
Kaupunginvaltuuston 

perehdytystilaisuus  
Viestintä, markkinointi ja matkailu & tapahtumat 

 

 Peurunka, Laukaa 

Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää 23.5.2017 

23.5.2017 





Jyväskylän kaupunki 

23.5.2017 3 

Kaupunginjohtaja 
Timo Koivisto 

Viestintä, markkinointi ja matkailu 
viestintäjohtaja Helinä Mäenpää 

Elinkeino ja työllisyys  
-palvelualue,  
Anne Sandelin 

 
Elinkeino- 

markkinointi 

 

Viestintä 
 

 

Markkinointi 
 

 

Matkailu 

 

Tapahtumat 
 

24.1.2017 

Viestintä, markkinointi ja matkailu kuuluu konsernihallintoon 

 (Heli Leinonkoski) 



Päätehtäviä 

• henkilöstöviestintä 

• valmistelu- ja 

päätösviestintä 

• palveluviestintä 

• osallisuuteen liittyvä 

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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Viestinnän ja markkinoinnin 

 linjaukset ja ohjeet 
• Linjaukset pohjautuvat kaupunkistrategiaan ja muihin kaupungin 

linjauksiin  

• (Työ)ohjeita päivitetään jatkuvasti sähköisesti (Intraan) 

• Linjaukset (2017-2020) hyväksytään valtuustokausittain 

kaupunginhallituksessa, seuraavan kerran syksyllä 2017 

• Matkailun strategiset painopisteet hyväksytty 2015 

• Tapahtumakaupunki –painopisteet 2015 

• Elinkeinomarkkinoinnin painopisteet 2016 

• Vuositasolla päätavoitteet, toimintasuunnitelmat kokonaisuuksittain, 

rullaava viestintä-, markkinointi- ja toimenpidesuunnittelu 

• Työtä ohjaavat useat lait  

• Useita mittauksia ja kyselyjä, mm. viestintäkysely kuntalaisille, 

kyselyt matkailijoille, tapahtumakävijöille, imagotutkimukset, 

muuttohalukkuus, verkkoviestinnän kysely, palvelukohtaisia 

kyselyjä, taloudellisten vaikutusten arviointia 
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Viestinnän perusarvo 

 

  Sisäisesti ja ulkoisesti avoin,  

  läpinäkyvä ja ennakoiva,  

  vuorovaikutteinen ja ihmisläheinen sekä 

  osallistumista ja vaikuttamista edistävä  

  viestintäkulttuuri  

  kaikessa kaupungin toiminnassa. 

     (Hyväksytty linjaus, kaupunginhallitus 5.4.2013) 
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keskuudessa 



Johtaminen on viestintää 

• Viestintä on osa johtamista ja toteutetaan organisaation 

kaikilla tasoilla yhteistyössä 

• Luottamus ja hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden, 

virkamiesjohdon ja viestinnän väillä on erittäin tärkeää 

• Kaupungin viestintää johtaa kaupunginhallitus ja 

kaupunginjohtaja 

• Luotettavaa ja asiallista, selkeää ja ymmärrettävää 

• Mukana kaikessa kaupungin toiminnassa valmistelusta 

päätöstentekoon ja niiden vaikutusten seurantaan; 

päivittäisviestinnän lisäksi erityisesti muutostilanteissa 

• Edistää tiedon vaivatonta löytämistä 

• Edistää vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä henkilöstön 

että asukkaiden ja palvelujen käyttäjien keskuudessa 
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• 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 ja elinvoimaa 

• Suuntaa viestintävoimavaroja asiakaslähtöisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti yli palvelu- ja organisaatiorajojen 
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Henkilöstö 
• Viestintä, markkinointi ja matkailu – palveluyksikössä on 17 

työntekijää, esimiehenä viestintäjohtaja 

• Työpisteet lähellä toimialajohtoa/palvelujohtoa, 

tarkoituksenmukaisuusperiaatteella 

• Eri puolilla organisaatiota on lisäksi viestintävastaavia ja 

nettipäivittäjiä (oman työn ohella) 

• Lisäksi viestintä- ja markkinointihenkilöstöä mm.: elinkeinoyksikkö, 

sinfonia, teatteri, joukkoliikenne 

• Yhteistyötä konsernin sisällä, mm. ammattikorkeakoulu ja 

energiayhtiö 

• Yhteismarkkinoinnissa mukana mm. yliopisto, ammattikorkeakoulu 

ja koulutuskuntayhtymä 

• Viestinnän kokonaisasema ja ymmärrys viestinnän merkityksestä on 

kaupunkiorganisaatiossa hyvä  

• Viestintäyhteistyö organisaation sisällä ja sidosryhmien kesken on 

tiivistä ja jatkuvaa 
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Ajankohtaisia painotuksia 1/3 

• Elinvoima ja elinkeinopolitiikka, 

BusinessJyväskylä 

• Kaupunkikehitysalustat 

• Sote-maakuntauudistus 

• Osallisuus ja vuoropuhelu 

• Verkkoviestintä  

• Sosiaalinen media 

• Mediaviestintä 

• Videot, visuaalisuus 

• Tapahtumakaupunki Jyväskylä 

• Visit Jyväskylä (Jyväskylä, 

Laukaa, Muurame, Toivakka, 

Uurainen, Petäjävesi, Hankasalmi) 

• Julkaisujärjestelmäuudistus 

www.jyvaskyla.fi 2017-2018 

• Tiedotuslehti, esitteitä, 

uutiskirjeitä, videoita, 

valokuvia, tiedotteita, 

tiedotustilaisuuksia, 

materiaaleja, tapahtumia, 

vuoropuhelua, asiakasraateja,  

markkinointitoimenpiteitä, 

markkinointiviestintää, 

someviestintää, maksettua 

mainontaa, chat-palvelua, 

PTVtä… 

• Kouluttaja, spraaja, kysyjä, 

innostaja, ohjeistaja, 

mahdollistaja, tekijä… 
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Ajankohtaisia painotuksia 2/3 

• Valtakunnallisen medianäkyvyyden vahvistaminen, 

maine ja tunnettuus esim. talousmedioissa, Helsingin 

Sanomat: elinkeinopolitiikka ja kärkihankkeet, Alvar 

Aalto, sauna 

• BusinessJKL elinkeinoyksikön ykkösbrändiksi 

• Kärkihankkeet/kaupunkikehitysalustat maailmankartalle 

• Kansainvälisen viestinnän tehostaminen 

palveluviestinnästä markkinointiin 

• Osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinot ja uudet 

muodot osaksi jatkuvaa toimintaa 

• Uusien palvelukäytänteiden viestintä ja markkinointi 
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Ajankohtaisia painotuksia 3/3 

• Viestinnän ja markkinoinnin monikanavaisuus 

• Visuaalisuuden vahvistaminen: videot, kuvat   

• Rohkeutta valintoihin, teksteihin – selkeä ja 

ymmärrettävä kieli - hyvät viestinnän ja markkinoinnin 

pelisäännöt muistaen 

• Laajemmin kaupungin henkilökunnan viestintä- ja 

markkinointiosaamisen vahvistaminen 

• VisitJyväskylä: digitaalisuus, tuotteistaminen, 

kansainvälisyys 

• Tapahtumakaupunki: uusia tapahtumia, prosessit 

kunnossa 

• Kaupungin graafisen ilmeen uudistaminen 2019 ->? 
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Ajankohtaisia painotuksia 4/4 

• Henkilöstöviestintä: jatkuva muutos -> tulevat muutokset 

• Digitalisaatio ja muuttuvat käytänteet 

• Sisäinen some ja työtilat 

• Rekrytointiviestinnän uudet tuulet 

• Videot esimiestyön ja perehdyttämisen tukena 
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Esimerkki:  

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 
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Valmistelu- ja päätösviestintä 

Valtuusto, hallitus ja lautakunnat  

- Tiedote lähetetään medialle kokousajankohdasta ja keskeisistä 

asioista, esityslistojen ilmestymisen aikoihin, jakelu sisällä + www-

sivu 

- Valtuuston kokouksesta kuulutus Keskisuomalaisessa ja www-

sivulla 

- Valtuustossa ja hallituksessa läsnä viestintäjohtaja ja  

lautakunnassa viestintäpäällikkö -> lähettää kokouksen jälkeen  

tiedotteen medialle, www-sivulle ja sisäiseen jakeluun  

- Erikseen sovitusti tärkeiden asioiden kohdalla voidaan lähettää 

tiedote ennakkoon tai pitää myös tiedotustilaisuus 

- Valtuuston kokoukset videoidaan ja niitä voi seurata livenä, tallenne 

jää www-sivulle 
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Sähköpostit, somet ja... 

• Kaupungilla on mm. sosiaalisen median ja  

sähköpostiviestinnän ohjeet 

• Luottamushenkilöiden kaupungin osoite muotoa 

etunimi.sukunimi@jkl.fi 

• Kaupungin sähköpostissa (Outlook) ryhmiä mm. 
kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin.puheenjohtajisto, 

kaupunginvaltuusto.ryhmapuheenjohtajat, lautakunnat 

• www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko: toimielimet, jäsenet, 

yhteystiedot (valokuva), kokousajat, esityslistat, liitteet, 

materiaalia 

• Luottamushenkilön tulee itse ilmoittaa muuttuneista 

yhteystiedoista tai muusta päivitettävästä tiedosta 

kansliaan  
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• Valtuuston kokouksen aikana valtuutetut myös twiittaavat 

• Keskustelua sosiaalisessa mediassa on hyvä lisätä 

• Ei-julkisesta kokouksesta ei tiedoteta kesken kokouksen, 

ei myöskään somessa 

• Perusturva- ja sivistyslautakunnalla on omat fasebook-

sivut 

• Kaupungilla on yli 100 sosiaalisen median tiliä, 

pääasiassa palvelu- ja tapahtumavietintää 

• Haluaako joku toimielin uuden oman tilin? 

• Haluaako joku toimielin yhteisen whatsup-ryhmän? 
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WELCOME TO JYVÄSKYLÄ 

LANDIS+GYR 

JUMP  

RIGHT  

IN 
 

businessjyvaskyla.fi 
 
 







Matkailutulon kasvu 
Kävijöiden/matkailijoiden  

suosittelun kasvu 
Yritysten liikevaihdon ja 

määrän kasvu 
 

=>Jokaisella kärkivalinnalla 
omat mittarit . 

  

1. Yhteistyöllä erinomaisia 

asiakaskokemuksia 

2. Liikunta ja hyvinvointi -

teemoilla erottautuminen 

kilpailijoista 

3.  Menestyksellinen 

tapahtumatoiminnan 

malli 

4. Digitaalisesti 

löydettävät ja ostettavat 

matkailutuotteet.  

 
 

Visit Jyväskylä - Matkailun strategiset kärkivalinnat 2016-2020 

Visit Jyväskylä 
Matkailun painopisteet 2017 

Strategian eteneminen 
Kotimaa  KV 

Yleinen/Imagollinen 
 & kohdennettu/tuotetaso 

Visit Jyväskylän digiratkaisut  & 
alueen yritysten digiosaaminen 

Suosittelu 
Syntyvät erinomaisesta 

asiakaskokemuksesta, toimii 
tehokkaana 

digimarkkinointina 



Tapahtumakaupunki Jyväskylä:  

elinvoimaa ja vilskettä 
• Vuosittain 5 000 tapahtumaa, joista yli 200 hengen tapahtumia noin 

1000, ja näistä suurtapahtumia noin 60. Esimerkiksi ulkotapahtumien 

laskennallinen kävijämääräarvio oli vuonna 2016 yhteensä 376 000. 

• Kongressikaupunkina neljäs: tuloja 2016 yht. 4,3 miljoonaa 

• Tunnettu tapahtumakaupunki: olosuhteet kunnossa, hyvä maine, 

tapahtumien järjestämisen kokemus ja osaaminen.  

• Keskeinen painopiste Jyväskylän markkinoinnissa, matkailussa ja 

elinvoiman vahvistamisessa. 

• Nykyisten elinvoimaisten tapahtumien lisäksi tapahtumien lajikirjo 

ja määrä kasvavat ennakkoluulottomasti ja suunnitelmallisesti. 

• Tapahtumatoimintaa kehitetään yhteistyössä kaupunkiorganisaation 

sisällä sekä toimijoiden ja tapahtuman järjestäjien kanssa. 

• Tapahtumien ja matkailun myötä kiinnostus Jyväskylään kasvaa, 

mm. työ, opiskelu, asuminen. 

• Tapahtumatoiminta vastaa kaupungin tapahtumatoiminnan 

kehittämisestä ja koordinoinnista, markkinoinnista sekä tapahtumien 

haku-, suunnittelu- ja yhteistyöprosesseista. 

 

. 
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Tapahtumien luokittelu 

 

 

. 
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• Tarkoitettu sekä asukkaille että tapahtumakävijöille + matkailijoille 

• Valtakunnalliset + kansainväliset, maksulliset ja vapaa pääsy -

tapahtumat, isot ja pienet 


