
OSALLISTU 
OIKEESTI!



OSALLISTUVA ASUKAS
=

HYVINVOIVA ASUKAS
=

VETOVOIMAINEN KAUPUNKI
= 

ELINVOIMAINEN KAUPUNKI



Miksi hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen?

• Sote, mm. valinnanvapaus
• Sairastavuusindeksi ja vaikutus kuntatalouteen
• Yhteiskuntaan ja yksilöön vaikuttaminen
• Kaupunkilaisten hyvinvointi ja onnellisuus

• Yksilötason pahoinvointi
• Yksinäisyys, masennus, liikkumattomuus, työttömyys, jne…

• Kaupungin kilpailukyky ja vetovoima



Yleiset kuntien 
kohderyhmät ja 
hyvinvoinnin 
haasteet • Lapset ja nuoret

• Syrjäytyminen ja kiusaamisen ehkäisy, seksuaalinen häirintä
• Ylipaino, ravitsemus, liikkumattomuus
• Riittävä uni, peliriippuvuus

• Työikäiset aikuiset
• Työhyvinvointi, työvuosien pidentäminen, työttömyys
• Stressi ja masennus
• Verenpaine, 2. tyypin diabetes

• Ikäihmiset
• Yksinäisyys
• Alkoholin liikakäyttö
• Kaatumisen ehkäisy



OVATKO NÄMÄ MEIDÄN ONGELMIA?!



LAPSET JA NUORET

TYÖIKÄISET AIKUISET

IKÄIHMISET

 Syrjäytyminen ja kiusaamisen ehkäisy
 Seksuaalinen häirintä
 Ylipaino, ravitsemus, liikkumattomuus
 Riittävä uni, peliriippuvuus

 Työhyvinvointi, työvuosien pidentäminen
 Stressi ja masennus
 Verenpaine, 2. tyypin diabetes
 Työttömyys

 Yksinäisyys
 Alkoholin liikakäyttö
 Kaatumisen ehkäisy

KOULUT JA PÄIVÄKODIT

JULKISET PALVELUT

YKSITYISET PALVELUN 
TARJOAJAT

JÄRJESTÖT JA YHTEISÖT

PALVELUITA JO KÄYTTÄVÄT

Yksin ei ongelmaa 
tarvitse ratkaista!

KANSALAIS-
YHTEISKUNTA



Oma pesä kuntoon 
⇒ Kuntien hyvinvointipalvelut!



Mitä siis tehdään, että palvelumme 
tulevat ja pysyvät ASIAKKAILLEMME 

tuttuina?!

Kerrotaan niistä eli
MARKKINOIDAAN!!



Julkisen sektorin kirosanat?

VIESTINTÄ vs. MARKKINOINTI 
MYYMINEN ja ASIAKKAAT

OSALLISUUS ja KUMPPANUUS



1. Hyvinvoinnista elinvoimaan
Osallisuuden ja tiedon puute
Puolet kuntalaisista asuu yksin 
Pahin kilpailijamme on SOHVA

=>
• <3 WARKAUS 365
• Päättäjähaaste: puheenjohtajan punttitreenit
• Osallistu oikeesti! –asukastilaisuudet ja asukasraadit 



2. Demokratiavaje
Pieni äänestysprosentti
Kuntalaisten heikko luottamus päättäjiin ja virkamiehiin
Yhteyden, tiedon ja vuorovaikutuksen puute

=> 
• Päättäjät esiin: mm. Päättäjän päivä
• Osallistu oikeesti! -asukastilaisuudet
• Avoimen hallinnon käyttöönotto
• Kumppanuuspöydät: paikka- ja asiaperusteisia
• Idealeirit ja Warkaus Battlet



3. Talous ei kestä osattomuutta
Tiedon puute
Syrjäytyminen

=> 
• Avoinhallinto
• eBudjetti – kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu
• Osallistava budjetointi käytäntöön (työllisyyspalvelut ja nuoret)
• 100 hyvää tekoa varkautelaisten hyväksi



4. Tunnettuus ja tiedonkulku
Toimialojen sisäisen keskustelun puute
Varkauden nykytilannetta ja –palveluita ei tunneta
Vanhan teollisuuskaupungin maine ja paine

=> 
• VIESTINTÄVERKOT: Käytännössä tiedotusvastuu kuuluu sille, joka tietää asiasta eniten 

jokainen kaupungin työntekijä on tiedottaja omaan työhönsä liittyvissä asioissa.
• Kumppanuuspöydät
• Kehittäjätyypit lauteilla 
• Työnantajamielikuvan parantaminen
• Live streamit
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Kanava Tavoite Kohderyhmä Sisältö
Varkaus.fi • Tiedonvälitys

• Vetovoiman kasvu
• Kuntalaiset
• Media
• Sidosryhmät

• Kaupungin palvelut
• Toiminnan muutokset
• Päätösten uutisointi
• Tapahtumat 

Intranet • Tiedonvälitys
• Yhteisöllisyys
• Varkaus-brändi

• Kaupungin työntekijät
• Konserniyhtiöiden työntekijät

• Työyhteisön uutiset
• Henkilöstön työn tueksi  koottu tietopankki
• Keskustelu

Twitter • Tiedonvälitys
• Keskustelu
• Vuorovaikutus

• Media
• Kuntalaiset
• Varkaudesta kiinnostuneet

• Uutiskärjet ja ajankohtaiset asiat 
• Vaikuttamisen mahdollisuudet

Facebook • Aktivointi ja vuorovaikutus
• Tiedonvälitys
• Kuntalaisten sitouttaminen
• Kaupungin markkinointi 
• Tunnelman luominen

• Kuntalaiset
• Varkaudesta kiinnostuneet
• Tulevat kuntalaiset

• Valokuvat, videot
• Ajankohtaista/ajatonta/ajassa elämistä
• Asiat, ilmiöt, tunnelmat

Instagram • Mielikuvien luominen
• Aktivointi

• Varkaudesta kiinnostuneet 
• Nuoret

• Ajattomat ja ajankohtaiset kuvat 
• Ilmiöt ja tunnelmat

LinkedIn • Verkostoituminen
• Rekrytointi
• Mielikuvien luominen (työnantajamielikuva)

• Tulevat Varkauden kaupunkikonsernin 
työntekijät 

• Varkaudesta kiinnostuneet 
• Sidosryhmät

• Kaupungin ja tytäryhtiöiden työpaikat

Youtube, Vimeo • Kaupungin markkinointi
• Aineistojen parempi löydettävyys

• Kuntalaiset
• Varkaudesta kiinnostuneet

• Videot
• Asiat, ilmiöt, tunnelmat

Info-TV:t ja 
LED-taulut

• Tiedonvälitys ja markkinointi • Koululaiset (info-tv:t)
• Varkautelaiset
• Matkailijat

• Tapahtumat
• Hyvinvointi

Blogit • Näkökulmat
• Vuorovaikutus
• Kaupungin markkinointi

• Kuntalaiset
• Varkaudesta kiinnostuneet

• Tarinat
• Nostot ajankohtaisista asioista
• Suunnitelmat / taustat
• Asiat, ilmiöt, tunnelma
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TOP 5 Varkauden hyvät käytännöt

• Asukkaiden ja päättäjien kohtaamiset: http://www.varkaus.fi/warkaus-365-p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4j%C3%A4haaste

• Strategian jalkautusta, ideoiden keräämistä, aitoja kohtaamisia: 
https://dreambroker.com/channel/n2yssctn/ii7ww9jk

• Henkilöstö palveluita kehittämään: http://www.varkaus.fi/100-tekoa-varkautelaisten-hyv%C3%A4ksi

• Joukkojen yhdistäminen kaupungin hyväksi: https://www.youtube.com/watch?v=HDDtMy8EdIY&list=PLr74Hv8YMM-
NvETvRVvxMK7D46aXpuakm

• Kaupungin budjetti avattu kuntalaisille: http://www.ebudjetti.fi/varkaus/tapahtuma-avustushaku

http://www.varkaus.fi/warkaus-365-p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4j%C3%A4haaste
https://dreambroker.com/channel/n2yssctn/ii7ww9jk
http://www.varkaus.fi/100-tekoa-varkautelaisten-hyv%C3%A4ksi
https://www.youtube.com/watch?v=HDDtMy8EdIY&list=PLr74Hv8YMM-NvETvRVvxMK7D46aXpuakm
http://www.ebudjetti.fi/varkaus/tapahtuma-avustushaku


Warkaus: 
Middle of nowhere, but still there!



MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
& 

OSALLISUUS JA KUMPPANUUS
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KOKEMUSVUOSIA 72
MARKKINOINTIA 30 VUOTTA 
VIESTINTÄÄ 52 VUOTTA 

OSALLISUUTTA 8 VUOTTA 

Journalismia 22 vuotta 

Päätoimittajuutta 10 vuotta

Lehden tuottamista 16 vuotta

Tiedotteita  1120 kpl

Uudistettuja verkkosivuja 5 kpl

Koodausta 10 vuotta

Mediamix-osaamista 72 vuotta

B2B-markkinointia 29 vuotta 

B2C-markkinointia 16 vuotta

Kuntamarkkinointia 14 vuotta

Projektinjohtoa 20 vuotta

Graafista suunnittelua 29 vuotta  

Kehittämistä ja innovointia 72 vuotta

Tapahtumatuotantoa 54 vuotta

Audiovisuaalista suunnittelua 
ja tuotantoa 9 vuotta

Esiintymiskokemusta 32 vuotta 

Opetusta ja koulutusta 31 vuotta

Verkostot 2700 hlöä 

Lemmikkejä 330 kpl

Työmatkakilometrejä 71.100 km/vuosi

Kokonaispituus 6 m 80 cm

Naurun määrä työviikossa 68 l

Insinöörejä 2 kpl

Palkintoja 12 kpl

Kansainväliset läpimenot 2 kpl



anastus puhallusnäpistyss

anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistys anastus puhallus ryöstö rötös

anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistysryöstö rötös kähvellys näpistys
anastus puhallus ryöstö rötös kähvellyspuhallus ryöstö rötös kähvellys näpistys

anastus puhallus ryöst

anastus puhallus ryöstö rötös kähvelltus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistys
anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistllus ryöstö rötös kähvellys näpistys

anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistys anastus puhallus ryöstönäpistys
anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistys anastus puhallushvellys näpistys

anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistys anastuskähvellys näpistysrötös

anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistyskähvellys näpistys anastus puhal
anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistystö rötös kähvellys näpistys anast

anastus puhallus ryöanastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistysllys näpistys
anastus puhallus ryöstö rötöanastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistysstys

anastus puhallus ryöstö rötös kähvellys näpistysös kähvellys näpistys anastus puh

puhallus ryöstö rötösanastus puhallus ryöstötys
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