alueen mainetta merkittävästi.  

Erilaiset tapahtumat siivittivät myös Kainuun mainetta osallistujien mielestä. Kuhmon Kamarimu-

siikki nousi ehdottomasti eniten esille keskusteluissa puhuttaessa yksittäisistä tapahtumista, jotka 

vaikuttavat Kainuun maineeseen positiivisesti. Kamarimusiikin kuvattiin muun muassa tarjoavan 

eksoottista ja hienoa korkeakulttuuria luonnon keskellä. Luonto nousikin esille myös mainekes-

kustelussa ja sitä pidettiin yhtenä keskeisenä tekijänä Kainuun maineen kannalta maakuntatutki-

muksen tuloksiinkin vedoten. Tapahtumien yhteydessä käsiteltiin myös positiivista palautetta, 

jota on saatu tapahtumien vierailta. Kainuussa kulttuuritapahtumien tunnelma koettiin positiivi-

sena, jossa järjestäjiä on helppo puhutella ja vieraat otetaan hyvin vastaan johtoporrasta myöten.  

”Kainuulaiset ihmiset koetaan hirveän ystävällisiksi. Minä olen saanut ihan tosi paljon 

palautetta siitä, että miten täällä on mukava käydä. Täällä otetaan hyvin vastaan vie-

raat ja ei erotella ihmisiä, kaikki on samanarvoisia.” – Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö 

Yksi vastaajista koki Kainuun maineen kannalta ongelmallisena monien alueellisen edunvalvon-

nan ja aluepolitiikkaan liitettävien asioiden, joista mainitsi synnytysten säilymisen, ammattikor-

keakoulun ja yliopistokeskuksen tulevaisuuden, junavuorojen ja teiden kunnossapidon kohdistu-

van poliittisesti vain keskustapuolueen asioiksi. Osallistujan mukaan maakuntauudistus yhdiste-
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tään keskustapuolueeseen ja jos keskustapuolueesta ei joku pidä, niin sitten vastustetaan maa-

kuntauudistustakin. Oman maakunnan säilyvyys tulisikin osallistujan mukaan nähdä muidenkin 

poliittisten järjestöjen ja puolueiden asiana, kuin vain keskustapuolueen.  

Maineeseen vaikuttavat tekijät ja maineen hallinta 

Valtakunnallisella medialla koettiin olevan suuri vaikutus Kainuusta luotaviin mielikuviin ja mai-

neeseen sekä sen hallintaan. Valtakunnallisen uutiskynnyksen ylityksiä kaivattiin lisää, jotta Kai-

nuu olisi enemmän esillä uutisissa ja tätä kautta tarjoutuisi mahdollisuus Kainuulle tulla tunne-

tummaksi. Eräs osallistujista koki 2000-luvun alussa kokeneen oman sukupolvensa kokemuksek-

seen sen, että kaikki haluavat muuttaa Kainuusta pois ja tätä kuvaa media on vahvistanut alueen 

työttömyyttä korostavilla uutisilla ja sillä että Kainuussa ei ole töitä. Nykyään töitä on enemmän 

tarjolla, mutta uhkakuvina nähdään median kääntävän tämänkin ongelmaksi uutisoinnissaan, ku-

ten joissakin uutisoinneissa on ilmennyt. Toinen osallistujia oli ymmärtänyt erään mainitun uuti-

sen Kainuusta positiivisessa valossa negatiivisen sijaan, eli tulkinnalla koettiin olevan vaikutusta 

myös uutisten ymmärtämiseen yksilötasolla. 

Yksi osallistujista totesi median omaavan tietynlaisen näkemyksen Kainuusta, joka on ollut jämäh-

tänyt paikoilleen jo vuosikymmenten ajaksi. Korpi-Kainuuta ja Nälkämaata esiintyy edelleen, sillä 

median koettiin toistavan vanhoja myyttejä, jotta esiintyisi jonkinlainen asetelma. Median koet-

tiin täyttävän ihmisten aukot tiedoissa Kainuuseen liittyen silloin kun ihmiset itse eivät ole käy-

neet Kainuussa. Ihmisten ajateltiin täyttävän puuttuvat tiedot Kainuusta median luoman kuvan 

perusteella ja tässä olisi osallistujan mukaan paikka vaikuttaa. Toinen tapa vaikuttaa maineeseen 

olisi osallistujan mukaan käyttää ihmisiä paikan päällä Kainuussa, jotta he pääsevät itse kokemaan 

sen. Kainuun tulisi saada avainviestijöitä mediasta mukaan tällaisiin vierailuihin ja tapahtumiin. 

Etelä-Suomen median asenteella koettiin olevan Kainuusta tietämättömille suuri vaikutus ja tätä 

asenteelle koettiin tarve saada muutosta, jotta siihen voitaisiin vaikuttaa myös Kainuusta käsin. 

Toinen osallistuja oli kokemuksen kautta todennut, että mediaa kiinnostaa enemmän skandaalin 

omaiset uutisoinnit ja erikoiset asiat kuin jokin paikkakunnan oma positiivinen asia, jonka se 

omaa.  

”Kyllähän se näin on, että Kainuu on mainettaan parempi.” - Päätoimittaja 

Yksi osallistujista oli sitä mieltä, että poliitikoilla on suuri merkitys ja vaikutus Kainuun maineeseen 

sillä, mitä he sanovat Kainuusta. Kyseinen henkilö palasi puheenvuorossaan 2010-luvun alkupuo-

lelle, jolloin kainuulaiset poliitikot olivat romuttaneet Kainuun mainetta puheillaan ja estäneet 



40 

Kainuun positiivisen myynnin maailmalla niin, että kyseiset kommentit painavat mainetta alas-

päin vielä tänäkin päivänä. Poliitikkojen rooli ja vastuu olivat vastaajan mielestä keskeisiä asioita 

Kainuun maineen kannalta. Toinen osallistuja kannatti kainuulaisten positiivisten asioiden esiin 

nostamista niin poliitikkojen kuin jokaisen muunkin ihmisen toimesta, sillä yleisen ilmapiirin ol-

lessa positiivinen ja hyvä, alueelle on myös helpompi saada tulemaan ihmisiä. Myös kolmas osal-

listuja oli sitä mieltä, että jokainen luo Kainuu-kuvaa ja mainetta omalta osaltaan omassa toimin-

nassaan. 

Paikallisten yritysten koettiin luovan osaltaan Kainuun mainetta merkittävästi ja tässä yhteydessä 

eräs vastaaja nosti esiin käytännön ongelman, jossa Kainuun kärkitekijöitä, tapahtumia ja yrityksiä 

nostettaessa esiin tulisi olla tasapuolinen ja joudutaan käymään keskustelua siitä, miksi juuri tie-

tyt asiat nostetaan esiin muiden sijasta. Muilta osallistujilta tuli esiin pohdintaa tässäkin asiassa 

mahdollisista sukupolvien välisistä eroista, sillä nuorten yrittäjien keskuudessa ei mielletty esiin-

tyvän haittatekijöitä siitä, että jotakin toista nostetaan ylitse muiden.  

Eräs osallistuja nosti esiin konkreettisten asioiden esiin tuomisen erisnimillä. Vahvuuksista ker-

rottaessa puhutaan ICT:stä, matkailusta, biotaloudesta ja kaivannaistoiminnasta, mutta näiden ei 

mainita olevan konkreettisesti muun muassa Terrafame, Transtech ja Vuokatti, mikä lisäisi osal-

listujan mukaan paikan uskottavuutta. Vastaaja vertasi toimintaa Pohjois-Karjalaan, jossa asiat 

esitettiin yrityksineen ja niiden logoineen ja tähän suuntaan tulisi kyseisen henkilön mielestä siir-

tyä myös Kainuussa. Tavoitteena olisi nostaa esiin hyviä asioita eri tarttumapinnoin. Tässä yhtey-

dessä mainittiin esimerkin tapaisesti myös Lapin maine, joka liitetään joulupukkiin, revontuliin ja 

tuntureihin. 

Kainuun ja Suomi-brändin vertaileminen 

Seuraavaksi ryhmäkeskustelussa käytiin läpi Kainuun elementtien ja Suomi-brändin osatekijöiden 

vertailua. Suomi-brändin osatekijöitä oli työstetty kokonaisuudeksi sekundääriaineistoihin poh-

jautuvan Suomi-kuvan kärkitekijöiden avulla hyödyntäen Maabrändiraporttia (2010) ja Moilasen 

ja Rainiston tutkimusraporttia (2008). Tutkimuksessa osallistujille esitetyt Suomi-kuvan kärkiteki-

jät havainnollistetaan kuvassa 10 ja samaa Power Point -diaa käytettiin myös fokusryhmäkeskus-

telussa. Tässä haastattelun osiossa osallistujia pyydettiin vastaamaan lyhyesti kyllä tai ei siihen, 

soveltuuko esitetty Suomi-kuvan kärkitekijä myös Kainuun ominaispiirteeksi. Perusteluja valin-

noille ei vaadittu. Riskinä oli se, että osallistujat ymmärsivät esitetyn asian omalla tavallaan poi-
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keten tarkoitetusta, jolloin myös tulkinta olisi yksilöllinen eri asiaa kohden. Tarkentavia kysymyk-

siä esitettiin kuitenkin vain yhden osatekijän kohdalla, joten voidaan olettaa että osallistujat ovat 

ymmärtäneet esitetyt osatekijät.  

 

Kuva 10. Suomi-kuvan kärkitekijät, jotka esitettiin osallistujille fokusryhmäkeskustelussa. 

Osallistujat olivat monesta asiasta samaa mieltä. Eriäviäkin mielipiteitä esiintyi, jolloin osa vastaa-

jista halusi perustella näkemyksiään. Luontoon liittyvissä asioissa osallistujat olivat hyvin samaa 

mieltä keskenään. Luonto, metsät ja ihmisten luontosuhde kuten myös puhtaus, raikas vesi ja 

eksoottisuus, jonka kohdalla yksi mainitsi karhut, miellettiin Kainuunkin ominaispiirteiksi. Joka-

miehenoikeudet ja luonnon tarjoama superruoka olivat myös vahvasti Kainuuseen liitettäviä asi-

oita.  

Kainuun ja Suomen yhtäläisyyksiin liitettiin yksimielisesti paikan turvallisuus, ihmisten avoimuus, 

ystävällisyys ja rehellisyys, korkea teknologia kuten myös omaperäinen kulttuuri ja hiljaisuus. 

Myös kainuulaisten ihmisten koettiin olevan sisukkaita, onnellisia ja talkoo-henkisiä, joilla on sekä 

harraste- että yhdistys- ja järjestötoimintaa. Suomi-kuvan tavoin Kainuun kansan koettiin yksi-

mielisesti luovan asioita omin käsin ollen innovatiivisia sekä luovan arkeen soveltuvaa designia 

tuoden suomalaiseen liike-elämään kainuulaisia laadukkaita ja kestäviä tuotteita, joista esimerk-

kinä mainittiin puukerrostalot. Tilastot ja rekisterit liitettiin myös Kainuuseen vahvasti. 

Mielipiteet myös jakautuivat osallistujien kesken. Koulutusta ja korkeakoulutusta tiedusteltaessa 

tuli sekä kyllä että ei -vastauksia ja ei-vastauksen kohdalla yksi perusteli valintaansa yliopiston 

puuttumisella Kainuusta. Oppimismyönteistä ilmapiiriä, opettajien motivaatiota ja ammattitaitoa 
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kartoittaessa asiaan ei osattu vastata tai ne koettiin olevan myös Kainuun piirteitä, ainakin perus-

asteella ja ammattikorkeakoulutuksen asteella. Tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista oltiin sekä puo-

lesta, vastaan ja epäröiden.  Suurin osa ei yhdistänyt Kainuuta korkeaan elintasoon, mutta myön-

tävästi vastanneista eräs oli korkean elintason kannalla globaalisti verrattuna. Menestyksekkäi-

den yritysten kohdalla osallistujat pohtivat hetken jonka jälkeen useimmat vastasivat tämä olevan 

osa Kainuuta, mutta eivät kaikki. Yksi osallistujista oli sitä mieltä, että Kainuun ominaispiirteenä 

ei ole panostukset ympäristöön.  

 

Taulukko 2. Osallistujien vastausten jakautuminen Suomi-brändin ominaispiirteitä verrattaessa 

Kainuun ominaispiirteisiin. 
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Vastauksissa Kainuu liitettiin liki kaikissa kohdissa yksimielisesti Suomi-kuva osatekijöihin (tau-

lukko 2). Taulukossa 2 on esitetty vastausten tulokset taulukkomuodossa. Rastit kuvaavat vastaa-

jien mielipiteiden jakautumista ja mikäli Suomi-kuvan ominaispiirre on saanut vastauksia puolesta 

ja vastaan, isompi rasti kuvastaa enemmistön mielipidettä ominaispiirrettä kohtaan. Eniten 

Suomi-kuvasta poikkeavia mielipiteitä oli neuvottelutaitojen kohdalla, jota tiedusteltaessa vain 

yksi vastaaja oli sitä mieltä, että neuvottelutaidot kuuluvat myös kainuulaisiin ominaispiirteisiin. 

Myöskään koulutusta ja korkeakoulutusta sekä korkea elintasoa ei suurin osa mieltänyt Kainuun 

ominaispiirteiksi, joten näissä Kainuu poikkeaa Suomi-kuvasta.  

Kainuu-brändin elementit 

Tutkimuksen viimeisen teeman mukaisesti osallistujat keskustelivat Kainuun brändistä. Aluksi pari 

osallistujaa pohtivat yleisesti brändi-termin määritelmiä. Toinen osallistuja mielsi brändin tahdon 

ilmaisuksi ja suomentaisi brändin tavoitemielikuvana, johon voitaisiin pyrkiä maineen kautta. 

Brändin rakentumiseen hän koki vielä olevan paljon työtä mutta brändin elementtejä löytämällä, 

niihin uskomalla ja niistä viestittämällä Kainuun brändiä voidaan rakentaa. 

Toinen osallistuja kuvasi brändin olevan operatiivista, systemaattista, tavoitteellista ja sitouttavaa 

mainetyötä, jolla on omistaja ja josta pidetään kiinni. Kainuun brändin kohdalla osallistuja oli sitä 

mieltä, että Kainuun ongelmana onkin juuri tuo brändin omistajan puuttuminen. Tässä yhtey-

dessä Kainuuta verrattiin Lappiin, jolla on kuntien ja yritysten yhteinen House of Lapland - brändi, 

mutta samankaltaisella kattobrändillä ei hänen mukaansa välttämättä ole tulevaisuutta Kai-

nuussa. Myös eräs toinen osallistuja vertaili Lappia ja Kainuuta keskenään. Hänen mukaansa Kai-

nuu mielletään enemmän paikaksi kuin Lappi, joka on alue arjesta irrottautumiseen, mutta ei työ- 

tai asuinpaikaksi soveltuva. Lapin ongelmaksi hän mainitsi elinkeinoelämän saamisen Lappiin 

muutoinkin kuin sesonkiajaksi. Tästä heräsi kysymys siitä, onko Kainuu paikkana vääränkokoinen 

ollakseen brändi. 

Eräs osallistuja totesi, että brändin täytyy perustua todellisuuteen, jossa todellisten asioiden tulee 

olla hyvin hoidettuja, ennen kuin niistä lähdetään kertomaan muille ihmisille ja tämä sai muilta 

osallistujilta kannatusta. Asioiden täytyy olla hyvin, jonka jälkeen paikan markkinointia voidaan 

lähteä toteuttamaan. Kainuussa on erään osallistujan mukaan erittäin paljon todelliseen pohjaan 

perustuvaa materiaalia, jota voi lähteä viemään eteenpäin. Nuoret tulivat esille myös brändikes-

kustelussa jo valmiiksi verkostoituneina tuomaan Kainuun vahvuuksia esille ja nostattamaan 

myös brändiä. Nuorten lisäksi myös alueella tekeviä ja asuvia toimijoita tulisi nostaa esille myös 
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brändiin liittyen.  Eräs osallistuja oli myös sitä mieltä, että kannattaisi lähteä korostamaan sellaisia 

asioita, joita ei muuten Kainuuseen osattaisi yhdistää, joista mainitsi vaatebrändi R-collectionin ja 

mobiilipelien kehittäjä Critical Forcen. Markkinoinnissa tulisi ottaa huomioon myös se, kenen kas-

voilla Kainuuta viedään maailmalle ja millaisilla case-esimerkeillä.  

Keskustelussa tuli esille Visit Finlandin kanssa yhteistyössä toteutettava matkailumarkkinointi, 

jossa työstetään brändin kaltaisia asioita koko Suomen mittakaavassa. Kainuu miellettiin pieneksi 

osaksi Suomea ja Suomi taas hyvin pieneksi osaksi globaaleja matkailumääriä ja siksi Suomea pi-

detään haastajabrändinä globaaleilla matkailumarkkinoilla. Tämä taas tarkoittaa sitä, että Suo-

men pyrkimyksenä tulisi yllättää ihmiset ja jalostaa sellaisia asioita, jotka herättävät mielenkiintoa 

potentiaalisissa vierailijoissa, joista esimerkkinä mainittiin suopotkupallo ja aito hulluus ja näitä 

asioita myös Kainuusta voisi osallistujan mukaan korostaa osana brändiä. Kainuu-kuva, maine ja 

vetovoimatekijät tulisi nivoutua erään osallistujan mukaan Suomen kanssa yhteen niin, että myös 

Kainuu olisi osa tätä Suomen haastajabrändiä, jonka avulla matkailijoita saataisiin tulemaan lisää 

Kainuuseen. Matkailijat voisivat itsekin osallistua Kainuusta viestimiseen ja sitä kautta lisäaallon 

synnyttämiseen käyttämällä omissa sosiaalisen median kanavissaan yhteisiä hastageja vierailles-

saan Kainuussa. Tässä yhteydessä eräs osallistuja koki Kainuu-brändiä potentiaalisempana vaih-

toehtona Kainuun kuulumisen osaksi Suomi-brändiä. Toinen osallistuja halusi korostaa, että Kai-

nuun brändi ei muodostu vain matkailun ympärille vaan brändiä täytyisi pohtia myös asukkaiden 

ja sijoittamisen saamisen näkökulmasta.  

Kainuun brändin elementeiksi mainittiin luonto, jota voidaan kehittää myös omana hyvinvoinnin 

lähteenä ja vetovoimatekijänä, jolla ulkopuoliset saadaan nauttimaan Kainuusta tuoden Kainuulle 

lisäarvoa. Symbioosissa luonnon kanssa todettiin myös Kainuun vahvuuksien kohdalla mainitut 

perinteet ja korkea teknologia, jotka erään osallistujan mielestä ovat Kainuu-brändin keskeiset 

elementit ja näistä elementeistä mainittiin yhteisnimitys Wildtech.  Näitä kolmea elementtiä tulisi 

tuoda esiin rohkeasti hyödyntäen konkreettisia esimerkkejä kuten ihmisiä ja yrityksiä kyseisen 

osallistujan mukaan. Vaikka Kainuussa todettiin olevan paljon vahvuuksia, tarjottimelle ei miel-

letty mahtuvan kaikkea vaan pitäisi kohdentaa brändiajattelukin muutamaan, enintään viiteen 

kärkeen joita lähdettäisiin jatkojalostamaan Kainuussa. Näiden kärkien löytämiseksi on jo suun-

nitteilla toimintaa, jossa paikalliset toimijat pääsevät jumppaaman mahdollisia kärkitekijöitä yh-

dessä.  

Kainuun brändin täytyisi löytää osallistujien mielestä ainutlaatuisia asioita Kainuusta, ”kainutlaa-

tuisia” kuten eräs osallistuja mainitsi. Nämä ainutlaatuiset asiat tulisi löytää, tunnistaa, tuotteis-
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taa ja markkinoida maailmalle eli löytää ne kainuulaiset Loch Nessit ja Eiffel-tornit, jotka yhdistet-

täisiin Kainuuseen. Konkreettisia esimerkkejä ainutlaatuisista asioita olivat suomenpeura/metsä-

peura, sotahistoria ja Raatteen tie. Mahdollisiksi ikoneiksi pohdittiin myös tunnistettavaa raken-

nusta, käynti- tai luontokohdetta. Konkreettisiksi esimerkeiksi mainittiin Kajaanin linnanrauniot, 

siniset vaarat, vesiputous Hepoköngäs ja Malesian paratiisisaariin verrattava Ärjän saari. Tällä het-

kellä Kainuulla ei mielletty olevan tämmöistä Eiffel-tornin kaltaista, riittävän suurta vetovoimate-

kijää eikä matkailun vetonaulaa, jota varten ihmiset tulisivat Kainuuseen käyttäen siinä samalla 

myös muita paikallisia palveluita. 

Konkreettisista esimerkeistä puhuttaessa jotkut osallistujat olivat sitä mieltä, että ei kannata syyl-

listyä ajatteluun, jossa yksi maailmanluokan vetovoimatekijä kattaisi Kainuun tilanteen hyväksi ja 

riittäväksi niin että ”sitten kun meillä on tämä, niin kaikki on hyvin”. Osa ei tunnistanut tällaisen 

ajattelun olemassaoloa Kainuussa ja osa näki tällaisen ajattelutavan olevan positiivista muu-

tosajattelua. Kuitenkin, osa mielsi Kainuussa olevan paljon hienoja asioita, mutta mikään yksittäi-

nen asia ei ole riittävän merkittävä niin, että ihmiset tulisivat katsomaan pelkästään sitä. Tarvit-

taisiin laaja-alaista näkemystä ja yhteistoimintaa perustuen ydinasioihin kokonaisvetovoiman ra-

kentamiseksi eikä niin, että yksittäinen paikka, tapahtuma tai asia voisi luoda vetovoimaa koko 

Kainuun alueelle.    

Kainuulla koettiin olevan asioita, joita muualla Suomella ei ole tarjota. Kainuulla koettiin olevan 

erittäin vahva kulttuuritausta ja kansallinen kulttuuri sekä historia, joista esimerkkeinä mainittiin 

Kalevala, Eino Leino, Ilmari Kianto, Urho Kekkonen, Herman Renfors ja Veikko Huovinen sekä ny-

kyajan tanssitapahtumat ja Runoviikko. Talviurheilun valmennusosaaminen ja sen ympärille ra-

kennettu klusteri mainittiin myös Kainuun erikoisuutena, sillä Kainuulla on oikeanlaiset olosuh-

teet sekä osaaminen niitä kohtaan niin, että todistusaineistoa löytyy ihan olympialaisten kultami-

talitasolta lähtien. Kainuulaisten miellettiin omaavan erittäin luontaisen luontosuhteen, jossa 

luonto on osana jokapäiväistä elämää ja sen kanssa eletään luontaisessa symbioosissa. Kainuulai-

nen ihminen tuntee luonnon ja sienestäminen, marjastaminen ja metsästys ovat normaaleja asi-

oita kainuulaiselle. Nämä kainuulaisille luontiset asiat voidaan tarjota muille kävijöille elämyksinä, 

joita tulisi tarjota vierailijoille juuri sellaisenaan kuin ne ovat. Elämys syntyy viemällä ihmiset mar-

jaan, metsään kävelemään ja vierailemaan laavulla, jossa tehdään nuotio, eli yksinkertaisilla, 

mutta kainuulaisilla asioilla. Potentiaalina koettiin luonnon ja wellness-ajattelun yhteen sovitta-

minen hyvinvointia tukien. Joillekin oli vaikea sanoa yksittäisiä asioita Kainuusta, sillä Kainuu ko-

ettiin itsessään jo omanlaisena kärkijuttuna, jonka vahvuuksiin lukeutuvat aitous, ainutlaatuisuus, 

osaaminen ja kulttuuriperintö.  
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Eräs osallistuja koki Suomesta puuttuvan eurooppalaisen ajattelun, jossa erilaisuutta pidetään 

rikkautena ja voimavarana. Osallistuja mielsi Suomen pyrkivän sulautuvan yhteen muottiin hie-

man mustavalkoisesti ja vanhoilla kliseillä höystettynä sen sijaan, että nähtäisiin Suomi parhaim-

millaan silloin, kun Suomella on 18 maakuntaa ja paljon tyystin erilaisia ja pieniä paikkoja, jotka 

täydentävät toinen toisiaan. Kainuulla koettiin tarvetta ottaa sille kuuluva rooli ja korostaa sitä 

Suomi-kuvassa, joka on hyvin pitkälti Kainuun kaltainen. Esimerkkinä mainittiin Keski-Euroopan 

pikkukylät paikallisine erikoisuuksineen, joihin tullaan Pariisin metropolista saakka nauttimaan 

näistä paikallisista erikoisuuksista. Tällaista erilaisuuden vaalimista tulisi korostaa sen sijaan, että 

syrjäisempiä paikkoja pidetään Suomessa jonkinmoisina takapajuloina.  

6.2 Analyysi 

Analyysiosiossa suoritetun tutkimuksen tuloksia vertaillaan erikseen tutkimuksen sekundääriai-

neistoihin, jotka on jo esitelty jo aikaisemmin opinnäytetyössä. Tällä tavoin pyritään luomaan yh-

tenäinen kuva Kainuuta ja Suomi-brändiä yhdistävistä ja erottavista tekijöistä sekä luomaan Kai-

nuun brändin tärkeimpiä elementtejä Kainuuseen pohjautuvien tutkimusten pohjalta.  

6.2.1 Suomi-kuva -tutkimus 

Suomi-brändin osatekijöiden ja Kainuun yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia selvitettiin jo primääri-

tutkimuksessa, mutta näitä sekundääritutkimuksia käsitellään analyysissa myös erikseen. Moila-

sen ja Rainiston (2008) tutkimusraportissa ja saaduissa tutkimustuloksissa on paljon yhtäläisyyk-

siä fokusryhmähaastattelun tuloksiin. Luonto ja luonnonläheisyys korostuvat kummassakin tutki-

muksessa. Suomen tavoin Kainuu on turvallinen ja rauhallinen paikka, joka tarjoaa asukkailleen ja 

kävijöilleen eksotiikkaa. Kummankin tutkimuksen tuloksissa ihmiset mielletään ystävällisinä ja in-

novatiivisina saaden jakaa aidon puhtauden ympäristössään arkipäiväisessä elämässään. Suomi-

kuva –tutkimuksen tuloksissa Lappi korostuu alueena. Myös primääritutkimuksessa Lappi tulee 

esille toimien ikään kuin esimerkkinä toimivasta paikka- ja aluebrändäyksestä, mutta lähinnä mat-

kailun näkökulmasta. Omaperäistä kulttuuria ja historiaa koetaan olevan yleisesti koko Suomessa 

kuin myös Kainuussa.  
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Siinä missä Suomen vahvuudeksi luokitellaan koulutus ja korkeakoulutus tutkimusraportissa, pri-

määritutkimuksen tulokset kertovat muuta. Korkeakoulutus ei Suomen tavoin ole Kainuun omi-

naispiirre muun muassa puutteellisten korkeakoulutusmahdollisuuksien vuoksi. Moilasen ja Rai-

niston tutkimusraportin mukaan suomalaiset ovat ongelmatonta kansaa, mutta kainuulaisilta 

puuttuu primääritutkimuksen mukaan tärkeitä neuvottelutaitoja ja yhteistyötahtoa muiden 

kanssa. Kainuu ei myöskään loista kansainvälisissä vertailuissa kuten Suomi, sillä paikkana Kainuu 

on hyvin pieni ja primääritutkimuksen mukaan tuntematon. Kainuusta puuttuu tulosten mukaan 

myös korkea elintaso, Suomen vahvuuksiin se liitetään.  

Suomi ja Kainuu jakavat yhteisiä kehitystarpeita. Suomen kuin Kainuunkin tulisi näiden kahden 

tutkimuksen tavoin lisätä julkisuuttaan ja tunnettuuttaan ja laajentaa tietoa maantieteellisestä 

alueestaan myös muille kansoille ja ihmisille. Suomella tämä tarkoittanee kansainvälistä tunte-

musta, mutta Kainuun kohdalla tuntemusta tulisi lisätä myös oman maan sisällä. Kummassakin 

tutkimuksessa koetaan olevan tarve henkilöiden tai asioiden brändäyksestä keulakuviksi edusta-

maan kyseistä aluetta konkreettisesti.  

6.2.2 Maabrändiraportti 

Maabrändiraportti jakaa Suomi-kuvan karkeasti kolmeen pääteemaan, joista Kainuu täyttää osal-

taan ainakin kaksi: toimivuuden ja luonnon. Koulutuksen suhteen Kainuussa peliala ja sen kehitys 

voivat hyvin, mutta korkeakoulutuksessa olisi parannettavaa yliopisto-opintojen puuttumisen 

suhteen. Suomen keräilykulttuuri kukoistaa Kainuussa, jossa on tarjolla loistavat puitteet luon-

nossa liikkumiseen ja jokamiehenoikeuksiin marjastaen, kalastaen, metsästäen ja sienestäen, 

jotka on määritelty Suomi-kuvaan kuuluviksi Maabrändiraportissa. Suomen puhtaus pääsee hyvin 

esille Kainuun puhtaassa ympäristössä. Maabrändiraportissakin mainittu luonnon mahdollistama 

hiljaisuus korostuu myös Kainuu-kuvassa. 

Ihmiset mielletään onnellisiksi niin Suomi- kuin Kainuu-kuvassakin. Suomalaiset omaavat neuvot-

telutaitoja, mutta fokusryhmähaastattelun mukaan kainuulaiset eivät niinkään. Talkoot ovat tuttu 

käsite myös Kainuussa ja kainuulaiset järjestöt ovat osa suomalaista yhdistystoimintaa. Maabrän-

diraportissa Suomi koetaan laadukkaiden ja kestävien tuotteiden tuottajamaana, jossa teknologia 

ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä. Tämä pätee myös Kainuussa. 
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Haasteet ovat hyvin samankaltaiset Suomen ja Kainuun välillä myös Maabrändiraportin ja fokus-

ryhmähaastattelun tulosten välillä. Kummatkin ovat omassa mittakaavassaan pieniä alueita, joi-

den tulee vahvistaa vahvuuksiensa viestimistä muille sidosryhmille muun muassa markkinoinnin 

ja viestinnän keinoin. Kainuun kuten myös Suomenkin tulisi löytää sellaiset vaikuttajat, olipa ne 

sitten asioita, ihmisiä tai yrityksiä, jotka veisivät sanomaa omasta paikastaan kauemmaksi muiden 

kansalaisten ja kansojen tietoisuuteen. Luontoon liittyen ilmeni myös huolia riittävistä luonnon 

resursseista ja sen riittävän kattavasta hoidosta kummassakin tutkimusraportissa. Suomen mitta-

kaavassa havaittiin puutteita riittävän monipuolisesta kouluttautumismahdollisuudesta varsinkin 

lukioiden ja korkeakoulujen valikoimassa, joka ilmeni myös Kainuun keskeisenä ongelmana kou-

lutuksen suhteen. 

6.2.3 Kainuun mielikuvatutkimukset 

Kainuun mielikuvatutkimukset käsittävät kolme sekundääriaineistona käytettyä aineistoa, joita 

ovat Kainuun maakuntakuvatutkimus (2017), Maakuntapuntari 2017 (2016-2017) ja opinnäyte-

työntekijän työstämä, visuaaliseen muotoon asetettu sanapilvi kainuulaisten toimijoiden näke-

myksistä Kainuun kärkiviejistä. Näitä kolmea aineistoa käytetään tässä kappaleessa vertailuaineis-

tona primääritutkimuksen fokusryhmähaastattelulle.  

Kainuun maakuntakuvatutkimus 

Konkreettisina asioina Kainuusta tunnetaan muun muassa Vuokatti ja puhtaat elintarvikkeet met-

sän aarteineen, jotka olivat tunnistettavissa myös primääritutkimuksen aineistossa. Kainuulaiset 

ihmiset mielletään iloisina ja myönteisinä ihmisinä, ja tämä sama asia voi olla huomattavissa pri-

määritutkimuksen tuloksissa siinä, että kainuulaiset mielletään onnellisena kansana. Näillä teki-

jöillä voi siis olla yhteys keskenään, sillä Kainuun onnellinen kansa herättää ulospäin iloisuuden ja 

myönteisyyden kuvan. Kainuuseen liitettävistä kaivoksista puhuttiin myös fokusryhmähaastatte-

luissa niin, että nämä kaivokset, teollisuus ja tuotanto tarvitsevat erisnimiä yleisten alojen mainit-

semisen lisäksi. Tämä kasvattaisi myös Kainuun tuntemusta, kun asioista osataan mainita myös 

nimiä ja paikkoja.  

Maakuntakuvatutkimuksessa Kainuuseen liitetään kielteisenä asiana syrjäinen sijainti, mitä ei ko-

ettu ongelmaksi itse primääritutkimuksen vastauksissa. Myös huono taloudellinen tilanne ja työt-

tömyys olivat maakuntakuvatutkimuksen vastaajien mielestä Kainuun heikkoja kohtia, mutta 
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työttömyydestä ei koettu olevan pulaa primääritutkimuksessa, vaan työvoiman saamisesta maa-

kuntaan. Maakuntakuvatutkimuksen mukaan Kainuuta ei pidetä maakuntana, johon ihmiset 

muuttaisivat asumaan esimerkiksi työn tai opiskelujen perässä. Tämä näkyy muun muassa Kai-

nuussa työvoimapulana, sillä tekijöitä ei ole riittävästi kattamaan alueen työtarjontaa.  

Metsä- ja maatalous sekä matkailu mielletään suomalaisten keskuudessa Kainuun maakunnan 

kulmakiviksi. Primääritutkimuksen mukaan matkailu ei kuitenkaan ole tällä hetkellä Kainuun vah-

voja vetovoimatekijöitä, vaan siihen tarvittaisiin yhteismarkkinointia ja kaupallistamista koko Kai-

nuun alueella lisää. Suomalaiset ovat samaa mieltä kainuulaisten kanssa siitä, että Kainuussa on 

tarjolla hiljaisuutta, paikalliskulttuuria ja kauniita maisemia luonnon mahdollistaessa monipuoli-

set harrastusmahdollisuudet.  

Suomalaisten mielikuviin Kainuusta ovat vaikuttaneet maakuntakuvatutkimuksen mukaan eniten 

omakohtaiset kokemukset ja media. Näihin kahteen pureuduttiin myös primääritutkimuksessa, 

jossa todettiin, että ihmisten tulisi käydä Kainuussa kokeakseen sen ja muodostaakseen sitten 

oman mielikuvansa paikasta. Lisäksi medialla koettiin olevan järkähtänyt kuva Kainuusta Nälkä-

maana ja Korpi-Kainuuna negatiivisessa valossa ja median kautta välitettävään Kainuu-kuvaan tu-

lisikin pyrkiä vaikuttamaan muuttaen sitä ja alueesta tehtävää uutisointia positiivisempaan suun-

taan.  

Maakuntapuntari 2017 

Sekä fokusryhmähaastattelussa että Maakuntapuntari 2017  -tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, että 

Kainuun kansalla on vahva tunneside omaan maakuntaansa. Luonto on tässäkin tutkimuksessa 

vahva osa Kainuun identiteettiä, kuten myös historia, perinteet, kulttuuri ja kainuulaiset raken-

nukset, aivan kuten primääritutkimuksessakin käy ilmi. Tässä tutkimuksessa maakunnallista me-

diaa ei mielletä Kainuun vahvuudeksi, mutta toisaalta tähän koetaan primääritutkimuksessa tar-

vetta puuttua. Identiteetin kannalta Maakuntapuntari 2017:n tuloksissa tärkeiksi ei koeta paikal-

listen ihmisten menestymistä eri urheilun tai taiteen lajeissa. Tähän voi vaikuttaa se, että tällaisia 

vahvasti kainuulaisia esikuvia ei mielletä Kainuusta olevan tai niitä ei ole vain tunnistettu.  

Tulevaisuuden näkymissä näiden kahden tutkimuksen välillä on kiinnitetty huomiota hyvin sa-

mankaltaisiin asioihin. Matkailu nähdään tulevaisuuden potentiaalisena vetovoimatekijänä ja sii-

hen halutaankin panostaa. Työpaikkojen nähdään lisääntyvän ja työttömyys onkin alkanut kään-

tyä työllisyydeksi ja työvoiman tarpeeksi. Tulevaisuuden huolenaiheina kummassakin tutkimuk-
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sessa ovat alueen opiskelumahdollisuudet. Maakuntapuntari 2017:ssa yritystoiminta sekä asuk-

kaiden elinolot koetaan myös huolta herättävinä, mutta tulevaisuuden yrittäjyydelle näytetään 

vihreää valoa Kainuun menestystekijänä. Fokusryhmähaastattelunkin mukaan yritystoiminta näh-

dään optimistisena ja tulevaisuuden kuvaa positiivisesti värittävänä tekijänä yritystoiminnan ol-

lessa virkeää.  

Kainuun mainetiimin näkemys kärkiviejistä 

Kainuun mainetiimin ajatukset Kainuun kohokohdista ovat löydettävissä myös fokusryhmähaas-

tattelun vastauksista. Erityiset paikat, kuten Hossa ja Kainuun vesistöt ovat konkreettisia esimerk-

kejä Kainuun erikoisuuksista kuten myös aiemmin esille tullut Kuhmon Kamarimusiikki-tapah-

tuma. Koulutus tulee esiin erityisesti pelialaa painottaen, aivan kuten fokusryhmänkin vastauk-

sissa. Luontoon liitetään hiljaisuuden lisäksi vuodenajat. Vastauksissa yhdentyvät myös ihmisten 

sitkeys, mikä koetaan suomalaisuudessa sisuna. Kainuun maakunnan kuvailussa toistuvat kum-

massakin tutkimuksessa niin asuinpaikan rauhallisuus, turvallisuus kuin omaleimainen kulttuuri-

kin. 

6.2.4 Fokusryhmähaastattelu 

Fokusryhmähaastattelu tuotti paljon materiaalia opinnäytetyötä varten. Kainuusta keskustellessa 

nousi esille hyvin paljon samoja ominaisuuksia, joita sekundääriaineistoissakin liitettiin Suomi-

brändin elementteihin ja mielikuviin Kainuusta. Osallistujat käyttivät vastauksissaan esimerkkejä 

havainnollistamaan tarkoittamaansa, mikä auttoi ymmärtämään sanomaa ja vähentämään vää-

rinymmärryksiä vastausten tulkinnassa.  

Kainuu 

Kainuulle luonto on ehdoton vahvuus, vetovoimatekijä ja elämäntapa ja se nousi esiin vahvasti 

niin fokusryhmähaastattelussa kuin sekundääriainestoissakin. Se on myös keskeinen tekijä Kai-

nuun maineen kannalta ja Kainuu-brändin elementtinä. Luonnon voi liittää Kainuuseen hyvin mo-

nesta eri näkökulmasta niin työn, vapaa-ajan, matkailun kuin asumisenkin suhteen. Kainuun 

luonto mahdollistaa kaupunkiasumisen ja luonnon luonnollisen yhdistelmän, mutta myös maa-

seutuasumisen, jossa luonto mahdollistaa usein myös elinkeinon alueen ihmisille. Luonto tarjoaa 
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eksotiikkaa ja arjesta irrottautumista ja sen onkin ajateltu olevan myös matkailun vetovoimate-

kijä, jonka eteen kainuulaiset toimijat ovat valmiita tekemään yhteistyötä. Luonto-konseptin jat-

kokehitykselle on kiinnostusta paikallisten toimijoiden keskuudessa; luonnon halutaan olevan yk-

silön hyvinvointia tuottava ja lisäävä lähde. Kainuun luonto on puhdasta ja se tarjoaa inspiraa-

tiota. Kainuu on paikka, jossa ihminen pääsee kokemaan selvästi neljä eri vuodenaikaa. Luonto 

mahdollistaa myös sen hyödyntämisen esimerkiksi maakunnan teknologiassa. 

Osallistujat pohtivat Kainuun ongelmakohtia ratkaisukeskeisesti niin, että ongelmia pohtiessa pu-

huttiin myös mahdollisista ratkaisuista, joilla ongelmia voitaisiin poistaa.  Keskeisenä ongelmana 

on se, että Kainuulla mielletään olevan paljon tarjottavaa ilman, että niistä juuri tiedetään muu-

alla. Ratkaisuna tähän asiaan olisi tiiviimpi yhteismarkkinointi ja viestintä. Kainuun kehitystar-

peina nähdään myös Kainuun tiiviimpi pääsy osaksi valtakunnallista mediaa vanhoista, negatiivis-

sävytteisistä irrottautumalla ja tuoden tilalle positiivista ja toteen perustuvaa uutisointia.  

Tutkimustulosten mukaan Kainuussa tehdään yhteistyötä yhä paremmin ja paremmin, vaikka 

siinä onkin vielä parantamisen varaa muun muassa neuvottelutaitojen ja yhteistyötahdon suh-

teen. Erityisesti kainuulaiset nuoret saavat kiitosta oikeanlaisesta asenteestaan maakuntaa koh-

taan sekä toimimisesta Kainuussa. Nuoriin luotetaan myös tulevaisuuden rakentajina Kainuussa 

esimerkiksi yrittäjyyden parissa.  

Kainuun tulevaisuudelle povataan kasvanutta yrittäjyyttä, pelialan vahvistumista ja matkailua. 

Optimistisia tulevaisuuskuvia on enemmän kuin negatiivisia, mutta negatiiviset huolenaiheet ovat 

verrattain isoja maakunnan hallinnollisesta olemassaolosta ilmastonmuutokseen.  

Kainuun maineen kannalta osallistujat pureutuivat Kainuun tekemiseen tuntemattomasta tunne-

tuksi. Kainuulla ei koeta olevan erityisesti niin hyvää kuin huonoakaan mainetta, vaan Kainuun 

maineen ajatellaan perustuvan yksittäisiin tapahtumiin tai asioihin. Tämä vahvistaa Kainuun heik-

kouksien kohdalla esiin tullutta asiaa, jossa Kainuulle kaivataan lisää tunnettuutta ja näkyvyyttä 

valtakunnallisella tasolla. Myös maineeseen liittyvä keskustelu vahvisti tarvetta tuoda Kainuuta 

esille valtakunnallisessa mediassa enemmän, korostaen Kainuun hyviä puolia ja vahvuuksia. Mai-

neen vahvistamiseksi on tarpeellista saada myös ihmisiä käymään paikan päällä Kainuussa ja ja-

kamaan tietoutta Kainuusta avainviestijöiden avulla, mitkä taas vähentäisivät heikkouksien koh-

dalla esiin tullutta ongelmaan Kainuun tuntemattomuudesta. Tuntemattomuuden nujertamiseksi 

auttaisi myös mainekeskustelussa ilmi tullut erisnimien käyttö puhuttaessa eri toimialoista, yri-

tyksistä ja muista Kainuun kannalta tärkeistä asioista. 
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Kainuu ja Suomi-brändi 

Fokusryhmähaastattelun keskustellessa Kainuusta kävi ilmi, että Kainuun miellettiin omaavan 

Suomi-brändille tyypillisiä elementtejä. Suomen ja Kainuun yhtäläisyyksiä vahvisti myös tutkimuk-

sen osio, jossa osallistujat vertailivat Suomi-brändin elementtejä Kainuuseen liitettäviin ominai-

suuksiin, jossa suurin osa esitetyistä Suomi-brändin osatekijöistä kuvattiin vastaamaan myös Kai-

nuu-kuvaa. Suomi-brändin elementit oli koottu tutkimuksessa käytetyistä Suomi-brändiin liitettä-

vistä sekundääriaineistoista ja tällä koonnilla pyrittiin luomaan tiivistetty kokonaiskuva Suomen 

keskeisistä ominaispiirteistä, jotka ovat tunnistettu niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten silmin. 

Suomi-brändin yksi kirkas keulakuva on luonto ja näin voidaan sanoa myös Kainuusta. Kainuulai-

set toimijat ovatkin osoittaneet kiinnostusta luontokonseptin jatkokehittämiseksi. Monet yksit-

täiset Suomi-brändin osatekijät liittyvät luontoon jollain tapaa, kuten puhtaus, raikas vesi, joka-

miehenoikeudet ja luonnon hyödyntäminen liike-elämän tuotteissa. Kainuu tarjoaa luonnon vas-

tapainoksi Suomen tavoin myös teknologiaa ja toimivan yhteiskunnan niin, että arkielämä on su-

juvaa ja helppoa. Kainuulaiset ihmiset ovat myös onnellisia ja jakavat suomalaisen kulttuurin 

omassa elämässään, mutta mieltävät omaavansa myös hyvin omanlaisen kulttuurin itsekin. Sel-

laisen, jota ei ole tarjota muualla Suomessa. 

Eroja Kainuun ja Suomen välillä on hyvin vähän verrattuna yhtäläisyyksien määrään. Kainuu poik-

keaa eniten Suomi-brändistä ihmisten välisten kanssakäymistaitojen ja korkeakoulutukseen pa-

nostamisen osalta. Peliala voi hyvin Kainuussa ja sille povataan menestystä myös tulevaisuudessa, 

mutta olisi hyvä panostaa myös muuhun koulutukseen, jotta alueelle saataisiin monenlaisia ihmi-

siä eri koulutusvaihtoehtojen perässä. Tämä lisäisi myös maakunnan väkilukua positiiviseen suun-

taan ja toisi mahdollisia työntekijöitä ja asukkaita Kainuuseen.  

Kainuun anti Suomi-brändille 

Kainuulla ei todettu olevan tällä hetkellä toimivaa Kainuu-brändiä, mutta sen elementeistä kes-

kusteltiin. Tärkeä havainto oli, että näiden elementtien tulee pohjautua todellisuuteen ja siihen, 

mitä todella Kainuussa on tarjota. Yhtenä mahdollisuutena nähtiin Kainuun kuuluminen osaksi 

isompaa brändiä Suomen mittakaavassa, mikä on myös toimiva ratkaisu, mikäli brändien elemen-

tit kytkeytyvät toisiinsa hyvin. Näin on ainakin Suomi-brändiin verrattaessa, sillä Kainuulla ja Suo-

mella on hyvin paljon yhtäläisyyksiä keskenään ominaisuuksiensa suhteen.  
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Kainuulla on konkreettisia ja aitoja asioita, joita koostamalla kokonaisuuksiksi saadaan aikaan yh-

tenäisempi kuva Kainuusta. Tämä auttaa myös matkailualaa löytämään ja tuotteistamaan kainuu-

laisia asioita tuotepaketeiksi. Maakunnassa on aitoa hulluutta, josta esimerkkinä toimii Hyrynsal-

mella järjestettävän suopotkupallon MM-kilpailu. Kainuulla ja luonnolla on erityinen side keske-

nään, sillä luonto tarjoaa ja mahdollistaa Kainuussa hyvin paljon erilaisia asioita. Se on mukana 

niin arjessa kuin vapaa-ajassa ja tarjoaa puitteet esimerkiksi erinomaiselle talviurheilun valmen-

nukselle ja teollisuudelle kuten puurakentamiselle. Kainuulla on luontoa, jota voidaan hyödyntää 

hyvinvoinnin lähteenä ja vetovoimana. Kainuulaisilla on erityinen luontosuhde ja se heijastuu 

luonnollisena suhteena luontoon esimerkiksi jokamiehenoikeuksien ja harrastusten parissa. Myös 

perinteet ja teknologia, kuten peliteollisuus pääsevät Kainuussa esille.  

Vaikka Kainuu istuu hyvin Suomen kulttuuriin, on sillä tarjota myös aivan omanlaisensa kulttuuri 

historiallisine kohteineen. Sotaan liitettävä historiatieto ja sitä kautta myös sotaan liitettävä kult-

tuuri kuten Raatteen tie on yksi esimerkki sotahistoriasta. Kulttuuria on tarjolla myös muuhun 

kuin sotahistoriaan liittyen. Esimerkiksi Kalevala, Eino Leino ja Ilmari Kianto ovat kulttuurillisesti 

merkittäviä esimerkkejä koskien koko Suomen historiaa ja kulttuuria ja nämä ovat liitettävissä 

Kainuuseen, vaikka monet eivät sitä tiedäkään. Yksittäiset tapahtumat niittävät tällä hetkellä Kai-

nuun mainetta, mutta mainetta tulisi saada myös kokonaisuutena. Kulttuuria tarjoavat myös yk-

sittäiset paikat, kuten Hepoköngäs, Ärjän saari ja Kajaanin linnanrauniot.  

Kainuun vetovoimaisuuden potentiaalisia lähettiläitä ja viestinviejiä eteenpäin ovat nuoret ihmi-

set ja yrittäjät, jotka toiminnallaan osoittavat oikeanlaista asennetta Kainuussa menestymiseen. 

Julkisuudessa toimivat ihmiset ovat myös osa Kainuun viestintää, mutta myös yksilöillä on vaiku-

tusta mielikuviin jakaessaan kokemuksia ja ajatuksiaan muille. Jokainen voi siis vaikuttaa Kai-

nuusta syntyvään kuvaan omalla toiminnallaan.  

6.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen validius eli pätevyys ja reliaabelius eli toistettavuus kuvastavat tutkimuksen luotet-

tavuutta. Pätevyys tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on pitänyt tutkia. Tois-

tettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimus voidaan toistaa ilman että tulokset muuttuvat. Reliaabe-

lius voidaankin ymmärtää kykynä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.)  

Reliaabelius ja validius - termit ovat syntyneet määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä 

ja siksi laadullisessa tutkimuksessa näistä termeistä on erilaisia tulkintoja. Laadulliset tutkimukset 
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ovat ainutlaatuisia tilaisuuksia, joita ei voi täysin samanlaisena toistaa. Siitä huolimatta myös laa-

dullista tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta voi arvioida. Erilaiset kuvaukset henkilöistä, pai-

koista ja tapahtumista ja niihin liitettävistä selityksistä ja tulkinnoista voidaan arvioida osana tut-

kimuksen luotettavuutta: sopiiko annettu selitys kuvattuun. (Hirsjärvi ym. 2009, 232; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 160.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi lisätä myös tutkimuksen tarkalla selostuksella. Haas-

tattelututkimuksessa luotettavuus kasvaa kertomalla aineiston keräämisen olosuhteista ja pai-

kasta, käytetystä ajasta sekä mahdollisista häiriötekijöistä ja virhetulkinnoista. Myös tutkijan pe-

rustelut tulkinnoilleen lisäävät luotettavuutta, jossa apuna voi käyttää esimerkiksi suoria haastat-

teluotteita tai muita dokumentteja. (Hirsjärvi ym. 2009, 232‒233.) 

Tutkimuksen onnistumista voidaan arvioida sen pohjalta, kuinka luotettavia tutkimustulokset 

ovat; vastaavatko tulokset sitä mitä Kainuussa todella on. Oikein perustein valitut haastateltavat 

sekä keskusteleva ilmapiiri haastattelutilaisuudessa lisäävät onnistumisen mahdollisuutta. Onnis-

tunut tutkimus ottaa huomioon myös eettisen näkökulman. Haastattelijalla on tärkeä rooli tutki-

muksen onnistumisen kannalta, sillä onnistuneessa haastattelutilaisuudessa haastattelija ei joh-

dattele kysymyksiä tai vastauksia tietynlaiseen suuntaan. Tässä tutkimuksessa haastattelija toimi 

ryhmäkeskustelun moderaattorina, eikä osallistunut itse keskusteluun vaan tarkkaili keskusteli-

joita ottaen muistiinpanoja ja huolehtien aikataulussa pysymisestä. 

Tämän fokusryhmätutkimuksen haastattelurunko työstettiin niin, että haastatteluun osallistuvat 

pystyisivät tuomaan omia näkökulmiaan esiin keskustelussa. Teemat tukivat käsiteltävää aihetta 

jokaisen kysymyksen kohdalla niin, että keskustelu pysyisi aihealueessa, mutta osallistujien vas-

tauksia ei haluttu kuitenkaan rajoittaa muuten kuin annetun teeman ja ajan puitteissa. Osallistu-

jat perustelivat näkökulmiaan muun muassa esimerkkien ja kokemustensa avulla ja tämä vähensi 

väärinymmärrysten mahdollisuutta niin muiden osallistujien kuin moderaattorinkin puolelta. 

Haastattelurungon teemat ja kysymykset tehtiin mahdollisimman selkeiksi, jotta näiden ymmär-

rettävyys ei kärsisi. Teemat ja kysymykset heijastettiin kysymys tai osio kerrallaan tutkimushuo-

neen seinälle, jotta osallistujat pystyivät tarkastamaan käsittelyssä olevan teeman ja aiheen. 

Haastattelutilaisuuden tilajärjestelyt hoidettiin mahdollisimman hyvissä ajoin ja tilaisuuspäivänä 

tehtiin tarvittavat järjestelyt hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Myös tekninen välineistö tarkastet-

tiin kuntoon toimivuuden kannalta ja käytettäviä välineitä kuten ääninauhuria opeteltiin käyttä-

mään ennen tilaisuutta hyvissä ajoin. Haastattelussa käytettävät materiaalit, suostumuslomake, 
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haastattelurunko ja Power Point-esitys tarkastettiin ohjaavalla opettajalla ja opinnäytetyön toi-

meksiantajalle, joiden kanssa materiaaleja vielä hiottiin lopulliseen muotoon.  

Luotettavuuden lisäämiseksi tutkimus ja sen tulokset pyrittiin kuvaamaan tarkasti lukijalle. Tul-

kintojen luotettavuuden lisäämiseksi tutkimuksen tuloksissa käytettiin osallistujien suoria lai-

nauksia. Tällä pyrittiin perustelemaan vastauksista syntyneitä tulkintoja. Myös osallistujat saivat 

kattavasti tietoa tulevasta tutkimuksesta ennen tilaisuuden järjestämistä ja heitä lähestyttiin vielä 

muistutusviestillä tarkempine teemoineen lähempänä ryhmäkeskustelua. Tilaisuus avattiin vielä 

tiiviillä infolla tulevasta jolloin pyydettiin ja ohjeistettiin täyttämään suostumuslomake tutkimuk-

seen osallistumisen suostumuksesta. Osa osallistujista tuli hieman myöhässä paikan päälle, mutta 

he eivät jääneet paitsi itse keskustelusta, sillä alussa tarjottiin kahvit. Osa joutui myös lähtemään 

ennen sovittua lopetusajankohtaa ja tutkija ei tiennyt näistä ennakkoon. Keskustelun aikana mo-

deraattori otti ylös muistiinpanoja osallistujien keskustelusta, jotta litteroinnissa ja tutkimuksen 

analyysivaiheessa oli äänitteen ja litteroinnin lisäksi muuta tukimateriaalia.  

Tutkimusetiikan mukaan osallistujille annettiin mahdollisimman tarkasti ja kattavasti tietoa tule-

vasta ryhmäkeskustelusta hyvissä ajoin ennen keskustelun ajankohtaa. Kaikki osallistujat täyttivät 

suostumuslomakkeen tutkimukseen osallistumisesta ja tiesivät voivansa keskeyttää tutkimuksen 

omalta osaltaan milloin tahansa tutkimusta. Suostumuslomakkeessa oli erikseen rastitettava 

kohta, jossa osallistuja hyväksyi vastausten olevan yhdistettävissä itseensä tai edustamaansa or-

ganisaatioon, sillä henkilöllisyys on mahdollista tulla ilmi esimerkiksi osallistujan tittelin tai työni-

mikkeen puolesta. Erikseen hyväksymällä tämän suostumuslomakkeessa varmistettiin, että osal-

listuja on todella ymmärtänyt asian ja hyväksyy sen.  

Keskustelussa ei esiintynyt kärkkäitä vastakkainasetteluja, vaikka joistakin asioista osallistujat 

osoittivat olevansa eri mieltä toisen osallistujan kanssa. Tutkija koki, että jokainen osallistuja toi 

esiin omia mielipiteitä ja näkökulmia varsinkin oman virkansa tai työnsä näkökulmasta. Mode-

raattori yritti ottaa mahdollisimman hyvin huomioon sen, että kaikki pääsevät ääneen. Jos joku ei 

ollut vielä vastannut esitettyyn kysymykseen tai ottanut kantaa keskusteluihin, tutkija huomioi 

nämä tilanteet ja tiedusteli osallistujalta halua kertoa oman kantansa tai näkökulmansa.  

Haastattelurungon kysymykset käsittelivät asioita, jotka liittyivät läheisesti toisiinsa ja tämä näkyi 

myös osallistujien vastauksissa. Keskeiset teemat, kuten luonto toistui niin Kainuun nykyisissä 

vahvuuksissa ja heikkouksissa, maineessa kuin brändielementeissäkin. Tämä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta.  
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Ryhmäkeskustelulle suunniteltu aikataulu oli hieman liian tiukka kysymysmäärään nähden ja kes-

kustelua olisi riittänyt useamman kysymyksen kohdalla enemmänkin kuin mitä ajan puitteissa oli 

mahdollista antaa. Maine-teeman kohdalla hypättiin yli kaksi kysymystä tiukan aikataulun vuoksi, 

jotta myös haastattelurungon myöhemmillekin aiheille jäisi riittävästi aikaa. Ensimmäinen maine-

teeman kysymys antoi kuitenkin hyvin vastauksia yli hypättyihinkin kysymyksiin, joten väliin jä-

tettiin oikeat haastattelurungon kysymykset. Fokusryhmäkeskustelu venyi 10 minuuttia aikatau-

lutettua pidemmäksi, mutta tutkijan onneksi jäljellä olevat osallistujat pystyivät jäämään keskus-

telun loppuun asti. Muutama osallistuja oli joutunut lähtemään jo ennen varsinaista lopetusajan-

kohtaa, kuten aikaisemmin mainittiin.  

Tutkimuksen analyysissa tutkimus litteroitiin kirjakieliseen muotoon, sillä tutkittavana asiana ei 

ollut diskurssianalyysi, eli miten sanotaan, vaan mitä sanotaan. Tutkimuksella haluttiin saavuttaa 

näkökulmia, mielipiteitä ja kokemusten jakamista. Litterointi vei aikaa suunniteltua enemmän, 

sillä se käytiin läpi mahdollisimman huolellisesti ja tarkasti. Osallistujien puheenvuorot olivat sel-

keitä ja päällekkäin puhumista esiintyi vain vähän, mikä ei vaikeuttanut tulkintaa oleellisesti.  

Opinnäytetyössä käytettyjen sekundääriaineistojen ja primääritutkimuksen vastaukset ovat hyvin 

pitkälti samankaltaisia. Suomea koskevissa aineistoissa Suomi-kuvaan liitettiin keskenään paljon 

samoja tekijöitä. Myös Kainuuseen liitettävät mielikuvatutkimukset ja primääritutkimuksen tulok-

set vahvistavat toisiaan, eli tulokset ovat hyvin yhteneväisiä keskenään. Tämä lisää myös tutki-

muksen luotettavuutta. Ennen varsinaista tutkimusta sen teoriaan perehdyttiin kirjallisuuden 

avulla. Tutkimusraportti on pyritty laatimaan niin yksityiskohtaisesti, että tutkimus on mahdollista 

toistaa. 

Tutkimuksen ollessa laadullinen vastauksia ei voida yleistää, mutta toteutettu tutkimus ja sekun-

dääriaineistot yhdessä antavat vertailukelpoista tietoa Suomi-brändin vertailua ja Kainuun kes-

keisten ominaispiirteiden löytämistä varten. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin Kainuun 

brändille ominaisia piirteitä kootusti Kainuuseen liitettävien tutkimustulosten ja haastatteluai-

neiston perusteella ja verrata näitä nykyiseen Suomi-brändiin ja nämä tavoitteet tekijän mielestä 

saavutettiin. 
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7 Yhteenveto ja kehittämisehdotukset 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kainuulaisten toimijoiden mielikuvia Kainuun ominaispiir-

teistä, jotka toimivat myös Kainuun brändin elementteinä. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus tuoda 

esiin elementtejä, joita peilattiin aikaisempiin mielikuvatutkimuksiin Kainuusta ja verrata näitä 

Kainuun ominaispiirteitä Suomen maabrändiin ja havainnoida mahdollisia eroja Suomi-brändin ja 

Kainuun välillä. Opinnäytetyön kiteytettynä tavoitteena oli selvittää, mitä annettavaa Kainuulla 

on Suomi-brändille. 

Opinnäytetyössä perehdyttiin ensin paikan brändäyksen teoriaan kirjallisuuden avulla ja kirjoitet-

tiin työn teoriatausta. Teorian yhteydessä tutustuttiin ja perehdyttiin aikaisemmin tehtyihin Kai-

nuun mielikuvatutkimuksiin ja koostettiin teorian avulla Suomi-brändin keskeiset elementit ja 

näitä hyödynnettiin tutkimuksen sekundääriaineistoina. Tämän jälkeen tutustuttiin tieteellisen 

tutkimuksen teoriaan ja toteutettiin työn empiirinen tutkimus laadullisena fokusryhmätutkimuk-

sena, jossa tiedonkeruutapana käytettiin fokusryhmähaastattelua.  

Fokusryhmätutkimuksen tuloksia Kainuun pito- ja vetovoimatekijöistä verrattiin tutkimuksen se-

kundääriaineistoihin, jotka liittyvät mielikuviin Kainuusta sekä Suomi-brändin elementteihin. Kai-

nuuseen rinnastettavat sekundääriaineistot auttoivat luomaan vertailukelpoista tietoa fokusryh-

mätutkimuksen tuloksille Kainuusta. Suomi-brändiin liitettävien sekundääriaineistojen pohjalta 

koostettiin keskeiset Suomi-brändin elementit, joihin primääritutkimuksen tuloksia vertailtiin nii-

den yhtäläisyyksien ja erojen havainnoimiseksi.  

Sekundääriaineistot antavat yhtenäisen kuvan keskenään Suomesta ja Kainuusta. Suomi-brändin 

aineistojen Suomi-kuva on yhtenäinen keskenään kuten myös Kainuuseen liitettävät aineistot an-

tavat hyvin yhtenäisen kuvan Kainuusta. Fokusryhmätutkimuksen tulokset vahvistavat, että Kai-

nuu omaa hyvin samankaltaisia piirteitä kuin Suomi-brändi ja se onkin Suomen näköinen maa-

kunta. Kainuun voisi jopa kuvailla olevan Suomi pienoiskoossa, sillä se tarjoaa hyvin samankaltai-

sia asioita kuin Suomi-brändi tarjoaa maailmalle: luonnon, asioiden toimivuuden, teknologian ja 

innovatiiviset tuotteet, onnelliset ihmiset, kulttuurin ja historian. Kainuu ja Suomi jakavat myös 

yhteisen, keskeisen kehityskohteen: tunnettuuden ja tiedon lisäämisen tarpeen itsestään muille 

kansoille ja ihmisille. Kainuu mielletään Suomen mittakaavassa melko tuntemattomana paikkana, 

kun taas Suomi mielletään tuntemattomana globaalissa mittakaavassa. Kummallakin alueella on 

tehtävää saada itsensä kuuluviin ja näkyviin omille sidosryhmilleen. Ratkaisuksi on esitetty niin 
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Suomi-brändille kuin Kainuullekin keulakuvien, eli alueen yritysten, johtajien tai muiden keskeis-

ten ihmisten esiin tuomista, jolloin he pääsevät vaikuttamaan paikasta syntyvään kuvaan omalla 

toiminnallaan pyrkimyksenä lisätä tietoisuutta ja kiinnostavuutta aluetta tai paikkaa kohtaan. 

Fokusryhmähaastattelussa Kainuusta keskustellessa nousi esille samoja ominaisuuksia, joita se-

kundääriaineistoissakin liitettiin Suomi-brändin ja Kainuun elementteihin. Kainuun ja Suomen 

vahvuudet sekä kehityskohteet ovat hyvin samankaltaiset keskenään, ottaen huomioon Suomen 

maabrändin edustavan koko maata maailmalle. Merkittävin eroavaisuus on se, että Kainuu eroaa 

Suomi-brändistä korkeakoulutuksessa, sillä sitä ei mielletä olevan maakunnassa riittävän moni-

puolisesti. Esimerkiksi yliopiston puuttuminen Kainuun alueelta mielletään puutteena koulutuk-

sen suhteen.  

Kainuu on luonnonläheinen maakunta, jossa luonnolla on lähes rajattomat mahdollisuudet. 

Luonto on Kainuun brändin vahva elementti ja maineen osatekijä. Sanotaanhan se jo Kainuun 

maakuntalaulussakin: “Meidänpä mainetta mainivat nuot: koskien ärjyt ja surkeat suot!” Luonto 

heijastuu myös ihmisissä, sillä kainuulaiset omaavat hyvin luontaisen luontosuhteen. Luonto tar-

joaa hiljaisuutta, puhdasta vettä ja ruokaa, jokamiehenoikeudet ja harrastusmahdollisuuksia, 

mutta ylläpitääkseen tätä luontosuhdetta ihmisten tulee pitää luonnosta myös hyvää huolta. Kai-

nuussa koetaan neljä vuodenaikaa ja kunnollisen talven olemassaolo tarjoaa mitä parhaimmat 

puitteet muun muassa talviurheilun valmennukseen. 

Kainuun brändin elementeiksi soveltuvat myös teknologiaosaaminen ja sen kehitys esimerkiksi 

pelialan koulutuksessa ja puurakentamisessa. Kainuulla on hyvin vahva paikalliskulttuuri ja -his-

toria, jotka tarjoavat myös paljon annettavaa Suomen historialle ja kulttuurille ja sitä kautta myös 

Suomen brändille. Kainuussa on perinteitä, mutta myös uuden kehitystä ja innovatiivisia ihmisiä. 

Kainuulla on halua näyttää olevansa matkailutarjonnan lisäksi myös asumiseen soveltuva maa-

kunta, jossa arki on sujuvaa ja helppoa. Kainuu tarjoaa aitoa hulluutta muun muassa suopotku-

pallon muodossa ja tällaisia elämyksiä ihmisille tuleekin tarjota, päästää heidät osaksi jotain sel-

laista mitä muualla ei ole mahdollista kokea. Elämyksen tuottamiseen voi riittää jo metsäretki 

metsän antimista ja rauhasta nauttien. Kainuun menestymisen ja maineen takia tulevaisuudessa 

tulisi kiinnittää huomiota maakunnan tietämyksen lisääntymiseen niin, että ihmiset tutustuisivat 

Kainuuseen enemmän omien kokemusten kuin median välittämän kuvan avulla. 

Kainuun maine on keskittynyt tällä hetkellä pääosin tiettyihin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, 

joissa Kainuulla koetaan olevan hyvä maine. Tämä maine on näiden tapahtumien kävijöiden kes-

kuudessa tuttu, mutta yleisesti ottaen Kainuulla ei ole hyvää tai huonoa mainetta. Tähän voi olla 
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syynä se, että Kainuuta ei tunneta hyvin maakunnan ulkopuolella. Tähän halutaan saada aikaan 

muutos. Tunnettuuden lisääntyessä myös Kainuun maine voisi kasvaa ja kehittyä positiiviseen 

suuntaan. Yleisesti ottaen fokusryhmän keskustellessa Kainuun vahvuuksista tuli yllättävän vä-

hissä määrin esille Kainuun aktiivinen toimiminen elokuvateollisuudessa, jonka vaikutuksista Kai-

nuun maineeseen ja Kainuu-brändiin voisi tutkia jopa erikseen oman opinnäytetyön avulla. 

Kainuulla on tarjottavanaan Suomelle sen omaperäinen luonto monipuolisine hyödyntämismah-

dollisuuksineen niin työn, arjen, vapaa-ajan, urheilun kuin kulttuurinkin parissa. Muun muassa 

luontokonseptin paketoiminen yksilön hyvinvointia tuottavaksi tekijäksi sekä sen tuotteistaminen 

ja kaupallistaminen mahdollistaisivat luontokonseptin kehittymisen Kainuussa tuoden omanlai-

sensa lisän myös Suomi-brändin luontokäsitykseen. Kainuussa järjestetään ainutlaatuisia tapah-

tumia, jotka tarjoavat elämyksiä kävijöillensä kuten Kuhmon Kamarimusiikki, Kainuun Rastiviikko 

eli kansainvälinen suunnistustapahtuma ja suopotkupallon MM-kilpailut Hyrynsalmella. Kainuulla 

on teknologiaosaamista josta esimerkkinä mainittakoon vahva osaaminen ja koulutus pelialalla. 

Kainuun vahva paikalliskulttuuri ja -historia tarjoavat myös Suomi-brändille aineksia. Historiasta 

erityisesti Kainuun sotahistoria mielletään ainutlaatuisena vetovoimatekijänä. 

Paikan brändityön prosessin mukaisesti Kainuulla on vahvuuksia, joista tulisi löytää keskeiset, 

joita lähdetään työstämään eteenpäin kuvaamaan sitä, mitä Kainuu haluaa itsestään ajateltavan 

ja millainen paikka sen halutaan olevan. Nykytilaa voisi kuvailla niin, että Kainuulla ei ole olemassa 

brändiä vaan sen palasia, joita toimijat tuovat esille omin tavoin omassa toiminnassaan. Brändi-

työn aloittamiseksi olisikin selvitettävä Kainuun kilpailuedut muihin paikkoihin verraten ja tämän 

opinnäytetyön pyrkimyksenä oli edesauttaa näiden kilpailuetujen löytämistä. Tärkeää on myös 

pohtia, mitä brändillä halutaan saavuttaa. Kainuulaiset toimijat ovat sisäistäneet, että brändin 

tulee perustua todellisuuteen, aivan kuten Moilanen ja Rainisto (2009, 24) kuvaavat teoksessaan 

How to brand nations, cities and destinations. Todellisuuteen perustuvia vahvuuksia Kainuussa 

on hyvin paljon, mutta niiden esiintuomiseen tulisi panostaa nyt ja tulevaisuudessa, jotta nämä 

vahvuudet saataisiin suuremman yleisön tietoisuuteen. Fokusryhmäkeskustelun osallistujat koki-

vat tarpeelliseksi ihmisten sitoutumisen Kainuun mainetyöhön. Tätä ajatusta tukevat myös Aula 

ja Mantere (2005, 33), jotka kuvaavat että maineen tulee perustua jatkuvuuteen ja pysyvään toi-

mintaan. Kainuun ottaminen paikkansa osana Suomea ja suomalaisten elinympäristöä viestinnäl-

lisin ja markkinoinnillisin keinoin voisi suoristaa niitä ennakkoluuloja, joita ihmisillä on Kainuuta 

kohtaan ja houkutella ihmisiä tulemaan maakuntaan joko vierailemaan tai jopa asumaan. 

Opinnäytetyö tuo esiin piirteitä maakunnan yhteisen markkinoinnin tueksi ilmentäen Kainuun ve-

tovoimatekijöitä ja tarjoten piirteitä Kainuun brändin muodostumiselle. Kehittämisehdotuksena 
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maakunnallisten toimijoiden ja asukkaiden tulisi löytää asiakasryhmiään ajatellen ne tärkeimmät 

kärkiviejät, joilla Kainuuta lähdetään viemään eteenpäin. Tämä asia tuli ilmi myös itse fokusryh-

mähaastattelun vastauksissa. Opinnäytetyö tarjoaa Kainuun kannalta keskeisiä pito- ja vetovoi-

matekijöitä, joita voidaan hyödyntää myös Suomea markkinoidessa. 

Fokusryhmätutkimus tuotti tuloksia tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Opinnäytetyön aihe oli 

melko laaja ja aiheen rajausta olisi voinut tiivistää hieman. Jatkotutkimukset voisivatkin kohdistua 

tulevaisuudessa vielä tarkemmin tässä tutkimuksessa tutkittuihin teemoihin yksittäin, kuten Kai-

nuun maineeseen tai Kainuu-brändiin. Tutkimustyö oli opettavainen prosessi ja tutkimusraportilla 

koetaan olevan hyötyä niin toimeksiantajalle kuin muillekin tahoille, kuten Kainuun elinkeinoelä-

mälle ja matkailulle. Raportin avulla Kainuu ja sen kansa saavat kootusti tietoa maakuntansa pito- 

ja vetovoimatekijöistä sekä Kainuun samankaltaisuudesta muuhun Suomeen. Tästä tutkimuk-

sesta voi olla hyötyä myös tulevaisuudessa erilaisissa Kainuuseen liittyvissä projekteissa, joissa 

halutaan tuoda esille Kainuun keskeisiä ominaisuuksia.  
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Liitteet 

 

 

Fokusryhmähaastatteluun osallistuminen 

Tutkimus:  Opinnäytetyön fokusryhmätutkimus 

Tutkimusaihe: Mitä annettavaa Kainuulla on Suomi-brändille? 

Aika ja paikka:  ke 30.5. klo 13–15, Kainuun liitto, kokoustila Kuore 

Tutkimuksen tekijä:  Eveliina Härkönen 

Toimeksiantaja: Kainuun liitto 

 

Osallistujan nimi: 

________________________________________________________________________________ 

 

Titteli/työnimike: 

________________________________________________________________________________ 

 

Rastita itseesi sopiva vaihtoehto ja täytä lisätiedot tarvittaessa: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Rastimalla ruudun hyväksyn, että vastaukseni voivat olla tunnistettavissa ja yhdistettävissä 

itseeni ja/tai edustamaani organisaatioon. 

 

 

 

Olen syntyperäinen kainuulainen ja asunut koko elämäni Kainuussa 

Olen syntyperäinen kainuulainen, mutta asunut myös muualla (paluumuuttaja) 

Olen kotoisin muualta kuin Kainuusta, asunut Kainuussa yhteensä __________vuotta 

Muu, mitä?_________________________________________________________________ 

                     _________________________________________________________________ 

 

 

Osallistuja 

Paikka ja aika:________________________________     Allekirjoitus:__________________________________ 

 

Tutkimuksen tekijä 

Paikka ja aika:________________________________     Allekirjoitus:__________________________________ 

Annan suostumukseni seuraavaan: 

Suostun ryhmähaastatteluun, jossa selvitetään kainuulaisten toimijoiden käsityksiä Kainuun maineesta ja 

sen keskeisistä elementeistä sekä niiden yhtäläisyyksistä ja eroista Suomi-brändiin. Olen tietoinen 

opinnäytetyöstä, sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Osallistumiseni on vapaaehtoista ja voin keskeyttää 

osallistumiseni tutkimukseen syytä ilmoittamatta milloin tahansa. Hyväksyn, että tutkimuksen tekijä 

nauhoittaa keskustelun äänitallenteeksi ja ottaa muistiinpanoja. Annan suostumukseni siihen, että 

haastattelussa kerättyä aineistoa tullaan käyttämään ja hyödyntämään opinnäytetyössä. 
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Teemat ja kysymykset fokusryhmäkeskusteluun aiheesta: 
Mitä annettavaa Kainuulla on Suomi-brändille? 

Eveliina Härkönen, LLT15SM 
Kesto: 1 h 45 min (klo 13 kahvit, klo 13.15 – 15.00 keskustelu) 

 
 
Työn tavoitteena on kartoittaa Kainuun keskeisimpiä elementtejä Kainuu-brändin luomisen 
edistämiseksi ja verrata näitä elementtejä Suomi-brändin elementteihin sekä selvittää niiden 
yhtäläisyyksiä ja eroja. Opinnäytetyön kiteytettynä tavoitteena on selvittää, mitä annettavaa 
Kainuulla on Suomi-brändille. 

 
Avaus, esittelyt, 5 min 
 

Teema 1. Kainuu paikkana, 30 min 
 

1. Mitä vahvuuksia Kainuulla on paikkana? 
2. Mitä heikkouksia Kainuulla on paikkana?  
3. Millainen paikka Kainuu on 10 vuoden päästä? 

 

Teema 2. Kainuun maine, 25 min 
 

4. Millainen maine Kainuulla on tällä hetkellä? 
5. Mistä tekijöistä Kainuun maine on rakentunut?  
6. Miten Kainuu hallitsee mainettaan tällä hetkellä? 

 

Teema 3. Suomi-brändin elementeistä, 25 min 
 

7. Kalvolla nähtävien Suomi-kuvan ominaispiirteiden vertaaminen Kainuun ominaispiirteisiin. Onko piirre 
myös Kainuun vahvuus vai ei? 
 

Teema 4. Kainuu-brändin elementeistä, 20 min 
 

8. Mitkä ovat keskeiset Kainuu-brändin elementit? 
 

9. Mitä annettavaa Kainuulla on Suomi-brändille? 


