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Viestintäsuunnitelma
Vuosille 2022 - 2025

Jämijärven kunta

Johdanto
Jämijärven kunnan viestintäsuunnitelma on johdettu Jämijärven kunnan viestintäohjeista ja strategiasta. Vuosien 2022–2025 viestintäsuunnitelman keskeinen tavoite on luoda pohja kunnan yhtenäiselle, monipuoliselle, laadukkaalle ja aktiiviselle
viestinnälle. Kunnassa viestinnän haasteena on ollut yhtenäisen ilmeen ja viestinnän
koordinaation puuttuminen. Edellytykset hyvälle viestinnälle on silti olemassa, sillä
kunnalla on käytössä sosiaalisen median tilit, hiljattain uudistetut kotisivut, vakiintunut
säännöllisesti kuntalaisille postitse jaettava kuntatiedote sekä kattava av-laitteisto.
Viestintäsuunnitelman on tarkoitus olla viestintää ja sen tavoitteita ohjaava konkreettinen dokumentti, jota on helppo toteuttaa käytännön työssä. Työn tuloksia voi
myös peilata suunnitelman tavoitteisiin ja arvioida, missä on edistytty ja mihin tulisi kiinnittää huomiota. Viestintäsuunnitelmassa ei syvennytä julkishallintoa kohtaan
osoitettuihin juridisiin vaatimuksiin, vaan eri velvoittavia oikeuslähteitä ja kuntaviestinnän perusasioita läpikäydään kunnan viestintäohjeessa.
Jämijärven kunnan strategiassa painotetaan viestinnän merkitystä yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. Viestintäsuunnitelma toimii liitteenä Jämijärven kunnan strategialle ja pyrkii palvelemaan strategian toteutusta mahdollisimman tehokkaasti.
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Kohderyhmät ja viestinnän tavoitteet
Kuntalaiset

Jämijärvi-henki, tiedonvälitys, osallistuminen ja eri ryhmien
tarpeet.

Vaikuttajat ja media

Kunnan imago, tärkeät tapahtumat ja päätökset, palvelut.

Potentiaaliset uudet
asukkaat ja yritykset

Pienen kunnan mahdollisuudet, joustavuus ja henkilökohtainen palvelu. Maaseutuympäristö, mutta kohtuullinen
matka isompiin kaupunkeihin.

Kolmas sektori

Jämijärvi-henki, palveluiden kehittäminen ja vapaa-ajan
tekeminen.

Matkailijat ja Jämin
alueen toimijat

Alusta matkailuyritysten yhteistoiminnalle ja yhtenäiselle
markkinoinnille, matkailijoiden tavoittaminen ja viestiminen
kunnan mahdollisuuksista.

Kunnan työyhteisö

Jämijärvi-henki, yhteisöllinen työyhteisö, soudetaan samaan suuntaan
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Matkailijat ja Jämin alueen toimijat
ovat oleellinen osa kunnan elinvoimaa
ja tunnettuuden edistämistä. Kunta toimii Jämin kotisivujen ja Facebook-sivun
pääkäyttäjänä ja osallistuu sivustojen
päivittämiseen yhdessä alueen yrittäjien
kanssa.

Kunta julkisena organisaationa on avoin
ja aktiivinen viestijä. Jämijärven kunnan
profiiliin soveltuvia viestinnän kohderyhmiä ovat kuntalaiset eri ryhmineen,
vaikuttajat ja media, potentiaaliset uudet jämijärveläiset asukkaat ja yritykset, kolmas sektori, matkailijat ja Jämin
alueen toimijat ja kunnan työyhteisö.
Viestinnän tavoitteet vaihtelevat kohderyhmittäin ja on tärkeää, että jokaiselle
kohderyhmälle viestitään harkitusti parhaiten soveltuvalla tavalla.

Kunnan työyhteisön jokainen jäsen on
viestijä omassa työssään. Toisille tehtävä tuo enemmän viestinnällistä vastuuta ja toisille vähemmän, mutta lopulta
jokainen edustaa kuntaa tehtävissään.
Avoimella ja oikea-aikaisella viestinnällä
pystytään parantamaan työntekijöiden
yhteishenkeä ja sitoutumista työhön.

Kuntalaiset ovat keskeisin kunnan viestinnän kohderyhmä. Kunnan on julkisena
toimijana täytettävä juridiset velvoitteensa viestiä kuntalaisille, mutta viestintä luo samalla myös mahdollisuuden
parantaa kunnan me-henkeä, kuntalaisten aktiivisuutta sekä kunnasta välittyvää kuvaa.
Vaikuttajat ja media liittyvät niin ikään
oleellisesti kunnan juridisten velvoitteiden täyttämiseen viestinnän osalta, sillä
kunnan on tiedotettava päätöksistä ja
tapahtumista. Jos viestinnässä keskeisten vaikuttajien ja median suuntaan
onnistuu hyvin, on sillä positiivisia imagovaikutuksia. Vastaavasti negatiivisista
asioista hyvin viestittynä voidaan välttää potentiaalisia imagotappioita.
Potentiaalisten uusien asukkaiden ja
yritysten kohderyhmä vaatii yksityiskohtaisempaa ja harkittua lähestymistä,
varsinkin jos kunnan perusasiat viestinnän osalta ovat muuten kunnossa. Kunnan on tuotava rehellisesti esiin ominaisuuksiensa hyvät puolet ja lähestyttävä
mahdollisimman täsmällisesti potentiaalisia uusia asukkaita ja yrityksiä.
Kolmas sektori on kunnalle merkittävä
voimavara kuntalaisten hyvinvoinnin
ja vapaa-ajan rientojen tukemisessa.
Kunnan on tuettava kolmatta sektoria viestinnällisesti tarjoamalla kanavia
heidän tapahtumiensa mainostamiseen
esimerkiksi kuntatiedotteessa.
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Viestinnän toimenpiteet vuosille 2022-2025
Jämijärven kunnan viestinnän tavoitteita vuosina 2022–2025 ovat viestinnän laadun,
monipuolisuuden ja aktiivisuuden kehittäminen. Näitä kolmea teemaa sovelletaan
jokaisessa kunnan sisäisessä ja ulkoisessa viestintäkanavassa.
Laadukkaan viestinnän keskeinen elementti on viestinnän ajantasaisuus, yhdenmukaisuus ja moderni ilme. Tätä varten kunta laatii brändikirjan, johon on eritelty
viestinnässä tarvittavat keskeiset visuaaliset elementit. Laadukas viestintä on myös
kielellisesti eheää ja informatiivista.
Monipuolinen viestintä tarkoittaa viestimistä tarkoituksenmukaisissa kanavissa
viestintäkanavien edellyttämällä tavalla ja tyylillä. Kotisivuilta löytyy kattavasti tietoa,
mutta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tietoa voidaan tiivistää visuaaliseen muotoon.
Aktiivinen viestintä tarkoittaa viestinnän säännöllisyyttä, oikea-aikaisuutta ja myös
valmiutta kuunnella kuntalaisia. Aktiivisessa viestinnässä kunta on yhteydessä mediaan, on avoin ja aktivoi asukkaita esimerkiksi kyselyjen avulla.

Pienen ja lennokkaan kunnan brändikirja
Brändikirja kiteyttää visuaalisen ilmeen
ajanmukaiseksi ja tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Brändikirja yhdistelee värejä,
tekstiä, kuvia ja kunnan perusajatusta
luonto-, asukas-, historia-, yms. teemoineen. Alla on lueteltu kuntien brändikirjoihin sisältyviä elementtejä, joita
tarvitaan monipuolisen ja yhtenäisen
viestinnän tueksi.

Brändikirja julkaistaan viimeistään keväällä 2022, jonka jälkeen brändikirjan
ilmettä toistetaan kunnan viestinnässä.
Kunnan ulkoista viestintää toteuttavien
on noudatettava brändikirjan ohjeita ja
tarvittaessa kysyttävä ohjeita viestinnästä vastaavalta henkilöltä.

Brändikirjaan sisältyy seuraavat elementit
1) Kunnan vaakunan esittely ja lyhyt käyttöohje
2) Kunnan liikemerkin esittely ja laajat käyttöohjeet
3) Slogan ja tekstin käyttöohjeet
4) Typografia ja ohjeet fonttien käyttöön
5) Väripaletti ja ohjeet värien käyttöön
6) Piktogrammit ja ohjeet niiden käyttöön
7) Lisäksi optiona voidaan suunnitella oma kuosi ym.
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Sähköiset viestintäkanavat
Sähköinen viestintä tukeutuu kotisivuihin, sosiaaliseen mediaan ja audiovisuaaliseen
viestintään. Kotisivuille tekstit julkaistaan sellaisenaan jäsenneltynä ja sosiaalisen
median kuvajulkaisuissa kuvaan on hyvä kirjata asiasta riippuen tärkeimmät tiedot
(esimerkiksi tapahtuman nimi, paikka ja aika) ja itse tekstiosaan kaikki asiaan tai tapahtumaan liittyvät tiedot.
Audiovisuaalista viestintää hyödynnetään enenevissä määrin yhä monipuolisemmin
muun muassa tekemällä eri tapahtumista videokoosteita, kuvaamalla ajankohtaiskatsauksia ja luomalla yleisluontoisempia markkinointivideoita

Kotisivut - www.jamijarvi.fi
Kunnan kotisivut ovat viestinnän pääkanava, johon liikennettä ohjataan esimerkiksi
tiedotteista, kuulutuksista ja sosiaalisen median kanavista. Kotisivuilta löytyy kunnan
perustiedot ja sinne kootaan tietoa palveluista, päätöksenteosta, tapahtumista ja
muista kuntalaisten sekä ulkopuolisten tarvitsemista aiheista.
Kotisivut on päivitetty nykyiseen tekniseen ratkaisuun vuonna 2019 ja ulkoasua on uudistettu vuonna 2021. Kotisivujen ulkoasu on tällä hetkellä ajanmukainen, mutta kotisivut vaativat jotain käytettävyyden korjauksia ja hienosäätöä.
Vuosina 2022–2025
Kotisivut tarkastetaan esteettömyyden, luettavuuden ja asettelun näkökulmasta ja
niihin tehdään tarvittavia päivityksiä uuden visuaalisen ilmeen pohjalta. Varsinaisen kotisivu-uudistuksen tarvetta tarkastellaan erikseen.
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Facebook – @jamijarvenkunta
Facebook on säilyttänyt asemansa
yhteiskunnallisen keskustelun ja informaation kanavana. Kuntien omien virallisten sivujen lisäksi Facebookissa on
paljon aluekohtaisia vapaamuotoisia
ryhmiä ja puskaradioita, joissa käsitellään paikallisia asioita.
Jämijärven kunnan Facebook-sivulla
on julkaistu pääasiassa tapahtumiin ja
ajankohtaisiin asioihin liittyvää tietoa.
Julkaisuihin on reagoitu vaihtelevasti, mutta erityisesti kuvat ja positiiviset
uutiset herättävät huomiota. Julkaisuja
ei ole markkinoitu rahallisesti.
Vuosina 2022–2025
Facebook-sivun ilme päivitetään uuden brändin mukaiseksi. Sivulla julkaistaan
ajankohtaista tietoa kunnan ja alueen asioista. Kokeillaan videosisällön julkaisemista ja maksettua markkinointia.

Instagram – @jamijarvi.fi
Instagram on Facebookiin verrattuna visuaalisempi ja tarinallisempi sosiaalisen
median kanava. Instagramissa voidaan
jakaa informatiivisempaa sisältöä, mutta parhaiten se soveltuu mielikuvien
luomiselle ja visuaalisen sisällön tuottamiseen.
Instagramissa voidaan jakaa perinteisempiä kuvajulkaisuja sekä luoda tarinat-toiminnon avulla 24 tuntia tarina
-syötteessä säilyviä julkaisuja. Kunta on
julkaissut Instagramissa samaa sisältöä kuin Facebookissa ja käyttänyt tarinat-toimintoa viestin tehostamiseksi.
Vuosina 2022–2025
Instagramissa julkaistaan laadukkaita kuvia tai kuvasarjoja Jämijärven ajankohtaisiin asioihin ja tapahtumiin liittyen.
Kuvasarjojen ja tarinat-toiminnon avulla voidaan jakaa myös informatiivisempaa
sisältöä ja liittää julkaisuihin linkki kunnan kotisivuille lisätietoja varten.
Kokeillaan Instagramin muita toimintoja, kuten kyselyitä, keloja ja niin edelleen.
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YouTube - Jämijärven Kunta
Jämijärven kunnan YouTube-sivulla on
erilaisia markkinointi- ja tiedotustyyppisiä videoita. YouTube-sivua voidaan
hyödyntää kunnan videotuotannon
’’pankkina’’.
Vuosina 2022–2025
Päivitetään YouTube-kanavan sisältö
ja asetetaan kanavalle viestinnälliset
tavoitteet.

LinkedIn - Jämijärven kunta
Kunnalla on käytössä oma LinkedIn -sivu. Kuka vaan voi seurata sivua palvelussa ja
kuntaan työsuhteessa olevat henkilöt voivat merkitä sivun työnantajakseen palvelussa. Sivulla voidaan julkaista työpaikkailmoituksia.
Jämi-brändin kotisivut ja Facebook-sivu
Jämin aluetta varten on oma kotisivunsa www.jami.fi sekä Facebook-sivu.
Sivuille kootaan kaikki saatavilla oleva
oleellinen informaatio Jämin alueesta
ja palveluista.
Vuosina 2022–2025
Yrittäjien kanssa käydään säännöllistä
vuoropuhelua tietojen ajantasaisuudesta ja tulevista isommista tapahtumista.
Jämi.fi -verkkosivu toimii kunnan
suuntaan tietopakettina Jämin tapahtumista ja asioista. Kunta keskittää Jämiä koskevan liikenteen Jämin
verkko- ja Facebook-sivuille.

Jämin logo.
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Markkinointi ja julkaisut
Jämijärven kuntaa markkinoidaan ihmisten kuntana, jossa asukkaat saavat henkilökohtaista palvelua ja jossa on tilaa lennokkaillekin avauksille. Jämijärven kunnan
erikoisuus on Jämin alue, jota hyödynnetään matkailun, elinvoiman ja hyvinvoinnin
vaalimiseen. Ensisijaisesti Jämijärvi on kuitenkin ihmisten turvallinen koti.
Vuosina 2022–2025
Markkinointi yhdistetään tiiviisti kunnan viestintään siten, että kunta kokonaisuudessaan viestii houkuttelevasti. Viesti on rehellinen, moderni ja pienen kunnan etuihin luottava.

Audiovisuaalinen viestintä ja markkinointi
Jämijärven kunnalla on hyvät valmiudet
audiovisuaaliseen viestintään. Suorat
videot, tallenteet ja koosteet ovat arkipäivää ja esimerkiksi sosiaalisen median käyttäjät pysähtyvät katsomaan
liikkuvaa kuvaa.
Vuosina 2022–2025
Luodaan yksi tai useampi yleinen
markkinointivideo ja pyritään videoimaan ja striimaamaan tapahtumia
mahdollisimman kattavasti.
Harkittavia uusia viestintämuotoja
voisivat olla myös podcastit erilaisista paikallisista asioista hieman pintaa
syvemmältä. Podcastit voivat sisältää
keskustelua vaikkapa Jämijärven historiasta, identiteetistä, perinteistä yms.
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Markkinoinnissa käytettävä fyysinen
materiaali
Markkinoinnissa on perinteisesti tukeuduttu esitteisiin ja muuhun fyysiseen
materiaaliin. Markkinointi on osa viestintää ja viestin vaikuttavuutta kasvattaa sen kohdentaminen ja konkreettisiin
tavoitteisiin pyrkiminen.
Vuosina 2022–2025
Keskitytään markkinointimateriaalien hankinnoissa määrän sijasta laatuun. Pyritään löytämään uusia persoonallisia tapoja fyysiseen markkinointiin. Hyödynnetään kunnan brändiä ja visuaalista ilmettä aktiivisesti markkinointimateriaalissa ja
-tuotteissa.
Markkinointia voidaan kohdentaa esimerkiksi lähettämällä pois muuttaneille tyylikäs kirje, jossa vastaanottajalle kerrotaan viimeaikaisesta hyvästä kehityksestä
ja toivotetaan henkilökohtaisesti tervetulleeksi Jämijärvelle – joko lomailemaan tai
asumaan pysyvästi.

Kuntatiedote
Kuntatiedotteeseen on koostettu kunnan ja muiden paikallisten julkisten toimijoiden
ajankohtainen informaatio sekä yleishyödyllisten organisaatioiden tietoja. Lisäksi kuntatiedotteessa on harkinnanvaraisesti julkaistu esimerkiksi aloittavien yritysten mainoksia ja tiedotteita.
Vuosina 2022–2025
Kuntatiedote päivitetään kunnan visuaalisen ilmeen mukaiseksi ja kuntatiedotteen
luettavuutta kehitetään nykyisestä esteettömyyden parantamiseksi. Selvitetään
kuntatiedotteen tuottamista ulkoistettuna painotuotteena ja tiedotteen kustannusten kattamista esimerkiksi mainosmyynnillä (pois lukien yleishyödylliset yhteisöt)
ja voisiko tiedotteen sisältöä kehittää harventamalla ilmestymisväliä.
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Työpaikan sisäinen viestintä ja Jämijärvi työnantajana
Työpaikan sisäinen viestintä ja työnantajaimagon rakentaminen ovat tiivis osa kunnan arkea. Joskus sisäisen viestinnän merkitys hukkuu kiireiden keskelle. Siksi on
tärkeää erikseen korostaa, mitä kaikkea työpaikan sisäiseen viestintään ja miten päivittäisissä kunnan työasioissa voidaan parantaa kunnan imagoa työnantajana.

Sisäinen viestintä ja työpaikkaimago
Onnistunut sisäinen viestintä kasvattaa työyhteisön yhteishenkeä ja ehkäisee virheellisen tiedon leviämistä. Onnistuneessa viestinnässä tieto on helposti saatavilla, se on
selkeää ja sitä on riittävästi. Yleisen henkilöstöä koskevan informaation lisäksi sisäiseen viestintään lukeutuu päätöksentekoa ja työjärjestelyjä koskeva tieto.
Kunnan sisäistä viestintää johtaa kunnanjohtaja yhdessä talous- ja hallintopäällikön
kanssa ja viestintää koordinoivat talous- ja hallintopäällikkö yhdessä viestinnästä
vastaavan henkilön kanssa, jos sellainen on erikseen nimitetty. Toimialapäälliköiden ja
yksikön esimiesten vastuulla on omien työntekijöiden tiedottaminen ja säännöllisten
toimiala- ja yksikkökohtaisten kokousten pitäminen.
Vuosina 2022–2025
Kehitetään sisäistä viestintää ottamalla käyttöön kunnan työntekijöiden intra.

Intra
Intra on työyhteisön sähköinen alusta, johon kootaan työhön, työnantajaan ja yhteisöön liittyvä informaatio. Jämijärvellä on valmisteltu intran käyttöönottoa vuoden 2021
aikana.
Vuosina 2022–2025
Otetaan intra käyttöön pääasialliseksi työyhteisön viestintäkanavaksi ja kootaan
intraan tarvittava informaatio.
Intran sisältöä koordinoivat ja vastaavina toimittajina toimivat talous- ja hallintopäällikkö ja viestinnästä vastaava henkilö.
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Työpaikkailmoitukset ja rekrytoinnit
Rekrytoinnin ensisijainen tavoite on löytää avoinna olevaan tehtävään siihen parhaiten soveltuva työntekijä. Tämän lisäksi rekrytointiprosessi ilmoituksineen on erinomainen tilaisuus markkinoida kuntaa työnantajana ja asuinpaikkana.
Vuosina 2022–2025
Rekrytointeja hyödynnetään myös viestinnän näkökulmasta.
Te-palveluiden sivujen lisäksi avoinna olevista työpaikoista tiedotetaan kunnan
viestintäkanavissa. Tarvittaessa meneillään olevista hauista ja tehdyistä henkilövalinnoista laaditaan lehdistötiedotteita.
Panostetaan rekrytointiprosesseissa ja haastattelutilanteissa myös työnantajakuvan parantamiseen kertomalla hakijoille Jämijärven kunnasta ja tiedottamalla
hakijoita aktiivisesti prosessin aikana.

13

Mediaviestintä
Julkishallinnolta vaaditaan avoimuutta ja siksi aktiivinen yhteistyö tiedotusvälineiden
kanssa on lähtökohtaisesti tärkeää. Median kunnasta välittämä kuva vaikuttaa myös
kunnan imagoon. Median kanssa on hyvä toimia aloitteellisesti ja avoimesti, jotta
kunta pysyy esillä ja väärinkäsitykset vältetään.
Vuosina 2022–2025
Toimitetaan median edustajille viiveettä informatiivista ja laadukkaasti koostettua
tietoa. Käydään toimittajien kanssa taustakeskusteluja ajankohtaisista asioista,
tarjotaan haastatteluja, lähetetään valmiita tiedotteita ja juttuvinkkejä.
Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun rakentavassa hengessä. Tiedotetaan henkilökuntaa koskevat asiat medialle henkilökunnan informoimisen jälkeen.

Huomioitavia medioita
Jämijärven kunnan kannalta keskeisiä
ja alueella vaikuttavia medioita ovat
paikallis- ja maakuntalehdet UutisOiva,
Kankaanpään seutu, Satakunnan Kansa ja Aamulehti.
Muita viestimiä ovat Ylen Satakunnan
toimitus ja radiokanavat kuten Radio
SUN, Iskelmä Sastamala ja Iskelmä Satakunta.
UutisOivassa ja Kankaanpään seudussa
on hyvä tiedottaa erityisesti Jämijärvellä
paikallisesti vaikuttavista asioista. Kankaanpään seutu tekee myös uutiset ja
muut jutut Satakunnan kansaan.
Aamulehteen ja Yle Satakuntaan kannattaa laittaa juttuja merkittävistä positiivista tapahtumista ja siten pyrkiä
tavoittamaan laajempaa huomiota.
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Kyselyt ja palautteen kerääminen
Erilaiset kyselyt ovat hyvä väylä kerätä tietoa ja mielipiteitä kuntalaisilta tai kunnassa
vierailevilta ihmisiltä. Kyselyt voivat olla tiettyyn teemaan liittyviä kampanjanomaisesti kerättäviä kyselyjä, jatkuvasti vireillä olevia kyselyitä tai sosiaalisen median syötteissä esitettäviä pikakyselyitä. Parhaimmillaan kyselyt johtavat toimenpiteisiin tai
aiheuttavat keskustelua ajankohtaisista aiheista.
Vuosina 2022–2025
Toteutetaan säännöllisesti kyselyjä kuntalaisille ja ollaan avoimia palautteelle. Reagoidaan palautteeseen viipymättä, raportoidaan palautteen antajalle korjaavien
toimenpiteiden etenemisestä. Selitetään myös, jos jotain asiaa ei saada toteutetuksi palautteenantajan tahtomalla tavalla.
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