


Monipaikkaisuuden hanketreffit 24.8.2021
Meidän näkökulmamme monipaikkaisuuteen, 

Pudasjärven kaupunki

Heli Huhtamäki,
henkilöstöpäällikkö

Kaupungin johtoryhmän jäsen



• Asun Lapin maakunnassa, Simossa
– Kotikunta
– 10 km Simon asemalle palveluihin, 20 km Kemiin
– 1880-luvun hirsitalo, perinnemaisema, Perämeren rannalla

• Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Pudasjärven kaupungilla
– “Kakkososoite”, rinnakkaisosoite, Pudasjärven kaupungin keskustassa
– Asun normaalisti viikot vuokra-asunnolla Pudasjärvellä
– Hyödynnän etätyön mahdollisuuksia
– Hyödynnän verotuksessa työpaikkakunnan asunnosta vähennystä, työasuntovähennys (max. 450 

€/kk)
– Pudasjärvi sijaitsee n. 150 km Simosta

• Vapaa-ajan asunto Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Kuusamossa Rukalla
– Olen myös Kuusamon kunnan jäsen, kiinteän omaisuuden omistus/hallinta (kuntalaki 3 §)
– Jo vuonna 2000 harjoitin jakamistaloutta, vapaa-ajan asunto omistetaan yhdessä lähisukulaisten

kanssa

Minä itse - monipaikkainen



• Järjen Äärellä- kampanja vuosina 2019-2020
– Tavoitteena oli muuttaa hajuton ja mauton kuntaimago aidoksi ja vetovoimaiseksi. 

Nostaa Pudasjärvi yhdeksi vaihtoehdoksi ihmisten henkilökohtaisiin elämän 
valintoihin niin uusille mahdollisille asukkaille, vapaa-ajan viettäjille ja yrityksille. 

– Halusimme tuoda erilaisin viestinnällisin keinoin esiin paikkakunnan mahdollisuudet. 
Halusimme aidosti nostaa sitä, mitä meillä jo on vahvana kulttuuriperintönä mutta 
modernein keinoin. 

– Kuntalaiset ovat myös erinomaisia markkinoijia omasta elinympäristöstään. 
Markkinoinnilla vahvistetiin myös uskoa siihen, että meillä on elinvoimainen alue, 
jonka tulevaisuuteen voi luottaa ja jonne uskaltaa sijoittaa oman elämänsä.

– Kohderyhmäksi määriteltiin työikäiset henkilöt, jotka arvostavat rehellistä ja 
suorasukaista kulttuuria ja joita kiinnostaa luonto, yrittelijäisyys ja vaihtoehtoinen 
elämäntapa. 

– Maantieteellinen segmentointi kohdistettiin Oulun seutuun. Tämä pohjautui 
ajatukseen, että otollisimpana alueena pidettiin lähiseutua, johon säilyisi hyvät 
liikenneyhteydet.  Syksyllä 2020 kohderyhmää laajennettiin siten, että mukaan otettiin 
Oulun alueen lisäksi myös Uusimaa. 

Kuntamarkkinoinin ja viestinnän keinot



– Kampanja aloitettiin kuvaamalla kymmenen pudasjärveläisen 
henkilötarinat vuosien 2019-2020 aikana. Henkilötarinat sisälsivät 
tietynlaisia kontrasteja esimerkiksi:  merikapteeni joka asuu 
sisämaassa, opettaja joka työskentelee myös Nasalle, Pariisista 
muuttanut kirjakauppias, kansainvälisesti tunnettu arkkitehti 
vanhassa hirsikartanossa palaverissa ympäri maailmaa. 
Yksilötarinoiden tv-sarjamainen kampanja toteutettiin kolmiosaisena, 
3 kautta.

– Kesällä 2020 päädyttiin seuraavaan luonnolliseen vaiheeseen, jossa 
henkilötarinoiden sijaan kerroimme kyläyhteisöjen tarinat – Elä 
Ihmeessä-, joiden sisällön tuottivat itse kyläyhdistykset. Meillä 
jokainen kylä on omanlaisensa ja niiden asukkaat ovat niihin hyvin 
sitoutuneita. Kaupungin näkökulmasta halusimme nostaa esiin 
erilaiset vaihtoehdot asuinpaikoksi, riippuen muuttamista harkitsevan 
henkilön omista intresseistä ja persoonasta. 

Kuntamarkkinoinin ja viestinnän keinot



• Kampanja herätti valtavan paljon positiivista huomiota erityisesti 
sosiaalisessa mediassa. Varsin maltillisella mediabudjetilla 
saatiin ulkopaikkakuntalaisetkin ihmiset reagoimaan ja 
kommentoimaan kaikkia viestintäaineistoja. Tämä johti 
näkyvyyden odottamattomaan kasvuun. Tulkitsemme 
onnistumista siten, että ihmiset reagoivat nimenomaan 
pudasjärveläisten tarinoihin eivätkä kunnan viesteihin. Viestit 
olivat siten vertaisten välisiä, eivät ylhäältä alaspäin -viestintää. 

• Kuntalaisaktivismi lisääntyi: kampanja avasi väylän kuntalaisten 
toimijuudelle ja se alkoi sitä kautta elämään itsenäistä 
elämäänsä. Kampanja avasi kylille uusia mahdollisuuksia jatkaa 
olemassaoloaan, toi niille omanarvontuntoa ja kasvatti niiden 
uskoa itseensä. 

• Kuntastrategiaan lisättiin yhdeksi kohderyhmäksi 
”citymaalaiset”ja monipaikkaisuus: ihmiset, jotka rakentavat 
ainakin osan elämästään maaseudulle. Tästä esimerkkinä on tv-
sarja Eränkävijöissäkin esiintynyt Kokon pariskunta.
• https://jarjenaarella.fi/metsastajat/

Kuntamarkkinoinin ja viestinnän keinot

https://jarjenaarella.fi/metsastajat/


Kuntastrategian ilmiöt, kevät 2021



Kuntastrategian päivitys, kevät 2021
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Kuntastrategian päivitys, kevät 2021



• Vapaa-ajan asuminen, mökkeily, on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja 
kulttuuriperinnettä. 

• Aluetaloudellisten vaikutusten kannalta vapaa-ajan asumisessa ovat oleellisia 
nimenomaan ulkopaikkakuntalaisten omistamat vapaa-ajan asunnot ja niiden käyttö.

• Kaikille tutkimuksen kohdekunnille Oulun kaupunkiseutu on merkittävä vapaa-ajan 
asuntojen omistajakeskittymä, mikä korostuu Koillismaalla (Pudasjärvi, Taivalkoski, 
Kuusamo) ja Vaalassa. Kainuun kohdekunnille, erityisesti Sotkamolle, ja Vaalalle myös 
Kajaanin kaupunkiseutu on tärkeä omistajakasauma. 

• Matkailullinen vapaa-ajan asuminen on osoitus maaseudun ja kaupunkien välisestä 
vuorovaikutuksesta − kyse on raha- ja tulovirroista kaupunkiseudulta ympäröivälle 
maaseudulle. 

• Kaikkiaan matkailullisella vapaa-ajan asumisella on sekä kohdealueen elinvoimaa 
ylläpitävä että elinvoimaa lisäävä vaikutus.

Vapaa-ajan asumisesta liiketoimintaa
VALTO-hanke





• Keskeisten tutkimustulosten mukaan vuonna 2018 Pudasjärven matkailullisen vapaa-
ajanasumisen välitön matkailutulo oli 3,7 miljoonaa euroa ja 16,8 henkilötyövuotta.

• Matkailullisen vapaa-ajan asumisen kokonaismatkailutulo, sisältäen 
kerrannaisvaikutukset, oli Pudasjärvellä 4,5 miljoonaa euroa ja 19,3 henkilötyövuotta.

• Kyseisenä vuonna matkailutyöllisyyden aikaansaama kokonaispalkkaverotulo oli 
Pudasjärvellä noin 72 000 euroa.

• Suhteellisesti tarkasteltuna matkailullisen vapaa-ajan asumisen matkailutulo ja 
matkailutyöllisyys muodostivat Pudasjärvellä noin 15 prosenttia.

• Vapaa-ajanasuminen aikaansaa vapaa-ajan asukkaiden kulutuksen lisäksi 
kiinteistöverotuloa vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunnalle. Vuonna 2018 
matkailullinen vapaa-ajanasuminen, ulkopaikkakuntalaisten maksama vapaa-ajan 
asuntojen kiinteistöverotulo, oli Pudasjärvellä reilu 500 000 euroa.

Vapaa-ajan asumisesta liiketoimintaa
VALTO-hanke



• Palvelut pitää olla löydettävissä – on yleinen toive
– Lähetetty 1776 kpl mökkiläiskirjettä/esitettä ulkopaikkakuntalaisille, johon on kerätty 

palvelut, Pudasjärvi tutuksi- kirjanen

• Palveluihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka nousivat esille 
tutkimustuloksissa:

– Kiinteistöhuolto, mökkitalkkari – laaja kirjo tarpeita.
– Puuhuolto, metsätyöt
– Teiden ylläpito, lumen auraus
– Etätyön tarvitsemat palvelut – Digitalkkari
– Vapaa-ajanasuntojen välitystoiminta

• Kesältä 2021 Telian liikkumistilastot:
– Parin viime koronakesän aikaan heinäkuussa Pudasjärvellä oleili vajaat 16 400 

kännykän omistavaa ihmistä. Noin 7800 asukkaan kaupungin väkimäärä siis lähes 
tuplaantui. Suurta eroa ei vuosien 2020 ja 2021 välillä ollut

Vapaa-ajan asumisesta liiketoimintaa
VALTO-hanke



Etätyö
• Etätyössä kehittämismahdollisuuksia – Oulun läheisyys, Syötteen 

monipuolinen palvelutarjonta avaavat mahdollisuuksia. 

• Toimivat tietoliikenneyhteydet, valokuitu koko kaupungin alueella

• Etätyöpisteet listattuna kaupungin websivulla
– https://www.pudasjarvi.fi/tyo-ja-yrittaminen/pudasjaerven-etaetyoepisteet

• Etätyössä vapaa-ajan asunnolla
– Haasteena on ollut esim. varhaiskasvatuksessa hoitopaikan osoittaminen, kun 

ei ole osoitetta kuntaan

https://www.pudasjarvi.fi/tyo-ja-yrittaminen/pudasjaerven-etaetyoepisteet


Olennaisia kysymyksiä kuntakentälle
• Haluavatko sukupolvet y ja z omistaa vapaa-ajan asunnon vai pelkästään viettää aikaa 

vapaa-ajan asunnolla omistamatta sitä?
– Ekologisuus
– Jakamistalous
– Kuluttajakäyttäytymisen muutos

• Mökkikauppa on käynyt kuumana pandemian aikana. Trendi näkyvissä; lähiluonnon 
arvostuksen, etätöiden ja kotimaan lomailun kasvun myötä monet ovat alkaneet 
haaveilemaan omasta mökistä. Jatkuuko? 

• Lainsäädäntöä tulisi muuttaa mahdollistamaan esim. kaksoiskuntalaisuus, vai tulisiko?
– Kaksoiskuntalaisuus - tuleeko enemmän työtä kunnille kuin taloudellista hyötyä?
– Kuka maksaa ”viulut”, onko se edes olennainen kysymys?

• Deloitten tutkimuksen (2021) mukaan työnantajien pitäisi pohtia inhimillistä pääomaa ja 
teknologiaa yhdessä, ei erikseen. Työn ihmiskeskeinen tulevaisuus?
– Varsinkin asiantuntijatyössä hybridityö on tullut jäädäkseen vai onko?




