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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimeksiantajan Alajärven kaupungin 
pyynnöstä tehdä toimiva ja käytännönläheinen viestintästrategia kaupungille. 

Työssä lähdettiin liikkeelle Alajärven kaupungin viestinnän nykytilan ja kuntakuvan 
selvittämisellä. Sisäisen viestinnän kysely toteutettiin tekemällä kyselytutkimus 
Alajärven kaupungin työntekijöille. Ulkoisen viestinnän kysely toteutettiin tekemällä 
kysely muualla asuville alajärveläisille. Webropol 1.0-ohjelmaa käytettiin 
kyselytutkimusten toteuttamisessa ja raportoinnissa. 

Kyselytutkimusten tulokset ovat toimineet tämän opinnäytetyön ja 
viestintästrategian tausta-aineistona, jonka pohjalta on määritelty Alajärven 
kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän painopistealueet ja viestinnän 
kohderyhmät. 

Tämän opinnäyteyön lopputuloksena syntyi viestintästrategia Alajärven 
kaupungille, joka esitetään luvussa 5. Viestintästrategiassa määritellään viestinnän 
tavoitteet, viestinnän kohderyhmät, viestinnän sisältö ja kehittäminen, viestinnän 
organisointi ja vastuut. Viestintästrategia muodostettiin yhteistyössä Alajärven 
kaupungin viestintätyöryhmän kanssa ja tätä varten järjestettiin erillinen 
strategiapäivä. 

Teoria osuudessa käsitellään viestintästrategian roolia kuntaviestinnässä, 
kuntaviestintää, ulkoista viestintää ja kuntakuvan rakentamista sekä sisäistä 
viestintää. Viestintä on kunnille strateginen menestystekijä, se tulee kytkeä 
mukaan kaikkeen tekemiseen ja toimintaan. Hyvä maine on strateginen 
voimavara. 
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The purpose of this final project was at Alajärvi city`s request to make an effective 
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was conducted through a questionnaire survey aimed at Alajärvi city employees. 
External communications survey was carried out through a questionnaire aimed at 
Alajärvi inhabitans living elsewhere. Webropol 1.0-based program was used in the  
survey and reporting. 

Results of the surveys have been used as background material for this thesis. On 
this basis Alajärvi city`s internal and external communication priorities and targets 
have been defined.  

The final result of this thesis is a communication strategy for the City of Alajärvi, 
which is presented in Chapter 5. Communications strategy will define the 
communication objectives, target groups, the content of communication and its 
development, organization and responsibilities. The communication strategy was 
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1 JOHDANTO 

Kunnan viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslain-

säädäntöön. Kuntalain mukaan kuntien toiminnan tarkoituksena on edistää asuk-

kaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan asukkailla on oikeus 

tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan sekä osallistua ja vaikuttaa kunnan toimin-

taan. Viestintä tukee kunnan kehitystä ja edistää asukkaiden hyvinvointia. (Suo-

men kuntaliitto 2004, 7.)  

Suomen kuntaliiton (2004, 9) mukaan kuntalaki (L 17.3.2005/365) vaatii kuntaa 

selvittämään asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Asukkaiden tekemät 

aloitteet on käsiteltävä viipymättä. Hallintolain (L 6.6.2003/434) mukaan asianosai-

sille, eli niille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, joiden oikeutta, etua tai 

velvollisuutta asia koskee, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.  

Kunnan maine tukee kunnan kehittämistä ja luo seudulle vetovoimaa. Suomen 

kuntaliitto (2004, 8) toteaa, että kunnan maine koostuu kokemuksista, joita raken-

tavat palvelujen toimivuus, kunnan johtamis- ja henkilöstökulttuuri, ympäristön laa-

tu, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet sekä julkisuudessa käyty keskustelu. Mer-

kittäviä tekijöitä ovat kunnan sijainti ja luonnon olosuhteet, yhteiskuntarakenne, 

elinkeinot, väestön rakenne, sosiaaliset verkostot ja historia. Oma kunta on asuk-

kaille usein samaistumisen kohde ja identiteetin rakentamisen väline. 

Suomen kuntaliitto (2004, 8) määrittelee, että maineen rakentamisessa kuntaa 

kuvaavilla tarinoilla ja symboleilla, kuten kunnan nimellä, vaakunalla tai tunnuksel-

la on suuri merkitys. Kuntakuvan rakentamisen tärkeimmät työkalut ovat kunnan 

strategiaan pohjautuvat perusviestit, sidosryhmien ja asiakkuuksien määrittelyt, 

viestintä- ja markkinointitoimenpiteet sekä visuaalinen ilme. Visuaalinen ilme sisäl-

tää kaiken sen, mitä kunnasta näkyy ulospäin painotuotteista ja sähköisistä väli-

neistä arkkitehtuuriin ja ympäristön hoitoon. Harkittu visuaalinen ilme on tärkeä 

kuntakuvan tekijä. Sillä luodaan viestinnälle ulkoinen yhtenäisyys ja tunnistetta-

vuus. 
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1.1 Työn tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä viestintästrategia Alajärven kaupungil-

le. Viestintästrategiansuunnitelmassa esitetään viestinnän painopistealueet, sisäi-

nen ja ulkoinen viestintä sekä viestinnän resurssit ja vastuut. 

Alajärven kaupunki on perustanut viestintätyöryhmän viestintästrategian tekemistä 

varten. Viestintäsuunnitelma etenee siten, että tutkimuksen valmistelija toimittaa 

valmistuvaa materiaalia viestintätyöryhmälle ja kaupunginjohtajalle. Suunnitelman 

luonnoksia käsitellään viestintätyöryhmän kokouksissa, johon tehdään tarvittavat 

täydennykset ja korjaukset. Näin Alajärven kaupungin viestintästrategia valmistuu 

yhteistyössä kaupungin viestintätyöryhmän kanssa.  

Viestintästrategian suunnitelma käynnistetään Alajärven kaupungin viestinnän ny-

kytilan selvittämisellä. Tavoitteena on selvittää Alajärven kaupungin tämän hetkistä 

mainetta ja viestinnän tilaa sekä miten Alajärven kaupunki voi kehittää ja tehostaa 

viestintäänsä. Kyselytutkimusten pohjalta selvitetään ja analysoidaan kaupungin 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän nykytilaa sekä tuodaan esiin kehittämisehdotuksia 

ja viestinnän keinoja kaupungin strategian toteuttamiseksi. 

Kyselytutkimusten laadinnassa ja raportoinnissa käytetään Webropol 1,0 -

ohjelmaa. Tutkimuksessa käytetään määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusmene-

telmää. Alajärven kaupungille on aiemmin tehty vastaavat kyselytutkimukset, jotka 

on toteutettu vuonna 2003.  

1.2 Alajärven kaupunki 

Alajärven kaupungilla on tällä hetkellä käytössä vuonna 2002 hyväksytty viestintä-

strategia. Sen sisältämät viestinnän periaatteet ovat edelleen voimassa. Viestin-

nässä painotetaan avoimuutta, aktiivisuutta, vuorovaikutteisuutta ja oma-

aloitteisuutta. Vuonna 2002 hyväksytyssä viestintästrategiassa pääkohderyhmänä 

ovat olleet kaupunkilaiset. Muita tärkeitä kohderyhmiä ovat olleet yritykset, matkai-

lijat ja yhteiskunnalliset päättäjät. Vuonna 2002 hyväksyttyyn viestintästrategiaan 

on sisällytetty vain sisäinen viestintä. 
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Vuonna 2010 päivitettyyn viestintästrategian suunnitelmaan sisällytetään sekä si-

säinen viestintä että ulkoinen viestintä. Myös osallistuminen sosiaaliseen mediaan 

katsotaan viestinnän mahdollisuutena. 

Alajärvi on kaupunki Etelä-Pohjanmaalla. Kaupungin väkiluku oli maaliskuussa 

2011 10 463 asukasta. Alajärven kunta perustettiin vuonna 1868 ja sai kaupun-

kinimityksen 1986. Lehtimäen kunta liitettiin Alajärveen 2009. Alajärven naapuri-

kunnat ovat Kuortane, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lapua, Perho, Soini, Töysä, Vimpeli ja 

Ähtäri. Alajärvi on osa Järviseudun seutukuntaa. Alajärvi on Järviseudun ainoa 

kaupunki. Kaupungin suurin järvi on Ähtävänjoen vesistöön kuuluva Alajärvi, jonka 

rannalla kaupungin keskustaajama sijaitsee. Alajärven kylät ovat: Hoisko, Huo-

sianmaa, Höykkylä, Kaartunen, Koivumäki, Kortekylä, Koskenvarsi, Kuolema, Ku-

rejoki, Luoma-aho, Menkijärvi, Möksy, Paalijärvi, Pekkola, Pynttäri, Saukonkylä, 

Levijoki, Uusikylä, Teerineva, Iiruu, Sissala, Alakylä, Nälkä, Halla, Karhula, Seppä-

lä, Pihlajakangas, Ylikylä, Viinamäki. 

Akateemikko, arkkitehti Alvar Aalto liittyy vahvasti Alajärven kaupunkiin. Aalto vietti 

kesiään Alajärvellä 1920–1940-luvulla ja arkkitehdin kädenjälki näkyy useissa hä-

nen suunnittelemissa rakennuksissa. Alajärvi on yhdentoista aallon kaupunki.  Ala-

järven Aalto-keskuksen muodostavat kaupungin keskustassa sijaitsevat kaupungin 

virastot (2) (v.1967), seurakuntatalo (v.1970), nuorisoseuran talo (v.1920), kun-

nansairaala (v.1928), Väinölä (v.1926) sekä Alvar Aallon arkkitehtitoimiston vii-

meistelemä kaupunginkirjasto (v.1966). Alajärven Aalto-kokonaisuutta täydentävät 

Alvarin suunnittelemat hautamuistomerkit (3) (1918 ja 1939-45) sekä hänen en-

simmäisen puolisonsa Ainon suunnittelema kesäasunto Villa Flora (v.1926). Ala-

järvellä sijaitsee myös Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseona toimiva Nelimarkka-

museo. 

Alajärvi on tunnettu myös urheiluseura Alajärven Ankkureista. Ankkurit on menes-

tynyt historiansa aikana pesäpallon pääsarjatasolla voittaen mm. kahdesti SM-

kultaa, vuosina 1988 ja 1989. Urheiluseura on perustettu 1944. 
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2 VIESTINTÄSTRATEGIA KUNTAVIESTINNÄSSÄ 

2.1 Viestintästrategian rooli kuntaviestinnässä 

Viestintä on strateginen menestystekijä. Hyvin toimiva kunta painottaa avoimuutta 

ja viestintää jo kunnan strategiassa. Vastatessaan asukkaiden osallistumismahdol-

lisuuksien kehittämisestä sekä päättäessään kunnan hallinnosta valtuusto luo 

edellytykset kunnan viestinnälle. Kunnan toimintaympäristön analysointi, muutos-

suuntien havaitseminen sekä strategian laatiminen ovat valtuuston keskeisintä 

työtä. Strategiatyö ei saisi jäädä liian yleiselle tasolle. Hyvä visio on selkeä, täs-

mällinen ja haasteellinen tulevaisuuden kuva, joka sisältää myös arjen näkökul-

man ja johon myös kuntalaiset voivat sitoutua. (Suomen kuntaliitto 2004, 15.) 

Suomen kuntaliiton (2004, 15) mukaan viestintä suunnitellaan kunnan strategian 

pohjalta. Suunnittelu käynnistyy nykytilan ja kohderyhmien selvittämisellä, tavoit-

teiden asettamisella ja keinojen valinnalla. Lähes puolella kunnista on viestintä-

strategia, joista valtaosa on hyväksytty kunnanhallituksessa. Vuosibudjetin yhtey-

dessä kannattaa tehdä viestintäsuunnitelma ja sisällyttää se myös toimialasuunni-

telmiin. Viestintä kytketään mukaan kaikkien merkittävien hankkeiden valmisteluun 

alusta alkaen. Mitä suuremmasta hankkeesta on kyse, sitä aikaisemmassa vai-

heessa siitä on syytä tiedottaa, jotta yksityiskohtaiselle suunnittelulle saadaan pe-

riaateraamit.  

Juholinin (2009, 99) mukaan strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla pyritään 

saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Viestintästrategia muodostuu niitä toimintaa 

yhdensuuntaistavista määrittelyistä, valinnoista ja tavoitteista, joita soveltamalla ja 

toteuttamalla yhteisö viestii sidosryhmiensä ja ympäristön kanssa. Viestintästrate-

gian tarkoitus on, että viestintä tukee koko organisaation strategiaa ja auttaa orga-

nisaatiota pääsemään tavoitteisiinsa.  

Juholin (2009, 69) toteaa että, koska viestintästrategia perustuu koko yhteisön 

strategiaan, se myös muuttuu silloin, kun päästrategia muuttuu. Strategia sisältää 

sekä tavoitteet että toiminnan keskeiset suuntaviivat eli toimintalinjat. Niitä varten 

yhteisön tulee määritellä omalle organisaatiolle keskeiset määrittelyt ja tavoitteet.  
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Viestinnän strategiset tavoitteet kertovat mihin viestinnässä pitäisi keskittyä. Vies-

tintästrategia ohjaa viestinnän toteutusta ja on jokapäiväistä työtä ohjaava työkalu 

(Juholin 2009, 106-108). Luodon (2003, 3) mukaan viestinnällä tarkoitetaan viesti-

en lähettämistä ja vastaanottamista. Viestintä voi olla suullista, kirjallista tai säh-

köistä. Juholin (2004, 106) määrittelee, että viestintästrategian rakenteen voi ra-

kentaa monin eri tavoin. Tärkeintä on, että se sisältää omalle organisaatiolle kes-

keiset määrittelyt ja tavoitteet. Viestintästrategiaan voidaan sisällyttää esimerkiksi 

seuraavat asiat: 

1. Viestinnän nykytila, joka määrittelee mikä toimii ja mikä ei, sekä mitä haas-

teita viestinnälle on.  

2. Viestinnän periaatteet eli millaista viestintä on ja millaista sen tulee olla.  

3. Viestinnän sidosryhmät. Mitkä ovat sidosryhmät, keitä niihin kuuluu, miten 

niitä ryhmitellään sekä mikä on kunkin tilanne ja haasteet.  

4. Viestinnän tavoitteet eli millaista vaikuttavuutta viestinnältä odotetaan.  

5. Mittarit ja seurannan keinot eli millä keinoin viestinnän toimivuutta ja vaikut-

tavuutta seurataan ja arvioidaan.  

6. Viestinnän vastuut ja resurssit eli millaisia resursseja organisaatio suuntaa 

viestintään. 

Strategian voi toteutua vain, kun ihmiset toimivat sen mukaan. Strategian sovelta-

minen omassa työssä vaatii omakohtaista tulkintaa ja varmistumista siitä, mitä 

strategia edellyttää omalla kohdalla. (Juholin 2008, 118.) 

Hyvin johdetulla kunnalla pitää olla selkeä, paperille kirjoitettu viestintästrategia. 

Sen tulee myös olla kaikkien niiden viranhaltijoiden hallussa, jotka muodossa tai 

toisessa osallistuvat käytännössä kunnan tiedotus- ja suhdetoiminnan hoitami-

seen. Heidät on myös koulutettava strategian ymmärtämiseen, sisäistämiseen ja 

toteuttamiseen. Viestintästrategian laatimisen edellytyksenä on kuitenkin se, että 

kunnalla on oma selkeä toimintastrategia, johon viestintästrategia liittyy sen olen-

naisena osana. Irrallisella viestintästrategialla ei ole merkitystä, jos siitä puuttuu se 

tavoite, johon kunnassa ollaan pyrkimässä. (Luoto 2003, 36.) Niin kuin Kamensky 
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(2000, 184) muistuttaa, että strategisten tavoitteiden asettaminen on kiistämättä 

yksi strategiaprosessin tärkeimmistä asioista, ellei jopa tärkein. Tavoitteita on 

helppo asettaa mutta jos tavoitteiden syvin olemus eli tavoite on yhtä kuin tahto 

puuttuu, pääsee ristiriitoja syntymään ja tavoitteet eivät toteudu. 

Määtän (2000, 17) mukaan viestintästrategia tulee laatia yhdessä ja sitä tulee kes-

kusteluttaa organisaatiossa laajasti, koskettaahan viestintä jokaista organisaation 

jäsentä. Ei siis riitä, että viestinnänammattilaiset yksin määrittelevät viestinnän ta-

voitteista. Johdon sitoutuminen viestinnän tavoitteiden määrittelyyn on korvaamat-

toman tärkeää. 

2.2 Kuntaviestintä 

Kuntaviestinnän tehtävänä on välittää kuntalaisille tietoa kunnan päätöksenteosta 

ja toiminnasta sekä lisätä kuntalaisten osallistumista kunnan hallintoon. Kunnan 

viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslainsäädän-

töön. Kuntalaki korostaa kunnan viestinnän avoimuutta ja asukkaiden vuorovaiku-

tusta. Vuorovaikutteinen viestintä ja kuntalaisten osallistuminen ovat kunnalle en-

siarvoisen tärkeitä. Kuntalain mukaan kuntien toiminnan tarkoituksena on edistää 

asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä. (Suomen kuntaliitto 2004, 7-15.) 

Viestintä on strateginen menestystekijä, joka suunnitellaan kunnan strategian poh-

jalta. Suunnittelu aloitetaan nykytilan ja kohderyhmien kartoituksella, tavoitteiden 

asettamisella ja keinojen valinnalla. Viestintäsuunnitelmaa tulee päivittää aika-

ajoin ja se tulee ottaa huomioon kaikessa tekemisessä ja toiminnassa kunnassa. 

Viestintä tulee organisoida, siten että sen kehittämisestä ja koordinoinnista vastaa 

nimetty henkilö. Koko kunnan viestintää hoitavalla henkilöllä tulee olla suorat yh-

teydet kunnanjohtajaan ja toimialajohtajiin. Tehokas viestintä edellyttää, että vies-

tintävastaava kuuluu kunnan ja eri yksiköiden johtoryhmiin. Viestintävastaavalla on 

oltava riittävät mahdollisuudet tarpeellisten tietojen saantiin sekä omatoimiseen 

tiedottamiseen. (Suomen kuntaliitto 2004, 15-16.) Suomen kuntaliiton tekemän 

tutkimuksen mukaan vuonna 2005 vain harvassa alle 25000 asukkaan kunnassa 

oli päätoimista viestinnän vastuuhenkilöä.  
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Luottamushenkilöt ovat viestinnän voimavara. Kuntalaisten ja luottamustoimihenki-

löiden välinen vuorovaikutus tapaamisten, kokousten, foorumeiden ja sähköisten 

kanavien kautta vahvistaa kuntaa tuomalla uusia näkökulmia asioiden hoitoon. 

(Suomen kuntaliitto 2004, 16.) 

Suomen kuntaliiton (2004, 19) mukaan viestinnän eri kohderyhmät tulee ottaa 

huomioon kaikessa kunnan viestinnässä ja sen suunnittelussa. Viestintä tavoittaa 

kuntalaiset varmimmin, kun käytetään useita eri välineitä. Kunnan viestinnän on 

turvattava kaikille ihmisryhmille samat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.  

Suomen kuntaliiton (2004, 12-31) mukaan kuntien toiminta on viime vuosina muut-

tunut konsernihallinnon suuntaan. Kunnallisten palvelujen uudet tuotantotavat, 

yhteistyö, yksityistäminen, yhtiöittäminen ja ostopalvelut eivät saa hämärtää kun-

nallishallinnon julkisuuden rajoja. Kuntalaisten oikeuksien turvaamiseksi yhteisöjen 

viestinnän on oltava avointa. Kunnan viestintä on kokonaisuus, jossa markkinointi-

viestintä käyttää tavallista näyttävämpiä keinoja: mainontaa sähköisissä välineissä 

tai painotuotteissa, kampanjoita, ulko- tai suoramainontaa sekä tapahtumia. 

Luodon (2000, 46) mukaan ulkoisessa viestinnässä julkishallinnossa avainsanoja 

ovat avoimuus ja tiedotusystävällinen ilmapiiri. Julkishallinnossa kaikki on julkista, 

mikä ei ole lain perusteella salaista tai ei julkista. Kunnanjohtajan tehtävä ja velvol-

lisuus on esimerkillään luoda tällaista avointa ilmapiiriä. Högströmin (2002, 18) 

mukaan avoimuus on aina myös vastuunottamista. Vastuuta viestinnän toimivuu-

desta ei voi siirtää viestin vastaanottajalle. Yhteiskunnallisissa visioissa tavoitel-

laan ns. kansalaisyhteiskuntaa, jossa kansalaiset ovat itseohjautuvia ja omatoimi-

sia. Se edellyttää pitkäjänteistä viestintää, jossa pienten askelten politiikalla ohja-

taan ja opastetaan toimimaan uudella tavalla. Asenteiden ja toimintatapojen muu-

tos vie aikaa. 

Avoimuuteen on kytkettävä vastuu viestinnästä. Avoimuus on parhaillaan halua ja 

kykyä ymmärtää kohderyhmän tarpeet ja viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi, mis-

tä on kysymys, mitä vaikutuksia asialla on ja mitä se tarkoittaa yksilön kannalta. 

Se edellyttää viestintää, joka ottaa huomioon eri kohderyhmät. Avoimuus on myös 

läpinäkyvyyttä. Kansalaisten on helppo löytää ja hakea tietoa se saada vastauksia 
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kysymyksiinsä. Kommunikointimahdollisuudet paranevat. Avoimuus on tapa toi-

mia. (Högström 2002, 17-18.) 

Viestinnän tehtävä kaikissa yhteisöissä on vahvistaa sen päämääriä ja tukea mää-

riteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Viestintää käytetään perinteisen tiedotusteh-

tävän lisäksi yhteisön profiloimisessa, sen toimintaympäristön vuorovaikutuksen 

edistämisessä ja yhteisön sisäisen toimivuuden lisäämisessä. Yhteisön toimintata-

poja, päämääriä ja sen myötä viestintää ohjaa yhteisökulttuuri, joka kuvastaa val-

litsevia arvoja ja tapoja toimia. Arvot määrittävät yhteisön tahtotilan. Yhteiskunnal-

lisessa viestinnässä arvoperusta on käsitettävä laajemmin kuin pelkästään yhtei-

sön arvoperusta. Arvojen on heijastettava koko yhteiskunnan arvoperustaa ja kult-

tuuria. (Högström 2002, 19.) 

Yhteiskunnallisen viestinnän perustana ovat kansalaisten perustarpeet ja oikeudet, 

jotka turvataan lainsäädännöllä. Lähtökohtana on myös yhteinen arvopohja, jossa 

keskeisiä asioita ovat kansalaisten terveydestä, turvallisuudesta, perustoimeentu-

losta ja elinympäristöstä huolehtiminen. Näihin liittyvät keskeisesti myös kansalais-

ten perusoikeudet ja velvollisuudet, tasa-arvoisuus, demokratia, oikeudenmukai-

suus, kestävä kehitys ja ihmisoikeudet. (Högström 2002, 19.) 

2.3  Ulkoinen viestintä ja kuntakuvan rakentaminen 

Ulkoinen viestintä on organisaation uutisten välittämistä. Toisaalta ulkoiseen vies-

tintään kuuluu yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen. Lisäksi ulkoinen 

viestintä tukee markkinointiviestintää. Ulkoinen viestintä kattaa siten sekä uu-

tisoinnin että PR- eli suhdetoiminnan. Ulkoisen viestinnän kohderyhmä voi olla 

suuri, rajaamaton ja nimeämätön joukko eli suuri yleisö tai pieni, tunnettu ja rajattu 

ryhmä. Suuri yleisö on mahdollista tavoittaa vain välillisesti eli lähinnä media avul-

la, kun taas pienemmän ja tarkkarajaisemman avainryhmän tavoittamiseen on 

käytettävissä osumatarkkuudeltaan täsmällisempiä keinoja aina henkilökohtaisen 

yhteydenpidon tasolle asti. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2002, 117.) 

Ulkoisen viestinnän yhteydessä puhutaan usein asiakas- ja sidosryhmäsuhteista, 

yhteiskuntasuhteista eli julkissuhteista ja mediasuhteista. Yhteiskuntasuhteilla tar-
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koitetaan yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin ja muihin yhteiskunnallisesti merkittä-

viin vaikuttajiin. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2002, 117.) 

Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen (2002, 118) toteavat, että sidosryhmät, yh-

teistyöryhmät ja kohderyhmät ovat organisaation toiminnan kannalta tärkeitä ulkoi-

sia ja sisäisiä tahoja. Yhteistyöryhmä- ja kohderyhmäkäsitteen ero on selkeä: Yh-

teistyöryhmän kanssa ollaan työhön liittyvässä yhteistyössä, kun taas kohderyh-

mään suunnatut toimenpiteet ovat pikemminkin organisaation yksipuolista toimin-

taa. Yhteistyöryhmiä ovat esimerkiksi henkilöstö, alihankkijat ja asiakkaat. Tyypilli-

siä kohderyhmiä ovat joukkoviestimet, kilpailijat ja suuri yleisö.  

Koska ulkoisen viestinnän kohde-, yhteistyö- ja sidosryhmiä on paljon ja suurenkin 

organisaation resurssit ovat rajalliset, on tärkeää tarkkaan miettiä, mitkä ovat mis-

säkin asiassa tärkeimmät ryhmät ja millä keinoin ne ovat parhaiten tavoitettavissa. 

Median avulla saadaan laajaa julkisuutta, mutta suoralla yhteydenpidolla saavute-

taan tehokkaasti juuri halutut vastaanottajat. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikai-

nen 2002, 119.) 

Åberg (2000, 223) toteaa, että riittävän tehokas viestintä on perusedellytys, jolla 

varmistetaan ulkoisen viestinnän toimivuus. Ulkoinen viestintä on kriittinen menes-

tystekijä kaupungin menestymisen kannalta. Hyvä maine on strateginen voimava-

ra. Kaupungin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat kuntalaiset, nykyiset asukkaat ja uudet, 

yritykset ja potentiaaliset paluumuuttajat. 

Ulkoisessa viestinnässä sosiaalinen media mahdollistaa verkostoitumisen verkos-

sa erilaisissa internetyhteisöissä, joita syntyy asioiden ympärille. Sosiaaliset medi-

at ovat internetpalveluita, joihin käyttäjät tuottavat itse sisällön. Internetin kehityk-

sessä ollaankin siirtymässä yksisuuntaisen staattisen julkaisemisen ja tiedon siir-

ron vaiheesta seuraavaan, jolle ovat ominaisia osallistuminen ja julkinen keskuste-

lu ja jossa käyttäjät luovat ja muokkaavat sisältöjä. Olennaista uudelle kulttuurille 

on, että yhteisössä toimitaan yhteisön ehdoilla. (Juholin 2008, 76.) 
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Suomen kuntaliiton ja viestintätoimiston Pohjoisrannan tekemän tutkimuksen 

(2004) mukaan kuntien maine muodostuu kuudesta ulottuvuudesta: kunnan joh-

tamiseen ja johtamiskulttuuriin liittyvistä asioista, kunnan palveluihin liittyvistä asi-

oista, kunnan muutoshalukkuuteen ja kykyyn liittyvistä asioista, kunnan henkilös-

töpolitiikkaan ja erityisesti työelämän laatuun liittyvistä kysymyksistä, sekä kunta-

kuvaan että kunnan kestävään kehitykseen liittyvistä tekijöistä. Kuviosta 1 näh-

dään kuntien maineeseen vaikuttavat kuusi kuntamainetekijää. (Suomen kuntaliitto 

ja viestintätoimisto Pohjoisranta Oy, 2004. [Ei julkaistu].) 

 

 
Kuvio 1 Kuntamainetekijät 
 
 
Tutkimuksen mukaan kuntamainetekijät voidaan luokitella tärkeyden mukaan nel-

jään ryhmään:  

1. Tärkein on kunnan johtamiskulttuuri 

2. Seuraavaksi tärkein on kunnan palvelutarjonta ja henkilöstöpolitiikka 

3. Kestävää kehitystä ja kunnan muutosherkkyyttä pidettiin yhtä tärkeinä 

4. Vähiten tärkeimpänä pidettiin kuntakuvaa 
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Viestintätoimisto Pohjoisrannan tekemässä tutkimuksessa (2004) on tarkastelu, 

miten vastaajien ikä, sukupuoli ja asuinpaikka vaikuttavat vastaajien näkemyksiin 

kunnista. Tutkimuksen mukaan nuoret ovat iäkkäämpiä vastaajia kriittisempiä sen 

suhteen, miten maineeseen vaikuttavat tekijät on kunnissa hoidettu. Kunnan asuk-

kaat suhtautuvat omaan kuntaansa kriittisemmin kuin ulkopaikkakuntalaiset. 

Vuoden 2010 tutkimuksessa ulkopaikkakuntalaisilta kysyttäessä kaupungin maine-

tekijöitä vastaukset jakaantuivat seuraavasti: Kaupungin henkilöstön osaaminen ja 

ammattitaito sai korkeimman arvion 3,3 keskiarvon. Kaupungin julkista kuvaa, 

kaupunkivastuuta, ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä pidettiin yhtä tärkeinä, 

keskiarvo 3,2. Kaupungin muutoskyky sai heikon arvion 2,4 keskiarvon. 

Vuoden 2010 tutkimuksessa sisäisen viestinnän osalta vastaukset jakaantuivat 

seuraavasti: Kuntakuva sai korkeimman arvion, keskiarvo 3. Kaupungin johtoa ja 

palveluita pidettiin yhtä tärkeinä keskiarvo 2,9. Kestävä kehitys keskiarvo 2,3. 

Kaupungin muutosherkkyys sai heikoimman arvion keskiarvo 2,1. Vuoden 2010 

tutkimusten tuloksista nähdään, että kuntalaiset suhtautuvat kriittisemmin omaan 

kuntaansa kuin ulkopaikkakuntalaiset. 

Kuntakuvalla eli sillä, miten kunta näkyy julkisuudessa, miten sitä arvostetaan ja 

kuinka hyvin se tunnetaan, on merkitystä. Maine syntyy tekojen kautta mutta myös 

tiedotusvälineiden ja ulkopuolisten tahojen välittämänä. Kuntalaisten kuuntelemi-

nen on tehokasta maineenhallintaa. Paras tulos syntyy, kun asukkaat ja yritykset 

ovat tyytyväisiä kuntansa palveluihin ja ympäristöön. (Suomen kuntaliitto 2004, 

30.) 

Suomen kuntaliiton (2004) mukaan kuntakuvan rakentamisen tärkeimmät työkalut 

ovat kunnan strategiaan pohjautuvat perusviestit, sidosryhmien ja asiakkuuksien 

määrittely, viestintä- ja markkinointitoimenpiteet sekä visuaalinen ilme. Perusviestit 

on rakennettava siten, että ne kantavat tarpeeksi pitkälle. Onnistuneet perusviestit 

kuvaavat selkeästi kuntaa ja erityisesti, sitä millä tavoin kunta eroaa muista. Pe-

rusviestin tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja vahvistaa sidosryhmien kes-

kuudessa haluttuja mielikuvia. (Suomen kuntaliitto 2004, 31.) 

Paikkakuntiin liittyy erilaisia tunnettuusmielikuvia. Tarinat ovat tehokkaita työkaluja 

viestinnässä. Rainisto (2004, 18-19) toteaa, että Suomen kunnat ovat tosissaan 
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innostuneet tehtailemaan käyttöönsä itseään kuvaavia iskulauseita, sloganeja. 

Niillä kunnat pyrkivät synnyttämään itsestään halutun suuntaisia mielikuvia, mikä 

on jo tietoista kunnan imagon rakentamista. Lähettäjä eli kunta on silloin päättänyt, 

mitä se haluaa viestittää keskeisenä vetovoimatekijänään. Rainistokin (2004) mai-

nitsee, että on tärkeää miettiä, mille kohderyhmälle iskulause on tarkoitettu ja min-

kälaisiin tavoitteisiin sloganilla pyritään. Onko se tarkoitettu kunnan nykyisten 

asukkaiden aktivoimiseksi ja motivoimiseksi, vai halutaanko iskulauseella houku-

tella kenties myös uusia asukkaita. Palveleeko slogani matkailuelinkeinon tavoittei-

ta? Puhutteleeko iskulause matkailijoiden lisäksi myös kokous- ja kongressivieraili-

joita? Entä vastaako viesti elinkeinomarkkinoinnin tarpeisiin? Onko iskulause us-

kottava myös vieraspaikkakuntalaisten yrityksen silmissä tai jopa kansainvälisesti? 

Mitä mielikuvia iskulause synnyttää paikan kussakin sidosryhmässä, kuten paikka-

kunnan yrityksissä tai korkeakouluissa? Jokainen kohdemarkkina tarvitsee oman 

viestintänsä, sillä kohderyhmien tarpeet ja motiivit ovat myös erilaiset. Kuntien 

viestinnän kehittämisessä on tärkeää valita pitkän tähtäimen tahtotila ja suunta ja 

työskennellä sitten systemaattisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

(Rainisto 2004, 18-19.) 

2.4 Sisäinen viestintä 

Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen (2002, 106) jakavat sisäisen tiedottamisen 

tavoitteet kolmeen osaan: tiedonkulku, vuorovaikutus ja sitoutuminen. Sisäisellä 

viestinnällä varmistetaan, että kaikki saavat tehtäviensä suorittamisessa tarvitse-

mansa tiedot tai että tiedot ovat helposti etsittävissä. Viestinnän tavoite myös vai-

kuttaa siihen, että yksilö mieltää itsensä ja oman työnsä merkityksen osana yksik-

könsä ja koko organisaation kokonaisuutta. Tämä tehtävä korostuu erityisesti uu-

sien työntekijöiden perehdyttämisessä. Viestinnän keinoin on jatkuvasti pyrittävä 

vaikuttamaan siihen, että henkilöstön jokainen jäsen näkee oman työnsä suhtees-

sa kokonaisuuteen eli organisaation tehtäviin ja tavoitteisiin. 

Sisäisen viestinnän toinen tärkeä tavoite on luoda ja ylläpitää avointa vuorovaiku-

tusta organisaatiossa ja siten edistää me-henkeä ja halua tehdä työtä sekä kan-

nustaa ihmisiä oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Avoimuuteen kuuluu, 
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että viestit pääsevät esteettömästi kulkemaan paitsi johdolta alaisille myös alaisilta 

johdolle sekä eri toimipisteiden, yksiköiden, työryhmien ja henkilöiden kesken. 

Avoimuuteen kuuluu myös se, että asiat, syyt ja seuraukset kerrotaan rehellisesti 

kaunistelematta. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen 2004, 107.)  

Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen (2004, 108) listaa, että sisäisen viestinnän 

kolmas tehtävä on tukea organisaation visiota, strategiaa ja arvoja. Tämä kuuluu 

erityisesti johtamisviestintään: kerrotaan yrityksen tavoitteista, tuloksista sekä tule-

vaisuudensuunnitelmista ja – näkymistä ja niiden aiheuttamista muutoksista. Ha-

vainnollistetaan, mitä valittu visio ja strategia sekä organisaation arvot tarkoittavat 

jokapäiväisessä käytännön toiminnassa. Tärkeää on käsitellä asioita henkilöstön 

kanssa yhdessä; ylhäältä annetut arvot eivät muuta asenteita eivätkä siten myös-

kään käytännön toimintaa, ellei ihmisillä ole mahdollisuutta sisäistää arvoja ja toi-

minnan tavoitteita perusteellisen pohdinnan ja keskustelun tuloksena. Vision toteu-

tuminen edellyttää, että ihmiset ymmärtävät sen, uskovat siihen ja haluavat toteut-

taa sitä. Sitoutumiseen ei riitä, että tieto annetaan; sen pitää tulla myös ymmärre-

tyksi ja hyväksytyksi. 

Juholinin (1999, 111) mukaan viestinnän kytkeminen organisaation toimintaan 

edellyttää, että tiedetään keille viestintää tehdään, keiden kanssa viestitään sekä 

millaisia odotuksia heillä on. Viestintä on lähettäjän ja vastaanottajan keskinäistä 

vuorovaikutusta ja tiedon vaihdantaa. Juholin (2009, 141) puhuu työyhteisöviestin-

nästä kuvaavampana käsitteenä viestinnästä kuin sisäistä viestintää. Objekteista 

on tullut subjekteja. Kohderyhmän sijaan puhutaan mieluummin osapuolista. 

Åbergin (2000, 223-225) mukaan viestintä on työyhteisön voimavara, resurssi. Sitä 

on suunniteltava, johdettava ja valvottava kuten muitakin voimavaroja. Viestinnän 

avulla voi pyrkiä vaikuttamaan tietojen, asenteiden ja käyttäytymisen muuttumi-

seen. Viestinnän tehtävä työyhteisössä on tukea sen tavoitteiden saavuttamista 

(Åberg 2000, 21).  

Suomen kuntaliitto (2004, 28-29) määrittelee, että oma henkilökunta välittää te-

hokkaasti tietoa kunnan asioista organisaation ulkopuolelle. Organisaation mai-

neen rakentaminen lähtee aina liikkeelle hyvästä sisäisestä tiedonkulusta. Hyvin 

hoidettu sisäinen viestintä on välttämätöntä tulokselliselle toiminnalle ja työelämän 
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laadun kehittämiselle. On tärkeää, että jokaisessa yksikössä käsitellään sekä ko-

kouksissa että lähiesimiesten ja työntekijän välisissä keskusteluissa siitä, mitä ta-

voitteet konkreettisesti merkitsevät kunkin omassa työssä. Tätä kautta muodostuu 

pohja myös tuloksellisuuden arvioinnille.  

Sisäinen viestintä voi olla suullista, kirjallista tai verkkoviestintää. Keinoja ovat mm. 

Kehityskeskustelut, työnohjaus, palaute työstä, tiimityö, perehdyttäminen, työpaik-

ka- ja henkilöstökokoukset, tiedotteet, henkilöstölehdet, sähköpostiviestit ja in-

tranetit. Kasvokkain tapahtuva viestintä, kokoukset ja tiedotustilaisuudet ovat si-

säisen viestinnän tehokkain muoto, koska ne ovat välitöntä viestintää. Eri toimi-

aloilla voi olla erilaisia tapoja järjestää sisäinen viestintä. (Suomen kuntaliitto 2004, 

29.) 

Sisäisen viestinnän tärkein tehtävä on jakaa talon sisällä yleistä merkitystä omaa-

via tietoja, laajalle joukolle, samassa muodossa ja suurin piirtein samaan aikaan. 

Jokaisen esimiehen tehtävä on suhteuttaa nämä tiedot omaan yksikköönsä. apu-

naan esimiehellä tulee olla viestinnän asiantuntija. Hän antaa aineistoa ja auttaa 

viestinnän ongelmissa. Useimmat sisäisen viestinnän vaikutukset ovat epäsuoria. 

Sisäinen viestintä antaa henkilöstölle yhteisen tiedollisen perustan yhteistyölle, 

vaikuttaa työtyytyväisyyteen, vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja lisää työmotivaatio-

ta. Nämä tekijät puolestaan vaikuttavat työn tuottavuuteen. (Åberg 2006, 111.) 

Åberg (2006, 111) listaa sisäisen viestinnän haasteiksi neljä asiaa: 

1. Tiedon liikkuminen 

2. Tietovarastot ja verkot 

3. Esimiehet 

4. Tietotorit ja ahaa aukiot 

 

Suomen kuntaliiton (2004, 28) mukaan kunnan johto, yksikön esimies ja jokainen 

työyhteisön jäsen ovat osaltaan vastuussa sisäisestä viestinnästä. Hyvä johtaja 

pystyy selkeään henkilöstöviestintään kunnan tavoitteista, synnyttää avointa vuo-

rovaikutusta, luo uskoa henkilöstöön ja kunnan mahdollisuuksiin. Viestinnän vas-

tuuhenkilö on hyvä tuki esimiehille. Sisäiselle viestinnälle on hyvä asettaa vuosit-
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tain määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Määrällisiä tavoitteita voivat olla sisäisen 

tiedotteen säännöllinen ilmestyminen, johdon viestit henkilöstölle, työpaikkakoko-

usten määrä, henkilöstölehtien ilmestymiskerrat, tiedotteiden määrä ja intranetin 

luominen. Laadullisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi avoimuuden ja keskustelu-

aktiivisuuden lisääminen. Puro (2002, 154) painottaa keskustelun merkitystä esi-

mies-alaissuhteissa ja korostaa, että vaikka keskustelu alaisten kanssa tuntuu vie-

vän aikaa, tuo aika maksaa itsensä takaisin motivoituneen ja sitoutuneen työyhtei-

sön kautta. 

Strategiaviestintä ja organisaation sisäinen viestintä ovat osa organisaation sisäis-

tä tehokkuutta. Aulan ja Heinosen (2002) mukaan sisäisen viestinnän laatu ja toi-

mivuus ovat organisaation kriittinen piste, joka vaikuttaa työtyytyväisyyteen, tehok-

kuuteen ja sitä kautta yrityksen taloudelliseen menestykseen. Sisäinen viestintä 

heijastuu myös kaikkeen ulkoiseen viestintään ja organisaation maineeseen. 

Viestinnällä on keskeinen rooli strategiaprosessin kaikissa vaiheissa. Viestintä on 

ainoa tapa vaikuttaa organisaation jäsenten käyttäytymiseen ja ajatteluun. Tämä 

on mahdollista silloin, kun johto kykenee viestimään organisaatiolleen strategiaa 

koskevaa informaatiota siten ja siinä muodossa, että alaiset pystyvät ja haluavat 

ottaa sitä vastaan. Strategiaviestintä on kokonaisuus, johon kuuluvat sekä puhutut 

ja kirjoitetut viestit että johdon ja muiden avainhenkilöiden käyttäytyminen. Vaikka 

joitakin strategiaviestinnän osia voidaan delegoida tai jopa ulkoistaa, säilyy pääosa 

strategiaviestinnästä ylimmän johdon vastuulla. (Salminen 2008, 84-85.) 

Jotta strategiaviestintä voisi toimia tehokkaasti, se on organisoitava kuten muutkin 

organisaation avaintoiminnot. Sitä tulisi kehittää systemaattiseksi toiminnaksi, jolle 

asetetaan selkeät tavoitteet ja joka organisoidaan niin, että viestintää kyetään te-

hokkaasti seuraamaan ja ohjaamaan. Strategiaviestinnän käytännön toteutus voi-

daan delegoida jollekkin vastuuhenkilölle, joka huolehtii informaation hankinnasta 

ja tuottamisesta, viestien muotoilusta ja viestinnän koordinoinnista, suunnittelee 

viestintäkanavat, luo mahdollisuuksia keskusteluun ja järjestää informaatiotilai-

suuksia. (Salminen 2008, 84-85.) 
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3 VIESTINNÄN NYKYTILAN SELVITTÄMINEN JA 

STRATEGIAPÄIVÄ 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Alajärven kaupungin viestintästrategian suunnittelussa lähdettiin liikkeelle kunta-

maineen ja viestinnän nykytilan tutkimuksella. Tutkimuksessa selvitettiin kaupun-

gin maineen ja viestinnän nykytilaa. Kyselytutkimuksia tehtiin kaksi. Kohderyhminä 

olivat Alajärven kaupungin työntekijät ja muualla asuvat alajärveläiset. Molemmat 

kyselyt toteutettiin sähköisesti webropol 1.0 - ohjelmalla. Alajärven kaupungin 

työntekijöille kysely lähetettiin sähköpostiin ja muualla asuville alajärveläisille lähe-

tettiin kyselyn linkki kirjeitse. 

Kyselytutkimuksissa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii suuria ihmisryhmiä kartoittaviin kysely-

tutkimuksiin. Muualla asuvien alajärveläisten kyselyyn tiedot hankittiin Väestörekis-

terikeskuksesta ja Alajärven kaupungin työntekijöiden kyselyyn vastaajien sähkö-

postitiedot saatiin omasta tietokannasta.  

Määrällisestä tutkimuksesta saatava aineisto on numeerista, joka on täsmällisesti 

rajattua. Kvantitatiivisen tutkimuksen onnistuminen edellyttää riittävän suurta ja 

edustavaa otosta. Aineiston keruussa on käytetty valmiita tutkimuslomakkeita val-

miine vastausvaihtoehtoineen. Tutkimuksen onnistumiseen vaikuttaa myös kysely-

lomakkeen tekninen suunnittelu. Vastaamisen tulee olla helppoa ja nopeaa. Asiat 

pitää esittää ymmärrettävästi ja lyhyesti. (Heikkilä 2008, 16-17.) 

Kvantitatiivisen tutkimuksen onnistumista arvioidaan, sillä kuinka luotettavia ja tut-

kittavan ilmiön kannalta keskeisiä tietoja tutkimukseen osallistuvilta saadaan ja 

miten luotettavia johtopäätöksiä tehdään. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saa-

daan kartoitettua olemassa oleva tilanne, mutta ei useinkaan pystytä riittävästi sel-

vittämään asioiden syitä. (Heikkilä 2008, 16.) 
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3.2 Kyselytutkimusten toteutus 

Alajärven kaupungin sisäisen viestinnän tutkimuksessa kohderyhmänä olivat kaik-

ki Alajärven kaupungin työntekijät. Kyselytutkimuksessa kysyttiin vastaajien taus-

tatietoja, kuten muun muassa sukupuolta, ikää, hallintokuntaa, jossa työskentelee, 

asemaa, työsuhteen laatua, mahdollisia luottamustehtäviä kunnassa ja kuinka 

monta vuotta on työskennellyt kaupungin palveluksessa. Vastaajien taustatietojen 

selvittämisellä saatiin tietoa, siitä minkälaiseen työhistoriaan Alajärven kaupungilla 

vastaukset perustuivat. Vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaation mainetta, 

tiedottamista, viestintää ja viestinnän laatua arvosteluasteikolla 1-5. Kysymykset 

olivat pääasiassa valinta- ja monivalintakysymyksiä. Kyselyjä lähetettiin sähköpos-

titse 665 kappaletta, joista vastauksia saatiin 200 kappaletta ja kokonaisvastaus-

prosentiksi 30 %. Kyselyssä vastausaikaa oli neljä viikkoa ja kahden viikon jälkeen 

lähetettiin muistutusviesti. 

Alajärven kaupungin ulkoisen viestinnän tutkimuksessa kohderyhmänä olivat 

muualla asuvat alajärveläiset. Kyselytutkimukseen tiedot poimittiin 500 henkilön 

satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmästä. Kriteerit otannal-

le olivat: ikä 20- 50 vuotta, henkilö on ollut vähintään 15 vuotta asuessaan Alajär-

vellä, asuu nyt muualla, asuu Suomessa, äidinkieli suomi. Kirjeitä lähetettiin postit-

se 500, jossa oli linkki kyselyyn. Tässä tutkimuksessa ei voitu lähettää muistutus-

viestiä. Vastauksia saatiin 105. Kokonaisvastausprosentiksi saatiin 21 %.  

Kyselytutkimuksessa kysyttiin vastaajien taustatiedoista seuraavia asioita: ikä, 

koulutus, ammatti, siviilisääty, elämäntilanne, kuinka monta vuotta on asunut ky-

seisellä paikkakunnalla, mitkä ovat päällimmäiset syyt asumiseen nykyisellä paik-

kakunnalla ja onko harkinnut paluumuuttoa kotipaikkakunnalle. Jos oli harkinnut, 

niin mitkä asiat vaikuttavat eniten. Taustatietojen selvittämisellä pyrittiin saamaan 

tietoa vastaajan ”intresseistä” asua kyseisellä paikkakunnalla. Kyselyssä pyydettiin 

vastaajia arvioimaan Alajärven kaupungin kuntakuvaan liittyviä asioita arvosteluas-

teikolla 1-5. Kysymykset olivat pääasiassa valinta- ja monivalintakysymyksiä.  Li-

säksi oli kysymys, millaisia mielikuvia Alajärven kaupunki herättää. Tutkimusten 

tulokset esitetään luvussa 4. 
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3.3 Strategiapäivä 

Viestintätyöryhmän kesken pidettiin strategiailtapäivä, jonka tarkoituksena oli luo-

da sisältö Alajärven kaupungin viestintästrategialle. Kokous pidettiin lokakuussa 

2010 koulutuskeskus Jamin tiloissa. Kokouksessa olivat läsnä viestintätyöryhmän 

jäsenet. Kokouksessa käytiin läpi kyselytutkimusten tulokset ja esitettiin viestintä-

strategian rungon luonnos, joka sisälsi kaupungin tavoitekuvan, viestinnän tavoit-

teet, viestinnän kohderyhmät, viestinnän sisällön ja kehittämisen, viestinnän orga-

nisoinnin ja vastuut sekä viestinnän arvioinnin ja seurannan. 

Kaupungin tavoitekuvaksi määriteltiin positiivinen julkisuuskuva, aktiivinen ja kehit-

tyvä kaupunki. Julkisuuskuvaa rakennetaan yrittäjyyden, palveluiden, turvallisuu-

den, hyvän kasvuympäristön, kauniiden luontomaisemien ja arkkitehtuurin varaan. 

Kaupungin viestinnän tavoitteeksi määriteltiin vetovoimaisen maineen synnyttämi-

nen, johon pyritään viestinnällä vaikuttamaan kyselytutkimuksissa esille nousseilla, 

turvallisella asuin- ja kasvuympäristöllä ja kehittyvillä vapaa-ajan palveluilla. Vies-

tinnässä painotetaan avoimuutta ja viestien oikea-aikaisuutta. 

Viestinnän kohderyhmien osalta ulkoisen viestinnän kohderyhmiksi määriteltiin 

nuoret perheet sekä kaupungin nykyiset että uudet asukkaat. Sisäisen viestinnän 

kohderyhmiksi määriteltiin kaupungin henkilökunta ja luottamushenkilöt. 

Alajärven kaupungin viestinnän perusperiaatteita ovat avoimuus ja vuorovaikuttei-

suus. Viestinnän periaatteissa asetetaan yhteiset periaatteet kaikille viestinnästä 

vastaaville ja jonka avulla pyritään lisäämään yhteistyötä viestinnästä vastaavien 

kesken. 

Viestintätyöryhmä ideoi Alajärven kaupungin tavoitekuvaa kuvaavan perusviestin. 

Alajärvi- Aitoa Elämää Aaltojen keskellä. Tätä viestiä tullaan käyttämään ulkoi-

sessa viestinnässä. Viestin on tarkoitus herättää positiivisia mielikuvia Alajärven 

kaupungista. Lisäksi viestintätyöryhmän kokouksessa käytiin läpi sisäisen- ja ul-

koisen viestinnän sisältö ja kehittäminen sekä viestinnän organisointi ja vastuu. 
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4  VIESTINNÄN NYKYTILAN TULOKSET 

4.1 Mielikuva Alajärven kaupungista 

Ulkoisen viestinnän kohderyhmänä tutkimuksessa olivat 20-50 vuotiaat muualla 

asuvat alajärveläiset. Vastaajien taustatiedot olivat seuraavat: Suurin osa vastaa-

jista 38,1 % oli iältään 26-35 vuotiaita. Toiseksi suurin osa 30,5 % oli iältään 36-45 

vuotiaita. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä kysely työikäiselle väestölle. Koulutuk-

seltaan vastaajista 48,6 % oli yliopiston tai ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-

neita, ammattikoulutuksen suorittaneita oli 42,9 % vastaajista ja 8,6 % vastaajista 

oli yleissivistävä perusasteen koulutus. Vastaajista valtaosa 74 % oli töissä käyviä 

henkilöitä ja 15,4 % opiskelijoita. 

Yksi kriteeri kohderyhmän otannalle oli, että henkilö oli ollut vähintään 15- vuotias 

muuttaessaan pois Alajärveltä. Kyselyssä selvisi, että vastaajista 59 % oli ollut 15-

21- vuotias, 29, 5 % oli ollut 31- vuotias ja 11,4 % oli ollut yli 30- vuotias muuttaes-

saan pois Alajärveltä. 

Sukujuuret nousi merkittäväksi syyksi paluumuuttoa harkittaessa. Vastaajilla 92,4 

% asuu lähisukulaisia Alajärvellä ja 7,6 % vastaajista ei asu lähisukulaisia Alajär-

vellä. 

Taustatiedoista selvitettiin lääneittäin vastaajien asuinpaikkaa tällä hetkellä. Vas-

taajista 58,1 % asui Länsi-suomen läänissä. Koska Länsi-Suomen lääni on laaja 

alue eikä Järviseutua ollut rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, vastaajia pyydettiin 

vielä tarkentamaan asuinpaikkaansa vastaamalla kysymykseen: asuuko Alajärven 

naapuri kunnassa. Vastaajista 23,3 % asui Alajärven naapuri kunnassa. Vastaajis-

ta 33,3 % asui Etelä-Suomen läänissä. Itä-Suomen läänissä asui 2,88 %, Oulun 

läänissä 3,8 % ja Lapin läänissä 1,92 %. 

Kyselyssä kysyttiin, kuinka monta vuotta vastaajat olivat asuneet nykyisellä paik-

kakunnalla. Vastauksia saatiin 105. Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: Vastaa-

jista 35,2 % oli asunut 1-5 vuotta, 29,5 % 10-20 vuotta, 17,1 % 5-10 vuotta 12, 4 % 

oli asunut kauemmin kuin 20 vuotta. Vastaajista 5,7 % vastasi, että alle vuoden. 
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Kuvion 2 mukaan päällimmäiset syyt asumiseen nykyisellä paikkakunnalla ovat 

työ, opiskelu, perheenjäsenen työ, hyvä asunto ja kaupungin palvelut. Vastaajista 

yli 60 % eli 63 kpl oli sitä mieltä, että työ oli tärkein syy asumiseen nykyisellä paik-

kakunnalla. Tutkimuksesta kävi ilmi, että Alajärvellä työllistymiseen uskottiin hei-

kosti. 

Vastaajien määrä 99 

Keskiarvo 2,2 

 

Kuvio 2 Tärkeimmät syyt asumiseen nykyisellä paikkakunnalla 
 
 
Vastaajilta kysyttiin, olivatko he harkinneet paluumuuttoa kotipaikkakunnalle. Kuvi-

osta 3 ilmenee, että 77,1 % eli 81kpl vastaajista ei ollut harkinnut paluumuuttoa ja 

22,9 % eli 24 vastaajista oli harkinnut paluumuuttoa. 

Vastaajien määrä 105 

Keskiarvo 1,8 

 

Kuvio 3 Paluumuuttajat 
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Paluumuuttoa harkinneilta vastaajilta kysyttiin, mitkä asiat vaikuttavat eniten. Kuvi-

on 4 mukaan eniten vaikuttaa mahdollisuus työllistyä. Toiseksi eniten vaikuttaa 

hyvä kasvuympäristö lapsille, asuminen ja rakentaminen sekä sukujuuret. 

Vastaajien määrä 87 

Keskiarvo 4,7 

 

 
Kuvio 4 Paluumuuttoon vaikuttavat tekijät 
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Taulukko 1 Kuntakuva ulkopaikkakuntalaisten silmin 

Vastaajien määrä 103 

Keskiarvo 2,8 

 

 5 Erittäin 

hyvä 
4 Hyvä 2 Huono 

1 Erittäin 

huono 
Yhteensä ka. 

Kaupungin julkinen kuva 1 44 26 1 72 3,2 

Kaupungin tunnettavuus 1 30 56 2 89 2,7 

Kaupungin muutoskyky 1 15 39 7 62 2,4 

Julkiset palvelut ja niiden riittävyys 0 36 27 2 65 3,1 

Julkisten palvelujen laatu 0 30 19 2 51 3,1 

Yksityisten palvelujen riittävyys 3 36 20 1 60 3,3 

Yksityisten palvelujen laatu 1 38 6 0 45 3,8 

Kaupunkivastuu, ympäristöystävällisyys ja eetti-
syys 

0 29 16 1 46 3,2 

Kaupunkimiljöö ja viihtyvyys 2 52 32 2 88 3,2 
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Hallinto, päätöksenteon nopeus 0 8 29 8 45 2,2 

Kaupungin avoin toiminta ja ilmapiiri 0 13 31 9 53 2,3 

Johtaminen ja talous 1 7 25 8 41 2,2 

Kaupungin innovatiivisuus 0 11 40 5 56 2,3 

Lähiseudun kehittäminen 1 19 38 3 61 2,6 

Monipuoliset kulttuuripalvelut 2 25 47 5 79 2,6 

Hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet 4 20 49 8 81 2,5 

Hyvät opiskelumahdollisuudet 0 30 42 7 79 2,7 

Kaupungin henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 0 24 9 2 35 3,3 

Kaupunki tukee asukkaiden omaehtoista toimintaa 0 14 15 3 32 2,8 

Kaupungin asukkailla mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa 

0 10 23 4 37 2,4 

Tiedottaminen 2 19 23 5 49 2,8 

 
 

Taulukossa 1 kuntakuvan osalta tutkimus osoitti, että kaupungin julkinen kuva on 

hyvä ulkopaikkakuntalaisten silmin. Sen sijaan kaupungin tunnettavuus sai heikon 

arvion. Kaupungin toivottiin olevan enemmän muutoskykyinen ja tukevan enem-

män asukkaiden omaehtoista toimintaa. Kaupungin hallinto, johtaminen, päätök-

senteko, toiminta, ilmapiiri ja lähiseudun kehittäminen saivat kaikki heikon arvion. 

Lisäksi koettiin, että asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet olivat heikot ja tiedot-

tamisessa oli parannettavaa. Kaupungin ja yksityisten palveluiden laatuun ja riittä-

vyyteen oltiin tyytyväisiä. Opiskelu- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia toivottiin kehi-

tettävän. 
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Tutkimuksen mukaan Alajärven kaupungin tärkeimpiä vahvuuksia olivat luonto, 

turvallinen asuinympäristö, hyvä kasvuympäristö, kaupungin sopiva koko ja teolli-

suus. Kuvio 5 kuvaa vastausten jakautumista. 

Vastaajien määrä 105 

Keskiarvo 4,5 

 

 
Kuvio 5 Kaupungin vahvuudet 
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Tutkimuksen mukaan Alajärven kaupungin tärkeimpiä kehityskohteita olivat vapaa-

ajan palvelut, koulut ja opiskelumahdollisuudet, kaupungin julkisuuskuvan raken-

taminen, kaupunkimiljöö ja viihtyvyys sekä yritystoiminta. Kuvio 6 kuvaa vastaus-

ten jakautumista.  

Vastaajien määrä 105 

Keskiarvo 4,6 

 

 

 
Kuvio 6 Kaupungin kehityskohteet 
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Taulukko 2 Mielikuvat Alajärven kaupungista 
 

Vastaajien määrä 104 

Keskiarvo 3,1 

           

   5 4 3 2 1   Yhteensä Keskiarvo  

 Viihtyisä 9 34 36 24 1 Epäviihtyisä 104 3,2  

 Turvallisuus 20 40 29 11 4 Turvattomuus 104 3,6  

 Hyvinvointi 0 38 54 11 1 Pahoinvointi 104 3,2  

 Kehittyvä 0 26 40 32 6 Ei kehittyvä 104 2,8  

 Kiinnostava 1 16 44 36 7 Ei kiinnostava 104 2,7  

 Aktiivinen 0 16 47 38 3 Ei aktiivinen 104 2,7  

 Yhteistyökykyinen 5 24 54 18 3 Yhteistyökyvytön 104 3,1  

 Yhteensä 35 194 304 170 25   728 3,1  

           

 
Taulukko 2 kuvaa mitä mielikuvia Alajärven kaupunki herättää ulkopaikka-

kuntalaisten silmin. Enemmistölle vastaajista mielikuvat olivat hyviä. 
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Suomen kuntaliitto ja Viestintätoimisto Pohjoisranta tutkivat tutkimuksessaan 

(2004) kuntamainetekijöitä, jotka vaikuttavat kuntien ja kaupunkien maineeseen. 

Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin mittari, jonka avulla kuntien mainetta voidaan 

arvioida ja seurata. Lopuksi mainetekijät testattiin pilottitutkimuksissa, joissa oli 

mukana kuusi kuntaa, Alajärven kaupunki oli yksi näistä mukana olleista kunnista. 

Tutkimus tehtiin Suomen kuntaliiton toimeksiannosta. Sen toteutuksesta, tulosten 

analysoinnista ja raportoinnista vastasi Viestintätoimisto Pohjoisranta. Kuviosta 7 

nähdään kuntamainetekijät Alajärven kaupungin osalta. Kuvio on Viestintätoimisto 

Pohjoisrannan tekemästä tutkimuksesta vuodelta 2004. 

 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Johtamiskulttuuri

Palvelut

Henkilöstöpolitiikka

Muutosherkkyys

Kestävä kehitys

Kuntakuva

 

 
Kuvio 7 Alajärven kaupungin kuntamainetekijät 
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4.2 Sisäisen viestinnän tila 

Sisäisen viestinnän tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki kaupungin työntekijät. 

Kyselyjä lähetettiin sähköpostitse 665 kpl, vastauksia saatiin 200 kpl. Kyselyn ko-

konaisvastausprosentti oli 30 %. Kyselyyn vastanneista oli 81,2 % naisia ja 18,8 % 

miehiä. Vastaajista 54 % oli työskennellyt kaupungin palveluksessa yli 10 vuotta ja 

oli iältään yli 46-vuotiaita. Vastaajista 40 % oli viranhaltijoita ja työntekijöitä. Vasta-

ukset jakaantuivat tasaisesti perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan välillä. 

Tutkimuksen tuloksista nähdään, että työntekijät kokevat työnantajan kohtelun 

olevan epätasa-arvoista eikä työntekijöiden mielipiteitä oteta tarpeeksi huomioon 

työnsuunnittelussa ja muutostilanteissa. Lisäksi viestintä koko organisaatiota kos-

kevissa asioissa on heikkoa. Sen sijaan omaan työyhteisöön ja lähimpään esimie-

heen ollaan tyytyväisiä ja viestintä koetaan riittäväksi. Työntekijöiden oma aktiivi-

suus ja tarve viestiä ovat korkealla. Myös viestintäkanavien monipuolisuuteen ja 

riittävyyteen ollaan tyytyväisiä. 

Sisäisessä viestinnässä ongelmaksi nähdään viestintä koko organisaatiota koske-

vissa asioissa. Viestintä ei ole oikein kohdennettua. Koetaan, että viestintä ei ta-

voita kaikkia asianomaisia henkilöitä tai se on tiedontulvaa. Johdon viestintään 

koko organisaatiota koskevissa asioissa toivotaan parannusta. Viestinnän laadun 

osalta nähdään, että tämän hetkinen viestintä organisaatiossa ei ole asetettujen 

tavoitteiden mukaista. Viestintä on heikkoa eri hallintokuntien välillä.  

Lautakuntien välillä ei ollut eroja vastauksissa. Kaupungin kokonaiskuva kunnan 

työntekijöiden silmissä on hyvä. Kaupungin palveluiden sekä yksityisten palvelui-

den laatuun ja riittävyyteen ollaan tyytyväisiä. Viestinnässä kaupungin tulee huo-

mioida kuntaliitoksen ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan myötä siirtyneet uudet 

työntekijät.  
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Taulukko 3 Alajärven kaupungin sisäinen viestintä 

Vastaajien määrä 200 

Keskiarvo 3,3 

 
1= Täysin 

tyytymätön 

2= Jokseen-
kin tyytymä-

tön 

4= Jokseen-
kin tyytyväi-

nen 

5= Täysin 
tyytyväinen 

Yhteensä Keskiarvo 

1. Johdon viestintä 
koko organisaatiota 
koskevissa asioissa 

24 85 67 4 180 2,7 

2. Tiedotus on riittä-
vää organisaatiota 
koskevissa päätök-
sissä 

19 96 58 6 179 2,6 

3. Tiedonkulku työ-
tovereiden kesken 

8 43 118 24 193 3,6 

4. Oman esimiehen 
tiedotus ja viestintä 

13 44 93 42 192 3,6 

5. Tiedotus on riittä-
vää työhöni liittyvis-
sä asioissa 

13 48 102 25 188 3,4 

6. Viestinnän moni-
puolisuus 

12 56 74 10 152 3,1 

7. Viestintäkanavien 
toimivuus 

11 56 75 14 156 3,2 

8. Saan tarvittaessa 
opastusta viestintä-
kanavien käytössä 

16 53 87 16 172 3,2 

9. Viestintä on ajan-
tasaista 

14 48 79 13 154 3,2 

10. Oma aktiivisuus 
viestinnässä 

2 31 111 10 154 3,6 

11. Pystyn itse vies-
timään työhöni liitty-
vissä asioissa 

3 11 145 32 191 4 

12. Oma mahdolli-
suus ja tarve viestiä 

4 11 145 19 179 3,9 

Yhteensä  139 582 1154 215 2090 3,3 

 
 
Taulukosta 3 nähdään, että työntekijöiden oma tarve, mahdollisuus ja aktiivisuus 

viestiä ovat korkealla. Viestinnän koetaan olevan ajantasaista ja monipuolista. Li-

säksi viestintäkanavien käytössä tarvittaessa opastetaan. Yleisesti viestintä omas-

sa työyksikössä on hyvää. Sen sijaan viestintä koko organisaation tasolla katso-

taan olevan puutteellista. 
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Taulukko 4 Sisäisen viestinnän laatu 

Vastaajien määrä 200 

Keskiarvo 2,6 

 
1= Täy-
sin eri 
mieltä 

2= Jokseen-
kin eri miel-

tä 

4= Sa-
maa 

mieltä 

5= Täy-
sin sa-

maa 
mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

1. Viestintä on enna-
koivaa ja aktiivista 

15 100 47 1 163 2,5 

2. viestintä on avoin-
ta 

22 92 50 4 168 2,5 

3. Viestintä on oma-
aloitteista 

9 76 58 3 146 2,8 

4. Viestintä on vuo-
rovaikutteista 

16 82 51 5 154 2,7 

5. Sekä hyvistä että 
huonoista asioista 
uskalletaan tiedottaa 

27 79 53 4 163 2,6 

Yhteensä  89 429 259 17 794 2,6 

 
 

Taulukko 4 osoittaa, että viestinnän laatu on koko organisaation tasolla heikkoa. 

Viestintä ei ole tällä hetkellä asetettujen tavoitteiden mukaista, ennakoivaa, aktii-

vista ja vuorovaikutteista. 
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Kuntakuvan osalta sisäisen viestinnän tutkimus osoitti taulukossa 5, että Alajärvi 

on yleisesti tunnettu mutta saisi näkyä enemmän julkisuudessa. Alajärven kau-

pungin kuntakuva sai myönteisen arvion. Sen sijaan kaupungin johto sai heikon 

arvion ja kaupungin työntekijöiden arvostus kaupunkia kohtaan on heikkoa. Alajär-

ven kaupungin palvelut sekä yksityiset palvelut saivat vastaajilta myönteisen arvi-

on. Kestävän kehityksen osalta vastaajat antoivat myönteisen arvion kaupungin 

ympäristöystävällisyydestä. Kaupungin toivottiin tukevan enemmän asukkaiden 

omaehtoista toimintaa. Muutosherkkyyden osalta nähtiin, että Alajärvellä huomioi-

daan hyvin elinkeinoelämän tarpeita ja luodaan edellytyksiä uusien yritysten syn-

tymiselle. Kaupungin toivottiin olevan enemmän muutoskykyinen. 

 

Taulukko 5 Kuntakuva henkilöstön silmin 

Vastaajien määrä 199 

Keskiarvo 2,7 

 
1= Täysin 
tyytymä-

tön 

2= Jok-
seenkin 
tyytymä-

tön 

4= Jok-
seenkin 
tyytyväi-

nen 

5= Täysin 
tyytyväi-

nen 

Yhteen-
sä 

Keskiar-
vo 

1. Kaupungin ko-
konaismaine 

6 74 81 3 164 3 

2. Kaupungin johto 
on ammattitaitoinen 
ja asiantunteva 

17 78 65 4 164 2,8 

3. Kaupunki näkyy 
julkisuudessa 

9 87 49 4 149 2,7 

4. Kaupunki on 
arvostettu 

9 83 33 4 129 2,5 

5. Kaupunki on 
tunnettu 

5 61 68 6 140 3,1 

6. Kaupungin tar-
joamat palvelut ja 
niiden riittävyys 

17 79 87 2 185 2,9 

7. Yksityiset palve-
lut, riittävyys ja 
laatu 

5 40 124 3 172 3,5 

8. Kaupungin muu-
tosherkkyys 

28 88 20 0 136 2,1 

9. Kaupungin arvot 
edustaa kestävää 

19 82 25 2 128 2,3 
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kehitystä 

10. Kaupunki tukee 
asukkaiden omaeh-
toista toimintaa 

20 83 31 1 135 2,3 

11. Kaupunki kehit-
tää koko lähiseutua 

31 66 53 4 154 2,6 

12. Kaupungin toi-
minta on eettisesti 
kestävällä pohjalla 

22 76 38 1 137 2,4 

13. Kaupunki toimii 
ympäristöystävälli-
sesti 

9 51 58 2 120 2,9 

14. Tiedonkulku 
koko organisaati-
ossa 

31 95 52 1 179 2,4 

Yhteensä  228 1043 784 37 2092 2,7 
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5 ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VIESTINTÄSTRATEGIA 

Tässä luvussa esitellään Alajärven kaupungin viestintästrategia. Viestintä on stra-

teginen menestystekijä. Viestintästrategia muodostuu niistä toimintaa yhdensuun-

taistavista määrittelyistä, valinnoista ja tavoitteista, joita soveltamalla ja toteutta-

malla yhteisö viestii sidosryhmiensä ja ympäristönsä kanssa. Se tapahtuu hyödyn-

tämällä viestintää koko organisaation voimavarana. Viestintästrategian tarkoitus 

on, että viestintä saadaan tukemaan koko organisaation strategiaa. Strategiassa 

päähuomio on tulevaisuudessa. Strategia sisältää sekä tavoitteet että toiminnan 

keskeiset suuntaviivat, toimintalinjat. Strategia ohjaa toimintaa, joka on nähtävissä 

kaikessa tekemisessä.  

Kuntaviestinnän tehtävänä on välittää kuntalaisille tietoa kunnan päätöksenteosta 

ja toiminnasta sekä lisätä kuntalaisten osallistumista kunnan hallintoon. Kunnan 

viestintä perustuu muun muassa kuntalakiin, hallintolakiin ja julkisuuslainsäädän-

töön. Kuntalaki korostaa kunnan ja asukkaiden vuorovaikutusta. Vuorovaikutteinen 

viestintä ja kuntalaisten osallistuminen ovat kunnalle ensiarvoisen tärkeitä. Kunta-

lain mukaan kuntien toiminnan tarkoituksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja 

kestävää kehitystä. 

Viestinnästä ja sen linjauksista vastaa kuntalain mukaan kaupunginhallitus. Kau-

punginjohtaja johtaa viestinnän kokonaisuutta. Toimialajohtajat vastaavat toimialo-

jensa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä tiedottamisesta esimiehille ja työn-

tekijöille. 

5.1 Viestinnän tavoitteet 

Alajärven kaupunki on osa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-aluetta. Alajärvi on 

alueensa palvelukeskus, jonka vahvuus perustuu voimakkaasti kasvavaan yrittä-

jyyteen. Aktiivinen elinkeinoelämä luo mahdollisuuksia uusien työpaikkojen synty-

miselle. Turvallinen asuin- ja kasvuympäristö sekä kehittyvät vapaa-ajan palvelut 

mahdollistavat vetovoimaisen maineen syntymisen. Alajärveä ympäröivät ainutlaa-

tuiset järvimaisemat. Ähtärijärvi, Alajärvi ja Lappajärvi luovat jäljittelemättömän 
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yhdistelmän järviluontoa. Alajärvellä on ainutlaatuinen Alvar Aallon arkkitehtuuri-

kokonaisuus Engelin suunnitteleman Gabrielin kirkon ympäristössä. 

Viestinnän tavoitteena on saavuttaa vetovoimainen maine kaupungille sekä raken-

taa positiivista julkisuuskuvaa. Julkisuuskuva rakentuu yrittäjyyden, palveluiden, 

turvallisuuden, hyvän kasvuympäristön, kauniiden luontomaisemien ja arkkitehtuu-

rin varaan. Vetovoimaisella maineella edistetään nuorten perheiden asuinpaikan 

valintaa. Viestinnässä avoimuus ja tiedon oikea-aikainen jakaminen ymmärrettä-

vässä muodossa on keskeinen tekijä kaupungin maineenhallinnassa ja asukastyy-

tyväisyyden rakentamisessa. Kuvio 8 kuvaa Alajärven kaupungin ulkoisen viestin-

nän painopistealueita 

 

 

 

 

 

Kuvio 8 Alajärven kaupungin ulkoisen viestinnän painopistealueet 

5.2 Viestinnän kohderyhmät 

5.2.1 Ulkoiset kohderyhmät 

Ulkoinen viestintä on kriittinen menestystekijä kaupungin menestymisen kannalta. 

Hyvä maine on strateginen voimavara. Kaupungin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat 

kuntalaiset, nykyiset asukkaat ja uudet, yritykset sekä potentiaaliset paluumuutta-

jat. Pääkohderyhmäksi kaupungin viestintästrategiaan on valittu nuoret perheet 

sekä paikkakunnalle muuttavat uudet asukkaat. 

Kaupunkilaiset ovat tärkeä sidosryhmäjoukko kaupungille. He käyttävät kaupungin 

palveluita, äänestävät kunnallisvaaleissa ja maksavat veroja. Kaupungin ja kau-
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punkilaisten välinen viestintä on parhaimmillaan vuorovaikutteista ja asiakaskes-

keistä. Kaupunkilaisille viestittäessä on otettava huomioon eri ikä- ja väestöryh-

mät. Lisäksi kaikilla kaupunkilaisilla on oltava samanlaiset osallistumis- ja vaikut-

tamismahdollisuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki viestii sellaisten kanavien 

ja keinojen kautta, että viestintä saavuttaa kaikki kaupunkilaiset. 

Voimakkaasti kasvussa oleva elinkeinopolitiikka turvaa työllisyyden paikkakunnalla 

ja mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen tulevaisuudessa sekä edistää 

kaupankäyntiä. Kaupunki tukee viestinnällään yrittäjien toimintaa yhteistyössä pai-

kallismedian kanssa. 

Ulkopaikkakuntalaisille, entisille ja tuleville alajärveläisille suunnatussa viestinnäs-

sä kehitetään kaupungin verkkosivuja vastaamaan määriteltyä tavoitekuvaa. Kau-

pungin näkyvyyttä lisätään valtakunnallisesti.  

5.2.2 Sisäiset kohderyhmät 

Sisäisen viestinnän toimivuus on edellytys hyvälle ulkoiselle viestinnälle. Kaupun-

gin sisäistä viestintää tulee kehittää varaamalla siihen tarvittavat resurssit. Sisäi-

sestä viestinnästä ovat vastuussa kaupungin johto, toimialojen esimiehet ja työn-

tekijät. Sisäisen viestinnän avulla kaupungin työntekijät ja luottamustoimihenkilöt 

tietävät, mitä kunnassa yleisesti tapahtuu, mitkä ovat tulevaisuudennäkymät ja 

miten mahdolliset muutokset vaikuttavat omaan työhön ja tulevaisuuteen.  

Sisäisen viestinnän kohderyhmänä on henkilöstö ja luottamushenkilöt. Sisäinen 

viestintä voi olla suullista, kirjallista tai sähköistä. Sisäinen viestintä on paitsi osa 

arkista tiedonkulkua myös esimiestaitoja, vuorovaikutusta, vaikuttamista ja työväli-

ne. 

Sisäisessä viestinnässä vastuu tiedonkulusta ja muusta sisäisestä viestinnästä on 

johdolla. Sisäinen viestintä on johtamisen väline ja osa esimiestaitoja. Esimiehillä 

on velvollisuus tarvittaessa selkiyttää asioita henkilöstölle. Vaikka johdolla ja esi-

miehillä on sisäisen viestinnän onnistumisesta suurin vastuu, niin siihen tarvitaan 

koko henkilökuntaa. Aktiiviseen viestintään on pyrittävä organisaation kaikilla ta-
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soilla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työyhteisön sisäiseen tiedonkulkuun ja 

tiedotuksen oikea-aikaisuuteen. 

Luottamushenkilöt ovat viestinnän voimavara. Luottamushenkilöiden laajoja sidos-

ryhmäsuhteita voidaan hyödyntää kunnan profiloinnissa ja viestinnässä. Kuntalais-

ten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vuorovaikutus eri foorumeiden ja säh-

köisten välineiden avulla voimistaa kuntaa tuomalla uusia näkökulmia asioiden 

valmisteluun ja päätöksentekoon. Myös tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita luot-

tamushenkilöiden näkemyksistä. Näin herätetään julkista keskustelua kunnan asi-

oista. Kunnan luottamushenkilöstön ja virkamiesjohdon tiiviillä vuorovaikutuksella 

varmistetaan, ettei oleellisten asioiden hoidossa synny tietovajetta. 

5.3 Viestinnän sisältö ja kehittäminen 

5.3.1 Viestinnän periaatteet 

Viestintästrategia on viestinnän linjaus, jossa asetetaan yhteiset periaatteet kaikille 

viestinnästä vastaaville ja jonka avulla pyritään lisäämään yhteistyötä viestinnästä 

vastaavien kesken. Keskustelua viestinnän periaatteista pitää käydä konkreetti-

sesti, jotta kaikki ymmärtävät mistä puhutaan ja mitä tarkoitetaan. 

Alajärven kaupungin viestinnän perusperiaatteita ovat avoimuus ja vuorovaikuttei-

suus. Keskeisistä asioista viestitään ajoissa oma-aloitteisesti, totuudenmukaisesti 

ja aktiivisesti vaikeita asioita peittelemättä. Viestinnässä pyritään selkeyteen. 

5.3.2 Keskeiset viestit 

Alajärven kaupunki on kehittyvä ja aktiivinen. Täällä on hyvä asua, tehdä yhdessä 

ja yrittää. Tavoitekuvan saavuttamiseksi on tärkeää luoda positiivisia tunteita he-

rättäviä ajatuksia. Viestintätyöryhmä ideoi yhdessä Alajärven kaupungin tavoiteku-

vaan liittyvän viestin: Alajärvi- Aitoa Elämää Aaltojen keskellä. Tätä viestiä voi-

daan jatkossa käyttää erityisesti ulkoisessa viestinnässä. 
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5.3.3 Kanavat 

Viestintään käytettävät menetelmät ja kanavat ratkaisevat, meneekö sanoma peril-

le. Viestintäkanava on oikea, jos oikea kohderyhmä tavoitetaan oikeana ajankoh-

tana. Säännöllisten tutkimusten avulla on seurattava mitkä oikeat kanavat ovat. 

Sisäisten viestintäkanavien kohdalla pyritään selkeyttämään viestintäkanavia nii-

den profiloinnin avulla. Eri kanavat käydään läpi koulutuksissa.  

Sisäisen viestinnän kanavat: 

 Intranet 

 Sähköposti 

 Henkilöstölehti 

 Kokoukset ja keskustelut 

 

Ulkoisen viestinnän kanavat: 

 Tiedotuslehti  

 Alueellinen ja paikallinen media 

 Valtakunnallinen media 

 Sähköiset viestintäkanavat, sosiaalinen media 

5.3.4 Sisäisen viestinnän kehittäminen 

Kaupunki kehittää sisäistä viestintää järjestämällä koulutusta viestinnän vastuu-

henkilöille viestintätaitojen kehittämiseksi. Sisäisen viestinnän avulla luodaan ja 

ylläpidetään ymmärrystä strategiasta, saadaan aikaan sitoutumista ja saadaan 

koko organisaation henkilöstö toimimaan strategian ja maineen tavoittamiseksi. 

Sisäisessä viestinnässä painotetaan aktiivista, oma-aloitteista ja oikea-aikaista 

viestintää. 

 



44 

 

Sisäisen viestinnän osa-alueet: 

 Jokapäiväinen työviestintä: mm. palaverit ja työn ohjaaminen 

 Henkilökohtainen esimies- ja työntekijäviestintä: mm. kehityskeskustelut ja 
arvioinnit 

 Osasto- tai yksikkökohtainen viestintä 

 Koko organisaatiota koskeva viestintä 

Sisäistä viestintää kehitetään seuraavilla tavoilla: 

 Koulutus hallintokunnittain 

 Vastuuhenkilöiden koulutus 

 Viestintäkanavien profilointi 

 Tiedotuksen koordinoinnin vastuuhenkilön nimeäminen 

 Luottamushenkilöiden koulutus 

5.3.5 Ulkoisen viestinnän kehittäminen 

Ulkoisella viestinnällä luodaan asetettua tavoitekuvaa positiivisen julkisuuskuvan 

omaavasta, aktiivisesta ja kehittyvästä Alajärven kaupungista. Kunnan verkkopal-

veluilla ja sähköisillä asiointipalveluilla on tarkoitus helpottaa kuntalaisten arkea 

tuomalla viestintä- ja sähköiset palvelut kuntalaisten käyttöön ajasta ja paikasta 

riippumatta. Verkkoviestintä lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä edistää pai-

kallista demokratiaa ja yhteisöllisyyttä. Erilaiset sidosryhmät voidaan tavoittaa no-

peasti Internetin ja sähköpostin avulla. 

Ulkoista viestintää kehitetään seuraavilla tavoilla: 

 Kotisivujen uudistus 

o Graafinen uudistus 

o Sähköinen asiointikanava 

o Reaaliaikainen tapahtumakalenteri 

o Linkit kylien kotisivuille 
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o Mahdolliset yhteydet sosiaaliseen mediaan 

 Kaupungin oma tiedotuslehti, esimerkiksi kesäisin 

 Tienvarsimainonta 

 Elämystiedottaminen 

 Tiedottamisen mahdollisuuksien löytäminen ja hyödyntäminen 

 Tapahtumanäkyminen 

 Tiedotustilaisuudet 

5.4 Viestinnän organisointi ja vastuut 

Kaupungin viestinnän johtamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Toimialakohtaisesti 

viestinnästä vastaavat toimialajohtajat. Viestinnän kehittämisestä, koordinoinnista 

ja toteuttamisesta sekä toimialojen avustamisesta ja koulutuksesta organisaation 

sisällä vastaa viestinnän vastuuhenkilö.  Tehokas viestintä edellyttää, että viestin-

tävastaava kuuluu kunnan ja eri yksiköiden johtoryhmiin. Hänellä on oltava oikeus 

osallistua toimielinten kokouksiin sekä muutoinkin riittävät mahdollisuudet tarpeel-

listen tietojen saantiin sekä omatoimiseen tiedottamiseen. Johto ja viestinnänvas-

tuuhenkilö toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja luottamushenkilöiden kans-

sa.  

Viestinnän organisointia kehitetään seuraavasti: 

 Nimetään viestinnän vastuuhenkilö oman organisaation sisältä 

 Hallintokunnittain vastuuhenkilöt tarkistetaan ja tarvittaessa nimitetään uu-
det henkilöt 

 Vuosittain tehdään viestintäsuunnitelma  

 Säännöllisin väliajoin seurataan viestinnän kehitystä, josta vastaa viestin-
nän vastuuhenkilö 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin viestintää ja viestintästrategian roolia kuntavies-

tinnässä. Työn tavoitteena oli tehdä viestintästrategia Alajärven kaupungille, jossa 

onnistuttiin. Tutkimusten tuloksista saatiin hyvin tietoa Alajärven kaupungin tämän 

hetkisestä kuntakuvasta ja viestinnän tilasta, sisäisten ja ulkoisten kohderyhmien 

osalta. Alajärven kaupungin tavoitteena on saavuttaa vetovoimainen maine kau-

pungille ja houkutella nuoria perheitä asumaan paikkakunnalle. 

Johdannossa käsiteltiin kuntaviestintää yleisesti. Kunnan viestintää säätelee muun 

muassa kuntalaki hallintolaki ja julkisuuslainsäädäntö. Kuntalain mukaan kuntien 

on tarkoitus edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hal-

lintolain mukaan kuntien toiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää. Julkisuuslain-

säädännön mukaan asukkailla on oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan 

sekä osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 

Teoria osuudessa käsiteltiin viestintästrategian roolia kuntaviestinnässä, kunta-

viestintää, ulkoista viestintää ja kuntakuvan rakentamista sekä sisäistä viestintää. 

Viestintä on kunnille strateginen menestystekijä, se tulee kytkeä mukaan kaikkeen 

tekemiseen ja toimintaan. Niin kuin Suomen kuntaliitto määrittelee, kunnan viestin-

tä suunnitellaan sen strategian pohjalta. Juholinin (2009, 99) mukaan viestintästra-

tegia muodostuu niitä toimintaa yhdensuuntaistavista määrittelyistä, valinnoista ja 

tavoitteista, joita soveltamalla ja toteuttamalla yhteisö viestii sidosryhmiensä ja 

ympäristön kanssa. Viestintästrategian tarkoitus on, että viestintä tukee koko or-

ganisaation strategiaa ja auttaa organisaatiota pääsemään tavoitteisiinsa. Juholin 

(2009, 99) myös totesi, että koska viestintästrategia perustuu koko yhteisön stra-

tegiaan, se myös muuttuu silloin, kun päästrategia muuttuu. 

Ulkoinen viestintä on organisaation uutisten välittämistä. Luvussa 2 Åberg (2000, 

223) toteaa, että riittävän tehokas viestintä on perusedellytys, jolla varmistetaan 

ulkoisen viestinnän toimivuus. Ulkoinen viestintä on kriittinen menestystekijä kau-

pungin menestymisen kannalta. Hyvä maine on strateginen voimavara. Kaupungin 

tärkeimpiä sidosryhmiä ovat kuntalaiset, nykyiset asukkaat ja uudet, yritykset ja 

potentiaaliset paluumuuttajat. 
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Molempiin kyselytutkimuksiin saatiin riittävä määrä vastauksia niiden analysointia 

varten. Sisäisen viestinnän tutkimuksen kokonaisvastausprosentti oli 30 % ja ul-

koisen viestinnän tutkimuksen kokonaisvastausprosentti oli 21 %. Ulkoisen vies-

tinnän pääkohderyhmäksi määriteltiin nuoret perheet. Ulkoisen viestinnän paino-

pistealueiksi määriteltiin hyvä kasvuympäristö, palvelut, turvallisuus, yrittäjyys, ai-

nutlaatuiset luontomaisemat ja arkkitehtuuri. Näitä asioita vastaajat pitivät tärkeinä 

Alajärvellä. Tärkeimmäksi kehittämisenkohteeksi vastaajat vastasivat kaupungin 

vapaa-ajan palveluiden kehittämisen. Vapaa-ajan palvelut vaikuttavat nuorten per-

heiden viihtymiseen paikkakunnalla. 

Ulkoisen viestinnän tutkimukseen mukaan valitut henkilöt poimittiin Väestörekiste-

rikeskuksen tietojärjestelmästä 500 henkilön satunnaisotannalla. Kriteerit otannalle 

oli ikä, asuu Suomessa, äidinkieli Suomi, oli ollut vähintään 15-vuotias asuessaan 

Alajärvellä, asuu nyt muualla. Otantaan tuli mukaan myös Järviseudulla asuvia 

henkilöitä. Jatkotutkimuksessa rajaisin otannasta pois Järviseudulla asuvat henki-

löt. 

Sisäisen viestinnän kohderyhmäksi valittiin koko kaupungin henkilöstö ja luotta-

mushenkilöt. Tavoitteena on tehostaa sisäistä viestintää ja saada koko henkilökun-

ta sitoutumaan viestinnän kehittämistyöhön. Kaupunki nimeää viestinnän vastuu-

henkilön oman henkilöstön joukosta.  

Jatkotutkimukseen ulkoisen viestinnän osalta rajaisin tarkemmin mukaan valittavat 

henkilöt niin, että Järviseudulla asuvat rajattaisiin tutkimuksen ulkopuolelle. Ehkä 

olisi hyvä miettiä myös Etelä-Pohjanmaalla asuvien rajaamista tutkimuksen ulko-

puolelle. Tässä tutkimuksessa otantaan tuli mukaan Järviseudulla asuvia henkilöi-

tä, joita oli käsin laskettuna 28 kpl ja muista Etelä-Pohjanmaan kunnista mukaan 

tuli 139 kpl. Vastaajista 33,8 % asui Etelä-Pohjanmaalla, joka on voinut vaikuttaa 

vastaajien niukkaan halukkuuteen muuttaa Alajärvelle. Tulevissa tutkimuksissa 

myös vastaajien alaikärajaa nostaisin 20 ikävuodesta 25 vuoteen. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää mahdollisten potentiaalisten paluumuuttajien määrä, joille 

ulkoista viestintää lähdetään suunnittelemaan. Potentiaalisten paluumuuttajien 

määrä oli 105 vastaajasta 22,9 %. 
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LIITE 1: KYSELY ALAJÄRVEN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE 

Vastaajan taustatiedot 

1) Sukupuoli 

Nainen Mies 
 

2) Ikä 

alle 19 

19-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66 vuotta tai yli 
 

3) Hallintokunta, jossa työskentelen 

Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Muu 
 

4) Asemani 

Johtotehtävissä Esimiestehtävissä Viranhaltija Työntekijä 
 

5) Oletko Alajärven kaupungilla luottamustehtävissä? 

Kyllä En 
 

6) Kuinka monta vuotta olet työskennellyt Alajärven kaupungilla? 

alle 2 vuotta 2-5 vuotta 6-10 vuotta yli 10 vuotta 
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Arviot Organisaatiosta 

7) Mikä on tyytyväisyysasteenne seuraavissa asioissa? 

 

1= Täysin 
tyytymätön  

2= Jokseen-
kin tyytymä-
tön  

3= En osaa 
sanoa  

4= Jokseen-
kin tyytyväi-
nen  

5= Täysin 
tyytyväinen  

1. Kaupungin koko-
naismaine      

2. Kaupungin johto on 
ammattitaitoinen ja 
asiantunteva 

     

3. Kaupunki näkyy 
julkisuudessa      

4. Kaupunki on arvos-
tettu      

5. Kaupunki on tun-
nettu      

6. Kaupungin tarjoa-
mat palvelut ja niiden 
riittävyys 

     

7. Yksityiset palvelut, 
riittävyys ja laatu      

8. Kaupungin muu-
tosherkkyys      

9. Kaupungin arvot 
edustaa kestävää 
kehitystä 

     

10. Kaupunki tukee 
asukkaiden omaeh-
toista toimintaa 

     

11. Kaupunki kehittää 
koko lähiseutua      

12. Kaupungin toimin-
ta on eettisesti kestä-
vällä pohjalla 

     

13. Kaupunki toimii 
ympäristö-
ystävällisesti 

     

14. Tiedonkulku koko 
organisaatiossa      
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 Arviot organisaation tiedottamisesta ja viestinnästä * 
 
 

8) Mikä on tyytyväisyysasteenne seuraavissa asioissa? 
 1= Täysin 

tyytymätön  
2= Jokseen-
kin tyytymä-
tön  

3= En 
osaa sa-
noa  

4= Jok-
seenkin 
tyytyväinen  

5= Täysin 
tyytyväi- 
nen 

 

1. Johdon viestintä koko 
organisaatiota koskevis-
sa asioissa 

     
 

2. Tiedotus on riittävää 
organisaatiota koskevis-
sa päätöksissä 

     
 

3. Tiedonkulku työtove-
reiden kesken 

     
 

4. Oman esimiehen tie-
dotus ja viestintä 

     
 

5. Tiedotus on riittävää 
työhöni liittyvissä asiois-
sa 

     
 

6. Viestinnän monipuoli-
suus 

     
 

7. Viestintäkanavien 
toimivuus 

     
 

8. Saan tarvittaessa 
opastusta viestintä-
kanavien käytössä 

     
 

9. Viestintä on ajan-
tasaista 

     
 

10. Oma aktiivisuus 
viestinnässä 

     
 

11. Pystyn itse viesti-
mään työhöni liittyvissä 
asioissa 

     
 

12.   Oma mahdollisuus 
ja tarve viestiä 

     
 

 

9) Viestinnän laatu 
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10) Mikä on mielipiteenne seuraavista asioista? 

 
1= Täysin eri 
mieltä  

2= Jokseenkin 
eri mieltä  

3= En osaa 
sanoa  

4= Samaa 
mieltä  

5= täysin  
samaa  
mieltä 

 

1. Viestintä on enna-
koivaa ja aktiivista       

2. viestintä on avointa       

3. Viestintä on oma-
aloitteista       

4. Viestintä on vuoro-
vaikutteista       

5. Sekä hyvistä että 
huonoista asioista 
uskalletaan tiedottaa 

      

 

11) Muuta, mitä? 
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LIITE 2: KYSELY MUUALLA ASUVILLE ALAJÄRVELÄISILLE 

Vastaajan taustatiedot 

1) Ikä 

alle 25 vuotta 26-35 36-45 46-55 56 vuotta tai yli 

2) Koulutus 

Yleissivistävä, perusas-
te/lukio 

Ammatillinen kou-
lutus 

Yliopisto- tai ammattikor-
keakoulututkinto 

 

3) jokin muu koulutus, mikä?______________________________________ 

4) Elämän tilanne 

Opiskelija Yrittäjä Töissä käyvä Kotiäiti/ isä Eläkeläinen 
 

5) Minkä ikäisenä olette muuttaneet pois Alajärveltä? 

15-21 

22-30 

yli 30- vuotiaana 
 

6) Asuuko teillä lähisukulaisia Alajärvellä? 

Kyllä 

Ei 
 

7) Missä suomen läänissä asutte tällä hetkellä? 

Etelä-Suomen lääni 

Länsi-Suomen lääni 

Itä-Suomen lääni 

Oulun lääni 

Lapin lääni 

Ahvenanmaan maakunta 
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8) Jos asutte Länsi-Suomen läänissä, niin asutteko Alajärven naapuri kun-
nassa 

Kyllä 

En 
 

9) Kuinka monta vuotta olette asuneet nykyisellä paikkakunnalla? 

Alle vuoden 

1-5 vuotta 

5-10 vuotta 

10-20 vuotta 

Enemmän 
 

10) Mitkä ovat päällimmäiset syyt asumiseen nykyisellä paikkakunnalla? 

Opiskelu 

Työ 

Hyvä asunto 

Kaupungin palvelut 

Perheenjäsenen työ 
 

11) Muut syyt, mitkä?____________________________________________ 

12) Oletteko harkinnut paluumuuttoa kotipaikkakunnallesi? 

Kyllä En 
 

13) Jos vastasitte kieltävästi niin mitkä asiat vaikuttavat eniten? 
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14) Jos olette harkinnut tai voisitte harkita paluumuuttoa niin mitkä asiat 
vaikuttavat eniten? Valitkaa kolme tärkeintä syytä? 

1. Sijainti 

2. Sukujuuret 

3. Asuminen ja rakentaminen 

4. Perusturvapalvelut 

5. Hyvä kasvuympäristö lapsille 

6. Koulutus ja opiskelumahdollisuudet 

7. Kaupungin viihtyvyys 

8. Kaupungin tarjoamat palvelut 

9. Vapaa-ajanviettomahdollisuudet 

10. Mahdollisuus työllistyä 

11. En osaa sanoa 
 

15) Arvio Alajärven maineesta  
 
Arvioikaa kaupungin kuntakuvaan liittyviä asioita 

 
5 Erittäin 
hyvä  

4 Hyvä  3 En osaa 
sanoa  

2 Huono  1 Erittäin 
huono  

 

Kaupungin julkinen kuva       

Kaupungin tunnettavuus       

Kaupungin muutoskyky       

Julkiset palvelut ja niiden riittävyys       

Julkisten palvelujen laatu       

Yksityisten palvelujen riittävyys       

Yksityisten palvelujen laatu       

Kaupunkivastuu, ympäristöystävälli-
syys ja eettisyys       

Kaupunkimiljöö ja viihtyvyys       

Hallinto, päätöksenteon nopeus       

Kaupungin avoin toiminta ja ilmapiiri       

Johtaminen ja talous       

Kaupungin innovatiivisuus       

Lähiseudun kehittäminen       

Monipuoliset kulttuuripalvelut       
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Hyvät vapaa-
ajanviettomahdollisuudet       

Hyvät opiskelumahdollisuudet       

Kaupungin henkilöstön osaaminen ja 
ammattitaito       

Kaupunki tukee asukkaiden omaeh-
toista toimintaa       

Kaupungin asukkailla mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa       

Tiedottaminen       
 

16) Mitkä ovat Alajärven tärkeimmät vahvuudet? Valitkaa kolme tärkeintä 

1. Sijainti 

2. Hyvä kasvuympäristö lapsille 

3. Turvallinen asuinympäristö 

4. Sopiva koko 

5. Luonto 

6. Historia 

7. Palvelut 

8. Kulttuuri 

9. Teollisuus, yrityselämä 

10. Kansainvälisyys 

11. En osaa sanoa 
 

17) Mitkä ovat Alajärven kaupungin tärkeimmät kehityskohteet? Valitkaa 
kolme tärkeintä 

1. Koulut ja opiskelumahdollisuudet 

2. Vapaa-ajan palvelut 

3. Kaupunkimiljöö ja viihtyvyys 

4. Julkiset palvelut ja niiden kehittäminen 

5. Yksityiset palvelut ja niiden kehittäminen 

6. Yritystoiminta, elinkeinopolitiikka 

7. Kansainvälisyys 

8. Hallinto ja päätöksenteko 
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9. Julkisuuskuvan vahvistaminen 

10. En osaa sanoa 
 

 

Ajatelkaa mielikuvia Alajärven kaupungista. Miettikää kumpaa lähempänä 
vastauksenne on, esimerkiksi Alajärvi on viihtyisä asteikolla 1-5. 

18) Mitä mielikuvia Alajärven kaupunki herättää? 

 1  2  3  4  5   

Viihtyisä      Epäviihtyisä 

Turvallisuus      Turvattomuus 

Hyvinvointi      Pahoinvointi 

Kehittyvä      Ei kehittyvä 

Kiinnostava      Ei kiinnostava 

Aktiivinen      Ei aktiivinen 

Yhteistyökykyinen      Yhteistyökyvytön 
 

19) Muuta, mitä? 

 

20) Lisää tähän puhelinnumerosi arvontaa varten, voittajalle soitetaan ja 
pyydetään tarkempia yhteystietoja palkinnon postittamista varten. 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTANNE! 


