
PALVELUKULTTUURI KUNNIAAN 

HANKESUUNNITELMA 26.9.2018 

 

1. Hakija 
 

Hankkeen hakijana on Pihtiputaan kunta, joka on hallinnoinut lukuisia kehittämishankkeita. 
Hankkeen osatoteuttajana toimii Kehittämisyhtiö Witas, jolla on myös pitkä kokemus 
kehittämishankkeiden läpiviennistä. Osia hankkeesta toteutetaan ostopalveluina alla kuvatun 
suunnitelman mukaisesti. Hankkeeseen palkataan projektihenkilö, joka vastaa hankkeen 
koordinoinnista ja hallinnointiin liittyvistä tehtävistä. 

 

2. Hankkeen tarve ja tausta 
 

Pihtiputaan kunnan strategia päivitettiin uuden valtuustokauden alussa vuonna 2017. Strategian 
keskeisenä tavoitteena on saada kuntaan lisää yrityksiä, asukkaita ja matkailua. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi strategiassa on määritelty kolme tärkeää painopistettä: palvelukulttuuri, ympäristön 
viihtyisyys sekä viestinnän tehostaminen. Palvelukulttuurin osalta tavoite on kunnianhimoinen: 
Pihtipudas tunnetaan poikkeuksellisen hyvästä palvelusta ja erityisen hyvä palvelu näkyy kaikissa 
kohtaamisissa. 

Witas on toteuttanut säännöllisesti alueella matkailuselvityksiä, joissa on arvioitu myös 
asiakaspalvelun laatua. Vuoden 2016 selvityksen tulosten perusteella asiakaspalvelu on alueella 
lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Matkailijoiden antamat arvosanat palvelulle olivat jopa hieman 
paremmat kuin asukkaiden itsensä. Pihtiputaalla arvioitu palvelun laatu on kuitenkin hieman 
Viitasaarta ja Kinnulaa jäljessä, mikä antaa lisäkannustimen kunnan palvelutason kehittämiselle. 

Pihtipudas kuuluu siihen osaan suomalaista maaseutua, jossa väestömäärä on vuosikymmenten 
mittaan laskenut merkittävästi. Nykyinen väestörakenne ei yksin pysty ylläpitämään kovinkaan 
monipuolista palvelurakennetta, vaan tähän tarvitaan muualta tulevia asiakkaita. Pihtipudas ei 
kuitenkaan pysty kilpailemaan suurempien kaupunkien kanssa tarjonnan monipuolisuudella, mutta 
laadukasta ja henkilökohtaista palvelua täällä on hyvinkin mahdollista tarjota. 

Toisaalta digitaalisuus mahdollistaa monilla aloilla täysin uusien asiakasryhmien palvelemisen ja 
samalla aivan uudenlaisen näkyvyyden myös henkilökohtaiseen palveluun pohjautuville 
liiketoiminnoille. Pihtiputaalaiset yritykset eivät kuitenkaan useimmiten ole vielä panostaneet oman 
palvelunsa digitaalisen puolen kehittämiseen. Siksi olennaisena osana palvelukulttuurin kehittämistä 
tuleekin ottaa huomioon myös yritysten digitaalisten palvelun kehittäminen. Tämän hankkeen osalta 
tarkoituksena on luoda perustaa näiden toimintojen kehittämiselle, mutta varsinainen yrityskohtainen 
digipalveluiden kehittäminen jää jokaisen yrityksen itsensä vastuulle. 

Alueella on aiemmin toteutettu useita yritysten toiminnan edellytyksiä edistäviä projekteja, jotka ovat 
painottuneet mm. vesistömatkailuun, hyvinvointiin tai tapahtumiin sekä esim. laadun kehittämiseen. 
Witas vetää parhaillaan myös mm. merkittävimpien matkailuyritysten yritysryhmähanketta sekä 



seutukunnallista kasvuyritysten kehittämishanketta. Nämä hankkeet ovat luoneet hyvän pohjan eri 
palvelualojen yritysten yhteiselle erityisesti palvelun laatuun keskittyvälle hankkeelle, jossa 
kehittämisessään pidemmälle ehtineet yritykset voivat toimia vetureina muille kunnan yrityksille. 
Lisäksi kunta on toteuttanut Lukiosta käytännön taitajia -hanketta, joka on tuonut lukiolaisia 
lähemmäs kunnan yrityselämää. Siksi heidän näkemyksiään pystytäänkin paremmin hyödyntämään 
myös tämän hankkeen toteutuksessa. 

Hankkeen valmistelun pohjana on toiminut kunnanvaltuuston hyväksymän strategian asettama 
tavoite palvelukulttuurin kehittämisestä. Hanketta on sittemmin jatkovalmisteltu mm. kunnan 
elinkeinoryhmässä sekä yhteistyössä Witaksen edustajien kanssa. Toisaalta alueella on ajoittain myös 
keskusteltu koko seutukunnan laajuisen palveluiden kehittämishankkeen rakentamisesta, mutta 
toiminta-alueen laajuuden ja vaihtelevuuden vuoksi tällaisen hankkeen suunnittelua ei kuitenkaan ole 
saatu liikkeelle. Koska aihe on kuitenkin Pihtiputaan kuntastrategiassa määritelty keskeiseksi 
tavoitteeksi, kunta on päättänyt lähteä viemään asiaa omalta osaltaan aktiivisesti eteenpäin. 

Palvelukulttuurin kehittämishanke kytkeytyy läheisesti myös luontomatkailun kehittämiseen, jonka 
osalta valmistellaan parhaillaan omaa hankekokonaisuutta. Luontomatkailun kehittämistarvetta on 
Pihtiputaalla kesän aikana kartoitettu esiselvityshankkeella, jonka tulokset saadaan 
kokonaisuudessaan hyödynnettäviksi tämän syksyn aikana. Alustavien tulosten pohjalta on jo 
käynnistetty valmistelutyö luontoreitistöjen käytännön kehittämiseen tähtäävän investointihankkeen 
sekä luontomatkailuyrittäjyyttä tukevan koulutushankkeen osalta. Luontomatkailun kehittämisessä 
tultaneen tekemään läheistä yhteistyötä myös koko Järvi-Suomen matkailun kansainvälistymistä 
edistävän Lakeland-hankkeen kanssa. 

 

3. Hankkeen tavoitteet 
 

Hankkeen pääasiallinen tavoite on kehittää kunnan alueella toimivien yritysten yhteinen Pihtiputaan 
palvelukonsepti, joka mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kasvun paremman asiakaspalvelun 
avulla. Tarkoitus on siis saada yritykset ensinnäkin tunnistamaan hyvän asiakaspalvelun merkitys 
oman liiketoimintansa tulevaisuuden varmistajana ja sen jälkeen kehittämään omaa 
asiakaspalveluaan käytännössä. Samalla pyritään löytämään yrityksille ideoita omien digitaalisten 
palveluiden kehittämiseen. 

Yrittäjien itsensä lisäksi kehittämiseen on tavoitteena saada mukaan myös nuoren sukupolven 
edustajia osallistamalla lukion opiskelijoita mukaan hankkeeseen. Heidän päätehtävänään on arvioida 
yritysten nykyisten palveluiden tasoa sekä toimia aktiivisesti myös kehittämistoimenpiteiden 
onnistumisen seurannassa. Näin sitoutetaan nuoria tiiviimmin pihtiputaalaiseen yrityselämään, minkä 
tuloksena saadaan toivottavasti entistä suurempi osa heistä myös aikanaan työskentelemään tai 
yrittämään kunnan alueelle. 

Olennaisena osana hankekokonaisuutta on myös erityisesti matkailijoita palvelevien yritysten 
yhteisten palveluverkostojen suunnittelu, jossa kohderyhmänä eivät ole pelkästään matkailuyritykset, 
vaan kaikki matkailijoiden tulovirtoja hyödyntämään pystyvät yritykset ruokakaupoista 
mökkitalkkareihin. Tämän osion toteuttamisesta vastaa Witas Oy ja osion toimenpiteisiin otetaankin 
mukaan koko Witas-alueen neljän kunnan yrityksiä. Näin pystytään rakentamaan selvästi laajempia 
ja monipuolisempia palvelukokonaisuuksia kuin keskittymällä pelkästään pihtiputaalaisiin yrityksiin. 



Yhteys Keski-Suomen maakuntaohjelman tavoitteisiin 

Hanke tukee Keski-Suomen maakuntaohjelman perustavoitetta hyvinvoinnin, talouden ja 
kilpailukyvyn vahvistamisesta erityisesti harvaan asutussa pohjoisessa Keski-Suomessa. Paremmalla 
palvelulla alueen yritysten kilpailukyky paranee, mikä johtaa niiden taloustilanteen suotuisaan 
kehitykseen. Samalla se myös edistää alueen asukkaiden hyvinvointia, koska heitä palvellaan 
paremmin ja heille on tulevaisuudessa mahdollisuus tarjota esimerkiksi monipuolisempia 
hyvinvointipalveluita. 

Hanke vahvistaa lisäksi pohjoisen Keski-Suomen kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutoksiin 
edistämällä alueen palvelu- ja matkailuelinkeinojen kehittymistä synnyttämällä uusia 
toimijaverkostoja. Palvelu- ja matkailutoimintojen kehittyminen mahdollistaa pitkällä tähtäimellä 
myös alueen hyvinvoinnin toimintaympäristöjen uudistumisen laajentamalla uudistumiseen 
tarvittavaa rahoituspohjaa. 

 

4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa 
 

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat: 

 Ensimmäisen mystery shopping -kierroksen läpivienti, jonka pohjalta laaditaan palautteet 
kaikille yrityksille (ilmaiseksi) 

 Kaikille yhteisen starttipajan toteutus: asiakaskokemuksen merkitys liiketoiminnalle, uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen asiakasymmärryksen kasvattamisen kautta, 
yhteisen ja erottuvan alueellisen palveluideologian määrittely – ”tästä Pihtipudas tunnetaan” 

 Nykytilan ja tavoitteiden kartoitus yrityskohtaisesti 
 Kunkin toimijan oman asiakaslähtöisen palvelukonseptin, kohderyhmien ja brändin 

määrittely yrityskohtaisesti yhteiseen palveluideologiaan pohjautuen 
 Yritysten digitaalisten palveluiden kehittämissuunnitelmien laatiminen 
 Laaditun palvelukonseptin käytäntöön vieminen, johon sisältyy yrityskohtainen tuki 

jalkautukselle sekä toinen mystery shopping -kierros 
 Kaikille yhteinen tulevaisuustyöpaja: opit ja tulokset seurantakierrokselta sekä 

jatkotoimenpiteiden määrittely (yhteisesti ja yrityskohtaisesti) 
 Erityisesti matkailijoita palvelevien yritysten palvelutarjonnan kartoitus ja yhteisten 

palveluverkostojen suunnittelu (Witas) 

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat pääasiassa palkattava projektihenkilöstö sekä 
kilpailutettavat ostopalveluiden tuottajat. Heidän tukenaan toimivat lisäksi kunnan ja Witaksen muut 
työntekijät sekä opiskelijat. 

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Pihtiputaan kunta. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka 
vastaa hankkeen koordinoinnista ja hallintoon liittyvistä tehtävistä. Hankkeelle nimetään 
ohjausryhmä, joka huolehtii toiminnan oikeasta suuntaamisesta ja tarvittaessa korjaavista 
toimenpiteistä. Eri toimijoiden tehtävät, roolit sekä vastuut kuvataan tarvittavissa sopimuksissa ja 
hankinnat suoritetaan rahoituksen yleisten ohjeiden mukaisesti. 

Hankkeen merkittävimpiä riskejä ovat yritysten riittämätön sitoutuminen palveluidensa 
kehittämiseen sekä toimijaverkostojen yhteistyön epäonnistuminen. Jos mukaan lähtevät yritykset 



eivät sitoudu kunnolla yhteisen palveluideologian luomiseen ja oman palvelunsa kehittämiseen sen 
pohjalta, hankkeen tulokset jäävät laimeiksi. Tätä riskiä pyritään minimoimaan yritysten omalla 
maksuosuudella kehittämistyöhön osallistumisesta sekä pitämällä palvelun kehittämistyö riittävän 
käytännönläheisenä. Tämän varmistamiseksi kehittämispalveluiden tuottajan valinnassa annetaan 
erityisen suuri painoarvo suunnitelman käytännönläheisyydelle. Hankkeen ohjausryhmä tulee myös 
seuraamaan toteutusta aktiivisesti. 

Toisaalta kehitettävien toimijaverkostojen on pystyttävä toimimaan hyvin yhdessä, jotta asiakkaille 
pystytään tarjoamaan ensiluokkaista palvelua. Sen vuoksi verkostojen rakentamisessa katsotaan koko 
Witas-alueen toimijakenttää, jotta toimijoiden välisen yhteistyön toimivuus voidaan varmistaa 
paremmin. Pelkästään pihtiputaalaisessa yritysjoukossa riski henkilökohtaisiin yhteistyöhaasteisiin 
olisi huomattavasti suurempi. 

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen hankkeessa 

Jo hankkeen peruslähtökohtana on paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen tukemalla 
paikallisten yritysten kasvun ja ylipäätään selviytymisen mahdollisuuksia. Paremman palvelun kautta 
saavutettava laajempi asiakaskunta mahdollistaa samalla myös elinkeinorakenteen asteittaisen 
monipuolistumisen. Toisaalta hankkeen toiminnan painopiste on palveluiden kehittämisessä ja 
pyrkimys on samalla synnyttää uusiakin palveluita. 

Lisäksi hankkeella tuetaan monipuolista hyvinvoinnin edistämistä harvaan asutulla maaseudulla. 
Hankkeen myötä asukkaat ja matkailijat saavat parempia palveluita ja samalla hanke pyrkii 
parantamaan alueen yrittäjien taloudellista hyvinvointia. Näin hanke edistää myös yhteiskunnallista 
yhdenvertaisuutta. 

 

5. Toiminta-alue, kohderyhmä ja toteuttamisen aikataulu 
 

Hankkeen toiminta-alueena on koko pohjoinen Keski-Suomi, joskin pääosa toiminnasta keskittyy 
Pihtiputaan kunnan alueelle. Pääasiallisina toiminnan kohderyhminä ovat pihtiputaalaiset (sekä osin 
muut pohjoisen Keski-Suomen) yritykset, mutta niiden kautta kohderyhmiksi tulevat lisäksi niin 
alueen asukkaat kuin myös alueella saapuvat matkailijat. 

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan 1.1.2019 – 31.12.2019 välisenä aikana. 

 

6. Hankkeen toteutumisen arviointi 
 

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy pihtiputaalaisen paremman palvelun toimintamalli, jolla 
pystytään vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. Lisäksi hankkeen aikana tämä 
toimintamalli jalkautetaan alueen yrityksiin, millä pyritään varmistamaan yritysten palvelun 
parantuminen myös käytännössä. Samalla hankkeen aikana rakennetaan palveluyritysten verkostoja, 
jotka osaltaan edistävät paremman palvelun kehittymistä alueella. Pyrkimys onkin saada palvelutaso 
yhä useammassa yrityksessä riittäväksi paikallisten asukkaiden ja kotimaan lomalaisten lisäksi myös 
kansainvälisille asiakkaille. Hankkeen tuloksellisuuden mittarina on siis ensinnäkin toimintamallin 



valmistuminen ja käytäntöön saaminen sekä toisaalta yritysverkostojen rakentamisessa 
onnistuminen. 

Projektin toteutumista arvioidaan jo projektin aikana ohjausryhmän kokoontumisissa, joissa myös 
päätetään mahdollisesti tarvittavista lisätoimenpiteistä. Hankkeen päätöskokouksen yhteydessä 
ohjausryhmä arvioi vielä kokonaistavoitteiden saavuttamisessa onnistumisen. 

 

7. Hankkeen kustannusarvio 
 

Hankkeen kustannusarvio on seuraava: 

Ostopalvelut, kunta: palvelukonseptin kehittäminen ja jalkauttamisen 
tuki, digitaalisten palveluiden kehittämissuunnitelmien teko 

55 000 € 

Ostopalvelut, Witas: matkailijoita palvelevien yritysten palvelukartoitus 
ja yhteisten palveluverkostojen suunnittelu 

30 000 € 

Palkkakulut, kunta: projektipäällikkö (3 500 € x 12 kk + sivukulut) 56 700 € 

Flat Rate 24 % 13 608 € 

  

YHTEENSÄ 155 308 € 

Haettava tuki (70 %) 108 716 €, kunnan omarahoitusosuus 32 592 €, Witaksen omarahoitusosuus 
4 000 €, yritysten osuus 10 000 € 

 


