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Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry:n toimintakertomus 2018 
 
 
Yleistä  
 
Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry on vapaaehtoistoimintaan perustuva yleishyödyllinen yhteisö, jonka 
tavoitteena on vahvistaa jäsentensä ammatti-identiteettiä, kehittää heidän osaamistaan ja lisätä 
heidän ammatillista arvostustaan. Tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen perustuvan 
verkostoyhteistyön sekä siihen perustuvien aloitteiden ja kannanottojen toivotaan parantavan samalla 
julkisen viestinnän laatua yleisemminkin.  
 
JAT järjestää jäsenilleen ammatillisia valmiuksia kehittävää ja verkostoitumismahdollisuuksia 
tarjoavaa toimintaa ja tuo tarvittaessa esiin näkemyksiään julkisen viestinnän asioista. JAT tutkituttaa 
lisäksi säännöllisesti viestijöiden ammattikunnan ja viestintäalan kehitystä yhteistyössä muiden 
viestintäjärjestöjen kanssa.  
 
JAT on aktiivinen ja vetovoimainen verkosto, joka yhdistää julkisen alan viestijät kautta maan. 
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä valtion ja kuntien sekä niiden omistamien tai hallitsemien 
yhteisöjen ja yhtiöiden sekä muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen, seurakuntien ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen viestintää joko pää- tai sivutoimisesti hoitavat henkilöt. 
 
Toimintaa kehitetään koko ajan jäsenistön eduksi ja heidän toiveidensa mukaisesti. Jäsenistölle 
järjestetään joko kokonaan maksuttomia tai hyvin edullisia koulutus- ja virkistystilaisuuksia ja 
tutustumisvierailuja. Tilaisuuksien aiheina ja vierailujen kohteina ovat julkisen viestinnän kehittämisen 
näkökulmasta kulloinkin ajankohtaiset teemat ja organisaatiot. Toiminnan painopiste on kotimaassa. 
Muiden maiden julkiseen viestintään tutustutaan pääsääntöisesti kerran vuodessa tehtävillä 
ulkomaille suuntautuvilla opintomatkoilla. 
 
JAT haluaa olla helposti lähestyttävä ja jäsentensä arvostama yhteisö, joka on tunnettu laajemminkin 
viestijöiden keskuudessa. Jäsenistölle toiminnasta viestitään säännöllisesti lähetettävissä sähköisissä 
uutiskirjeissä. Verkkosivuilla (jat.fi) ja sosiaalisessa mediassa myös laajempi yleisö voi seurata JAT:n 
toimintaa.  
 
Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 vahvistettiin 15.3.2018 vuosikokouksessa.  
 
Vuoden 2018 toiminnan tavoitteet: 
 

• JAT:n verkkosivujen (www.jat.fi) uudistaminen.  
 
• Jäsenistön ammatillisia valmiuksia, verkostoitumismahdollisuuksia ja virkistystä 
tarjoavien vierailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen säännöllisesti läpi vuoden.  
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Ammatillisia sisältöjä ovat mm. visuaalinen viestintä, saavutettavuus, tietosuoja ja 
hallinnolliset uudistukset julkisella sektorilla, kuten maakunta- ja sote-uudistus. 
 
• Jäsentilaisuuksiin tarjotaan etäosallistumismahdollisuus aina kun mahdollista.  
 
• Ulkomaan opintomatkan toteuttaminen, mikäli matkalle saadaan tarpeeksi lähtijöitä.  

 
• JAT:n tunnettuuden lisääminen ja uusien jäsenien houkutteleminen mukaan toimintaan 
erityisesti some-viestintää lisäämällä. 
 
• Viestintäalan toimijoiden yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen erityisesti 
alueyhteistyön ja koulutuksen saralla. 

 
Tavoitteita oli ryhdytty toteuttamaan jo alkuvuodesta. Ennen vuosikokousta jäsenille järjestettiin 
tammikuussa tutustuminen Näkövammaisten liiton Iiris-keskukseen. Vierailun teemana oli palveluiden 
saavutettavuus. Helmikuussa järjestetyllä vierailulla Helsingin pelastuskouluun kuultiin 
viranomaisyhteistyöstä kriisiviestinnässä.  
 
Perinteisissä Tammibileissä illastettiin yhdessä ja päästiin verkostoitumaan ja tutustumaan Sibelius 
Akatemian opiskelijoiden sävellystyöhön The Future of Jazz -konsertissa Musiikkitalossa.  
 
Toimintasuunnitelman tavoitteista saavutettiin vuoden mittaan valtaosa. Vuoden aikana järjestettiin 
maaliskuun perinteisten Viestintäpäivien lisäksi 10 muuta jäsentilaisuutta sekä opintomatka Viroon. 
Jäsenvierailuilla ja tapahtumissa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan avaamaan 
etäosallistumismahdollisuus. Monessa tapahtumassa osallistujien määrä oli rajoitettu (tilanpuute tai 
muu syy) ja etäosallistuminen toi vierailuun lisää osallistujia.  
 
Ammatillista ja ajankohtaista sote-asiaa käsiteltiin huhtikuussa vierailulla valtiovarainministeriöön. 
Samassa yhteydessä luovutettiin JAT:n ansiomerkki alivaltiosihteeri Päivi Nergille. Ansiomerkki 
myönnettiin merkittävästä työstä avoimen viestinnän eteen. Nerg on puhunut toistuvasti eri 
yhteyksissä avoimen viestinnän tärkeydestä erityisesti muutostilanteissa.  
 
Viestinnällisesti vuoden merkittävin ponnistus oli uusien verkkosivujen julkaisu ja käyttöönotto. Uuden 
järjestelmän opettelu oli hallitukselle iso työ, mutta uudistus toi yhdistyksen visuaalisen ilmeen ja 
verkkosivut nykyhetkeen. Viestintää somekanavissa tehtiin aktiivisesti Twitterissä ja Facebook-
ryhmässä ja toimintaan saatiin joka kuukausi mukaan uusia jäseniä. Moni liittyi jäseneksi kollegan 
suosituksesta.  
  

Jäsenistö 
 
JAT:n jäsenmäärä pysyi vuonna 2018 käytännössä ennallaan. Vuoden alussa jäseniä oli 408 ja 
vuoden lopussa 407. Näistä kunniajäseniä on 6 henkilöä.  
 
Vuoden aikana JAT:iin liittyi 39 ja JAT:sta erosi 33 jäsentä. Erojen syynä oli useimmiten joko 
eläkkeelle jääminen, työpaikan vaihtuminen yksityiselle sektorille tai yksinkertaisesti ajan puute. 
Lisäksi erotettiin 7 jäsentä, jotka jättivät kahtena vuonna peräkkäin jäsenmaksunsa maksamatta. 
 
Vaikka jäsenmaksu on varsin kohtuullinen, maksuja jää vuosittain rästiin. Toisen muistutuslaskun 
yhteydessä maksun unohtaneita heräteltiin maksamiseen puheenjohtajan vetoavalla viestillä.  
 
Jäsenistä 46% työskentelee valtiolla, 42 % kunnissa ja loput 12 % oppilaitoksissa, seurakunnissa, 
järjestöissä ja tarkemmin määrittelemättömillä tahoilla.  
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Vuosikokous  
 
Viestintäpäivien yhteydessä 15.3. pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 19 jäsentä. Kokouksessa 
käytiin läpi vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus ja myönnettiin 
hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018 hyväksyttiin 
hallituksen esitysten mukaisina.  
 
Jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen hallituksen ehdottama 35 euroa. 
 
Vuosikokouksessa esiteltiin vuonna 2017 toteutettu viestintäammattilaisten kysely ja sen keskeiset 
lopputulokset. Esittelyosuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.  
 

Hallituksen kokoonpano ja toiminta 

 
Kaudella 2017–2019 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Hyvinkään kaupungin (nyk. 
Vakuutuskeskuksen) viestintäjohtaja Sari-Leena Lund. Hallituksen jäseniä ovat olleet:   
 
Varsinaiset jäsenet: 
Heli Alanko, erikoisasiantuntija, Kela  
Salli Hakala, viestinnän tutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto  
Tiina Hakala, viestintäasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY  
Minna Hakkarainen, tiedottaja, Jyväskylän kaupunki  
Anna-Leea Hyry, viestintäpäällikkö, Tampereen kaupunki  
Päivi Kari, viestintäasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö (rahastonhoitaja) 
Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö, Espoon kaupunki  
Mirkka Ruohonen, tiedottaja, Lahden kaupunki (hallituksen sihteeri) 
Helena Torkko, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö  
Hannu Waher, viestintäsuunnittelija, Turun kaupunki  
 
Varajäsenet: 
Heidi Blomqvist, viestinnän asiantuntija, Kela  
Eeva Penttilä, viestintäasiantuntija, Valtiokonttori (varapuheenjohtaja) 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja piti lisäksi tammikuussa ja toukokuussa 
sähköpostikokoukset. Varsinaisia kokouksia pidettiin seuraavasti: 16.1. Valtiokonttori, 14.2. Helsingin 
yliopisto, 7.3. Kaisa-kirjasto, 12.4. Lahden kaupungintalo, 12.6. Ravintola Bronda, 16.8. HSY, 12.9. 
Valtiokonttori, 17.10. Vakuutuskeskus, 14.11. Vakuutuskeskus ja 11.12. Ravintola Muru.  
 
Hallitus virkistäytyi ja verkostoitui sinfoniakonsertissa 12.4. kokouksen yhteydessä. 
 

Jäsentoiminta 
 
Vuoden mittaan järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä lähes 400 jäsentä: 
 
24.1. Näkövammaisten liitto, Iiris-keskus: palveluiden saavutettavuus (10 osallistujaa) 
30.1. Tammibileet Musiikkitalossa (47 osallistujaa)  
8.2. Viranomaisyhteistyö kriisiviestinnässä, Helsingin pelastuskoulu (13 osallistujaa) 
15.-16.3. Viestintäpäivät Helsingissä (72 osallistujaa)  
11.4. Viestintä avainasemassa maakunta- ja soteuudistuksessa (30 osallistujaa, etänä 5) 
24.4. Vierailu ulkoministeriön viestintään (13 osallistujaa) 
30.5. Vierailu Säteilyturvakeskuksen (STUK) viestintään (20 osallistujaa) 
3.9. Vierailu valtion yhteisölliseen työtilaan Sesamiin (14 osallistujaa)  
13.9. Vuorovaikutteisen työyhteisöviestinnän iltapäivä Kelassa (19 osallistujaa) 
10.10. Vierailu Valtiokonttorin D9-digitiimi (20 osallistujaa, 20 etäyhteydellä) 
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23.10. ja 31.10. Miten viestiä tehokkaasti koko Suomelle? Vero-vierailut yhteistyössä Viestin ja ProComin 

kanssa (yhteensä useita kymmeniä osallistujia) 

7.-10.11. Opintomatka Viroon (16 osallistujaa)  
14.12. Vierailu Valtioneuvoston sisäinen viestintä (25 osallistujaa) 
 

• JAT 25-vuotta -juhlavuoden Viestintäpäivät vietettiin Helsingissä 15.-16.3.2018 teemalla 
Näkyvästi julkinen. Ensimmäinen päivä pidettiin viestinpäiviä isännöivän Helsingin yliopiston 
auditoriossa otsikolla PR:n uudet muodot. Iltajuhlaa varten saatiin käyttöön Helsingin 
kaupungintalon upea juhlasali. Illallista juhlistivat baritoni Markus Nieminen ja lauluyhtye Kitkerät 
neitsyet. Toinen päivä pidettiin sitä isännöivän Helsingin kaupungin kaupungintalon auditoriossa 
otsikolla Digitaalisesti läsnä. 

 

• Vierailulla Senaatin Sesam-työtilaan päästiin tutustumaan valtionhallinnon uudenlaiseen 
kokeilutyöympäristöön. Visiona on, että valtionhallinnon työntekijät (sesamilaiset) voivat 
tulevaisuudessa työskennellä missä tahansa valtion toimipaikassa.  

 

• Kelan sidosryhmilleen järjestämään Vuorovaikutteiseen työyhteisöviestinnän iltapäivään mahtui 
mukaan myös 20 hengen kiintiö jattilaisia. Myös etäosallistumisen mahdollistaneessa 
tapahtumassa kuultiin työyhteisöviestinnästä työkulttuurin muutoksen tukijana. Lisäksi osallistujat 
saivat keskustella pienryhmissä Kelan verkkopalvelussa lähetettävien viestien kehittämisestä, 
kohdeyleisöjen tavoittamisesta sosiaalisessa mediassa sekä kritiikkiä herättävien muutosten 
ennakoinnista Kelassa. – JAT:n toimintaa esiteltiin samana päivänä (13.9.) lyhyesti myös 
Kuntamarkkinoiden yhteydessä järjestetyssä kuntaviestijöiden tapaamisessa. 

 

• Ulkomaan opintomatka suuntautui Viron 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Tarttoon ja Tallinnaan. 
Ohjelmaan sisältyivät vierailut Tarton yliopistolle, Tarton kaupungille, ERR:ään (eli paikallisen 
Ylen) Tarton toimitukseen, Viron uuteen Kansallismuseoon sekä pääministerin kansliaan. 
Vierailujen teemoina olivat mm. informaatiovaikuttaminen ja venäjänkielisen vähemmistön 
huomioon ottaminen viestinnässä. Ohjelmaan kuuluivat myös tutustumiset Viru-hotellissa 
sijaitsevaan KGB-museoon ja uuteen kommunismin uhrien muistomerkkiin Maarjamäessä. 
 

Jäsenviestintä ja ulkoinen viestintä 
 
Jäsenviestinnän tärkeimmät kanavat ovat uutiskirje, somekanavat ja uudet verkkosivut.  
 
Uutiskirjeessä jäsenille kerrotaan jäsentapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Vuonna 2018 
kirjeitä lähetettiin 22. Uutiskirjeissä kerrottiin erityisesti tapahtumista, painottuen viestintäpäivien 
markkinointiin, opintomatkaan ja muihin jäsentapahtumiin.  
 
JAT:n Twitter-tilin (@JAT_ry) käyttö oli aktiivista ja tilin seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana yli 
sadalla seuraajalla.   
 
JAT:n Facebook-ryhmässä on noin 370 jäsentä. Ryhmässä postaukset tehdään jokaisen 
henkilökohtaisella profiililla, mikä lisää kanavan vuorovaikutteisuutta ja yhdistyksen 
verkostomaisuutta. Hallituslaisten lisäksi myös jäsenet kirjoittavat kanavalla. Ryhmän jäsenmäärä 
kasvoi vuoden aikana noin 40 henkilöllä.  
 
Uudet verkkosivut julkaistiin tammikuussa. Hallituslaiset ovat julkaisseet sivuilla tapahtumatiedot, 
VENin kannanoton ja uutisia yhdistyksen toiminnasta. Uutinen ansiomerkin myöntämisestä levisi 
myös laajemmin JAT-kanavien ulkopuolelle.  
 
Yhteistyö muiden viestintäjärjestöjen kanssa  
 
Viestintäjärjestöjen yhteistyöhön JAT osallistui sekä tapahtumien että VEN-toiminnan puitteissa.  
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Viestin ja ProComin kanssa järjestettiin yhteistyönä kaksi jäsentapahtumaa. Tapahtumat järjestettiin 
lokakuussa Helsingissä ja Tampereella ja teemana oli Verohallinnon uusi OmaVero-palvelu ja 
tehokas viestintä koko Suomelle.   
 
Loppuvuodesta hallitus ryhtyi käsittelemään ProComin ehdotusta ja esitystä yhteistyön 
syventämisestä. Hallitus totesi, että yhdistymispyynnöt muiden viestintäjärjestöjen kanssa on otettava 
harkintaan ja keskustelu jatkuu vuoden 2019 aikana. Jäsenistö pyritään saamaan keskusteluun 
mukaan vuosikokouksen yhteydessä.  
 
JAT:n edustajana VEN:ssä toimii hallituksen jäsen Anna-Leea Hyry ja hänen varahenkilönä 
puheenjohtaja Sari-Leena Lund. VEN:in puheenjohtajaksi valittiin vuonna 2018 Henrik Rydenfelt ja 
varapuheenjohtajaksi Janne Laukkanen. Edelliselle puheenjohtajalle Elisa Juholinille järjestettiin 
läksiäiset, joihin myös JAT:n edustaja osallistui.  
 
VEN julkaisi vuoden aikana kannanoton, johon myös JAT on osaltaan sitoutunut. Kannanotto koski 
maksettuja sisältöjä ja sisältöjen tilaajan selkeää esille tuomista.  
 

Talous  
 
JAT:n järjestämät vierailut ja muut tapahtumat ovat yleensä osallistujille ilmaisia. Vain osasta 
tapahtumia – kuten Tammibileistä – peritään pieni osallistumismaksu kulujen kattamiseksi ja viime 
hetken peruutusten ehkäisemiseksi. Viestintäpäivät, koulutukset ja ulkomaan opintomatka pyritään 
järjestämään niin lähelle omakustannushintaa kuin mahdollista.  
 
Jäsenmaksuja kertyi yhteensä 13 370 euroa ja varsinaisen jäsentoiminnan alijäämä oli 9 560 euroa.  
Ylijäämää jäi siten 3 810 euroa. Vuoden 2018 budjetissa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 300 euroa.  
 
JAT:n pankkitilin saldo oli vuoden lopussa 29 479,19 euroa, eikä yhdistyksellä ole lähiaikoina tiedossa 
suuria maksuvelvoitteita, joten taloudellista tilannetta voidaan pitää hyvänä. 
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