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Viestintä, markkinointi ja matkailu 
 

• Palveluyksikkö vastaa kaupungin viestinnän, 
markkinoinnin, matkailun ja tapahtumatoiminnan 
johtamisesta, ohjauksesta, koordinoinnista ja 
kehittämisestä sekä toteuttamisesta yhteistyössä muun 
henkilöstön ja sidosryhmien kanssa sekä vastaanottojen 
ja muun vieraanvaraisuuden järjestelyistä, myös osasta 
konsernihallinnon vastuulla olevien tapahtumien 
järjestelyistä.   
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Jyväskylän kaupunki 
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Matkailu 

 
Tapahtumat 

 

24.1.2017 

Viestintä, markkinointi ja matkailu  kuuluu 
konsernihallintoon (Heli Leinonkoski) 



Päätehtäviä 

• henkilöstöviestintä 
• valmistelu- ja 

päätösviestintä 
• palveluviestintä 
• osallisuutta edistävä 

viestintä 
• häiriötilanne- ja 

kriisiviestintä 
• verkkoviestintä 
• mediaviestintä 

 

• kaupunkimaine ja -
markkinointi 

• elinkeinomarkkinointi 
• seudullinen 

matkailumarkkinointi  
• tapahtumatoiminnan 

kehittäminen ja 
markkinointi 

• vastaanottojen, 
tapahtumien ja 
vieraanvaraisuuden 
järjestelytehtäviä   
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Jyväskylä = yhteinen ”tuotteemme” 

• Jyväskylän kaupungin maine ja imago (brändi) 
muodostuvat monista asioista ja eri asiat painottuvat eri 
ihmisille/kohderyhmille eri tavoin 

• Kaupunkimaineen keskeinen lähtökohta on kaupungin 
hyvä johtaminen, terve talous sekä luottamushenkilöiden 
ja virkajohdon + henkilöstön toimiva yhteistyö  

• Kaupunkistrategia ohjaa lakien + muiden ohjeiden lisäksi 
viestintää ja markkinointia 
 

• Nykyaikana johtaminen on sekä viestintää että 
markkinointia -  kaikilla tasoilla ja kaikissa asioissa. 
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• Viestintä ja markkinointi edistävät osaltaan asukkaiden ja 
asiakkaiden hyvinvointia ja kaupunkiorganisaation sekä 
koko Jyväskylän ja alueen myönteistä kehitystä ja 
elinvoimaa 

• Tämän hetken suunta isoissa kaupungeissa on koota ja 
vahvistaa kaupunkimarkkinointia ja tehdä tiivistä 
verkostoyhteistyötä. 

• Kaupunkibrändin johtamisen vastuutus on tärkeää. 
• Haaste: kaupunkibrändin rakentaminen yhdessä 

asukkaiden kanssa -> yhteiseksi omaisuudeksi 
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Jyväskylä-markkinointi: paikallinen, 
valtakunnallinen ja kansainvälinen 

Yksi jaottelunäkökulma: 
• Palveluviestintä ja –markkinointi: arjen perusta, hyvät 

palvelut, valtakunnallisesti kiinnostavat näkökulmat, 
asuminen, liikkuminen ja paljon muuta… 

• BusinessJyväskylä: elinkeinomarkkinointi, kasvava 
elinkeinoalue sijoittaa ja sijoittua, palveluja ja tietoa, 
kärkihankkeet… 

• Visit Jyväskylä: Jyväskylän ja  seudun 
matkailumarkkinointi ja tapahtumakaupunki Jyväskylä 

• Cultural&SportJyväskylä: sinfonia, teatteri, museot, 
Alvar Aalto, kulttuuritoimijat, liikuntapääkaupunki, 
Hippos2020… 
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• Kaupunkistrategian sisällöt näkyvät teemoissa ja 
tavassa markkinoida ja viestiä 

• Suosittelun mahdollistaminen ja ohjaaminen -> 
suosittelumarkkinointi, hyvien viestien vieminen 

• Jokainen Jyväskylässä vieraileva tai asuva on aina 
potentiaalinen suosittelija - sisäinen markkinointi 
edellyttää sisäistä tyytyväisyyttä ja ylpeyttä kertoa ja 
jakaa -> miten asukkaat, kaupungin henkilökunta ja 
luottamushenkilöt viestivät ja markkinoivat 

• Jokainen Jyväskylässä vieraileva tai muualla meistä 
kuuleva on mahdollinen sijoittaja, muuttaja, opiskelija… 
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• Osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinot ja uudet 
muodot osaksi jatkuvaa toimintaa -> 
kokonaisvaltaisemmin haltuun yhtenäisin keinoin 

• Lähtökohtana mielenkiintoinen, jatkuva ja jaettava 
sisältö (digitaalisuus) 

• Rentoa mutta asiallista (oikeita tietoja), erilaisia muotoja 
• Sosiaalisen median ja median merkitys on suuri 
• Yhteisiä viestejä ja tekoja! 
• Jokainen meistä markkinoi ja viestii aina lopulta 

kokonaisuudesta nimeltä Jyväskylä 
• Jyväskylää markkinoivat lukuisat muut kuin kaupungin 

omat tahot: yrittäjät, opiskelijat, urheilijat, taiteilijat, 
tieteen tekijät, tapahtuman järjestäjät.. 
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• Jyväskylän kaupungin vieraanvaraisuus vahvistaa 
kaupungin myönteistä mainetta, antaa ajankohtaista 
tietoa ja synnyttää kiinnostusta sekä vahvistaa 
vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa. 

• Vieraanvaraisuusmuotoja: vastaanotto valikoiduille 
kohderyhmille, itse järjestetyt kutsutilaisuudet, johdon 
tervehdys tai alustus/luento toisten tilaisuudessa, 
pienimuotoinen tarjoilu esim. tervetulomalja tai kahvit, 
lahja tai muistaminen, kaupungin tilojen antaminen 
käyttöön veloituksetta tai laajempi ohjelmakokonaisuus 
esim. kv-vieraille tai suurlähettiläille. 

• Vieraanvaraisuus ei ole vain tarjoilua tai lahja, se on 
erityisesti ajankäyttöä ja mielenkiinnon osoittamista, 
toisen osapuolen arvostamista.  
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• Vieraanvaraisuuden emäntä/isäntä-järjestelyistä 
päätetään kaupungin puheenjohtajistossa. 

• Valittu edustaja/t edustaa ensisijaisesti koko kaupunkia 
ja valmistautuu tilaisuuteen/tapahtumaan. 

• Tervehdyksissä tulee esitellä oma asema esim. 
luottamushenkilöorganisaatiossa ja sisällyttää 
tervehdykseen Jyväskylän ajankohtaista tietoutta ja 
asioita, jotka liittyvät ko. asiaan/vieraisiin/tilaisuuteen. 

• Jokainen puheenvuoro edistää Jyväskylän myönteistä 
mainetta.  

• kaupungin oma edustus- ja vieraanvaraisuusohje,  
Kuntaliiton ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja 
lahjoista Kuntaliiton yleiskirje 21.6.2017   
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http://aski/paatoksentekojahallinto/hallinto/ohjeita/Dokumentit/edustus_ja_vieraanvaraisuusohje_2016.pdf
http://aski/paatoksentekojahallinto/hallinto/ohjeita/Dokumentit/YL-17-2017-Ohje%20vieraanvaraisuudesta,%20eduista%20ja%20lahjoista.pdf


• Markkinoinnissa, viestinnässä ja vieraanvaraisuudessa 
on tärkeää, että  
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tuomme esille Jyväskylän 
erottautumistekijät: 
vahvuutemme, strategit 
kärkemme, parhaat asiat, 
palvelut ja tapahtumat, joista 
ilolla ja ylpeydellä kerromme. 



Vuoden 2018 tavoitteita 
• Vuonna 2018 sähköistä viestintää kehitetään  
• lisäämällä somemarkkinointia,  
• liikkuvaa kuvaa ja visuaalisuutta,  
• digitaalista vuorovaikutusta sekä sähköistä asiointia.  
• Uusi julkaisujärjestelmä otetaan käyttöön ja www-sivut 

uudistetaan. 
• Kuntalaisten tiedonsaantia lisätään, mahdollistetaan 

vuoropuhelua kuntalaisten kanssa ja vahvistetaan 
elinvoimaa ja myönteistä Jyväskylä-kuvaa.  

• Jyväskylä osallistuu aktiivisesti sote- ja 
maakuntauudistuksen viestinnän valmisteluun sekä 
toteutukseen.  
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• Markkinointiyhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä 
tiivistetään ja lisätään Jyväskylän markkinointia 
kaupungin ja eri toimijoiden mm. oppilaitosten ja 
yritysten kanssa.  

• Elinkeinomarkkinointia tehdään yhdessä 
elinkeinoyksikön kanssa.  
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• Tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän mainetta 
kasvavana elinkeinoalueena, jonne kannattaa sijoittaa ja 
sijoittua.  

• BusinessJyväskylä tarjoaa tietoa Jyväskylän 
elinkeinoelämästä, jyväskyläläisistä kärkialoista, 
kaupunkikehittämisalustoista, kehityshankkeista, 
menestystarinoista ja Jyväskylän elinkeinoelämän 
ajankohtaisista asioista.  

• Se myös tuottaa elinkeino- ja talousdataa alueelta sekä 
tarjoaa tietoa palveluista kotimaisille ja kansainvälisille 
yrityksille. 

• Vuonna 2018 elinkeinomarkkinoinnin keskiössä on 
elinkeinomarkkinoinnin ja BusinessJyväskylä-brändin 
kehittäminen.   

•   
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• Visit Jyväskylä markkinoi Jyväskylää matkailu- ja 
tapahtumaseutuna sekä tarjoaa tietoa Jyväskylän 
seudun käyntikohteista, tapahtumista ja muista 
matkailupalveluista.  

• Markkinointia rahoitetaan yhteistyössä Laukaan, 
Muuramen, Hankasalmen, Petäjäveden, Uuraisten ja 
Toivakan sekä alueen matkailutoimijoiden kanssa.  

• Vuonna 2018 keskitytään kansainväliseen 
matkailumarkkinointiin, digitaalisten kanavien 
kehittämiseen, monipuolisen markkinointisisällön 
tuotantoon, kumppanuuksiin sekä 
suosittelumarkkinoinnin lisäämiseen.  

• . 
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• Tavoitteena on kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden 
yöpymisiä Jyväskylän seudulla 12%. Matkailuneuvonta 
vastaa matkailun kasvokkain tapahtuvasta ja 
digitaalisesta asiakaspalvelusta sekä sen kehittämisestä 

• Jyväskylään haetaan aktiivisesti tapahtumia ja lisää 
kävijöitä sekä markkinoidaan Jyväskylää 
tapahtumakaupunkina.  

• Jyväskylä Convention Bureau -toiminta jatkuu osana 
tapahtumatoimintaa. 

• Vuonna 2018 tavoitteena on saada Jyväskylään kolme 
uutta kansainvälistä tai kotimaista isoa tapahtumaa. 
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WELCOME TO JYVÄSKYLÄ 

LANDIS+GYR 
JUMP  
RIGHT  
IN 
 

businessjyvaskyla.fi 
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