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Visuaalinen kommunikaatio toimii itsenäisesti viestinnän välineenä, jota 

teksti tukee. Kuvat vahvistavat kielellistä viestiä ja yhdessä teksti ja kuva 

toimivat vahvoina tiedon välittäjinä. Visuaalinen viesti auttaa lukijaa 

ymmärtämään monimutkaisia asioita yhdellä silmäyksellä: se tiivistää 

tietoa, houkuttelee lukijaa puoleensa ja tarjoaa lukuelämyksen. 

Elina Heikkilä (2013) 



Sosiaalinen media kannustaa viestimään tavalla, joka on 

henkilökohtaista, reaktiivista ja visuaalista. Näin se luo 

yleisölle mahdollisuuksia samaistua ja kokea yhdessä. 

Aleksi Knuutila (2019)



 Viestimällä välitetään tietoa

 Viestimällä luodaan ja vahvistetaan yhteisöjä

 Viestimällä kunnioitetaan kuntalaisten arkea ja juhlaa

 Viestimällä ymmärretään paremmin suuria kokonaisuuksia

 Viestimällä tehdään kuntapalvelut näkyviksi

 Viestimällä kerrotaan mikä tekee meistä erityisiä



Tiedonvälitystä kuntalaisille



Näytetään kuntalaisten juhlaa



Näytetään kuntalaisten arkea



Seurataan kuntalaisten rahoittamia projekteja



Näytetään kuntalaisten eteen tehtyä hyvää työtä



Kerrotaan se, miksi oma kunta on erityinen 
paikka elää ja asua



HENKILÖSTÖN 
ITSEOHJAUTUVUUS

JA VIESTINTÄ PALVELUIDEN 
VAUHDITTAJANA

Palveluvastaava Miia Reijomaa

Hämeenkyrön kunta, Vammaispalvelut
https://youtu.be/j1R70fTHV64

https://youtu.be/j1R70fTHV64


PALVELUTUOTEKEHITTÄJÄT

• Kolme palvelutuotekehittäjäkoulutusta vuodesta 2015 alkaen.                            

90 valmistunutta tuotekehittäjää.

• Koulutuksiin sisältyi laaja digitaalisuuden ja somen hyötykäyttö 

omassa palvelutoiminnassa.

• Henkilöstön osaamista lähdettiin esittelemään hyvän työelämän 

messuilla vuonna 2015.

• Paremman työelämän messut vuonna 2016.



LAITTEET MAHDOLLISTAJINA

• Tablettien hankintaa laajennettiin henkilöstölle 2015 alkaen.

• Digitaaliset laitteet otettiin osaksi asiakastyötä.

• Kehitysvammaisten päivätoimintaan Yeti-tablet vuonna 2017. 

• Oman työn kehittämistä näkyväksi somessa eri palvelualueilla.

• Henkilöstöä osallistava kehittäminen nimettiin viestinnässä fiksuksi 

kuntatyöksi #fiksukuntatyö.



SOSIAALINEN MEDIA, 
VIESTINTÄÄ KUNTALAISILLE

• Somen käyttöön luotiin 

käyttäytymistä ohjaava 

nettietiketti.

• Tarkennettiin sosiaalisen median 

ohjeella 2015, huomioiden 

tietoturva.

• Kunnan eri sometoiminnot esitellään 
kunnan nettisivuilla.

• Kunnalla on tilit Facebookissa, 
Twitterissä ja Youtubessa
(Hämeenkyrö-tv).

• Palveluyksiköillä on lisäksi omia tilejä 
Facebookissa, Instagramissa ja 
Pinterestissä.

• Lisäksi on blogeja esim. 
henkilöstökehittämisellä ja 
päivätoiminalla.



SOSIAALINEN MEDIA 
VAMMAISPALVELUISSA

• Asumisyksiköillä (Jaakonkoti ja 

Tunturin ryhmäkoti) on omat 

Facebook-sivut.

• Pähkinäpolun päivätoiminta on 

Facebookissa ja Instagramissa.

• Esimies twiittaa fiksusta kuntatyöstä.

• Toiminnan avoimuus.

• Viestintä asiakkaiden läheisille.

• Viestintä alan opiskelijoille.

• Viestintä työnhakijoille.

• Välineinä ensisijaisesti valokuvat ja 
videot.



SOSIAALINEN MEDIA ERI 
PALVELUALUEILLA

• TERVEYSKESKUKSEN DIALYYSI 

• PALVELUASUMINEN

• PÄIVÄTOIMINTA

• TYÖTOIMINTA

• SIVISTYSPALVELUT

• ELÄMÄNLAATUPALVELUT

• ELINKEINOTOIMI

• KOULUTERVEYDENHOITO #SUOMENPARASKOULUTERKKA

• KUNNANJOHTAJA TWITTERIN, LINKEDIN:IN, INSTAGRAMIN JA FACEBOOKIN KÄYTTÄJÄ



KIITOS!



Hyvinvointia viestinnästä

tiedottaja Pilvi Kallio-Meriläinen

hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen 



Miten kuntamme viestii

• Periaatteet ja 
lähtökohdat: 
vuorovaikutteisuus, 
tasapuolisuus

• Viestintäsuunnitelma

• Miten käytännössä 
toteutuu? Hyvin- vai 
pahoinvointia 
viestinnällä?



Viestinnän keissit

• HollolaNyt -
mobiiliyhteisö

• Valtuustotwiittaus –
päätökset tosi tiiviisti.

• Sisäinen viestintä –
laita ne itse 
viestimään.

• Uudet sovellukset –
helpottaa vai 
häiritsee?



Hyvinvointiviestintää

• Hyvinvointityön 
tekeminen näkyväksi

• Esim. kunnan 
hyvinvointiohjelma-video

• Tiedon kerääminen 
erilaisin kyselyin ja 
tuloksien analysointi ja 
niistä tiedottaminen

• Monikanavainen viestintä 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ojq_pV92sso


Kysymyksiä?


