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Hallinto  
JATin sääntömääräisessä vuosikokouksessa 12.3.2020 valittiin hallituksen jäsenet eroavien tilalle 
sekä toiminnantarkastajat kaudelle 2020–2021.  

Hallitus 12.3.2020 alkaen:  

Hallituksen puheenjohtaja  
Salli Hakala (2019-2021) 

Varsinaiset jäsenet  
Teuvo Arolainen (2020-2021) 
Tiina Hakala (2019-2021) 
Maisa Hopeakunnas (2019-2021) 
Aino-Marja Kontio (2019-2021) 
Erja Lohikoski (2019-2021) 
Sari-Leena Lund (2019-2021) 
Mirkka Ruohonen (2019-2021) 
Ilse Skog (2020-2021) 
Helena Torkko (2019-2021, erosi 15.1.2021) 
Laura Walden (2020-2021) 

Varajäsenet  
Anna- Leea Hyry (2019-2021) 
Päivi Kari (2019-2021, erosi 15.1.2021) 

Toiminnantarkastajat  
Hannele Inkinen  
Erja Saraste  
 
Varatoiminnantarkastajat  
Eeva Penttilä  
Hannu Waher  

Hallituksen kokoonpano 12.3.2020 asti:  

Hallituksen puheenjohtaja  
Salli Hakala  

Varsinaiset jäsenet:  
Tiina Hakala  
Maisa Hopeakunnas 
Aino-Marja Kontio 
Mervi Laitinen 
Erja Lohikoski 
Sari-Leena Lund 
Karin Metsäpelto 
Virpi Pakkala  
Mirkka Ruohonen  
Helena Torkko  

Varajäsenet:  
Anna-Leea Hyry  
Päivi Kari 
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Toiminnantarkastajat  
Erja Saraste  
Hannele Inkinen  

Varatoiminnan tarkastajat  
Eeva Penttilä 
Hannu Waher 

Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 11 kertaa. Järjestäytymiskokouksessa 2.4.2020 hallitus 
valitsi varapuheenjohtajaksi Sari-Leena Lundin, taloudenhoitajaksi Erja Lohikosken ja sihteeriksi 
Tiina Hakalan.  

Taloustilanne  
JATin jäsenmaksu päätettiin vuosikokouksessa säilyttää 40 eurossa. Jäsenmaksu on edullinen, 
koska yhdistyksen toimintaa pyöritetään pääosin vapaaehtoistyönä hallituksen toimesta. Vuoden 
2020 aikana hallitus teki toiminnan organisoinnin helpottamiseksi seuraavat sopimukset: Ghoconin 
kanssa verkkosivujen kehittäminen ja visuaalisen ilmeen suunnittelu, Ajantasalla Oyn sopimusta 
laajennettiin ja siihen lisättiin jäsenviestinnän ja tapahtumajärjestämisen palveluja. Lisäksi 
yhdistykselle hankittiin GoToMeeting/GoToWebinar-palvelu etätapahtumien ja etäkokousten 
järjestämistä varten. Muita, kiinteitä kuluja kertyy vuosittain ulkoistetusta talousasioiden 
hoitamisesta, pankkikuluista sekä sovellus- ja tietoliikennemaksuista. Isompi kertaluontoinen kulu 
oli verkkosivujen uudistaminen ja siirtäminen uudelle julkaisualustalle. 

JATin järjestämät vierailut ja muut tapahtumat ovat osallistujille pääosin ilmaisia. Vain osasta 
tapahtumia – kuten Tammibileistä – peritään pieni osallistumismaksu kulujen kattamiseksi ja viime 
hetken peruutusten ehkäisemiseksi. Viestintäpäivät, koulutukset ja matkat pyritään järjestämään 
niin lähelle omakustannushintaa kuin mahdollista.  

Tilikauden alijäämäksi oli budjetissa arvioitu 6000 euroa, koska verkkosivu-uudistuksen kulut tulivat 
maksuun tänä vuonna. Alijäämä jäi kuitenkin 3960 euroon, koska suunniteltuja markkinointitoimia, 
opintomatkaa ja jäsenvierailuja ei pystytty toteuttamaan toisaalta julkisen alan viestijöiden 
koronakriisin aiheuttamien kiireiden ja toisaalta ProCom-neuvotteluissa avautuneiden 
yhteistyömahdollisuuksien vuoksi. Jäsenmaksuja kertyi 13 140 euroa, mikä jäi arvioita 
pienemmäksi. JATin pankkitilin saldo oli vuoden 2020 lopussa 31 854,21 euroa, joten taloudellista 
tilannetta voidaan edelleen pitää hyvänä.  

Vuoden 2020 tavoitteet ja toteutus  
JATin vuoden 2020 toimintasuunnitelma vahvistettiin yhdistyksen sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa 12.3.2020. Koronapandemia vaikutti kuitenkin voimakkaasti 
toimintasuunnitelman toteuttamiseen ja usea tapahtuma siirtyi tai jäi järjestämättä. 

Tavoite: Jäsenistön ammatillisia valmiuksia, verkostoitumismahdollisuuksia ja 
virkistystä tarjoavien vierailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen säännöllisesti 
läpi vuoden  
Toteutus: JAT järjesti vuonna 2020 jäsenistölleen kahdeksan tapahtumaa osin yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa, näissä osallistujia oli noin 350. Tapahtumat, niiden ajankohdat ja aiheet sekä 
osallistujamäärät (läsnä/etänä):  

 Tammibileet 30.1.2020 (61/0). Illan ohjelmassa oli illallinen, verkostoitumista ja 
opastetut kierrokset Musiikkimuseo Fameen.  

 Julkiset hankinnat mutkattomiksi - Julkisen hallinnon ostoaamu 5.2.2020 (ei 
osallistujatietoja). Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä MTL:n (Markkinoinnin, 
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teknologian ja luovuuden liitto) kanssa. Tavoitteena oli käydä avointa dialogia 
markkinointiviestinnän palvelujen hankkijoiden ja myyjien välillä.  

 Viestintäpäivät Jyväskylässä 12.–13.3.2020 (49/0) teemalla Ähkystä toivoon. 
Viestintäalan ammattilainen on tuhattaituri ja jatkuvasti uuden oppimisen edessä. 
Mitä työkaluja on tarjolla oman työn avuksi? Korona aiheutti useita viime hetken 
peruutuksia, ja Viestintäpäivät jäivät varmasti osallistujien muistiin ajankohtana, 
jolloin erilaiset rajoituspäätökset astuivat voimaan. Moni läsnä ollut viestijä joutui 
vetäytymään välillä koronaviestintään ja osa esiintyjistä esiintyi verkon kautta.  

 JAT ry:n vuosikokous Jyväskylässä 12.3. (17/1) 
 Kriisiajan viestintä ja osallisuus 2.6. (ei osallistujatietoja, ilmoittautuminen 

Kuntaliittoon). Webinaari järjestettiin yhteistyössä Kuntaliiton ja 
Kuntademokratiaverkoston kanssa. 

 #Korona & Julkisen alan viestinnän voima 29.9. (7/99). Webinaari järjestettiin 
yhteistyössä Helsingin yliopiston kriisiviestinnän tutkijoiden kanssa. Esiintyjinä olivat 
mm. Päivi Anttikoski, Karim Peltonen, Johanna Sumiala ja Anna-Maria Maunu.  

 Kunnan verkkosivu-uudistus – vinkit ja vaaran paikat 7.10. (0/40). Lahden 
kaupungin uusi verkkosivusto otettiin syyskuussa käyttöön. WordPress-
julkaisujärjestelmällä toteutetulla sivustolla on huomioitu erityisesti mobiilikäyttö ja 
saavutettavuuus. 

 JAT–ProCom-seminaari 24.11. (0/45): JATin hallitus on työstänyt yhdistyksensä 
jäsenille ehdotusta, miten JATin ja ProComin mahdollinen yhdistyminen voisi 
toteutua. Ehdotus esiteltiin seminaarissa ja samassa tilaisuudessa kuultiin sekä 
JATin puheenjohtajan, viestinnän yliopistonlehtori Salli Hakalan ett’ ProComin 
varapuheenjohtajan, Sitran viestintäjohtajan Veera Heinosen esitykset laajemmin 
viestinnän ammattilaisuuden näköaloista ja tulevaisuuden trendeistä.  

 Viestinnän alan ammattikirjailijoiden live-haastattelut. Hallitus suunnitteli neljän 
kirjailijahaastattelun sarjan, mutta ensimmäinen haastattelu toteutettiin vasta 
21.1.2021. Haastateltavaksi kutsuttiin Jaakko Kilpeläinen, aiheena hänen syksyllä 
2020 julkaisemansa kirja Ansaittu julkisuus – kaikki olennainen mediaviestinnästä. 
Haastattelun teko tilattiin toimittaja ja viestintäyrittäjä Miia Maria Lahdelta. Seuraavat 
ammattikirjallisuusillat pidetään helmi-maaliskuussa 2021. 
 

Lisäksi JATin jäsenet saivat osallistua seuraaviin muiden toimijoiden järjestämiin webinaareihin: 

 Kansainvälinen viestinnän etiikan konferenssi Helsingissä 3.-4.9.2020 (ei 
osallistujatietoja) Konferenssissa käsiteltiin viestinnän ja median etiikkaan, 
sananvapauteen sekä mediamaiseman muutoksiin liittyviä ajankohtaisia ja kriittisiä 
kysymyksiä. ProCom oli konferenssin pääjärjestäjä Viestinnän eettisen 
neuvottelukunnan VENin, sen saksalaisen ja itävaltalaisen sisarjärjestön sekä 
International Communication Consultancies Associationin ICCOn tuella. 

 Viestinnän rooli kyberturvallisuuden rakentamisessa 20.10. (0/28). Viesti ry:n 
tarjoamassa webinaarissa Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno 
Limnéll ja viestintätoimisto Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa 
kävivät läpi mitä kyberturvallisuus on, millaisia uhkia se meille tuo ja miten nämä 
vaikuttavat käytännössä viestinnän työhön. 

 Monikielinen viestintä ja selkokieli maahanmuuttaneille – koronakriisin opit. 
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus ja Helsingin kaupungin 
InfoFinland.fi järjesti kolmen webinaarin sarjan, joista vuonna 2020 järjestettiin kaksi 
17.11. ja 9.12. (ei osallistumistietoja jattilaisista). 
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Jäsentilaisuuksien tarjoaminen etäosallistumisena aina kun mahdollista 
Toteutus: Toimintavuonna JATin itse järjestämistä kahdeksasta tapahtumasta viiteen oli 
mahdollisuus osallistua etänä. Etäosallistumista varten hankittiin myös sovellus 
GoToWebinar/GoToMeeting.  

 

Ulkomaan opintomatkan toteuttaminen Brysseliin syksyllä 2020, mikäli matkalle 
saadaan tarpeeksi lähtijöitä.  
Toteutus: Opintomatkaa suunniteltiin ja valmisteltiin Brysseliin, mutta matka siirtyi 
koronapandemian takia.  
 

JATin ja Procom ry:n välisten yhteistyömuotojen kartoittaminen  
Hallitus selvitti jäsenien näkemyksiä JATin tulevaisuudesta kyselyllä helmikuussa 2020. Samalla 
kysyttiin jäsenten kantaa viestinnän ammattilaisjärjestöjen, JATin ja ProComin, yhteistyön 
tiivistämiseen tai yhdistymiseen, kuten edellisessä vuosikokouksessa (2019) sovittiin. Viestinnän 
ammattilaiset 2019 –tutkimuksen yhteydessä kävi ilmi, että noin puolet JATin jäsenistä kuuluu 
myös ProComiin, ja toive yhdistymisestä on noussut esiin myös jäsenten puolelta.  

Kyselyssä selvitettiin yhdistymiskysymystä laajemmin sekä mikä on ammatillisten verkostojen 
merkitys viestijän ammatti-identiteetille ja kehittymiselle. Kysely oli suunnattu ensisijaisesti JAT ry:n 
jäsenille, mutta vastauksia kerättiin myöhemmässä vaiheessa myös muilta julkisissa 
organisaatioissa viestintää tekeviltä. Selvityksen teki JAT;in hallituksen pyynnöstä 
viestintäasiantuntija Eeva Penttilä, joka on ollut aiemmin vuosia hallituksessa. Kyselyn tuloksia 
Penttilä käyttää aineistona myös pro gradussaan, jonka aiheena on viestijöiden työnkuvan muutos 
sekä ammatillisten verkostojen merkitys viestijöille ja heidän ammatti-identiteetilleen. 
 
Kyselyyn tuli yhteensä 113 vastausta JATin jäseniltä. Vastaajista 

 50 kuului myös Viesti ry:hyn 
 37 kuului myös ProComiin 
 13 kuului johonkin muuhun viestinnän yhdistykseen 
 29 kuului vain JATiin. 

Kyselyn tuloksia esiteltiin JATin Viestintäpäivillä Jyväskylässä 12.3.2020 ja vuosikokouksessa. 
Kokouksessa keskustelun aiheena oli erityisesti JATin ja ProComin yhteistyön tiivistäminen ja 
tulevaisuudessa jopa yhdistyminen.  

Noin puolet kaikista kyselyyn vastanneista toivoi JATin ja ProComin yhteistyön tiivistämistä. Niistä, 
jotka ovat vain JATin jäseniä, neljännes toivoi tätä. Eniten yhteistyössä toivottiin yhteisiä 
koulutuksia (78 %). Vain JATiin kuuluvista jäsenistä tätä toivoi peräti 88 %, mikä on vahva viesti, 
että yhteistyölle ja erilaisille koulutuksille on tarvetta. 

Yhdistymistä kannatti 40 prosenttia vastaajista. Jos vastaaja oli ainoastaan JATin jäsen, kannatus 
nousi 45 prosenttiin (ks. kaavio).  
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Suurimmat pelot olivat jäsenmaksun nousu (79 %), että julkisen alan viestinnän erityispiirteet eivät 
näkyisi koulutusten tarjonnassa (69 %) ja että JAT jäisi ProComissa vähemmälle huomiolle (72 %). 
Kaikilta vastanneilta tuli viesti ProComille: yhdistyminen edellyttää julkisen alan viestinnän 
huomattavasti selkeämpää huomioimista sen koulutustarjonnassa. Jopa 79 % JAT;in jäsenistä, 
jotka vastasivat kuuluvansa myös ProComiin, olivat tätä mieltä. Tämä kertoo, että JATin 
olemassaololle ja sen esillä pitämien viestinnän asioille on selvä tarve. 

Jos taas JATin toimintaa jatketaan omin vapaaehtoisvoimin, selvä viesti oli, että nykyinen toiminta 
riittää. Enempää ei voida vaatia, ainoastaan yhteistyötä enemmän Viesti ry:n ja muiden toimijoiden 
kanssa toivottiin, jos se helpottaa koulutusten järjestämistä. 

JATin hallitus jatkoi yhteistyön selvittämistä ProComin kanssa sekä tehdyn jäsenkyselyn että 
vuosikokouksessa annettujen ohjausten pohjalta. JATin hallitus keskusteli paljon yhdistymisen 
hyvistä ja huonoista puolista. Lopulta hallitus päätyi valmistelemaan ProComin kanssa esityksen 
JATin liittämisestä ProComiin. Neuvotteluissa sovittiin kolme pääasiaa: 

- ProComiin perustettaisiin oma julkisen alan viestinnän jaos. 
- Yhdistyksen hallitukseen perustettaisiin uusi paikka, joka varataan JATin nimeämälle 

julkisen alan viestijälle tai uuden jaoksen puheenjohtajalle.  
- Ensimmäinen jäsenyysvuosi olisi jattilaisille ilmainen.  

Liittymisehdotusta käsiteltiin jattilaisille järjestetyssä webinaarissa 24.11.   
 
Koska JATin sääntöjen mukaan yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kolmen 
viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä 
annetuista äänistä, hallitus valmisteli ehdotuksen jäsenten päätettäväksi. Kokouksista 
ensimmäinen suunniteltiin pidettäväksi ylimääräisenä yhdistyksen kokouksena 28.1.2021 ja toinen 
vuosikokouksena 18.3.2021. Yhdistymisselvitykseen liittyvä aineisto löytyy JATin Intrasta ja 
julkisilta verkkosivuilta. 
  

Verkkosivujen elävöittäminen palvelemaan paremmin jäseniä ja kertomaan 
enemmän JATin toiminnasta  
Hallitus teki sopimuksen Ghocon Oy:n kanssa sivujen visuaalisesta kehittämisestä ja 
toteuttamisesta. Normaali ylläpitoon ja päivitykseen käytetään Ajantasalla Oy:n palveluja. Uusittu 



7 
 

ilme ja sivustorakenne julkaistiin juuri ennen maaliskuun 2020 Viestintäpäiviä. 
 

Helmikuussa 2020 tehdyn jäsenkyselyn ja sen pohjalta tehtävän pro gradu -
tutkielman nostamien kysymysten ottaminen huomioon toiminnassa  
Katso kohta ”JATin ja Procom ry:n välisten yhteistyömuotojen kartoittaminen”.  
 

Opiskelijajäsenten rekrytointi viestintäalan oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen 
kautta  
Koronan takia yhdistyksen tapahtumat vähenivät niin paljon, että rekrytointikampanjaa ei toteutettu. 
Kampanjaan ei olisi ollut myöskään henkilöresursseja. 
 

Markkinoinnin tehostaminen julkisen alan viestijöille 
Hallitus teki markkinointisuunnitelman, mutta sitä ei pantu toimeen. Osittain syynä oli koronan 
aiheuttama toiminnan supistuminen mutta myös hallituksen resurssipula. 

Kokonaisuutena katsoen vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma toteutui pääosin hyvin. 
JATin toimintavuosi oli aktiivinen ottaen huomioon koronapandemian aiheuttamat rajoitukset 
tapahtumien järjestämisessä. Hallitus täydensi ja osittain korvasi omia tapahtumiaan verkottumalla 
MTL:n, Kuntaliiton, Helsingin yliopiston, Viesti ry:n, ProCom ry:n sekä Työ- ja elinkeinoministeriön 
viestinnän kanssa. 

Jäsenistö  
Vuoden 2020 lopussa JATiin kuului 347 jäsentä, joista kahdeksan on kunniajäseniä. Vuoden 
aikana JATiin liittyi 18 jäsentä, ja yhdistyksestä erosi tai erotettiin yhteensä 50 jäsentä. 
Jälkimmäinen luku sisältää kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet 
kahdeksan jäsentä. 

Syyt eroon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yhteensä 

Eläke  1   4 3  1 1  1 11 

Työpaikan vaihto     1   1   1 3 

Työtehtävien muutos   2   5   1  1 9 

Syytä ei ilmoitettu     4 3 1    1 9 

Ajanpuute     1  1     2 

Työnantaja ei maksa enää jäsenmaksua     2       2 

Pääkaupunkikeskeisyys            0 

Työttömyys      1      1 

Ei riittävää hyötyä jäsenyydestä  1   1 1      3 

Ei halua/varaa maksaa jäsenmaksua  1   1       2 

Erotettu maksamattomien jäsenmaksujen takia           8 8 

Eronneita & erotettuja yhteensä 0 3 2 0 14 13 2 2 2 0 12 50 
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Jäsenistön sijoittuminen eri työpaikkasektoreille 

Sektori Jäsenmäärä 
Osuus 
jäsenistöstä 

Valtio 163 47,0 % 

Kunta 150 43,2 % 

3. sektori 14 4,0 % 

Oppilaitokset 2 0,6 % 

Seurakunnat 2 0,6 % 

Ei määritelty 16 4,6 % 

Yhteensä 347 100,0 % 
 

JATin sosiaalisen median kanavat ja uutiskirjeet  
Verkkosivujen ja jäsenkirjeiden rinnalla JATilla on Twitter-tili, Facebook-ryhmä sekä LinkedIn-
profiili. Sosiaalisen median seuraajamäärät kehittyivät vuoden aikana seuraavasti:  

Facebook-ryhmä kasvoi 25 seuraajalla edellisen vuoden loppuun verrattuna, vuoden lopussa 
jäseniä oli 418. Facebook-ryhmä on avoin eikä sidottu JATin jäsenyyteen. 

 

Twitterissä yhdistys sai vuoden aikana 79 uutta seuraajaa, seuraajamäärä joulukuussa 2020 oli 
1086.  

LinkedIn-tilin seuraajat lähtivät ilahduttavaan kasvuun. Vuoden 2020 lopussa seuraajien määrä oli 
61, kun se edellisenä vuonna samaan aikaan oli 38. Tili oli kuitenkin melko passiivisessa käytössä. 

Uutiskirjeiden tilaajia oli vuoden lopussa 345. Toimintavuoden aikana jäsenille lähetettiin 12 
uutiskirjettä.  

Muu toiminta  
JATin kultainen ansiomerkki 2020  
JATin kultaisen ansiomerkin sai vuonna 2020 henkilöverotuksen viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki, 
joka on yhdessä tiiminsä kanssa nostanut Verohallinnon someviestinnän suomalaisten huulille.  
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JATin kunniajäsenet 
Hallitus nimesi kaksi kunniajäsentä: Jyväskylän kaupungin viestintäjohtajan Helinä Mäenpään sekä 
JATin hallituksen pitkäaikaisen ja aktiivisen jäsenen, viestintäasiantuntija Hannu Waherin Turun 
kaupungin viestinnästä. 

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN  
JATin edustajina Viestinnän eettiseen neuvottelukuntaan kuuluivat Salli Hakala sekä Sari-Leena 
Lund varahenkilönä.  

Yleistä JATista  
JAT tarjoaa jäsenilleen:  

- erinomaiset verkostot julkisen alan viestinnän ammattilaisiin  
- korkeatasoista koulutusta ja opintomatkoja edulliseen hintaan 
- vierailuja ajankohtaisiin ja viestinnällisesti mielenkiintoisiin organisaatioihin  
- etäosallistumismahdollisuuden jäsentilaisuuksiin aina kun mahdollista  
- mahdollisuuden käyttää jat.fi -sivustoa blogi-, keskustelu- ja yhteistyöalustana  
- mahdollisuuden vaikuttaa JATin yhteisiin kannanottoihin  
- tutkimustietoa viestijöiden ammattikunnan ja viestintäalan kehityksestä.  

JATin visio:  

- Olemme aktiivinen ja vetovoimainen verkosto, joka yhdistää julkisen alan viestijät kautta 
maan. 

- Toimintamme lähtee aina ajankohtaisesti jäsenistön toiveista ja tarpeista.  
- Olemme helposti lähestyttävä ja jäsenten arvostama yhteisö, joka on tunnettu laajemminkin 

viestijöiden ja koko julkisen alan keskuudessa.  

Mitä kattavammin JATissa on jäseniä julkisen alan (valtio, kunnat ja kuntayhtymät ym. 
julkisoikeudelliset yhteisöt sekä kolmas sektori) organisaatioista, sitä suuremman vertaisverkoston 
se jäsenilleen tarjoaa. Kaupungit, ministeriöt ja muut julkiset laitokset avautuvat JATin kautta 
jäsenille ja ne tarjoavat kiinnostavan kurkistuksen julkisen vallan toimijoihin.  

Viime vuosina JATin jäsenmäärä on kuitenkin vähentynyt vuosittain. Lähitulevaisuuden haaste 
onkin kehittää yhdistyksen toimintaa niin, että yhdistys säilyttää kiinnostavuutensa ja houkuttelee 
uusia aktiivisia jäseniä. 

  Jäseniä vuoden alussa 
Uusia jäseniä vuoden 
aikana 

Eronneita vuoden 
aikana 

2015 467 43 48 

2016 458 28 63 

2017 423 32 47 

2018 408 42 43 

2019 407 34 62 

2020 379 18 50 

2021 347     

 


