
 IMAGO- JA ASUKASPOTENTIAALIKARTOITUS VIRROILLA 
 
MIKSI?  
  
Osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi paikkakunnan yrityksiin tulevaisuudessa. 
 
Teolliset yritykset työllistävät Virroilla tällä hetkellä yli 500 työntekijää. Viime vuosina, etenkin 
muoviteollisuus on kasvanut ja tuonut uusia työpaikkoja paikkakunnalle. Tällä hetkellä suurimmat 
haasteet yritysten kasvulle tuovat osaavaan työvoiman saantiin liittyvät kysymykset. Toki heikke-
nevä suhdanne saattaa hieman tuoda helpotusta työvoiman saatavuuteen. Yritykset ovat viime vuo-
sina panostaneet oman yrityskuvansa parantamiseen ja hyvään työnantajamaineeseen. Näillä toimil-
la on ollut jonkin verran positiivista vaikutusta, mutta ei riittävästi. 
 
 Etenkin korkeasti koulutettujen työntekijöiden paikkakunnalle muutto on haasteellista. Usein syyk-
si mainitaan Virtain kaupunkiin liittyvät seikat ja mielikuvat mitkä paikkakunnasta ovat syntyneet. 
Syyt muuttohaluttomuuteen vaihtelevat suuresti ja on vaikea päästä tehokkaasti vahvistamaan heik-
kouksia, ellei tiedetä, mistä todella on kysymys. Tämän vuoksi Virtain Yrittäjät ry käynnistää ima-
go- ja asukaspotentiaalikartoituksen paikkakunnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi.  
 
 
KUINKA TOTEUTETAAN? 

vaintoimijoiden sitouttaminen hankkeeseen 

ärkein ja ensimmäinen toimenpide on saada sitoutuminen tahoilta, jotka voivat vaikuttaa esiselvi-

uolueettoman, luotettavan tiedon saanti 

aikkakunnalla on tehty aiemminkin useita eritasoisia kyselytutkimuksia lähinnä oppilastyönä tai 

ämän vuoksi imago- ja asukaspotentiaalikartoitus toteutetaan ostopalvelutyönä. Tutkimuksella 

ineen kartoittaminen, jonka avulla nähdään kuinka Virtain mark-

2) n. Mitkä syyt vaikuttavat 

3) i nykyisten asukkaiden ja yritysten näkemykset kotikau-

4) telua)  

 
A
 
T
tyshankkeen jälkeen toteutettaviin toimenpiteisiin positiivisella tavalla. Näitä ovat yritykset sekä 
julkiset tahot.  Avaintoimijoita hankkeessa tulevat olemaan Virtain Yrittäjät ry (hankkeen hakija ja 
hallinnoija), Yrittäjänaiset ry, Virtain Yrityspalvelu Oy ja Virtain kaupunki. Hankkeeseen ovat jo 
tässä vaiheessa sitoutuneet em. tahot esittämällä edustajansa työryhmään, joka ohjaa ja osallistuu 
aktiivisesti hankkeen toteuttamiseen sekä hankkeen jälkeen syntyvien toimenpiteiden toteuttami-
seen.   
 
P
 
P
eri toimijoiden omana työnä. Nämä tutkimukset antavat viitteitä halutuista asioista ja palvelevat 
tiettyjä kohderyhmiä. Mikäli halutaan luotettava, laaja-alainen tutkimus, jota voidaan tulevaisuudes-
sa hyödyntää käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan ammattitaitoisen konsultin toteut-
tama ulkopuolinen, puolueeton ja luotettava tutkimus. Tutkimus on oltava myös riittävän laaja ja 
vastausprosentti on oltava hyvä, jotta siitä olisi hyötyä.  
 
T
halutaan selvittää seuraavat asiat.  

1) Virtain tunnettavuuden ja ma
kinointiviestintä on onnistunut nykyisellään (300 haastattelua) 
Kahden viime vuoden aikana Virroille muuttaneiden kartoittamine
myönteiseen muuttopäätökseen? Ovatko muuttajat tyytyväisiä, vai onko poismuuttamisen ris-
ki olemassa?  (400 haastattelua) 
Asukasuskollisuuden analysointi el
pungistaan. ( 100 haastattelua)  
Pois muuttaneiden analyysi (400 haastat

5) Brändi-identiteetin ja brädi-imagon kartoitus   



T ävä otos ja ennen kaikkea riittävä vastausten 

ankkeen tulokset on saatava vietyä käytännön toimiin, jonka vuoksi tarjoukset pyydetään myös 

UKA TOTEUTTAA, KETKÄ HYÖTYVÄT?  

Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Virtain Yrittäjät ry, Y-tunnus: 0158008-6. Yhteistyökump-

Hankkeesta hyötyvät paikalliset yrittäjät, yritykset, kaupunki sekä yrittäjäyhdistykset. Hankkeen 
tta 

KOSKA TOTETUTETAAN? 

Hankeen toteutusaika on 20.10.2008- 30.6.2009.  

Hankkeen aikataulu;  

Lokakuu – 15.marraskuuta 

Tavoitteiden asettamien, määrittely, kyselylomakkeen suunnittelu, 

Marraskuu 16.-joulukuu 2008 

Puhelinhaastattelut 

Tammikuu  

Analysointi ja raportointi 

Helmikuu- maaliskuu 

Tulosten julkaisu ja osapuolten sitouttaminen hankkeen jälkeen tapahtuviin toimenpiteisiin 

Maaliskuu- kesäkuu 

Hankkeen loppuraportointi, tulosseminaari, hankkeen päättäminen.  

 

 

 

 

utkimusaineiston luotettavuuden edellytys on riitt
määrä. Tämän vuoksi hanke toteutetaan puhelinhaastatteluna ja jo tarjouspyynnössä määritellään 
haluttujen vastausten määrä 1200.  
 
H
siitä kuinka tuloksia pystytään hankkeen jälkeen hyödyntämään. ( Konsultointi- ja sitouttamispäi-
vät)  
 
K

paneina Virtain Yrittäjänaiset ry, Virtain Yrityspalvelu Oy sekä Virtain kaupunki.  

tulosten perusteella pystytään käytännön toimenpiteitä kohdistamaan oikeisiin asioihin ja tätä kau
lisäämään paikkakunnan vetovoimaisuutta ja saamaan yrityksiin ammattitaitoista työvoimaa ja Vir-
roille lisää asukkaita.  



MITÄ MAKSAA?  

Konsulttipalveluina ostettavan kyselytutkimuksen hinta-arvio on noin 39 000 euroa. Optiona va-
raamme mahdollisuuden 2-3 lisäpäivään yhteensä 1500 euroa.  

Ostopalvelut  konsulttityö   40 500  + alv 22% euroa =   49 410 

Matkakulut ·    2000 euroa 

Hankkeen kirjanpito ·   500 euroa+ alv 22%         =  610 

Tulos- ja sitouttamisseminaarit 2 kpl ·  1500 euroa + alv 22%      =  1830 

Muut kulut    300 euroa  + alv 22%       =  366 

___________________________________________________________________________  

YHTEENSÄ    44 800 euroa + alv 22%   =  54216 euroa 

MISTÄ RAHOITUS?  

Hankkeeseen haetaan rahoitusta PoKo ry:ltä 40 320 euroa eli 90 % hankkeen kustannusarviosta. 
Loput rahoituksesta, eli 4480 tulee Virtain yrittäjät ry:n omarahoituksena. Hankkeeseen haetaan 
koroton välirahoitus 44 800 euroa Virtain kaupungilta.  

MITÄ HANKKEEN JÄLKEEN?  

Esiselvitystyöstä saatavat tulokset tulee jäädä alueen käyttöön. Tämän vuoksi konsultin kilpailutta-
miseen ja valintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Hankkeen tulosten pohjalta linjataan Virtain 
Yrittäjien, Yrittäjänaisten ja myös kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Työryhmän työtä jatketaan myös 
hankkeen jälkeen. Yrittäjäjärjestöjen, kaupungin ja Virtain Yrityspalvelun edustajien lisäksi ”poik-
kihallinnolliseen” työryhmään tulee ottaa mukaan vielä alueen oppilaitosten edustus. Yksilöityjä 
toimenpiteitä ei vielä tässä vaiheessa pystytä esittämään, koska hankkeen tulokset kertovat 
painopisteet, joihin tullaan panostamaan. Kuitenkin jo tässä vaiheessa esiselvitystyötä toteuttavat 
toimijat ovat sitoutuneet myös hankkeen jälkeisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja toimenpiteiden
vaikutusten seuranta

 
an.  

 

 

 

 

 

 


