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1. MASU-hankkeen tilannekatsaus

Maaseudun uudet 
asumisratkaisut 
MASU-hanke



1. MASU-hankkeen tilannekatsaus

• Leppävirran ja Vesannon kuntien yhteistyönä toteuttama hanke

• Pyrkii purkamaan maallemuuton esteitä ja etsimään uusia 
maaseutuasumisen ratkaisuja

• Kohderyhmien tarkka määrittely: keitä potentiaaliset maallemuuttajat 
ovat ja mitä he etsivät – viestinnän & markkinoinnin uudistaminen

• Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020-30.4.2022  à jatkoaikaa haetaan!

• Rahoitus: kokonaisrahoitus 175 000 €. Kehittämisyhdistys Mansikka ry 
rahoittaa hanketta EU:n maaseuturahastosta 140 000 €:lla. Kuntien 
rahoitusosuus hankkeessa on 35 000 €.

www.maallemuutto.fi

http://www.maallemuutto.fi/


1. MASU-hankkeen tilannekatsaus

Mitä on tehty?

• Runsaasti mediatiedotteita –
näkyvyyttä tv:ssä, radiossa, lehdissä ja 
verkossa

• Asumiskokeilut: ilmaista asumista esim. 
3 kk – vastineeksi somettavat kunnasta

• Luotu hakukoneoptimoitu 
markkinointisivusto 
www.maallemuutto.fi
• Tarinoita ja videoita maalta
• Opas kesäasuntojen 

muuttamiseksi kokoaikaisiksi
• Vesannon myytävät ja 

vuokrattavat kohteet

http://www.maallemuutto.fi/


1. MASU-hankkeen tilannekatsaus

Mitä on tehty?

• Keväällä 2021 lähetettiin kirje 
mahdollisille paluumuuttajille (kunnasta 
pois muuttaneille) + Savon Villin Lännen 
paluumuuttajawebinaari

• Etsitty taloja kissojen ja koirien kanssa + 
kierretty kuvaamassa niitä à omistajat 
yleensä iäkkäitä, joten tarvitsevat apua 
netti-ilmoitusten kanssa

• Jäisinkö maalle? –kampanja – hanke ja 
rakennustarkastaja kiertänyt 
kesäasunnoilla tekemässä arviota 
muutosremontista kokoaikaiseksi 
asunnoksi muutettaessa



1. MASU-hankkeen tilannekatsaus

Muuttovoittokunta 

Väkilukuun suhteutettuna muuttovoittoa 
Vesannolla 0,61 % 

vrt. Savon Villin Lännen alueella 0,21 %

Vesanto on koko ajan kasvattanut 
muuttovoittoaan = tulijoita on, mutta 
myytävää ei

à Maallemuuttajat haluavat taajaman 
ulkopuolisia taloja ja pieniä maatiloja = 
hiljaisuutta, puhdasta luontoa, ei naapureita 
lähellä, ulkorakennuksia 
eläimille/harrastuksille



1. MASU-hankkeen tilannekatsaus
Vrt. nuorten (18-30 v.) unelmatulevaisuudet (+15 v.)

Lähde: Kuhmonen ym. 2021



2. MUKANA-hankkeen tilannekatsaus

Projektipäällikkö Ville Keränen, SavoGrow

Netissä: https://www.savogrow.fi/tietoa-meista/hankkeet/mukana/

Hanketta voidaan hyödyntää mm.:
• Lukio kehittämisprosessi
• Aluevaali-info kuntalaisille
• Etätyöntekijöiden/freelancereiden aamukahvit
• Sähköinen alusta ideoiden keräämiseen ja säilömiseen
• Kaikki kuntalaisten osallistamiseen liittyvät asiat

https://www.savogrow.fi/tietoa-meista/hankkeet/mukana/


3. Villitsijän tilanne
Ratkeaa lähiaikoina



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Lukion kehitysprojekti

• Tavoite: Suunnitella ja johtaa valmisteluprosessi 
lukion kehittämiseksi

• Mittari: Lukion vetovoimaisuuden ja 
opiskelijamäärän lisääminen

• Aikataulu: Päätösesitys ennen koulujen 
kesälomaa 2022

• Budjetti: TBD
• Ideointimessut
• Kysely
• Kunnan työntekijöiden työaika
• Kokouspalkkiot
• Markkinointi & viestintä
• …

• Status: Etenee suunnitellusti, ei suuria riskejä

• Seuraavaksi:
• 25.11. Projektisuunnitelman esittely 

elinvoimaryhmälle
• Xx.12. Ohjausryhmän 1. kokoontuminen (mukana 

myös opettajat & nuorten edustus)

• Vastuuhenkilö: Petri Huttunen (pp.), Anne 
Jäntti, Arto Huuskonen



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Tavoite: alkuperäinen ja päivitetty versio

• Suunnitella ja koordinoida valmisteluprosessi lukion painottamiseksi
tavoitteena Vesannon Lukion vetovoimaisuuden ja opiskelijamäärän 
lisääminen

• Suunnitella ja koordinoida valmisteluprosessi lukion kehittämiseksi
tavoitteena Vesannon Lukion vetovoimaisuuden ja opiskelijamäärän 
lisääminen



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Markkinoinnin kilpailukeinot

Lukion kehittämistä kannattaa miettiä kokonaisvaltaisesti eikä vain 
painottamisen (product) kautta.



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Prosessiesimerkki
Agendalla nyt:
Kenelle olemme tätä tekemässä?
Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa?
à Nykytilan analyysi



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Nykytilan analyysi

Ikäluokan koko

% haluaa 
lukioon

% haluaa 
Vesannolle 

lukioon

”Lukion 
hakijamäärä 

laskee”

à Miksi?



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Ideointimessut – alustavia hajatelmia
• Rasteja joilla voi kulkea ja ideoida ja työstää 

muiden ideoita

• Oppilaat, henkilöstö, naapurikuntien 
oppilaat, kaikille kuntalaisille avoimet ovet, 
tervolaiset ja keiteleläiset ja kaikki muutkin 
naapurikuntalaiset

• Jos kesken koulupäivän pitää olla ruokailun 
jälkeen (kun on ollut hyvää ruokaa)

• Grilliruokaa vrt nuorisofoorumi

• Joku villitsijä puhumaan ja nostattamaan 
henkeä (”Pekka Hyysalo”)

• Kiusaamispiste ja Konstaapeli Daniel

• Messupisteillä: Ideointipisteitä, 
demopisteitä, viihdepisteitä à hauska ja 
rento kokonaisuus eikä ”hampaat irvessä 
ideointia”

Tavoite: kerätä laajalta porukalta ideoita ilman 
lannistavaa ”mitä me nyt taas joudutaan 
tekemään” –henkeä ja osallistaa
mahdollisimman laajaa joukkoa mukaan. Hyvä 
yhteishenki tekemiseen!

Ajankohta: Alkuvuonna ennen penkkareita

Vastuullinen: Jutellaan olisiko uusi villitsijä 
hyvä henkilö tekemään tämän, projektin 
ohjauksessa toki



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Alustava aikataulu

2021 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2023

Onko jotain foorumeita mistä 
tarvitaan sparria tai ohjausta tai 
päätöksiä? Milloin ne 
kokoontuvat?

Arviointi 31.3.

Benchmark
DL 2021

Kysely / 
validointi

Konseptit ja 
testaukset

Voittajan 
valinta ennen 

koulun 
kesälomaa

Ideointimessut tammikuun loppu, 
ennen penkkareita

Sivistyslautakunta tiedoksi
EVR tiedoksi
NuVa
+ muut tarvittavat ryhmät



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Mitä riskejä tähän liittyy?
1. Vastakkainasettelu: 

henkilöstö vs 
luottamushenkilöt

2. Nuoret ei mukana

3. Yleinen muutosvastarinta

4. Osa sivistyslautakunnasta 
paitsiossa

5. Projektin resurssointi

6. Leimaannutaan hankaliksi

7. Juurisyy jää selvittämättä

8. Leimaantuminen Keskustan 
projektiksi

Vaikutus

To
de

nn
äk
öi
sy
ys

Kohtalainen

Korkea

Kohtalainen Korkea Erittäin korkea

2 1

3 4

6 7

8

5



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Ketkä ovat sidosryhmiä?

Sidosryhmä

• Kaikki valtuutetut

• Sivistyslautakunta

• Elinvoimaryhmä

• Oppilaat / nuoret

• Henkilöstö

• Kuntalaiset

• Naapurikunnat

• Viestintä
• Esimerkillinen case miten 

kaikki hoidetaan todella 
avoimesti

• Kunnan nettisivuille lyhyt info 
ja päivitykset

• Instagram, oma FB-sivu
• Paikallislehteen juttu
• Säännölliset katsaukset eri 

palavereissa
• Villitsijä mukaan työryhmään?

à Oma palaveri 
viestintäsuunnitelmaan kun 
villitsijä on palkattu



4. Lukioprosessin tilannekatsaus

Tehtävää juuri nyt

• Nykytilan analyysi
• Haastattelut
• Tutkimukset
• Benchmark

• Viestintä & osallistaminen
• Nuoret
• Vanhemmat
• Henkilöstö
• Luottamushenkilöt
• Kuntalaiset
• Naapurikunnat
• ..

• Toiminnan käynnistäminen laajemmalla joukolla
• Ydinryhmä: Petri, Anne, Arto

• Projektipalaverit: 1krt/2vkoa?
• Ohjausryhmä: ydinryhmä + OPO, Jaana Ruuskanen, 

Anna-Maija Saikku, nuorten edustaja (NuVa / 
oppilaskunta)
• Palaverit: 1krt/kk? Ensimmäinen palaveri 

joulukuun alussa (pvm sopimatta)
• Tiedoksi ja sparrattavaksi säännöllisesti

• Sivistyslautakunta
• Elinvoimaryhmä
• NuVa?



5. Valtuustoseminaarin anti ja jatkotoimet

Valtuustokauden tavoitteet (top-3 ja muut)



5. Valtuustoseminaarin anti ja jatkotoimet

Valtuustokauden strategiahankkeet

Työstetään muutamaksi kokonaisuudeksi tammikuussa, jotta 
palvelevat käsittelyä valtuustoseminaarissa helmikuussa 2022



6. Elinvoimatavoitteet kunnan budjetissa
12. Elinkeinotoimi (tulosalue)

Tavoite Toimenpide Mittarit Toteuma
Elinvoiman 
kehittäminen

Kuntamarkkinoinnin kohdentaminen asumiseen, 
tapahtumiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen
Monipaikkaisuuden, vapaa-ajan asumisen ja 
joustotyön edistäminen
Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ja 
biotalouskoulupilotti (olvi-säätiö)
Maaseutuasumisen mahdollisuuksien 
parantaminen -kehittämishanke
Palvelujen turvaaminen parantamalla yritysten, 
yhteisöjen ja kunnan yhteistyötä

Yritysten 
toimintaedellytysten 
parantaminen

Yritysneuvonta lähipalveluna (yrittäjäkahvit; 
yrityskontaktit; kunnan omat yritystuet; 
perustamineuvonta ja starttirahalausunnot; 
investointi-, liiketoiminta- ja erilaiset 
kehittämissuunnitelmat; sparrasus, coaching; 
yrittäjien arkipäiväisten pulmatilanteiden 
ratkomista yhdessä mm. markkinointi, 
tuotekehitys, lupa- ja viranomaisasiat, 
omistajanvaihdokset, jaksaminen; 
sidosryhmäsuhteiden hoito siten, että yrityksille 
mahdollistuu erilaisissa verkostoissa toimiminen 
ja ajankohtaisen tiedon saanti)

SavoGrow:n 
asiakastyytyväisyyskyselyt; 
yrittäjäjärjestön 
yritysbarometri; kunnan 
oma 
asiakastyytyväisyyskysely; 
osallistujamäärä 
tilaisuuksissa; asiakkaiden 
kanssa tehtyjen 
suunnitelmien ja 
selvitysten määrä (?)

Biotalouden mahdollisuuksien edistäminen?

Kala-alan ja kala-aseman toiminnan kehittäminen
Kala-aseman käyttäjien 
määrä ja/tai käyttöasteen 
nosto



6. Elinvoimatavoitteet kunnan budjetissa

Lähde: Paananen, Haveri & Airaksinen 2014. Kunta elinvoiman johtajana. Acta 255; Kuntaliitto.

Resurssit Vuorovaikutus Uuden	luominen
Kuntatalouden	hallinta Yksilöllinen	aktiivisuus Pasikallisyhteisöjen	yrittäjämäinen	asenne
Väestön	suotuisisa	ikärakenne Yhteisöllisyys Tavoitteellinen	elinvoiman	edistäminen
Hyvä	työllisyystilanne Sosiaalinen	pääoma Strategiset	elinvoimavalinnat
Toimiva	yhdyskuntarakenne Verkostojen	johtaminen Oman	aseman	uudelleen	arvioiminen
Hyvä	asuntotilanne Erilaisten	elämäntapavalintojen	mahdollisuus Uudistumiskyky
Elinkeinoelämää	tukeva	johtaminen Kulttuuritoiminta Hallintokulttuurin	kehittäminen
Elinkeinoelämän	vireys Paikallisidentiteetti Avoimuus	paikallisyhteisön	osallistumiselle	

• Miten elinvoimatyö kuvataan kunnan budjetissa – hautumaan 
• Ei ehdi vuoden 2022 budjettiin, mutta käsitellään vuoden 2022 aikana 

niin, että ehtii seuraavaan



8. Reiska-hallin tulevaisuus

Vaihtoehdot:

1) Markkinointikampanja vuokrausta tai myyntiä varten
• Myynnissä riskinä mahdollinen alaskirjaustarve
• Tarjonta myyntiin/vuokralle rajoittaa käyttöä ko. aikana

2) Paikallinen käyttö
• Välttämättä oltava useita käyttäjiä, jaettuja tiloja
• Tiloja myös uusille ulkopuolisille tulijoille
• Päätös: järjestetään ideamessut tammikuussa paikan päällä Reiska-

hallissa



9. Seuraava kokous

Maanantaina 10.1.2022 klo 18-20
• Paikka ja asiat myöhemmin


