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Brändityöllä vahvistamme Jyväskylän
menestystä kasvavana kaupunkikeskuksena.

Brändidokumentti kiteyttää Jyväskylän brändin
– sen mikä erottaa Jyväskylän muista kaupungeista, 
mistä asioista haluamme erityisesti kertoa ja miten.

Brändidokumentin käyttö

Kuva: Atacan Ergin



Brändidokumentti on johtamisen, 
viestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkalu. 

Se määrittelee, miten toimimme ja kerromme Jyväskylästä 
yhtenäisellä ja myönteisesti erottuvalla tavalla. 

Brändi kumpuaa arvoista, visiosta ja missiosta ja se 
tukee kaupunkistrategian toteuttamista.

Kaupunkistrategian kärjet:
1. Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
2. Raikas ja kasvava elinvoima
3. Resurssien viisas käyttö
4. Liikuntapääkaupunki

Brändidokumentin käyttö

Kuva: Atacan Ergin



Brändidokumentti ohjaa niin puhuttua, 
kirjoitettua kuin kuvallista kerrontaa. 

Sinä – luottamushenkilö ja kaupungin työntekijä 
– olet tärkeä osa Jyväskylän brändiä. 

Sinä – jyväskyläläinen toimija – rakennat 
myös Jyväskylän brändiä. 

Brändidokumentin käyttö

Kuva: Atacan Ergin



1. BRÄNDIN LÄHTÖKOHTA
Kasvava ja kansainvälisesti arvostettu 
koulutuksen ja osaamisen kaupunki

Kuva: Jyväskylän yliopisto / Avidly



Jyväskylä – elinvoimainen ja 
kasvava kaupunki

Kuva: Ari Heinonen / Jyväskylän kaupunki

Jyväskylä on elinvoimainen ja kasvava kaupunki, 
jossa uskotaan ihmiseen tulevaisuuden 
tärkeimpänä menestystekijänä. 
Kaupunki tunnetaan sivistyksestä, koulutuksesta, 
kauniista luonnosta, liikunnasta 
ja mutkattomista ihmisistä. 
Ajassa elävä sivistys luo ainutlaatuisen 
perustan tieteentekemiselle, yritystoiminnalle ja 
kaupunkilaisten elämänlaadulle. 
Jyväskylän katukuva on nuorekas ja eläväinen. 



Jyväskylä – elinvoimainen ja 
kasvava kaupunki
Muun muassa Minna Canth ja Alvar Aalto 
loivat perustan maailmaa muuttaneelle 
pioneerityölleen juuri Jyväskylässä.
Tätä perinnettä jatkavat jyväskyläläiset 
yritykset, tutkijat ja idearikkaat ihmiset.
Jyväskyläläinen raikas ajattelu nousee 
humaaneista arvoista, innostuksesta ja 
kunnianhimosta luoda parempaa 
maailmaa.

Kuva: Tero Takalo-Eskola



Jyväskylä – elinvoimainen a 
kasvava kaupunki

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylässä ymmärretään, että ihmisen 
kokoiset, yhteiskunnalliset ja kansainväliset 
haasteet ratkotaan yhteistyössä luomalla 
arjen hyvinvointia. 
Jyväskylä on suunnannäyttäjä, jonka 
toimintatavoista ja raikkaasta ajattelusta 
otetaan mallia.



Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Arvot, visio ja missio 
brändin perustana

Arvot heijastavat jyväskylä-
läisyyttä ja toimivat ankkureina 
kaikelle kaupungin viestinnälle 
ja markkinoinnille, johtamiselle 
ja päätöksenteolle. Jotta 
ihmiset voivat sitoutua 
arvoihin, on ne tehtävä 
päivittäin näkyväksi 
konkreettisilla teoilla.

Tulevaisuus rakennetaan 
nyt. Jyväskylä on 
suunnannäyttäjä. Jyväskylä 
vaalii rohkeita tekoja ja 
raikasta ajattelua, jotka 
nojaavat jyväskyläläisiin 
vahvuuksiin.

Jyväskylä on ihmisen kokoinen, 
luonnonläheinen ja turvallinen 
kaupunki. Jyväskylä on 
elinvoimainen kaupunkikeskus, 
jolla on pitkät perinteet 
korkealaatuiselle koulutukselle 
ja yritystoiminnalle. 

ARVOT
Kasvava ja kansainvälisesti 
arvostettu koulutuksen ja 
osaamisen kaupunki.

Paras paikka asua, 
oppia ja tehdä työtä.

Vastuullisuus, luottamus, 
luovuus ja avoimuus.

VISIO MISSIO

Kuva: Visit Jyväskylä / Julia Kivelä



Jyväskylän elinvoima nousee 
ajassa elävästä sivistyksestä

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

2. BRÄNDIN YDIN



Jyväskylän erottava tekijä on 
ajassa elävä sivistys
Usko ihmiseen on tulevaisuuden tärkein menestystekijä. Se nousee jyväskyläläisestä sydämen 
sivistyksestä. Uusi sivistys on arvoista nousevaa ja ihmislähtöistä tulevaisuuteen katsomista, 
uutta ajattelua, innovaatioita ja hyvinvoinnin lisäämistä.

Jyväskyläläinen sivistys 
tuottaa raikasta 
akateemista ajattelua, 
liikettä, jonka seurauksena 
näemme kauemmas, 
syvemmälle, kirkkaammin 
ja perustellummin. 
Jyväskylässä tehdään 
korkealaatuista 
monitieteellistä tutkimusta. 

Jyväskyläläinen sivistys 
tuottaa uusiutumiskykyä, 
liikettä, jonka kautta 
syntyy kaupallisia 
innovaatioita, joilla 
ratkotaan arjen ongelmia 
ja lisätään hyvinvointia.

Jyväskyläläinen sivistys 
tuottaa ainutlaatuisella 
tavalla osaamista ja 
teknologisia innovaatioita, 
jotka lisäävät liikettä ja 
liikunnaniloa niin 
Jyväskylässä, Suomessa 
kuin koko maailmassa.

Jyväskyläläinen sivistys 
saa ihmiset liikkeelle 
tavoittelemaan 
parempaa maailmaa.
Jyväskylä on toiminut 
edelläkävijänä mm. 
suomenkieliselle 
koulutukselle ja naisen 
aseman paranemiselle 
ja tätä perinnettä 
haluamme jatkaa.

Kuva: Tero Takalo-Eskola



Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Muutamme maailmaa 
kunnianhimoisesti 
lisäämällä sivistystä.
Tästä syntyy raikasta 
ajattelua, edelläkävijyyttä ja 
uudistumiskykyä – liikettä.

Jyväskylän kantava ajatus:

KANTAVA AJATUS TIIVISTÄÄ BRÄNDIN YTIMEN, 
TOIMII SISÄISENÄ KOMPASSINA JA OHJAA TEKEMISTÄ.



Slogan kiteyttää kantavan ajatuksen 
ulkoiseen viestintään
Slogan on ytimekäs tiivistys Jyväskylän kantavasta ajatuksesta. Se luo mielikuvan siitä mitä Jyväskylä 
edustaa. Slogan on Jyväskylän brändin sävyn mukaisesti oivaltava. Se ei ole itsestään selvä, vaan 
laittaa ajattelemaan, mitä kaikkia merkityksiä siihen liittyy. Näin slogan viestii kaupungin 
moniulotteisuudesta, josta syntyy Jyväskylän ainutlaatuisuus. 

Slogania voidaan käyttää esimerkiksi allekirjoituksissa, esityksissä ja verkkosivustolla. Se toimii 
tekstissä tai logon kanssa yhdessä. Kaupunkimarkkinointia voidaan tehdä hyvin myös ilman slogania.



Kasvua ja liikettä

Kuva: Jyväskylän kaupunki



City on the move

Kuva: Jyväskylän kaupunki



Brändin pääviestit

1. Jyväskylä on elinvoimainen ja kasvava 
sivistyskaupunki, jossa uskotaan ihmiseen 
tulevaisuuden tärkeimpänä menestystekijänä.

2. Sivistys, suvaitsevaisuus ja yhteistyökyky 
luovat ainutlaatuisen perustan kaupunkilaisten 
elämänlaadulle, yritystoiminnalle ja tutkimukselle.

3. Jyväskylä on hyvinvoinnin suunnannäyttäjä, jonka 
avoimista toimintatavoista ja raikkaasta 
ajattelusta otetaan mallia.

4. Olemme liikkeessä: saamme ihmiset liikkumaan 
ja liikkeelle hyvien asioiden puolesta sekä 
luomaan uusia ideoita ja kaupallisia innovaatioita. 

Kuva: Riku Valleala / KIHU

Kuva: Tero Takalo-Eskola

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen



Humaani, rohkea ja hyväntuulinen 
suunnannäyttäjä

Kuva: Tero Takalo-Eskola

3. BRÄNDIN TYYLI



Brändiattribuutit ovat adjektiiveja, jotka tiivistävät jyväskyläläisyyden. Jotta brändi puhuttelee ja 
koskettaa, sen on oltava inhimillinen. Jos Jyväskylä olisi ihminen, nämä ominaisuudet kuvailisivat 
häntä. Jyväskylässä jalat ovat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla.

Olemme sydämen ja älyn sivistyksen keskus. Meillä on kyky tuottaa uutta raikasta ajattelua. 
Tekemistämme ohjaa usko ihmiseen. Ekologinen ja sosiaalinen vastuu sekä suvaitsevaisuus 
ovat meille sydämen asioita.

HUMAANI

RATKAISUKESKEINEN

KUNNIANHIMOINEN

Tapamme ajatella ja toimia on tavoitteellinen. Tavoitteet saavutetaan luovalla ja 
ennakkoluulottomalla yhteistyöllä. Emme ole mustasukkaisia ideoista, vaan ymmärrämme, 
että parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä.

Ajattelemme isosti ja tartumme ideoihin. Haastamme itseämme ja haluamme ylittää 
odotukset. Uskomme tieteen ja yritysmaailman yhteistyöhön. Luomme uusia ratkaisuja, 
näytämme samalla suuntaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Brändiattribuutit



Jotta brändin viestintä on tunnistettavaa, sen on oltava yhdenmukaista. Sanallisen ja kuvallisen 
viestinnän sävyn tulee tukea kantavaa ajatusta. Kun Jyväskylästä viestitään yhdenmukaiseen sävyyn, 
brändi ja viestintä on uskottavaa.

Brändin sävy ja tunnelma

ROHKEA

IHMISLÄHEINEN

HYVÄNTUULINEN

INNOSTAVA

Tapamme viestiä on rohkea. Sanomme asiamme suoraan, käytämme napakoita lauseita ja 
vahvoja sanoja. Teemme kaiken tämän toista kunnioittaen, tarjoten osaamistamme yhteiseen 
hyvään.

Käytämme selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Puhumme ihmiseltä ihmiselle. 

Viestintämme sävy on positiivinen ja ratkaisukeskeinen. Haluamme jättää ihmisille hyvän 
mielen.

Kerromme rohkeasti ja ylpeästi ainutlaatuisista hankkeistamme ja tavastamme toimia. 
Pyrimme aitoon vuorovaikutukseen. 

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen



Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

4. BRÄNDI RAKENTUU 
KAIKISSA KOHTAAMISISSA



• Kun kohtaat ihmisiä tai valmistelet puhetta, hyödynnä pääviestejä ja 
kantavaa ajatusta. 

• Mieti samalla, miten voit oman persoonasi kautta välittää brändin sävyä. 
Muista olla aito oma itsesi!

• Kun kirjoitat sosiaalisen median päivitystä, katso, onko viestisi brändin sävyn 
ja tunnelman mukainen.

• Kun annat toimittajalle haastattelun, mieti valmiiksi, miten muotoilet sanomasi 
kantavaa ajatusta ja pääviestejä hyödyntäen. 

Jyväskylän brändi elää kaupungin toiminnassa, 
kaupunkilaisten arjessa ja kokemassa asiakaspalvelussa, 
matkailijoiden kokemuksissa ja yritysyhteistyössä. 

Brändi vaatii rakentuakseen tekoja ja viestintää meiltä kaikilta.
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Käytännön vinkkejä arjen viestintään



• Kun teet asiakastyötä, pohdi millä tavoin voit oman persoonasi kautta ilmentää 
brändin sävyä ja tunnelmaa.

• Kun teet viestintää/markkinointia tukevia kampanjoita, brändidokumentti luo 
yhtenäisen perustan kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.   

• Kun kohtaat yhteistyökumppaneita, olet Jyväskylän käyntikortti. Kaikki toimintasi 
ilmentää brändiä. 

• Kantava ajatus ja pääviestit auttavat kertomaan ja toimimaan yhtenäisellä ja 
erottuvalla tavalla.

• Kun kerrot ystävillesi kaupungistamme, muista kertoa mikä Jyväskylän erottaa 
muista.

Käytännön vinkkejä arjen viestintään
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen



Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kasvua ja liikettä


