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Jyväskylän kaupungin

• Viestinnän linjaukset käsitellään 
kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa 

• Viestinnän käytännön ohjeita päivitetään 
vastuualueella jatkuvasti ja tarpeen mukaan

• Viestinnän painopisteet vuositasolla valitaan 
käytettävissä olevien voimavarojen, kaupungin muiden 
linjausten ja  painotusten sekä palvelujen käyttäjiltä 
saatujen palautteiden perusteella 

• Vuositasolla tehdään vastuualueen käyttösuunnitelma, 
vuosikellot ja tarkemmat viestintäsuunnitelmat 
palvelukokonaisuuksittain



Viestinnän ja markkinoinnin  
organisaatio

• Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja johtavat viestintää ja 
markkinointia

• Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet –vastuualue on osa 
Konsernihallinto ja kilpailukyky –palvelukokonaisuutta

• Vastuualuejohtajana toimiva viestintäjohtaja raportoi 
kaupunginjohtajalle

• Viestintäjohtajan alaiset päätoimiset viestinnän ammattilaiset on 
sijoitettu konsernihallintoon ja palvelukokonaisuuksiin

• Kaupunginteatterilla, sinfonialla, matkailulla sekä osakeyhtiöissä ja 
tytäryhtiöissä on omat viestintä- ja markkinointiorganisaatiot

• Eri puolilla organisaatiota on lisäksi viestintävastaavia ja 
nettipäivittäjiä (oman työn ohella)

• Viestintäyhteistyö organisaation sisällä ja sidosryhmien kesken on 
tiivistä ja jatkuvaa



Vastuualueella
• Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, ohjaus ja 

toteutus, toiminnan linjaukset ja painopisteet, 
viestintäkanavien kehittäminen ja ylläpito

• konserniohjaus, tiivis yhteistyö organisaation sisällä ja 
sidosryhmien kesken 

- Vastuualueella lisäksi kansainvälisten yhteyksien koordinointi ja 
kansainvälisistä yhteyksistä huolehtiminen sekä vieraanvaraisuuden 
ja  vastaanottojen sekä tapahtumien järjestelytehtävät (omat 
linjaukset ja ohjeet)



Jyväskylän kaupungin
viestinnän perusarvo 

Sisäisesti ja ulkoisesti avoin, läpinäkyvä ja ennakoiva,
vuorovaikutteinen ja ihmisläheinen

sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävä 
viestintäkulttuuri

kaikessa kaupungin toiminnassa. 



Viestintä pohjautuu

Kaupungin toimintaa ohjaaviin 
• lakeihin ja säädöksiin 
• kaupungin omiin sääntöihin
• kaupunkistrategiaan 
• sekä kaupungin toiminnan linjauksiin.

Tärkeitä lakeja myös viestintätyön kannalta:
• Kuntalaki, perustuslaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 

hallintolaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, laki yksityisyyden suojasta 
työelämässä, tekijänoikeuslaki, sosiaalilainsäädäntö



Kaupungin viestinnän keskeiset 
linjaukset

Viestintä
• On osa johtamista ja toteutetaan organisaation kaikilla 

tasoilla yhteistyössä 
• On luotettavaa ja asiallista, selkeää ja ymmärrettävää
• On mukana kaikessa kaupungin toiminnassa 

valmistelusta päätösten tekemiseen ja niiden vaikutusten 
seurantaan; päivittäisviestinnän lisäksi erityisesti 
muutostilanteissa

• Edistää tiedon vaivatonta löytämistä  
• Edistää vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä henkilöstön 

että asukkaiden ja palvelujen käyttäjien keskuudessa



• Hyödyntää aktiivisesti nykyaikaista viestintäteknologiaa 
ja markkinointiviestinnän keinoja

• On osa jokaisen työtä, mutta strategisesti merkittävästä 
viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa ko. 
johto yhdessä viestintäorganisaation kanssa

• Edistää osaltaan asukkaiden ja asiakkaiden  hyvinvointia 
ja kaupunkiorganisaation sekä koko Jyväskylän ja 
alueen myönteistä kehitystä  

• Suuntaa viestintävoimavaroja asiakaslähtöisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti yli palvelu- ja organisaatiorajojen 
mm. ikäkausi- ja kohderyhmäperusteisesti



Viestinnän tehtäväkokonaisuuksia

- henkilöstöviestintä
- valmistelu- ja päätösviestintä
- kuntalaisviestintä (palveluviestintä)
- verkkoviestintä
- mediaviestintä
- kaupunkimarkkinointi ja mainetyö 
- häiriö- ja kriisiviestintä



Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia



Henkilöstöviestintä 
• Tavoite: Olen kaupungilla töissä ja ylpeä siitä.

Henkilöstö tietää ensin, päätökset perustellaan ja 
viestintä on ymmärrettävää. Henkilöstöllä on 
mahdollisuus kysyä, osallistua ja vaikuttaa. Kaupungin 
työntekijöillä on saatavilla tarvittava tieto oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Viestintää kehitetään esimiesten ja 
henkilöstön tarpeita kuunnellen.

• Keinoja: Avoin työyhteisöviestintä, esimiesten 
viestintätaidot, yksikköjen säännölliset henkilöstöinfot, 
esimiehiä tukeva keskitetty viestintä esimieskirje ja –
infojakeluna, koko henkilöstön Intra, henkilöstön 
uutiskirje, ohjevideot, yhteistyöskentelyalustojen- ja 
mobiiliratkaisujen viestintäominaisuuksien 
hyödyntäminen



Valmistelu- ja päätösviestintä
• Tavoite: Lisätä asukkaiden tietoisuutta valmisteltavana 

olevista asioista, mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa, 
kertoa prosessin vaiheista ja päätöksenteon perusteista 
sekä päätösten vaikutuksista asukkaiden palveluihin ja 
kaupunkikonsernin toimintaan

• Keinoja: yleisötilaisuudet, nettikyselytunnit ja teemoitetut 
nettikeskustelut, mielipidekyselyt, valtuuston avoimet 
seminaarit, valtuuston kokousten videointi, 
mediaviestintä, kaupungin www-sivuston materiaalit ja 
oma uutisointi, kaupungin tiedotuslehti, audiovisuaalisen 
viestinnän kehittäminen kuten luottamushenkilöiden ja 
johdon/asiantuntijoiden videot, sosiaalinen media, 



Kuntalaisviestintä eli palveluviestintä

• Tavoite: edistää asukkaiden tietoisuutta kaupungin 
toiminnasta, taloudesta ja palveluista sekä toiminnan 
perusteista, helpottaa asiointia, edistää osallistumista ja 
vaikuttamista sekä ohjata ja vaikuttaa palvelujen 
tarkoituksenmukaiseen käyttöön

• Keinoja: kaupungin www-sivut ja oma uutisointi, 
sosiaalinen media, tiedotuslehti, omat esitteet ja 
julkaisut, mediaviestintä, yleisötilaisuudet, kyselytunnit, 
audiovisuaalinen viestintä kuten asiantuntijavideot, 
yhteisöjen ja yhdistysten omat mediat, sidosryhmien 
mediat ja viestintäkanavat, erityisryhmien viestintä kuten 
viittomakieliset  uutiset 



Verkkoviestintä 
• Tavoite: varmistaa henkilökunnan, kuntalaisten, 

asiakkaiden ja muiden tiedonsaannin ja osallistumisen 
mahdollisuudet sähköisiä välineitä ja verkkopalveluita 
käyttäen

• Keinoja: verkkoviestinnän (mukaan luettuna ns. sosiaalinen 
media) tekniikoiden ja palvelujen kehittäminen ja 
kehittymisen seuraaminen, kyselyiden ja palautteiden 
hyödyntäminen, henkilökunnan osaamisen 
varmistaminen ja yhteistyö asiakkaiden ja eri alan 
asiantuntijoiden kanssa. Internet- ja intrasivut, 
sosiaalinen median palvelut, mobiilisovellukset, avoin 
data, sähköinen asiointi, verkkokeskustelut 



Mediaviestintä

• Tavoite: aktiivinen ja oma-aloitteinen tiedotus kaupungin 
toiminnasta ja palveluista, niissä tapahtuvista 
muutoksista ja seurauksista sekä myönteisistä 
esimerkeistä, edistää Jyväskylän tunnettuutta 
paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

• Keinoja: tiedotteet ja tiedotustilaisuudet viestimille, oma 
uutisointi www-sivulla, taustakeskustelut median kanssa, 
juttuaiheiden antaminen, tiedon ja haastateltavien 
tarjoaminen medialle, luottamuksellinen yhteistyö 
median kanssa 



Häiriö- ja kriisiviestintä

• Tavoite: realistisen tilannekuvauksen ja toimintaohjeiden 
antaminen asukkaille ja medialle, neuvonta ja opastus, 
vaikutusten kuvaaminen 

• Keinoja: mediaviestintä, kaupungin www-sivut, 
sosiaalinen media, tiedotustilaisuudet, neuvontapuhelin



Kaupunkimarkkinointi ja mainetyö

• Tavoite: vahvistaa Jyväskylän myönteistä tunnettuutta, 
elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä ydinviestien tuntemista 
paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
(työnantajana, yhteistyökumppanina, asuinpaikkana ja 
yritysten sijoittumiskohteena, tapahtumakaupunkina, 
matkailukohteena, opiskelukaupunkina…)

• Keinoja: kaupungin tavitteellinen johtaminen, 
asiakaspalvelu ja palvelut, brändijohtaminen, visuaalinen 
ilme, www-sivusto, omat julkaisut/esitteet, messut ja 
tapahtumat, mediaviestintä, videot ja kampanjat,  
sosiaalinen media, yhteismarkkinointi ja yhteistyö 
sidosryhmien kesken



Viestinnän seuranta ja arviointi

• Tavoite: tunnistaa viestinnän toimenpiteiden 
vaikuttavuutta ja saada palautetta toiminnasta sekä 
kehittää sitä

• Keinoja: asukas- ja asiakaskyselyt, mediaseuranta, 
selvitykset/kyselyt (mm. työhyvinvointi)  henkilöstön 
keskuudessa, käyttäjätyytyväisyyskyselyt, 
verkkoviestinnän käyttäjätilastot, benchmarkkaus



Viestinnän käytännön toteutus ja 
osaamisen kehittäminen

• Tavoite: suunnata viestintäosaaminen yhteisesti  
asetettujen päämäärien saavuttamiseksi

• Keinoja: viestinnän linjaukset ja käytännön ohjeet, 
viestintäkokonaisuuksien määrittely ja viestinnän 
palvelutasot, viestintäsuunnitelmat ja vuosikellot, 
kehityskeskustelut, ylimmän luottamushenkilö- ja 
virkamiesjohdon sekä esimiesten viestintäkoulutus, 
henkilöstön viestintätaitojen vahvistaminen, viestinnän 
ammattilaisten osaamiskartoitus ja tarvittava koulutus 


