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1 Johdatus viestintään 

Perustehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja sitoutumista 
kuntaan tarjoamalla tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suun-
nitelmista ja tavoitteista sekä keinoista osallistua yhteiseen kehit-
tämiseen. Viestintä on välttämätön ja keskeinen osa kunnan kaik-
kea toimintaa aina johtamisesta demokratian edistämiseen ja yh-
teisöllisyyden, palvelujen sekä elinvoiman kehittämiseen. Vies-
tintä tukeutuu kuntastrategiaan ja edesauttaa Hattulan kunnan 
myönteistä tunnettuutta sekä vetovoimaisuutta. 
  
Nykyaikainen viestintä on ennen kaikkea vuorovaikutusta ja yhtei-
sönsä summa. Viestintää ei voi tehdä yksi henkilö vaan sitä teh-
dään yhdessä. Peruslähtökohta on, että viestinnän arvo tunniste-
taan ja huomioidaan omassa työssä, jokaisella tasolla, prosessien 
jokaisessa vaiheessa. 
 
Viestintä käy läpi merkittävää murrosta uuden lainsäädännön, 
trendien ja työkalujen tullessa käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Vaikka 
viestinnän, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun koordinointi ja ke-
hittäminen on keskitettyä, käytännön viestinnässä on siirrytty yhä 
enemmän osallistavaan ja laaja-alaiseen palveluviestintään. Siinä 
jokainen kunnan työntekijä ja edustaja tunnistaa roolinsa sekä 
vastuunsa. Tämä edellyttää kunnan viestinnältä aivan uudenlaista 
kehittämisotetta sekä keskinäistä yhteistyötä eri toimialojen, luot-
tamusjohdon ja kuntalaisten välillä. 
 
Miksi kunta viestii ja markkinoi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntaviestinnän opas, Kuntaliitto 2016 
(alkuperäinen lähde: Porvoon kaupunki) 
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1.1 Viestinnän periaatteet 

Hyvä viestintä muodostuu useista periaatteista, joista tärkeimpinä 
näyttäytyvät avoimuus, ajantasaisuus, asiakaslähtöisyys, luotetta-
vuus ja tasapuolisuus. Hyvä viestintä noudattaa lainsäädäntöä ja 
esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetusta. Viestin on myös oltava ym-
märrettävä ja huolimatta siitä, että taustalla on usein monimutkais-
takin lainsäädäntöä, on asiat kyettävä avaamaan sidosryhmille 
mahdollisimman selkeästi. Viestinnässämme pyrimme huomioi-
maan mahdollisimman hyvin eri kohderyhmien erilaiset tiedontar-
peet ja kannustamaan myös itse kohderyhmiä jakamaan aktiivi-
sesti tietoa kunnalle. Näitä kohderyhmiä ovat kuntalaisten lisäksi 
muun muassa luottamushenkilöt, henkilöstö, elinkeinoelämä, me-
dia, erilaiset yhteistyöverkostot, opiskelijat sekä matkailijat. 

 
 

2 Viestinnän vastuut, seuranta ja kehittäminen 

 

2.1 Vastuut 

Valtuusto luo toimintaedellytykset viestinnälle päättämällä kun-
nan strategiasta, talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, hallinto-
säännöstä ja sitä kautta niistä tavoitteista, joihin viestintäkin tu-
keutuu.  
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää. Kunnanhallitus hyväk-
syy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. (hallin-
tosääntö 73 §). Kunnanhallitus vastaa siitä, että kuntalaisilla on 
mahdollisuus saada riittävästi tietoa kunnan toiminnasta.  
 
Luottamushenkilöt rakentavat kuntamainetta ja edustavat niin 
kuntaa kuin kuntalaisiakin toiminnallaan. Heidän on toimittava 
luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla. Visiointi ja henkilökohtaiset mielipiteet kuuluvat luottamus-
henkilön rooliin, mutta samalla niitä on puntaroitava suhteessa 
faktatietoon. Luottamushenkilöt ovat tärkeässä roolissa avoimem-
man ja hedelmällisemmän viestintäilmapiirin rakentamisessa. He 
sitoutuvat noudattamaan kunnan viestintäperiaatteita osana luot-
tamustehtävänsä hoitoa. Luottamushenkilöillä on käytössään kun-
nan tarjoama sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(at)hattula.fi. 
 
Kunnanjohtaja johtaa Hattulan kunnan operatiivista viestintää. 
Hän vastaa omassa tehtävässään merkittävien kehittämishank-
keiden, muutosten ja prosessien viestinnästä ja toimii keskeisenä 
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linkkinä poliittisen johdon ja työntekijäorganisaation välillä. Joh-
tava asema edellyttää erityistä viestinnällistä ajattelua ja toimi-
mista viestinnän ohjeistuksen mukaisesti. Kunnanjohtajaa sitoo 
esimerkiksi laki kunnallisesta viranhaltijasta. 
 
Johtavat viranhaltijat vastaavat oman toimialansa ulkoisesta ja 
sisäisestä viestinnästä. Tiedon on kuljettava niin oman toimialan 
sisällä, sieltä ulos kuin toimialojen välilläkin. Johtava asema edel-
lyttää erityistä viestinnällistä ajattelua ja toimimista viestinnän oh-
jeistuksen mukaisesti. Viranhaltijoita sitoo esimerkiksi laki kunnal-
lisesta viranhaltijasta. 
 
Yhteyspäällikkö vastaa kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
sekä markkinoinnin kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, ohjauk-
sesta ja kehittämisestä. Hän valmistelee niihin liittyvät ohjeet sekä 
vuosisuunnitelmat ja toimii viestintäkanavien päätoimittajana, toi-
mialojen arkiviestinnän tukena sekä viestinnällisen verkostoyh-
teistyön kontaktina. Tehtävä edellyttää erityistä viestinnällistä ajat-
telua sekä aktiivista viestinnän puolesta puhumista organisaa-
tiossa. 
 
Toimialan viestintävastaava vastaa oman toimialansa arkivies-
tinnästä eli palveluviestinnästä ja viestintäkanavien päivittämi-
sestä. Hän kerää kokemustietoa toimialansa tiedottamisesta ja 
toimii toimialajohtajan tiedotuksellisena tukihenkilönä sekä tiedo-
tuslinkkinä muille toimialoille. Viestintävastaava tukee tarvittaessa 
yhteyspäällikköä ja huolehtii toimialajohtajan kanssa viestinnän 
ohjeistusten käyttöönotosta toimialallaan. 
 
Esimiehet vastaavat oman palvelualueensa tai palveluyksikkönsä 
sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Viestinnällinen ajattelu sisäl-
tyy johdon lisäksi erityisesti esimiesten työnkuvaan, sillä he toimi-
vat arvokkaana linkkinä kunnan johdon ja työntekijöiden välillä. 
Esimiehillä on velvollisuus tutustua kunnan viestintäohjeisiin ja 
noudattaa sekä edistää niitä.  
 
Jokainen työntekijä vastaa oman tehtävänsä kautta esimerkiksi 
kunnan palveluviestinnästä, työyhteisöviestinnästä ja maineen 
muodostumisesta. Tiedon arvon tunnistaminen on tärkeää ja siksi 
tietoa on osattava jakaa tarvittaessa eteenpäin asianmukaiselle 
taholle. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus tutustua kunnan 
viestintäohjeisiin ja noudattaa sekä edistää niitä. Työntekijää sitoo 
esimerkiksi lojaliteettivelvollisuus (työsopimuslaki). Kunkin työnte-
kijän henkilökohtaisella viestintätavalla ja toiminnalla on merki-
tystä työyhteisön hyvinvoinnille, kunnan maineelle ja elinvoimalle. 
Jokainen työntekijä on tärkeässä roolissa avoimemman ja hedel-
mällisemmän viestintäilmapiirin rakentamisessa.  
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Työryhmät, hankkeet, projektit, muu sisäisestä ja ulkoisesta 
viestinnästä vastaa ensisijaisesti puheenjohtaja, toissijaisesti sih-
teeri, omistaja tai muu erikseen määritelty vastuuhenkilö. 
 

2.2 Kehittäminen ja seuranta 

Laadukas viestintä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Kehitämme 
viestintäämme vuosittain asetettujen tavoitteiden ja käytössä ole-
vien resurssien pohjalta esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia vies-
tintävälineitä ja –tapoja. Ulkoista ja sisäistä viestintäyhteistyötä 
kehitetään luomalla viestintämyönteistä ilmapiiriä koko organisaa-
tioon ja järjestämällä tarvittaessa koulutusta. Kehitystyö organisoi-
daan viestinnän ja vuorovaikutuksen palvelualueella. 
 
Viestinnän arviointi perustuu asetettuihin, mitattaviin tavoitteisiin 
ja riittävään seurantaan. Seurannassa hyödynnetään mm. sosiaa-
lisen median sekä kotisivujen kävijämääräseurantaa, suoria pa-
lautteita, erilaisia asiakaskyselyitä sekä mediaseurantaa. Asiakas-
kohtaamisissa ja kehityskeskusteluissa saatu palaute on osa hen-
kilökohtaisen palveluviestinnän arviointia ja kehittämistä ja kuuluu 
näin jokaisen toimenkuvaan. 
 

3 Työyhteisöviestintä 

Hattulan kunnan sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä kannus-
taa keskustelevaan ja avoimeen ilmapiiriin sekä oman työn ja työ-
yhteisön kehittämiseen. Kannustava ja inhimilliset tunteet huo-
mioiva viestintä kasvattaa koko organisaation yhteishenkeä sekä 
luottamusta, ja sitouttaa työntekijöitä omaan työhönsä, työyhtei-
söönsä ja työnantajaansa. Työyhteisöviestinnällä varmistetaan, 
että kunnan henkilöstöllä on tiedossaan työn tekemisen kannalta 
olennainen tieto ja että tieto kulkee tehokkaasti myös työntekijöi-
den välillä joka suuntaan. Samalla tavoitteena on, että kaikki pu-
haltavat yhteen hiileen.  
 
Viestinnällinen ajattelu on osa jokaisen työnkuvaa ja siksi jokai-
sella on velvollisuus välittää tarpeellista tietoa omaan tehtäväalu-
eeseensa liittyvistä asioista. Esimiehillä on erityinen roolinsa sisäi-
sessä viestinnässä, tiedon käsittelyssä ja muutosten läpikäyn-
nissä. Hyvin toimiva työyhteisöviestintä on merkittävä osa hyvää 
johtamista ja työilmapiiriä.  
 
Työyhteisöviestintä kattaa organisaation tavoitteet, strategiat, 
suunnitelmat, toiminnan ja tapahtumat, palvelut, talouden, muu-
tostilanteet, päätökset, henkilöstöetuudet ja muut ajankohtaiset 
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asiat. Oikea-aikaisella ja avoimella työyhteisöviestinnällä voidaan 
myös ehkäistä väärinkäsityksiä ja vahingollisia huhuja. 
 

3.1 Työkalut sisäisessä viestinnässä 

Intranet on osoitettu henkilöstölle ja se on sisäisen viestinnän kes-
keisin työkalu. Sinne on koottu erilaisia ohjeistuksia ja työhön liit-
tyvää muuta asiasisältöä toimialoittain ja aiheittain. Lisäksi intra-
netissä jaetaan ajankohtaisia uutisia ja johtoryhmien pöytäkirjat. 
Intranetissä on käytössä keskustelupalsta, joka on tarkoitettu kun-
nan sisäiseen käyttöön eikä sisältöä jaeta ulkopuolelle. Intra-
netistä ei tehdä suoria linkityksiä ulkopuolelle tietoturvasyistä. Sa-
lasana on syytä vaihtaa säännöllisesti. 
 
Sähköposti - etunimi.sukunimi(at)hattula.fi tai etunimi.suku-
nimi(at)eduhat.fi - on kohdennetun viestinnän väline, jota käyte-
tään yhdelle henkilölle tai rajatulle joukolle suunnattuun viestin-
tään. Sähköpostia ei ole tarkoitettu tiedostojen tai uutisten massa-
jakeluun (Huom! intranet) eikä suurten tiedostojen välittämiseen.  
Extranet on intranettiä vastaava, luottamushenkilöille suunnattu 
viestintäkanava. Luottamushenkilöillä on lukuoikeudet niiden toi-
mielinten osioihin, joissa he ovat vähintäänkin varajäsenenä tai 
varsinaisena edustajana. Heillä on lisäksi luottamushenkilön tie-
donsaantioikeus, joka on osin lailla rajattu. Extranettiin kerätään 
luottamushenkilöitä koskettavaa tietoa, sääntöjä, ohjeita ja uutisia. 
Esityslistat, liitteet ja pöytäkirjat tallennetaan sekä jaetaan extra-
netin välityksellä. Extranetissä on intranetin tapaan käytössä kes-
kustelupalsta, joka on tarkoitettu pääasiassa luottamushenkilöi-
den väliseen keskusteluun eikä sisältöä jaeta ulkopuolelle. Extra-
netistä ei tehdä suoria linkityksiä ulkopuolelle tietoturvasyistä ja 
salasana on syytä vaihtaa säännöllisesti.  
 
Sisäisessä viestinnässä käytetään tarpeen mukaan muitakin asi-
anmukaisia keinoja, kuten toimialojen omat johtoryhmät, videot, 
ryhmäpalaverit tai pikaviestimet. Viimeksi mainituista on keskus-
teltava ennen käyttöönottoa esimiesten, yhteyspäällikön ja tieto-
hallinnon kanssa. 
 

3.2 Yhteistoiminta ja muutostilanteet 

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus 
osallistua toiminnan kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa ja 
vaikuttaa omaa työtä ja työyhteisöä koskevien päätösten valmis-
teluun. Toimintatavalla parannetaan tuloksellisuutta sekä henki-
löstön työhyvinvointia. 
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Muutostilanteissa viestintä ja sen turvaaminen ovat ensiarvoi-
sessa asemassa. Muutostilanteissa viestinnästä on laadittava riit-
tävä suunnitelma, jotta tiedonkulku ja kysymysten esittämisen 
mahdollisuus turvataan kaikille asianosaisille. Muutoksesta viestit-
täessä tiedon täytyy kulkea jouhevasti ja riittävän nopeasti joh-
dolta eteenpäin. Esimiesten on saatava tietoa omilta esimiehiltään 
riittävän ajoissa, jotta he ehtivät itse perehtyä ja ymmärtää sitä 
ennen kuin vievät tietoa taas eteenpäin. Henkilöstölle on kerrot-
tava mitä tapahtuu ja miksi muutos on tehtävä. Kun henkilöstö 
osallistetaan mukaan muutoksiin ja uudistuksiin jo varhaisessa 
vaiheessa, se sitouttaa heitä paremmin uudistuvaan tilanteeseen 
ja mahdollistaa sujuvamman paluun arkeen. 
 

4 Ulkoinen viestintä ja mediayhteistyö 

Ulkoisen viestinnän keskeisenä tehtävänä on välittää asukkaille, 
yrityksille, yhteisöille ja muille sidosryhmille tietoa esimerkiksi val-
mistelussa olevista asioista, tapahtumista ja muista ajankohtai-
sista uutisista, päätöksenteosta sekä kunnan järjestämistä palve-
luista. Kunnan tärkeimmät työkalut ulkoiseen viestintään ovat kun-
nan kotisivut ja sosiaalisen median kanavat, seudun mediatoimi-
tukset, sähköposti sekä sähköiset näyttötaulut. Ulkoista viestintää 
täydennetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla 
kanavilla. 
 
Mediatoimitukset määrittävät annetun tiedon julkaisuarvon sen 
ajankohtaisuuden, kiinnostavuuden, läheisyyden, merkityksen 
sekä yllättävyyden perusteella. Julkaisu- ja uutisarvo määritellään 
siis lukijan tai kuulijan, ei uutislähteen näkökulmasta. Kuntaor-
ganisaation tehtävänä on tarjota tietoa mahdollisimman avoimesti 
ja aktiivisesti. 
 

4.1 Päätösviestintä 

Päätösviestintä kattaa koko päätöksentekoprosessin: vireille tu-
lon, valmistelun, päätösvaiheen ja toimeenpanon. Jokaisella toi-
mialalla on turvattava kuntalaisten tiedonsaantioikeus sekä vaikut-
tamismahdollisuudet koko päätöksentekoprosessin ajan. Tämä 
edellyttää aktiivista, avointa ja oikea-aikaista viestintää, tietosuo-
jasta kuitenkin huolehtien. Pitkäjänteinen viestintä on muistettava 
myös päätöksenteon jälkeen.  
 
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat 
julkistetaan ennen kokousta. Pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjei-
neen sekä valitusosoituksineen viedään kunnan kotisivuille 
yleensä kokousta seuraavalla viikolla, ellei salassapidosta muuta 
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johdu. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia, joi-
hin kuka tahansa voi osallistua. Niistä laaditaan erillinen tiedote, 
joka julkaistaan kunnan kotisivuilla kokousta edeltävällä viikolla. 
 

Varhaisen julkisuuden etuja (Kuntaviestinnän opas, Kuntaliitto 2016): 
 

 Kuntalainen saa tietoa ja voi vaikuttaa. 

 Valmistelija saa uusia ideoita ja näkökulmia. 

 Henkilöstö hahmottaa kunnan tilanteen kokonaisuuden. 

 Luottamushenkilö saa monipuolista informaatiota ennen pää-
töksentekoa. 

 Kunta on aktiivinen toimija yhteiskunnassa. 

 Sidosryhmät pystyvät suunnittelemaan omaa toimintaansa. 
 

4.2 Palveluviestintä 

Palveluviestinnän kehittäminen kuuluu viestinnän ja vuorovaiku-
tuksen palvelualueelle. Käytännön viestintä, substanssitieto ja pa-
lautteiden käsittely sen sijaan ovat osa jokaisen työntekijän toi-
menkuvaa. Jokaisella toimialalla, palvelualueella ja palveluyksi-
kössä on huolehdittava siitä, että asiakkaiden yhteydenottoihin 
reagoidaan mahdollisimman nopeasti, selkeästi ja kattavasti. Li-
säksi huolehditaan, että oman toiminnan ja palvelun tiedot ovat 
ajan tasalla sekä yhdenvertaisesti, ymmärrettävästi ja mahdolli-
simman helposti saatavilla. Palautteen antamisen on oltava help-
poa ja palaute on käsiteltävä asianmukaisesti. Palveluviestintä on 
osa kunnan mainetyötä ja siksi myös asiakaskohtaamiseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Kunnan yleispalvelupisteet ovat 
keskeisessä asemassa palveltaessa ja ohjattaessa kuntalaisia 
monipuolisesti erilaisissa asioissa.  
 
Asiakkaiden tietosuoja ei saa vaarantua. Esimerkiksi tavallisen 
sähköpostiyhteyden kautta ei saa välittää asiakasta koskevia hen-
kilökohtaisia tai muita arkaluonteisia tietoja. Hyvä palveluviestintä 
lähtee hyvästä tavoitettavuudesta. Palveluajoista, asiakasta kos-
kettavista muutoksista ja yhteystiedoista tulee tiedottaa selkeästi 
ja riittävän ajoissa. Henkilökunnan tulee ilmoittaa omista poissa-
oloistaan asiaan kuuluvasti työyhteisöään ja asiakkaitaan silmällä 
pitäen (muista sähköinen kalenteri ja automaattivastaajat). 
 

4.3 Ilmoitukset ja yleisönosastokirjoitukset 

Lakimääräiset ilmoitukset on kuntalain mukaan saatettava tie-
doksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa. Hattulan kunta 
huolehtii lain vaatimusten täyttämisestä ja julkaisee ilmoituksia 
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kunnan ohjeiden mukaisesti myös muissa kanavissa, kuten fyysi-
sellä ilmoitustaululla, sähköisissä kanavissa ja seudullisissa medi-
oissa.  
 
Joukkoviestimissä mahdollisesti ilmenevistä asiavirheistä, asiatto-
muuksista ja selvistä harhaanjohtavuuksista informoidaan johtoa 
tai esimiestä ja ne oikaistaan mahdollisimman nopeasti. Periaat-
teena on, että faktatiedot oikaistaan, mutta henkilökohtaisiin mieli-
piteisiin kunta ei puutu. Tilanteen vaatiessa voidaan kunnan johto-
ryhmässä erikseen sopia kunnan kannanotosta akuuttiin ja huo-
miota herättävään mielipiteeseen tai näkökulmaan. 
 

4.4 Mediayhteistyö 

Media on Hattulan kunnalle tärkeä kumppani, jonka kanssa viesti-
tään säännöllisesti. Hyvällä ja aktiivisella viestinnällä vaikutetaan 
samalla maineeseemme ja kunnasta käytävään keskusteluun. 
Medialle välitetään aktiivisesti ja monipuolisesti tietoa ajankohtai-
sista asioista ja median yhteydenottoihin reagoidaan mahdollisim-
man nopeasti. Median kanssa tehtävän yhteistyön on noudatet-
tava kunnan viestintäohjeistusta, organisointia ja kunnan visuaa-
lista ilmettä. 
 
Toimialat palvelualueineen ja palveluyksiköineen vastaavat 
omaan tehtäväalueeseensa liittyvästä mediayhteistyöstä, virheel-
listen tietojen oikaisuista, haastatteluista ja juttuvinkeistä. Viralli-
sista tiedotustilaisuuksista vastaa toimialajohtaja tai erikseen ni-
metty henkilö. Lehti-ilmoittelusta vastataan kullakin toimialalla 
erikseen, mutta sisällön on noudatettava kunnan viestinnällisiä 
periaatteita sekä visuaalista ilmettä. Kuntatason ilmoittelusta ja 
mainostamisesta päätetään viestinnän ja vuorovaikutuksen palve-
lualueella. 
 

4.5 Tiedotteet 

Hattulan kunnan kotisivuja seuraavat sekä kuntalaiset ja media 
että muut sidosryhmät. Näennäisesti vähäisestäkin asiasta kan-
nattaa yleensä laittaa tiedote, joka voidaan julkaista sopivissa 
kunnan kanavissa ja lähettää medialle. Tiedotteessa on pääsään-
töisesti hyvä mainita lisätietojen antajan yhteystiedot ja hänen on 
oltava tietoinen roolistaan. Tiedotteesta päättää toimialajohtaja tai 
esimies ja sen laatii ensisijaisesti henkilö, jolla on asiasta eniten 
tietoa. Tiedotteen julkaisee toimialan viestintävastaava, tarvitta-
essa yhteyspäällikkö. Viimeksi mainitulta saa neuvoja tiedotteen 
laatimisessa. Yhteyspäällikkö on pidettävä ajan tasalla medialle 
suunnattavista merkittävämmistä tiedotteista.  
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Tärkeintä viestinnässä on muistaa sopiva julkaisuajankohta, käyt-
tää selkeätä, hyvää yleiskieltä ja muistaa, kenelle tieto on kohdis-
tettu. Helppolukuinen, selkeä teksti saa todennäköisemmin luki-
joita ja lyhyet lauseet selkeyttävät viestiä. Tiedote kannattaa vielä 
lukea tai luetuttaa huolellisesti läpi ennen lähettämistä. 
 

4.6 Projekti- ja hankeviestintä 

Projekti- ja hankeviestinnässä noudatetaan samoja yleisiä viestin-
nän periaatteita kuin muussakin toiminnassa. Tiedon arvo on tun-
nistettava ja viestintävastuu on aina projektin omistajalla. Viestin-
nän suunnittelu alkaa samalla, kun uutta hanketta tai projektia 
suunnitellaan. Hankkeen viestintä on osa sen johtamista. Avain-
asioita ovat hankkeen avoimuus ja ajantasainen tiedottaminen. 
Suunnittelussa huomioidaan, kuka osallisista hoitaa käytännön 
viestintätoimet sekä milloin, mistä, miten ja mille kohderyhmälle 
sisäisesti ja ulkoisesti asioista tiedotetaan. 
 

4.7 Keskeisimmät ulkoisen viestinnän kanavat 

Kunnan tärkeimpiä kanavia ulkoisessa viestinnässä ovat omien 
kotisivujen ja suoran sähköpostin lisäksi kunnan Facebook-sivu, 
Instagram- ja Youtube-tilit, Hattulantien suuri mainostaulu, kun-
nanviraston ja kirjastotalon sähköiset infonäytöt, alueen mediatoi-
mitukset sekä kohderyhmitellyt tiedotteet. Tarpeen ja resurssien 
puitteissa viestintää voidaan täydentää ostetulla näkyvyydellä esi-
merkiksi lehdissä, radiossa, verkossa tai fyysisillä mainostauluilla. 
 

5 Verkkoviestintä ja sosiaalinen media 

Verkkoviestinnällä tarkoitetaan internetissä, sähköpostitse ja sosi-
aalisessa mediassa tapahtuvaa viestintää. Kotisivumme tarjoavat 
monipuolista ja ajankohtaista tietoa kunnan palveluista ja organi-
saatiosta. Kotisivut palvelevat kunnan keskeisimpänä viestintäka-
navana ja muut täydentävät ja tukevat sitä.  
 
Verkkoviestinnän painoarvo ja monimuotoisuus kasvaa koko ajan 
ja kunnan on kyettävä pysyttelemään mukana kehityksessä. Siksi 
esimerkiksi kotisivujen käytettävyyttä on jatkuvasti kehitettävä. 
Huomioimme viestinnässä myös perinteisen printtimedian merki-
tyksen erityisesti iäkkäämpiä kuntalaisia silmällä pitäen. 
 

Kunnan verkkoviestinnän tavoitteita: 
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 tehostaa, nopeuttaa ja kohdentaa kunnan 

 viestintää 

 lisätä toiminnan avoimuutta, demokratiaa ja 

 yhteisöllisyyttä 

 helpottaa kuntalaisten arkea, säästää aikaa ja 

 kustannuksia 

 tarjota monipuolista, laadukasta ja kiinnostavaa 

 sisältöä 

 vahvistaa kunnan positiivista mainetta ja vetovoimaisuutta 
 
Verkkosivujen tärkein kohderyhmä ovat kunnan asukkaat. Verk-
kosivuilla kerrotaan kunnan palveluista, päätöksenteosta ja 
muista ajankohtaisista asioista, kuten tapahtumista sekä julkais-
taan ilmoituksia. Hattulan kunnan verkkosivut ovat toistaiseksi 
vain suomeksi ja lisäksi sivuilla on lyhyt esittely englanniksi.  
 
Verkkosivuilta tulleisiin palautteisiin ja kysymyksiin reagoidaan 
niin nopeasti kuin mahdollista ja kuten muussakin viestinnässä, 
kunnan verkkosivuilla on tiedottamisessa ja linkityksissä noudatet-
tava hyvää makua, tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Verkko-
sivuilla julkaistavien kuvien, teosten, videoiden, tms. suhteen on 
noudatettava tekijänoikeuslainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-ase-
tusta. 
 
www.hattula.fi -verkkosivujen päätoimittajana toimii yhteyspääl-
likkö. Verkkosivujen teknisestä toteutuksesta vastaa Valu Digital 
Oy. Kuten muukin kunnan viestintä, myös verkkosivujen ylläpito 
on jaettu toimialoittain viestintävastaaville. Ylläpitäjät ovat saaneet 
työhönsä koulutuksen, jota täydennetään tarpeen mukaan. 
 

5.1 Sosiaalinen media 

Sosiaalisen median rooli monimuotoistuu, kehittyy ja vahvistuu 
vuosi vuodelta ja se on selvästi keskeisimpiä viestintätyökaluja 
myös Hattulassa. Sosiaalisen median kanavia käytetään palvelu-
jen markkinoinnissa, vuoropuhelussa ja tiedonjakamisessa. Sosi-
aalisen median avulla edistetään palveluiden tunnettuutta sekä 
kuntalaisten sitouttamista ja osallisuutta. Tavoitteena on markki-
noida Hattulaa asuinpaikkana ja matkakohteena, mutta myös yri-
tyksen kotipaikkana sekä työnantajana.  
 
Yhteyspäällikkö toimii kunnan sosiaalisen median kanavien pää-
toimittajana ja seuraa sektorin kehitystä. Sisällöntuotossa ovat 
mukana kaikki toimialat omalla vastuualueellaan. Sosiaalisen me-
dian käytölle on laadittu erilliset ohjeet, jotka ovat tämän viestintä-
ohjeen liitteenä. 
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6 Häiriö- ja kriisiviestintä 

Teknistynyt ja verkottunut nyky-yhteiskunta on hyvin altis erilaisille 
häiriö- ja poikkeustilanteille, jolloin myös tiedon tarve kasvaa no-
peasti.  Häiriötilanteita ovat esimerkiksi erilaiset luonnonilmiöt, va-
kavat sähkökatkot sekä vesihuollon ongelmat. Poikkeustilanteissa 
kyse on vakavasta kriisistä, kuten sodasta, kansainvälisestä kriisi-
tilanteesta tai suuronnettomuudesta. Kunnan on varauduttava 
huolehtimaan asukkaille elintärkeistä palveluista myös tällaisissa 
olosuhteissa.  
 
Häiriötilanteessa viestintäämme toteutetaan normaalien, toimivien 
ja hyväksi havaittujen toimintamallien kautta, mutta tehostetusti 
tilanteen vakavuuden vaatimalla tavalla ja yhteistyössä eri viran-
omaisten kanssa. Poikkeusoloissa viestintää edelleen tehoste-
taan ja kanavia täydennetään tarpeen mukaan. Päävastuu vies-
tinnästä on tällöin yleensä muilla viranomaisilla, joita kunta tukee 
kaikin käytettävissä olevin voimavaroin. 
 
Kriisilanteessa virheelliset tiedot leviävät helposti, joten viestinnän 
on oltava luotettavan lisäksi mahdollisimman avointa ja vuorovai-
kutteista. Esimerkiksi tiedotustilaisuuksia on kyettävä tarvittaessa 
järjestämään nopeastikin. Fyysisissä kohtaamisissa erityisesti in-
himillisyyden ja läsnäolon merkitys korostuu ja niihin on kyettävä 
vastaamaan. Näin voidaan maksimoida kuntalaisten luottamus 
kunnan viestintään ja toimintakykyyn. Myös rehellisyys on tärkeää 
ja tietojen hetkittäiset puutteet onkin syytä tunnustaa. Salailu ja 
kiertely kostautuvat nopeasti ja pahentavat tilannetta. 
 

Tilannearviossa voi hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:  
 

 Mitä on tapahtunut? 

 Missä tapahtumapaikka sijaitsee, mitä läheisyydessä on, keitä 
asia koskettaa välittömästi tai välillisesti? 

 Milloin tilanne syntyi?  

 Miksi tilanne syntyi?  

 Onko tilanteesta uhkaa turvallisuudelle tai terveydelle?  

 Mitä seurauksia tapahtumasta on asukkaille, henkilöstölle, asi-
akkaille, organisaatiolle, maineelle?  

 Onko kuolleita, loukkaantuneita, muuta tuhoa?  

 Mitä tilanteen korjaamiseksi tehdään ja onko aikataulu mah-
dollista määrittää? 

 Millaisia ohjeita tilanteesta tulee antaa ja keille kaikille?  
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6.1 Vastuut 

 
Häiriö- ja kriisitilanteissa toimintaa johtava toimivaltainen viran-
omainen vastaa myös tilanteen edellyttämästä viestinnästä. Muut 
viranomaiset tukevat viestintävastuussa olevaa viranomaista. 
Hattulan kunta tukee viranomaisten viestintää tilanteen edellyttä-
mässä laajuudessa ja tilannetta johtavien viranomaisten ohjeiden 
mukaisesti. Kunnan vastuulla on viestintä mahdollisista vaikutuk-
sista kunnan palvelujen tarjontaan ja asukkaiden elämän sujumi-
seen. 
 
Kunnan johtoryhmä on häiriö- ja poikkeustilanteissa keskeinen 
strateginen johtoelin ja sen jäsenten on tunnistettava oma roo-
linsa myös kriisiviestinnässä. Tarvittaessa johtoryhmää voidaan 
täydentää ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Johtoryhmä työskentelee 
kunnanvirastolta tai erikseen määritellystä tukikohdasta käsin. 
Tarvittaessa käytetään virve-puhelimia, joiden toiminta on sään-
nöllisesti tarkistettu. 
 
Viestinnän menettelytavat ja tilannekuva pitää olla koko johtoryh-
mällä sama. Jäsenten on sovittava yhteisestä sanomasta kunta-
laisten suuntaan. Päävastuu viestinnästä ja esiintymisestä julki-
suudessa kuuluu kunnanjohtajalle, jota yhteyspäällikkö ja muu 
johtoryhmä tukevat tilanteen mukaan. Johtoryhmässä on edustus 
jokaiselta toimialalta, joten tietoa kyetään välittämään tehokkaasti 
palvelualueille ja -yksiköihin ja niistä takaisin johtoryhmään. Joh-
toryhmä huolehtii ajantasaisista yhteystiedoista seudun keskeisiin 
kunta- ja viranomaistahoihin. 
 
 Huom! Viestintä on huomioitava myös kunnan ja tuottajien väli-
sissä sopimuksissa. 
 

6.2 Tehtävät ja tiedonkulun turvaaminen 

Viestinnän keskeinen tehtävä on seurata tilanteen kehittymistä 
sekä päivittää tilannekuvaa pitämällä yhteyttä muiden viranomais-
ten ja tarpeellisten verkostojen tiedottajiin. Lisäksi seurataan me-
diauutisointia ja autetaan kuntalaisia tilanteeseen liittyvien kysy-
myksien kanssa, kuten tiedottamalla esimerkiksi palveluiden jär-
jestämisestä. 
Häiriötilanteissa korostuu tiedonkulun sujuvuuden ja organisoinnin 
merkitys kaikkien tilanteeseen kytkeytyvien tahojen välillä aina yk-
sittäisiin työntekijöihin saakka. Kansalaisille annettavien toiminta-
ohjeiden on oltava yhdenmukaisia ja selkeitä. Kunnan sisällä vies-
tinnän vastuuhenkilöt sekä sijaisjärjestelyt on oltava selvillä ja 
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heillä tulee olla ajantasaiset yhteystiedot käytettävissään. Tavoite-
tila on, että viestijät olisivat ennestään toisilleen tuttuja.  
 
Jokaisella kiinteistöllä, kuten esimerkiksi kouluilla, päiväkodeilla ja 
palvelulaitoksilla on omat pelastussuunnitelmansa. Kunnan kes-
keinen tiedotuskanava on kotisivut, jota tuetaan esimerkiksi sosi-
aalisen median kanavilla sekä tiedotteilla ja tiedotustilaisuuksilla. 
Kuntalaisia ohjataan etsimään oikeaa tietoa näistä kanavista ja 
niiden ollessa poissa käytöstä, suoraan kunnanvirastolta tai kun-
nan muilta palvelu- ja tiedotuspisteiltä.  
 
Mahdollisen sähkökatkoksen aikana viestinkulku ja palvelu turva-
taan käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa mahdollisim-
man tehokkaasti esimerkiksi henkilöstöä, kulkuneuvoja, kovaääni-
siä ja fyysisiä tiedotuspisteitä apuna käyttäen. Kunnan tärkeimmät 
tiedotus- ja palvelupisteet ovat kunnanvirasto, Juteinikeskus sekä 
Juteinitalo (kirjastorakennus). Väliaikaisia pisteitä voidaan pystyt-
tää tarpeen mukaan eri puolille kuntaa. Vedenjakelusta tiedottaa 
HS-Vesi tarvittaessa yhteistyössä kunnan kanssa. 
 

6.3 Keskeisiä kunnan yhteystietoja 

Kriisiviestinnän sähköpostiosoite: viestinta@hattula.fi tai erikseen 
määritelty.  
 
Kunnanvirasto: Pappilanniementie 9, 13880 Hattula, puh. 050 509 
0347 
 
Juteinitalo: Kauppatie 3, 13720 Parola, puh. 050 577 8722 
 
Juteinikeskus: Opinkuja 2, 13720 Parola 
 
Henkilökohtaiset yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivujen henkilö-
hakemiston kautta. Huom! Erityisesti kriisitilanteissa kuntalaisia 
pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti tiedotus- ja palvelu-
kanaviin (yllä). Kunnan johdolle ja muille vastuuhenkilöille on tur-
vattava riittävä työrauha. 
 
 

7 Markkinointi ja maineviestintä 

”Hyvä kello kauas kuuluu, huono vielä kauemmaksi” 
 
Hattulan kuntamarkkinoinnin ydintehtävä on toteuttaa resurssien 
puitteissa aktiivista ja mieleenpainuvaa markkinointiviestintää, 
joka luo positiivista mielikuvaa kunnasta ja houkuttelee asukkaita, 
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opiskelijoita, matkailijoita sekä yrityksiä alueelle. Iso merkitys on 
kaikkien kunnan toimialojen ja yksiköiden aktiivisuudella. Markki-
nointiviestinnällä vahvistetaan Hattulan imagoa ja brändiä elinvoi-
maisena, turvallisena ja monipuolisia palveluja sekä toimintamah-
dollisuuksia tarjoavana kuntana, joka panostaa tulevaisuuteen 
kunnioittamalla samalla historiallista perintöään. 
 

Kuntamarkkinointi voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 
 

 Jatkuva maine- ja brändimarkkinointi  

 tapahtumamarkkinointi  

 matkailumarkkinointi  

 sijoittumismarkkinointi 
 
Hyvä markkinointiviestintä ja brändäys rakentuvat rehellisyydelle, 
teoille ja positiiviselle ilmapiirille. Työtä tehdään kaikkien arjessa, 
jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Työ on pitkäjänteistä, sillä 
maine kasvaa hitaasti. Se voi kuitenkin romahtaa hyvin nopeasti, 
minkä vuoksi jokaisen työntekijän, luottamushenkilön, yrittäjän ja 
jopa kuntalaisen on hyvin arvokasta tunnistaa oma painoarvonsa 
kunnan elinvoiman, houkuttelevuuden ja pitovoiman kehittämi-
sessä sekä ylläpitämisessä.  Kunta ei voi eikä sen pidä ohjata yk-
sityishenkilön henkilökohtaisia mielipiteitä. Sparraava ja kriittinen-
kin näkökulma on tervetullut, kunhan sisältö ei ole loukkaavaa, lai-
tonta tai selvästi harhaanjohtavaa. Ei kuitenkaan ole saman teke-
vää, millaista keskustelua yksityishenkilö käy omasta kunnastaan 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai yleisönosastoilla. Paras 
tapa viedä asioita eteenpäin onkin käydä rakentavaa keskustelua 
asianmukaisen viranomaisen kanssa. 
 
Markkinoinnissa käytetään yhtenäistä ja kunnan graafista ohjetta 
noudattavaa ilmettä. Visuaalinen ilme rakentaa mielikuvia kun-
nasta. Yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä tehostetaan markkinointi-
viestinnän vaikutusta sekä tunnistettavan kuntakuvan syntymistä. 
Kuntamarkkinointia toteutetaan viestinnän ja vuorovaikutuksen 
palvelualueelta koordinoituna, yhteistyössä toimialojen kanssa.  
Hattulan kunta tekee markkinoinnissa yhteistyötä myös palvelun-
tarjoajien, tapahtumajärjestäjien ja muiden vastaavien toimijoiden 
kanssa. Kunta voi tarjota sidosryhmilleen tukea markkinointivies-
tintään jakamalla tapahtumatietoja mahdollisuuksien mukaan 
omien kanaviensa kautta. 
 
Visuaaliselle ilmeelle on laadittu oma graafinen ohjeistuksensa, 
joka on tämän viestintäohjeen liitteenä. Hattulan markkinointivies-
tinnän ohjeet sekä vuosittaiset painopisteet ja resurssit määritel-
lään viestinnän ja vuorovaikutuksen palvelualueella yleishallinnon 
käyttösuunnitelman pohjalta. 
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8 Viestintää ohjaavaa lainsäädäntöä 

Kunnan viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin 
ja julkisuuslainsäädäntöön. Kuntalain tuoreimman päivityksen mu-
kana kunnan viestintävelvoitetta sekä kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia on edelleen vahvistettu. Keskeinen 
pykälä on kuntalain 29 §, jonka mukaan kunnan on tiedotettava 
kuntalaisille vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitel-
mista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaiku-
tuksista. Samassa pykälässä kunta velvoitetaan huolehtimaan 
kuntalaisten mahdollisuuksista esittää kysymyksiä ja mielipiteitä 
asianosaisille. Kuntien viestintää ohjaavaa lainsäädäntöä löytyy 
esimerkiksi Kuntaliiton sivuilta. 
 
Suomen perustuslaki 
 
2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate, 2 mom. 
10 § Yksityiselämän suoja, 1-2 mom. 
12 § Sananvapaus ja julkisuus 
14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet, 4 mom. 
21 § Oikeusturva, 2 mom. 
22 § Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuk-
sien toteutuminen. 
 
Kuntalaki 
 
22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
29 § Viestintä 
47 § Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje 
64 § Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen kuntayhtymässä 
101 § Kokouksen julkisuus 
108 § Kunnan ilmoitukset 
109 § Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa 
140 § Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle 
 
Hallintolaki 
 
9 § Hyvän kielenkäytön vaatimus 
34 § Asianosaisen kuuleminen 
41 § Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen 
 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
 
5 § Viranomaisen asiakirja 
6 § Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen 
7 § Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen 
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9 § Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta 
10 § Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta 
17 § Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen päätöksente-
ossa 
19 § Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asi-
oissa 
20 § Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa 
21 § Tietoaineiston tuottaminen pyynnöstä 
22 § Asiakirjasalaisuus 
23 § Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto 
24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 
 
Henkilötietolaki 
 
6 § Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu 
7 § Käyttötarkoitussidonnaisuus 
8 § Käsittelyn yleiset edellytykset 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
1 § Lain yleinen tavoite 
6 § Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen 
7 § Kaavoituskatsaus 
 
Kielilaki 
 
10 § Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa 
12 § Asian käsittelykieli hallintoasiassa 
23 § Viranomaisen velvollisuus toteuttaa kielellisiä oikeuksia 
24 § Liikelaitoksen sekä valtion ja kunnan yhtiön kielelliset palve-
lut 
29 § Kunnalliset kokouskutsut, pöytäkirjat ja johtosäännöt 
32 § Viranomaisten tiedottaminen 
 
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 
kunnissa 
 
6 § Tietojen antaminen 
 
Työsopimuslaki 
 
Luku 2, 1 § Yleisvelvoite 
Luku 3, 1 § Yleiset velvollisuudet 
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Liitteet 

Ohje sosiaalisen median käyttöön 
Graafinen ohjeistus 
 
 
 

 


