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TAUSTAMATERIAALI 
 
-16.12.2019 solmitussa Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n välisessä 
kumppanuussopimuksessa (§ 527 / KH 16/12/19 ) kehitysyhtiön markkinointivastuita laajennettiin.  
 
Ote sopimuksesta: 
 
3.4 Kaupunkimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus  
 
MikseiMikkeli toteuttaa kaupungin kanssa yhdessä sovitun vuosittaisen suunnitelman mukaisesti 
kaupunkimarkkinoinnin seuraavia osia:  
- yritysmarkkinointi (kohderyhmänä nykyiset ja potentiaaliset yritykset sekä mielikuvamarkkinointi yrityskentässä)  
- matkailumarkkinointi (kohderyhmänä potentiaaliset kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat sekä jo kaupungissa olevat 
matkailijat)  
- vapaa-ajan asukasmarkkinointi (kohderyhmänä potentiaaliset sekä nykyiset kaupungin vapaa-ajan asukkaat)  
- Mikkelin markkinointi tapahtumakaupunkina (kohderyhmänä tapahtumatuottajat, urheiluseurat ja muut järjestöt 
yms. Tavoitellaan suurten ja keskisuurten tapahtumien saamista Mikkeliin.)  
 
Markkinoinnin tehtäviin kuuluu pääosin Mikkelin ulkopuolelle suuntautuva myyntityö, jonka tarkoituksena on hankkia 
asiakkuuksia edellä kuvattuihin kaupunkimarkkinoinnin eri osa-alueisiin.  
 
Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan, että MikseiMikkeli aktiivisesti edistää tapahtumamarkkinoinnin konseptointia sekä 
selvittää yhdessä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa tapahtumamarkkinoinnin organisoimista 
hankerahoitteisesti. MikseiMikkeli tuottaa materiaaleja tapahtumamarkkinointikäyttöön yhteistyössä 
tapahtumatoimijaverkoston kanssa.  
 
Edellä mainittujen lisäksi MikseiMikkeli voi toteuttaa yksittäisiä muihin kaupunkimarkkinoinnin osa-alueisiin liittyviä 
kampanjoita. Näistä sovitaan erikseen markkinoinnin työryhmässä.  
 
Vuosittain MikseiMikkeli toteuttaa vähintään yhden valtakunnallisen matkailumarkkinoinnin ja yhden 
elinvoimamarkkinoinnin (sis. yritys- ja tapahtumamarkkinointi) kampanjan.  
 
Markkinoinnin kohderyhmä ja asiasisältö määrittää mitä logoa / logoja materiaaleissa käytetään ja kenen nimissä 
markkinointia tehdään.  
 
MikseiMikkeli osoittaa yhteyshenkilön, joka vastaa tämän sopimuskohdan toteutumisesta.  
 
Kaupunkimarkkinointityöryhmän perustaminen  
Suunnittelun ja toteutuksen tueksi perustetaan työryhmä, joka koostuu Mikkelin kaupungin ja MikseiMikkelin 
edustajista. Työryhmä kokoontuu vähintään neljästi vuodessa. Työryhmän tehtävänä on kehittää ja tehostaa 
kaupunkimarkkinointia hyödyntämällä markkinointiin varattuja resursseja yli hallintorajojen. Yhtenä työryhmän 
tavoitteista on tiivistää markkinointiyhteistyötä konsernitasolla.  
 
Työryhmä käy aktiivista vuoropuhelua kaupunkimarkkinointitiimin kanssa.  
 
Markkinoinnin vuosikello  
Kaupunkimarkkinointia ohjaa vuosikello, joka koostetaan markkinointityöryhmän kokouksessa syksyisin. 
Markkinoinnin vuosikellossa kuvataan vuoden tärkeimmät markkinointitoimenpiteet ja kampanjat. Vuosikelloon  
merkitään itse toimenpiteen lisäksi sen tavoite, päätoteuttaja sekä rahoitus. Vuosikellon toteutumista seurataan 
työryhmän kokouksissa.  



 

 
Markkinoinnin painopistealueet  
Markkinoinnissa huomioidaan strategisten päämäärien painopistealueet, jotka ovat:  
 
Elinvoimainen Mikkeli (2020)  
-Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki Elinvoimaisuus Asiakaslähtöiset yrityspalvelut  
 
Osaamisen Mikkeli (2021)  
-Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin  
-Kaupungistuminen  
-Osaaminen ja TKI-toiminta  
 
Markkinoinnin mittaaminen  
Markkinointia mitataan valtuuston hyväksymien mittareiden avulla. Lisäksi tämän sopimuksen tuloksia mitataan 
seuraavilla mittareilla:  
- Sijoittumisvinkkien määrä  
- Tapahtumavinkkien määrä  
 
Vinkillä tässä yhteydessä tarkoitetaan vihjettä potentiaalisesta asiakkaasta. Vinkki sisältää tiedon henkilöstä tai 
yrityksestä, joka osoittaa kiinnostusta ko. tuotetta tai palvelua kohtaan.  
 
Kaupunkimarkkinoinnin onnistumista seurataan myös seuraavilla näkyvyysmittareilla, jotka taustoittavat tilannekuvaa 
kokonaisuutena, mutta eivät toimi suoraan tämän sopimuksen mittarina.  
 
- 1.200 artikkelia Mikkelistä sähköisissä kanavissa (Positiiviset artikkelit > 25%, negatiiviset artikkelit < 10%) Vuonna 
2018 julkaistiin 1910 artikkelia, joista 20% sävyltään positiivisia. Käytettävä työkalu: Meltwater-vuosiraportointi  
 
- 100.000 Mikkeli-mainintaa sosiaalisessa mediassa  
 
Vuonna 2018 Mikkeli mainittiin 89.761 sosiaalisen median julkaisussa Käytettävä työkalu: Meltwater-vuosiraportointi  
 
Näkyvyysmittareiden tulkinnassa tulee huomioida, että arvoihin vaikuttavat myös sellaiset tekijät, joita MikseiMikkeli 
tai kaupunki eivät voi suoraan hallita 
 


