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Tutkimuksen tausta 

 Maaseutukunnissa uusien asukkaiden houkutteleminen on 

yleensä keskeinen tavoite. 

 Alueiden välinen kilpailu pakottaa alueiden kehittäjät 

kiinnittämään huomiota alueidensa vetovoimaan ja imagoon 

(Zimmerbauer 2008: 66). 

 Mielikuvat kunnasta asuin- ja elinympäristönä sekä kunnan 

imago vaikuttavat vahvasti muutto- tai sijoituspäätökseen. 

 



Imagon kehittämisen vaiheet 

 (Karvonen 1999) 

Tutkimus 
Tavoitekuvan 

määritteleminen 

Toimenpiteet 
tavoitekuvan 

saavuttamiseksi 
Seuranta 



Tutkimuksen tarkoitus 

 Kemiönsaaren asuin- ja elinympäristöä koskevat ulkoiset 

mielikuvat. 

 Keskeiset tavoitteet liittyvät kunnan vetovoimaisuuden 

kehittämiseen. 

 Kaksi potentiaalista maallemuuttajaryhmää: henkilöt, joilla on 

alle kouluikäisiä lapsia ja lähellä eläkeikää olevat vanhemmat 

keski-ikäiset. (Heikkinen ym. 2003: 18 ja Pekkanen ym. 1997) 



Tutkimuskysymykset 

 Minkälainen on Kemiönsaaren ulkoinen mielikuva asuin- ja 

elinympäristönä? 

 Eroavatko potentiaalisten maallemuuttajaryhmien mielikuvat 

toisistaan? 

 Kuinka vetovoimaisena Kemiönsaari koetaan potentiaalisissa 

maallemuuttajaryhmissä?   

 Minkälainen on Kemiönsaaren ihanteellinen 

tavoitemielikuva? 

 



Keskeiset käsitteet  

Imago ja mielikuva 

 Tärkein sanakirjan merkitys sanalle ”imago” on Karvosen 

(1999) mukaan ”yleisön mieliin luotu käsitys tai vaikutelma 

jostakin henkilöstä, laitoksesta tai tuotteesta”. 

 Imagon määritelmässä havaittavissa kaksinaisuus: imago 

ulkoisena, visuaalisena ja viestinnällisenä asiana. Ihmismielen 

tai tietoisuuden sisäinen (mielikuvan) asia. 

 Mielikuva liittyy siihen, miten organisaation ulkopuolinen yleisö 

omaksuu lähettäjätason tuoman viestin sisällön ja tarkoituksen 

(Äikäs 2004: 56-57). 

 Imago kuvitelma- ja arvosisältöjen, ajatusten ja tuntemusten 

mielikuvallinen kokonaisuus, joita yksilöllä on kohteesta 

(Zimmerbauer & Suutari 2004: 31) 



Imago 

• Lähettäjä 

• Aktiivinen 

• Tarjonta 

• Esitys 

• Artistinen 

• Organisoitu 

• Rakennettu 

• Informaatio 

• Representaatio 

Mielikuva 

• Vastaanottaja 

• Passiivinen 

• Kysyntä 

• Tulkinta 

• Psykologinen 

• Yleisö 

• Omaksuttu 

• Tietorakenne 

• Ymmärrys 



Keskeiset käsitteet  

Vetovoimaisuus 

 Vetovoimaisuus voidaan määritellä voimiksi, jotka vetävät 
kohdetta puoleensa tai estävät kahta kohdetta (asukas ja 
kunta) erkaantumasta toisistaan (Webster’s Raunion 2001a 
mukaan). 

 Sotarauta ym. (2001) jakavat seudullisen vetovoiman kuuteen 
osa-alueeseen:  

 1. infrastruktuuriin 

 2. yrityksiin 

 3. inhimillisiin voimavaroihin 

 4. instituutioon 

 5. toimivaan kehittäjäverkostoon/seudun kuulumisen muihin 
kehittäjäverkostoihin 

 6. asuin- ja elinympäristöön. 

 

 



Keskeiset käsitteet  

Asuin- ja elinympäristö 

Fyysinen 
ympäristö 

• Rakennettu 
ympäristö 

• asumismahdollisuu
det, kunnallistek-
niikka, julkisten 
tilojen laatu, 
arkkitehtuuri 

• Luonnonympä-
ristö 

• kasvit, eläimet, 
maaperä, vesi 

Toiminnalinen 
ympäristö 

• Kunnan tarjoamat 
palvelut 

• terveydenhuolto, 
päivähoito, 
ylesisivistävä 
koulutus, viihde- 
ja 
kulttuuripalvelut, 
liikuntamahdollisu
udet 

• Saavutetta-vuus 

Sosiaalinen 
ympäristö 

• Toimijoiden 
välinen 
vuorovaikutus ja 
ne sosiaaliset 
verkostot (koti-, 
työ-, harrastus- ja 
opiskeluverkostot)
, joissa ihminen 
päivittäin toimii 

Taloudellinen 
ympäristö 

• Elinkustannukset 
(palveluiden 
hinnat, 
asumiskustan-
nukset, veroäyrin 
hinta jne.) 



Kemiönsaaren kunta 
(Lähde: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus 2010, muokattu) 



Aineisto ja menetelmät 

 Potentiaalisille maallemuuttajaryhmille suunnattu 

mielikuvakysely 

 Kemiönsaaren kunnan johtajalle ja kehittämispäällikölle 

suunnattu sähköpostikysely 

 Analysointimenetelminä ristiintaulukointi, korrelaatioanalyysi ja 

pääkomponenttianalyysi 

 



Tulokset 

 Lähetetyistä 1080 palautui 426, jolloin vastausprosentiksi 

muodostui 39,4. 

 Lähellä eläkeikää olevien vastausprosentti 42,1 ja 

lapsiperheiden 35,5. 



Alue ja kohderyhmä Lähetetty Palautettu Vastaus% 

Turku 

55-59-vuotiaat 

Perheet joissa alle 7-v lapsia 

Turku yhteensä 

 

476 

325 

801 

 

189 

113 

302 

 

39,7 

34,8 

37,7 

Salo 

55-59-vuotiaat 

Perheet joissa alle 7-v lapsia 

Salo yhteensä 

 

165 

114 

279 

 

81 

43 

124 

 

49,1 

37,7 

44,4 

Kaikki yhteensä 1 080 426 39,4 



Eri tietolähteiden vaikutus 

mielikuvaan Kemiönsaaresta 



Mielikuva Kemiönsaaresta 

kokonaisuudessaan 



Vastaajien mahdollinen halukkuus muuttaa 

Kemiönsaareen 



Muuttoa puoltavat tekijät 

 



Muuttoa estävät tekijät 

 



Kunnan houkuttelevuuden kannalta 

kehittämistä vaativat tekijät 

 Lähellä eläkeikää olevat: 227 mainintaa, joista  

 18 % koski työpaikkojen lisäämistä,  

 12 % palveluiden parantamista,  

 11 % liikenneyhteyksien parantamista  

 ja 11 % avoimempaa suhtautumista suomenkielisiä ja alueen 

ulkopuolisia kohtaan. 



Kunnan houkuttelevuuden kannalta 

kehittämistä vaativat tekijät 

 Lapsiperheet: 142 mainintaa, joista  

 20 % koski palveluiden tai lapsiperheiden palveluiden 

parantamista,  

 13 % työpaikkojen lisäämistä,  

 12 % liikenneyhteyksien parantamista 

  ja 11 % kunnan markkinoinnin tai tiedotuksen lisäämistä. 

 



Lähellä eläkeikää olevien yleinen 

arvio Kemiönsaaresta  

 



Lapsiperheiden yleinen arvio 

Kemiönsaaresta 

 



Lähellä eläkeikää olevien arvio 

Kemiönsaaren fyysisestä ympäristöstä 

 



Lapsiperheiden arvio Kemiönsaaren 

fyysisestä ympäristöstä 

 



Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö: 

lähellä eläkeikää olevat 

 



Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö: 

lapsiperheet 

 



Kunnalliset ja yksityiset palvelut: 

lähellä eläkeikää olevat 

 



Kunnalliset ja yksityiset palvelut: 

lapsiperheet 

 



Taloudellinen ympäristö: lähellä 

eläkeikää olevat 

 



Taloudellinen ympäristö: lapsiperheet 

 



Pääkomponenttianalyysi 

 Alkuperäisistä muuttujista uusia muuttujia, ns. 

pääkomponentteja. 

 Nimeäminen sisällöllisin perustein vastaamaan kyseessä 

olevaan joukkoon latautuneita muuttujia. 

 Yleiskatsaus siitä, mitkä muuttujat liittyvät yhteen, ja mitkä ovat 

riippumattomia toisistaan. 

 Tuloksena painokertoimia muuttujan ja pääkomponentin välillä 

kutsutaan latausarvoksi, joka vaihtelee -1:n ja +1:n välillä. 

 Mitä suurempi latausarvo, sitä voimakkaammin muuttuja 

korreloi pääkomponentin kanssa. 



Pääkomponentit 



 Asuinympäristöryhmä koostui useammista muuttujista ja oli näin 

ollen yksityiskohtaisempi ja tarkempi. 

 Muut ryhmät olivat yleisluontoisempia ja niihin latautuvat 

muuttujat kuvaavat Kemiönsaarta lähinnä matkailukohteena, ei 

asuin- ja elinympäristönä. 

 Asuinympäristöryhmän muuttujat korreloivat voimakkaammin 

lähellä eläkeikää olevien kuin lapsiperheiden vastausten 

kanssa. 



 Lapsiperheet Kemiönsaareen edullisten asuntojen, 

tilan, oman talon ja halvan tontin perässä. 

 Työpaikkojen puute ja niiden kaukainen sijainti 

vahvin muuttoa estävä tekijä. 

 Liikenneyhteyksien parantaminen 

 Ruotsinkielisyys koettiin muuttoa estäväksi tekijäksi. 

 Avoimempi  suhtautuminen suomenkielisiä ja alueen 

ulkopuolisia kohtaan. 

 Kaksikielisyys kilpailueduksi 



 Senioriasumiseen ja palveluihin panostaminen 

 Vuokra-asuntojen, -talojen ja rivitalojen tarjontaa lisäämällä 

madallettaisiin kynnystä kokeilla maalla asumista 

 Matkailuimago vai imago Kemiönsaaresta asuin- ja 

elinympäristönä? 

 



 

Jatkotutkimuksen aiheita: 

 

 sanomalehtianalyysi 

 markkinointimateriaali 


