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TAISTELU NÄKYVYYDESTÄ

Julkishallinnon on löydettävä 
omat keinonsa profiloitumiseen 
jatkuvasti kasvavan informaatio-
ja merkitystulvan keskellä.
Voiko se onnistua?



KAUPUNKIVIESTINNÄN KAKSI LAJIA

 1. Kaupunki palveluorganisaationa: viestintä 
organisaation ja asukkaiden välillä

 2. Kaupunki turismi- ja investointikohteena: viestintää ja 
markkinointia kaupungin ulkopuolelle, yleensä 
ulkomaille



KAUPUNKIMARKKINOINTI



PERUSOLETTAMUS

Jos kaupunki on hyvä asuinpaikka 
kaupunkilaisille, se on hyvä 
ympäristö myös matkailijoille ja 
sijoittajille.
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In Helsinki, tourism is 
based on culture and 
lifestyle strengths



• The strength of Helsinki’s 
tourism sector is the 
broad diversity of 
nationalities visiting the 
Finnish capital. 

• Helsinki also has an even 
distribution between 
leisure travel and 
business travel 
(53%/47%)
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Accessibility



To ensure sustainable 
growth, it’s important that 
tourism reinforces the 
vitality of the entire city. 

Visitor services are based 
on digitalization.

Attraction of visitors is 
based on the service 
structure used by residents. 
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PALVELUORGANISAATION JA 
ASUKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ



HELSINKI: KAIKKI ALKOI
LUMISODASTA

 Joulukuussa 2010 Helsinkiin satoi parissa päivässä runsaasti
lunta

 Kaupunkilaiset tyytymättömiä kaupungin lumiosaamiseen

 Apulaiskaupunginjohtajalle yli 500 sähköpostipalautetta –
kaikkiin yksilöllinen vastaus

 Twitter-viestintä käyttöön

 2011-12 lumitilanne yhtä vaikea, mutta palautteita vain 
noin 100



KOMMUNIKAATION 
VALLANKUMOUS 1

Miltei jokaisella kansalaisella on 
taskussaan kaikki maailmassa julkaistu 
tieto

Tiedon monopoli on murtunut: 
julkishallinnon ja kansalaisten välinen 
kuilu on sulkeutunut



KOMMUNIKAATION 
VALLANKUMOUS 2

Kommunikaatio on vapautunut 
ennakkosensuurista

Miltei jokaisella kansalaisella on 
taskussaan tehokas 
joukkoviestintäväline

Jokainen voi olla oman mediansa 
vastaava päätoimittaja



DEMOKRATIAN 
TERÄVÄLLÄ REUNALLA

Demokratian perusta on kansalaisten ja 
julkishallinnon – niin valtion kuin kuntienkin –
välinen suhde

Kaikki hallinto saa oikeutuksensa kansalaisilta
Tiedon avoin ja sujuva kulku kansalaisilta 

hallintoon ja hallinnolta kansalaisille on 
toimivan yhteiskunnan perusedellytys



ORGANISAATIOVIESTINNÄN 
MUUTOS

• Organisaatioviestintä perinteisesti 
yksisuuntaista tiedottamista

• Kaksisuuntainen viestintä lähinnä 
yksilökohtaista palautteeseen vastaamista

• Nyt kyettävä toimimaan avoimen 
kommunikaation ja vuorovaikutuksen 
maailmassa- harjoitteluvaihe menossa



KANSALAISKESKUSTELU =
SOSIAALINEN MEDIA

”Kaikki” eivät ole mukana sosiaalisessa 
mediassa, mutta missä ”kaikki” sitten ovat 
mukana?

Organisaatiosi osallistuminen laajentaa 
sosiaalista mediaa ja tekee sen 
kiinnostavammaksi entistä useammalle



KAIKKI ORGANISAATIOT OVAT 
OSA LAAJEMPAA YHTEISÖÄ

Yhteiskunta- ja ihmiskuntavastuu noussut 
marginaalista väistämättömäksi osaksi 
organisaatioiden strategiaa

Yksilöiden, organisaatioiden, valtioiden 
keskinäisriippuvuus kasvaa

Globaalit ongelmat ratkaistaan 
paikallisesti – miten oma organisaationi
tähän vastaa?



MITEN TYLSÄ BYROSLAVIA VOI 
PROFILOITUA 
PROMOOTIOKULTTUURISSA?



CASE @RAKENNUSVIRASTO

 Perinteinen “ankeuttajavirasto” onnistui muuttamaan 
julkikuvansa Twitter-viestinnän avulla

 Vaikka Twitter-tilin hoitaja oli yksi henkilö, tili toimi
viraston nimellä – twiittaaja jäi anonyymiksi

 @rakennusvirasto profiloitui ironisena, joskus
näsäviisaana roolihahmona

 Huumori liikkui joskus harmaalla vyöhykkeellä
sopivaisuuden ja ärsyttävyyden välillä



HUUMORI ON VAIKEA LAJI – JA 
JULKISHALLINNOSSA VIELÄ VAIKEAMPI

Julkishallinnon ja julkisen palveluorganisaation 
pitää kyetä yhdistämään luotettavuus, 
tasapuolisuus ja byrokraattisuus 
persoonalliseen viestintään ja huumoriin

Tämä ei ole tehtävistä helpoimpia















KOHUT JA MAINETAPPIOT VÄLTETÄÄN 
OSALLISTUMALLA KESKUSTELUUN

 Osallistuminen sosiaaliseen mediaan on julkisen sektorin 
henki- tai ainakin tapaturmavakuutus

 Nettikohu syntyy muutamassa sekunnissa ja leviää 
kulovalkeana

 Julkisen sektorin perusasetus: julkishallinnolta voidaan 
odottaa millaisia järjettömyyksiä hyvänsä

 Organisaation ainoa tapa voittaa kohut on olla mukana 
keskustelussa siellä, missä sitä käydään



VUOROVAIKUTUS 
JA ”OIKEAT TYÖT”

”Koska sä oikein ehdit tehdä niitä sun oikeita 
töitä?”

Viestintä ja ”oikeat työt” ovat samaa prosessia
Vuorovaikutukseen voi älypuhelimen kautta 

osallistua mistä ja milloin tahansa



TÄÄLLÄ LISÄÄ.
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KYSYMYKSIÄ? 
KOMMENTTEJA?
VASTAVÄITTEITÄ?

pekka.sauri@helsinki.fi

Twitter: @pekkasauri


