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KIRJOITTAJAESITTELY: 

JUKKA SAKSI 
Valmentaa mediallistumisen vaikutuksista johtajuuteen. Luo 

johtajista ja organisaatioista medioita. Erityisalueena some. 

Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja. 

15 vuoden johtamiskokemus.  KTT ja MBA, väitöskirja finans-

sialan johtajuuden murroksesta (2013) 

Sparrannut 400 johtajan kanssa yritys-, julkis- ja 3.sektorilla. 

Laajasti ja monikanavaisesti verkostoitunut. 

LinkedIn      Twitter      Instagram 
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https://www.instagram.com/jukkasaksi/


3 

1 JOHDANTO 

Miten kuntajohtajan tulisi suhtautua sosiaaliseen mediaan? 

Vastaus riippuu kuntajohtajan ja kunnan tavoitteista sekä si-

dosryhmien odotuksista johtajuusviestinnälle.  

Useimmille kuntajohtajille somesta on takuuvarmasti hyötyä. 

Siitä on tullut strategisesti merkittävä johtajuuden areena.  

Moni päättäjä tähän asti menestynyt käyttämättä somea. Odo-

tukset monikanavaisuudesta kuitenkin kasvavat. Jos haluaa 

johtaa menestyksekkäästi kuntaa tai tulevaa maakuntaa 2020-

luvulle, on vaikea eristää itseään keskeisistä keskustelukana-

vista, joissa puhutaan kunnasta ja sen päätöksenteosta. 

Kunnat ovat erilaisissa tilanteissa, mutta muutos koskettaa 

kaikkia. Pelkästään sote ja maakuntahallinto laittavat kunta-

johtajat rakentamaan johtoryhmänsä ja poliittisten elimien 

kanssa tulevaisuuden kuntaa uuteen uskoon. On käynnissä 

kuntajohtamisen update.  

Aikaa menee paljon visiointiin ja suunnitteluun. Silloin dialogi 

tärkeimpien sidosryhmien kanssa on elintärkeää. Ilman vies-

tintää ei mikään asia etene. 
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Kilpailu veronmaksajista ja työpaikoista on kovaa. Se edellyttää 

kunnilta uudenlaista ajattelua suhteessa maineeseen. Kunta-

johtaja on kunnan maineen ja brändin lipunkantaja. Hän toi-

mii kunnan vetovoimaisuuden keulakuvana, joka osoittaa 

suuntaa ja kasvattaa kuntaa kohtaan osoitettua luottamusta.  

Samoin tulevien maakuntien johto toimii elinvoimaisuuden li-

punkantajana. Kunnista ja maakunnista muodostuu medioita, 

joita seurataan ja joilta odotetaan vuorovaikutteista toiminaa. 

Jokaisella kunnalla on arvot, mutta harvalla ne ovat selkeät ja 

arkeen aidosti viedyt. Kuntajohtajan tärkeä tehtävä on kiteyt-

tää kunnan arvopohja ja viestiä siitä inspiroivasti niillä aree-

noilla, joilla kunnan tärkeimmät sidosryhmät ovat.  

Some-kanavat ja viestintäalustat muuttuvat ajan saatossa, 

mutta 2-suuntainen dialogi on tullut kuntajohtajan arkeen jää-

däkseen. Tämän oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä ja roh-

kaisua luontevan some-presenssin rakentamiseen. 

Some-profiilien yksityiskohtaiseen luomiseen en oppaassa pu-

reudu, vaan autan enemmänkin uskottavan sisällön ja arvo-

pohjan luomisessa. Nöyrä kiitos mielenkiinnosta opasta koh-

taan, toivottavasti saat tästä hyötyä!  

Olen saanut olla sparraamassa sote- ja maakuntauudistusta 

edistävien kuntapäättäjien sekä virkamiesten kanssa. Kiitos 

heille sekä erityisesti kuntajohtajille Pekka Sauri, Kalle Larsson 

ja Heidi Rämö. On ollut valaisevaa sparrata viestinnällisistä 

haasteista ja mahdollisuuksista. 

Jukka Saksi 
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JOHTAMISEN LEGITIMITEETTI 

TULEE KUNTALAISILTA 

Monikanavaisuus on tuttua asiakaspalveluissa ja myös johta-

juusviestinnän osalta sen odotetaan olevan osa johtajan työ-

minää. Kuntajohtajalta odotetaan osallistumista yhteiskun-

nalliseen keskusteluun sekä kunnan markkinointiin.  

Kuntajohtaja saa mandaattinsa kuntalaisilta. Se edellyttää, 

että hän on mahdollisimman hyvässä kommunikointisuh-

teessa kuntalaisiin ja tavoitettavissa niillä areenoilla, joilla kes-

keiset kunnan sidosryhmät ovat. 

Osa kuntajohtajan työstä sisältää puhdasta tiedottamista ja in-

formaation jakamista. Kun sen tekee tärkeimmissä kanavissa, 

kapenee kuilu kuntaorganisaation ja kuntayhteisön välillä. 

Kuntajohtaja voi olla myös kuntalaisten inspiraation lähde! 
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PELKO AJANHUKASTA JA MOKISTA 

Miksi moni kuntajohtaja ei hyödynnä sosiaalisia kanavia työs-
sään? Selvitysteni mukaan suurimmat syyt ovat tyypillisiä huo-
mioiden johtamisen perinteet, toimintamallit ja johtajaprofii-
lit. Voit arvioida, löytyykö listasta suosikkisi. 

 pelko ajanhukasta

 ei ole viestittävää

 muutoshaluttomuus

 esimerkkien puute

 pelko maineriskeistä

 mahdottomuus kontrolloida sosiaalisia kanavia

 poliittisten sidosryhmien suhtautuminen asiaan

 some koetaan vain viihdekanavana

 ei tunnisteta somen tarjoamia strategisia hyötyjä

 ei osata käyttää some-profiileja

 ei ajatella kuntajohtajan työtä viestinnällisenä roolina

Lisäksi pelätään viestinnällisiä epäonnistumisia, ei olla totuttu 

kertomaan avoimesti asioista, eikä mielletä somea johtajuu-

delle soveltuvaksi.  

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
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Somen käytön oppii nopeasti. Kun kanavat tulevat tutuiksi, 

muuttuu käyttö tiedon hankinnaksi ja normaaliksi kommuni-

koinniksi. Pekka Saurin mukaan Twitteriin menee se aika, joka 

meni ennen joutavuuksiin, kuten iltapäivälehtiin taksin tai bus-

sin penkillä. Kalle Larsson on saanut niin paljon positiivista pa-

lautetta some-käytöstään ja laajentanut sen avulla verkosto-

jaan, että hän ei luopuisi siitä enää. 

VAATEKAAPPIA EI TARVITSE AVATA 

Digi-ja mediamurroksen myötä johtajasta on tullut media. Joh-

tajuuteen sisältyy enemmän läpinäkyvyyden ja monikanavai-

sen avoimuuden vaatimuksia kuin koskaan aiemmin. Kunta-

johtajan työ on julkinen virka, jolloin avoin ja laaja viestiminen 

kuuluu tehtävän vastuuseen. 

Jokainen määrittää itse, miten paljon haluaa somessa itsestään 

kertoa. Kenenkään ei tarvitse esitellä julkisesti vaatekaap-

piaan, vaan persoonallisuutta voi tuoda esiin esimerkiksi avaa-

malla suhtautumistaan johtamiseen, arvoihin ja kunnan edus-

tamaan kulttuuriin. Huumorikaan ei ole kiellettyä. 
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Johtaja voi suhtautua someen kuin pukeutumiseen. Voi itse 

päättää, edustaako kuntaansa puvussa, shortseissa, vai siltä 

väliltä. Oleellista on löytää itselleen luontevat tavat käydä dia-

logia tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Helpommin lähestyt-

tävä johtaja koetaan luotettavaksi. 

Virheitä ei tarvitse pelätä, koska mitään kuntajohtajan some-

muottia ei ole olemassa. Kun toimii kunnan arvojen, ohjesään-

nösten ja hyvin tapojen mukaisesti, ei some-viestintää tarvitse 

pelätä lainkaan. On paljon suurempi riski jättäytyä dialogin ul-

kopuolelle.  

TWIITTAAVIA JOHTAJIA 

Jaan linkkejä muutamien päättäjien Twitter-profiileihin, sekä 

kuntasektorille, että sen ulkopuolelle. Twitter on käyttökelpoi-

nen johtajuusviestinnän esimerkki, koska se on kaikille avoin, 

eikä seuraaminen edellytä hyväksyttyä kaveripyyntöä.  

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
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Voit tutustua päättäjien viestintään linkeistä. Jokainen luo pro-

fiiliinsa oman mausteensa ja viestii johtajuudestaan omalla ta-

vallaan. Mitään ihmeellisyyksiä ei johtajien viestien tarvitse si-

sältää, oleellista on selkeys ja rakentavuus. 

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin 
mukaan johtaminen on dialogia, mikä edellyttää digikanavien 
käyttöä. Se on osa kuntajohtajan työn tehostamista. 

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö 

kertoo kunnanjohtajan arjesta ja tärkeimmistä Lempäälää koh-

taavista teemoista. 

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson 

tuo kuntajohtajan tekemistä lähemmäksi kuntalaista positiivi-

sella viestintäotteella 

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen 

viestii aktiivisesti työstään pormestarina ja luo positiivisella ta-

valla uskoa kuntalaisten tulevaisuuteen.  

Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildén 

edustaa nuorta kuntapäättäjää viestien somessa ennakkoluu-

lottomasti ja rohkeasti.  
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Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka Manninen 

kertoo työstään ja havainnoistaan pilke silmäkulmassa. 

Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo 

kertoo sote-keskustelun teemoista maakuntakierroksiltaan. 

Valtakunnansovittelija Minna Helle 
tiedottaa ensin Twitterissä ja antaa vasta sen jälkeen haastat-
teluja toimittajille.  

FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi 

osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun finanssialan edun-

valvojan näkökulmasta.  

Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen 
ottaa kantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksiin sekä yhteis-
kunnalliseen päätöksentekoon. 

Professori ja hallitusammattilainen Anne Brunila 
osallistuu tieteenalansa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

ELO:n toimitusjohtaja Satu Huber 

ottaa kantaa arjen hyvän johtajuuden teemoihin ja tuo samalla 

finanssialan asiantuntijuuttaan esille. 
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Yhtä kaavaa viestimiseen ei ole. Jokainen laittaa oman maus-
teensa kehiin. Yhteistä mainituille päättäjille on, että he koke-
vat hyödylliseksi käyttää aikaansa some-viestintään, koska sillä 
voi edistää johtamansa organisaation tavoitteita.  

ARVOISTA VIESTIMINEN RAKENTAA 

LUOTTAMUSTA 

Optimitilanteessa kuntajohtajan imago tukee kunnan tavoit-

teita ja toisinpäin. Kuntajohtaja voikin haastaa itseään, että 

toimiiko kunnan arvojen mukaisesti, jos ei ole kuntalaisten ta-

voitettavissa, eikä kanna kunnan lippua ylpeydellä? 

Kun avaat arvomaailmaasi esimerkkien kautta, sitä paremmin 

sidosryhmät oppivat sinut tuntemaan ja luottamaan. Kunnan 

arvokeskustelussa on haasteita, koska poliittisen päätöksen-

teon kautta arvojen skaala laajenee ja määrä kasvaa. Tärkeim-

mät arvot tulisi kyetä kollektiivisesti määrittelemään, jotta voi-

daan luoda uskottava strategia.  

Näkyvä esimerkki yrityspuolen arvopohjaisesta viestinnästä on 

OP ja Reijo Karhinen. Arvojen näkyvä viestiminen on tärkeää, 
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koska se mahdollistaa turvallisen viestinnällisen delegoinnin. 

Kun ”oma joukko” omaksuu arvot, tukee heidän viestinsä or-

ganisaation tavoitteita ja maineriskit minimoituvat.  

Arvot ovat johtamisen kulmakivi. Arvot muuttuvat irvikuvaksi, 

jos ne eivät näy kunnan arjen tekemisessä. Sen vuoksi arvojen 

kanssa kannattaa tehdä työtä, niistä saa paljon ammennetta-

vaa.  Arvojen kautta voi myös erottautua. 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://www.johtajaonmedia.fi/
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VOIT SOMEN AVULLA  
TEHOSTAA AJANKÄYTTÖÄSI 

Some elää symbioosissa perinteisen median kanssa. Se tarjoaa 
kuntajohtajalle mahdollisuuksia kommunikoida suuntaa, stra-
tegiaa, kulttuuria, tiedottaa, kannustaa, kiittää, jakaa arvoja, 
haastaa ja kuulla sidosryhmiä.  

Some-viestinnällä voi vaikuttaa johtaja-ja työnantajamieliku-
viin sekä antaa esimerkillä mandaatin kunnan markkinointiin. 
Työnantajamielikuva on tärkeää, jotta kuntaan saadaan tule-
vaisuudessa juuri ne työntekijät, joita kunta haluaa. Kunnat 
tarvitsevat muutoksessa monipuolista osaamista. Parhaita 
osaajia saa tuskin houkuteltua pelkällä rantatontilla, vaan 
myös kunnan johtajuusviestinnällinen presenssi vaikuttaa pää-
töksentekoon. Kuntajohtaja on avainhenkilö. 

Kuntajohtaja voi käyttää somea tehostaakseen työtään. Pekka 

Sauri ei tee erikseen lehdistötiedotteita, vaan tiedottaa kaiken 

Twitterissä. Sitä kautta tieto kulkeutuu myös perinteiseen me-

diaan, koska useimmat toimittajat ovat aktiivisesti Twitterissä. 

Some-tiedottaminen on myös helppo linkittää tietylle taholle, 

kuten toimittajalle tai lehden toimitukselle. Some on myös 

tapa saada viesti suodattamattomana kohderyhmille. 
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Pieni kunta voi olla aktiivisuudella kokoaan suurempi vaikut-

tavuudessa. Kun jostain teemasta nousee mielenkiintoa so-

messa tarpeeksi paljon, herää siihen myös perinteinen media. 

Seuraajajoukolle tiedotettu ja sitä kautta skaalautunut viesti 

vähentää kuntajohtajalle tulevaa sähköposti- ja puhelumää-

rää. Siten some ei välttämättä nosta kuntajohtajan työtaakkaa, 

vaan voi oikein käytettynä vähentää sitä.  

Johtamiseen liittyy oleellisesti myös valta ja vastuu. Kuntajoh-

tajalla on vastuu viestiä kuntalaisille. Valtaa hän tarvitsee saa-

dakseen asioita tapahtumaan. Monikanavainen ja laadukas 

viestintä tarjoaa todellista valtaa, koska ihmiset haluavat seu-

rata johtajaa, jonka arvot, kulttuuri ja tavoitteet herättävät 

kunnioitusta. Kuntajohtaja, joka ei viesti, ei herätä tunnetta, 

vaan jää etäiseksi. 

Etäinen johtaja koetaan arrogantiksi, jolloin perinteinen ”her-

raviha” saa tulta alleen. Se tietää negatiivisia mielipidekirjoi-

tuksia ja nimimerkkien takaa huutelua. Kun kuntajohtaja viestii 

avoimesti, myös julkisen keskustelun taso paranee ja muuttuu 

rakentavammaksi. Asia on helppo tarkistaa seuraamalla kes-

kustelua kuntajohtajista, jotka eivät käytä somea lainkaan ja 

verrata heihin, joiden viestintäpresenssi on avoin.  

JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI   WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI  
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Heräsikö kysymyksiä, haluatko 

kommentoida? Kysy: 

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / 040-5018357 

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://www.johtajaonmedia.fi/
http://www.johtajaonmedia.fi/?23
http://www.johtajaonmedia.fi/?23
http://www.johtajaonmedia.fi/yhteystiedot
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ROOLIN MUKAISTA VIESTINTÄÄ 

Kunnanjohtajan rooli on monilta osin esittelijä eikä päättäjä. 

Jos joku esitys on tulossa valtuustoon tai hallitukseen, on hyvä 

muistaa, että sitä ei ole vielä päätetty.  

Kuntajohtaja toimii virkavastuulla, poikkeuksena pormestarin 

luottamustoimi. Rooli on enemmän informatiivinen kuin po-

liittinen. Kuntajohtajan on tärkeää antaa poliittiselle keskuste-

lulle riittävät edellytykset ja taustatiedot. Kuntalaiset eivät 

välttämättä ole tietoisia asioista, joten heidän ajan tasalla pi-

täminen on tärkeä osa kuntajohtajan viestintää.

Lähtökohtaisesti kaikki tieto, jota ei ole nimetty salaiseksi, on 

julkista ja siten jaettavissa kuntalaisten tiedoksi. Avoimuus on 

paras tie luottamukseen. Eri asia ovat luottamukselliset kes-

kustelut, joiden sisältöä ei voi kaikille julistaa.  

Luottamus punnitaan taloudellisesti huonoina aikoina. Nega-

tiivisuus lähtee siitä, että esitetään asioita joista ei pidetä ja se 

alkaa kääntyä kuntajohtajaa vastaan. Viestintä on silloin erityi-

sen tärkeässä roolissa.  
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Kuntajohtajalla ei voi olla piiloagendoja. Joskus ikävistä asi-

oista kannattaa kertoa jo ennakkoon, että tällaista suunnitel-

laan. Silloin ne eivät tule kuntalaisille yllätyksenä. Sidosryh-

mille on tärkeää kokea tulleensa kuulluksi.  

Käytännön vinkkinä on hyvä tiedustella henkilön mielipidettä, 

jos meinaat viestiä hänestä some-kanavissa. Jokainen suhtau-

tuu itsensä viestimiseen eri tavoin, joten luottamus rakentuu 

siitä, että ei tule yllätyksiä. Erityisesti jos viestisi henkilöstä on 

kriittinen. 

Kuntajohtajan kannattaa pitää viestintänsä puolueettomana. 

Heidi Rämö välttää kommentoimasta julkisesti yksittäisten po-

liitikkojen ulostuloja. Hän keskustelee niistä mieluummin hen-

kilökohtaisesti. Kuntajohtaja voi kiittää instansseja siitä, että 

niissä on saatu päätöksiä aikaiseksi ja osoittaa siten huo-

mioivansa toimenpiteet. Henkilöstöä harvoin kiitetään tar-

peeksi, sehän mahdollistaa kuntalaisten hyvän palvelun. 

KUNTAJOHTAJAN OMAN  
JOHTAJABRÄNDIN VAHVISTUMINEN 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
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Substanssipohjainen ja luottamusta herättävä viestintä kas-

vattaa johtaja-arvoa. Tärkeintä ei ole some-seuraajien määrä, 

vaan se, että kuntajohtaja on verkostoitunut hänelle sekä kun-

nalle tärkeiden sidosryhmien kanssa ja hänellä on vaikutuska-

navia näihin sidosryhmiin. 

Monikanavainen johtajuuspresenssi tulee olemaan tulevaisuu-

dessa oleellinen osa kuntajohtajan CV:tä. Viiden vuoden ku-

luttua on vaikea tulla valituksi mihinkään haastavaan johtaja-

positioon ilman uskottavaa some-presenssiä, koska sillä on 

niin laajat vaikutukset maineeseen.   

Miettikäämme kuntajohtajan rekrytointitilannetta. Uudistusta 

tavoitteleva kunta pohtii kahden substanssiltaan tasavahvan 

kandidaatin välillä. Toinen toimii perinteisesti. Ei käytä somea, 

on kuntalaisille etäinen, viettää mielellään aikansa johtajien 

klubeissa ja pitää yllä arroganttia leimaa.  

Toinen edustaa muutosjohtajaa, joka etsii uteliaana uusia ta-

poja edistää kunnan menestystä. Hän on helposti lähestyttävä 

ja monikanavainen keskustelija. Hän viestittää avoimesti kun-

nan asioista ja rakentaa dynaamisen sekä kuuntelevan kunnan 

imagoa. Häntä seuraavat ajattelevat, että ”tuossa kunnassa on 

hyvä ja dynaaminen meininki päällä.” 

Mitä ensin mainittu kandidaatti voi rekrytointilanteessa kertoa 

tuottavansa? Että tehdään, kuten aina ennenkin on tehty, 

vaikka maailma ympärillä muuttuu. Jälkimmäinen tarjoaa pit-

käaikaisesti rakennettua arvojohtajuutta, sidosryhmien luotta-

musta, monipuolisia verkostoja ja monikanavaista vaikutta-

vuutta. Niitä ei rakenneta päivässä eikä osteta rahalla. Ne an-

saitaan ja ne ovat arvokasta pääomaa. 
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Uskaltaako mikään kunta jättää jälkimmäistä kandidaattia va-

litsematta? Mikä riski on valita lipunkantajaksi henkilö, joka 

viestii omalla presenssillään menneisyyttä ja taantumusta? 

Vahva kokemus ei estä luottamusta herättävää viestintää. 

Päinvastoin, se tarjoaa loistavan pohjan substanssipohjaiseen 

dialogiin. Oleellista on tahtotila avoimuuteen ja nöyryyteen.  

KUUNTELE DIGINATIIVEJA 

Diginatiivit ovat tulevaisuuden päättäjiä, joilla on verkostoitu-
mis- ja mielipidevaltaa. Heistä on muodostunut johtajille mer-
kittävä sidosryhmä, johon tulee rakentaa luottamussuhde.  

Kuntajohtajan kannattaisi etsiä itselleen mentoriksi diginatiivi. 
Sillä pitää itsensä ajan hermolla ja saa uutta ajateltavaa. Digi-
natiivin voi hankkia johtoryhmäänsä tai muuten lähipiiriinsä.  

Diginatiivien ajatuksia kannattaa kuunnella myös siinä, miten 
kunnan virkistämisestä luodaan digitaalinen kansanliike, joka 
muuttuu kasvavaksi turismiksi ja työpaikoiksi. Kyse ei ole ra-
hasta, vaan avoimesta ajattelusta. 
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KOHTI 24/7 PALVELEVAA KUNTAA 

Kunnissa tarvitaan aikakäsityksen muuttamista. Useissa kun-
nissa heinäkuu on paras turistikuukausi. Perinteisellä ”olemme 
heinäkuun lomalla” -ajattelulla hiipuvat kuntien hienot tarinat 
surullisiksi saagoiksi.  

Ostovoimainen asiakaskunta hakee tarvitsemansa palvelut 
sieltä, missä vietetään kesälomat joustavammin ja tarjotaan vi-
rikkeitä monikanavaisemmin. Siinä ketterälle mahdollisuus. 

Turistisesongin aikana pitäisi kunnan some-profiileista kum-
muta jatkuvasti uusia ideoita, mihin turisti tai mökkiläinen 
käyttäisi rahansa. Jos kunnan viestintä on lomalla juuri silloin 
kun kunnassa on eniten ihmisiä, voidaan tehtävään palkata 
opiskelija tai ajastaa markkinointiviestit etukäteen.  

Some-viestinnän suunnitteluun ja levittämiseen kannattaa val-
jastaa palveluntuottajat mukaan, jotta viesteille saadaan ajan-
tasainen sisältö ja laaja peitto. Tuloksena win-win-win. Kunta 
osoittautuu aktiiviseksi tarjoten tietoa, palveluntuottaja saa 
näkyvyyttä ja kunnassa olevat saavat tietoa tapahtumista.  

Nykyisin kaikilta tahoilta odotetaan nopeaa reagointia. Digi-
maailma elää 24/7/365. Kunnan on turha taistella sitä vas-
taan. Joko olla mukana tai ei. 
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Kansalaisten on enää vaikea ymmärtää kunnan suljettuja ovia. 
Kunnan kannattaisi viestiä nimenomaan kesällä, myydä esi-
merkiksi tontteja, koska silloin ihmisillä on aikaa käyttää siihen. 
Mikä jättääkään paremman mielikuvan, kun hymyilevät kas-
vot eri kanavissa, ”tervetuloa meidän kuntaan”. Vaikka asia-
kasta ei voisi heti palvella, kokee hän tulleensa kuulluksi.  

KIINNOSTAVA SISÄLTÖ ON  

KUNTAMARKKINOINNIN TIMANTTIPELTO 

Kunnat eivät vielä aktiivisesti hyödynnä sosiaalista mediaa 
b2b-markkinoinnissaan. Mikä mahdollisuus se onkaan! Luoda 
kontakteja ja markkinoida kuntaa sijoituskohteena ja sijoittu-
mispaikkana.   

Yritysjohtaja etsii tietoa ja mahdollisuuksia toimintaympäris-
töönsä liittyen pääosin digitaalisesti, ennen kuin haluaa ottaa 
yhteyttä kuntaan. Siihen hetkeen täytyy päästä kiinni ja sen 
myötä myös kunnan markkinoinnin on muututtava.  

Suurin potentiaali on sosiaalisen myynnin johtamisessa ja sisäl-
tömarkkinoinnissa. Laadukas ja yrityspäättäjää hyödyttävä, 

JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI   WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI  
040-5018357 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://www.johtajaonmedia.fi/


22 

monikanavaisesti jaettu sisältö, on kuntamarkkinoinnin ti-
manttipelto!  

Sisältö voi olla esimerkiksi opas. Sillä tarjotaan yritykselle hyö-
dyllistä sisältöä, joka vakuuttaa yrittäjän siitä, mitä lisäarvoa 
kunta voi tarjota esimerkiksi tuotantoyksikön investointikoh-
teena. Sisällön avulla saadaan yhteystietoja ja päästään kes-
kustelemaan niiden yritysten kanssa, jotka etsivät juuri silloin 
sopivaa kuntaa, johon investoida tai luoda työpaikkoja.  

Silloin puhutaan sosiaalisen myynnin johtamisesta. Se on kun-
nalle uusi mahdollisuus tehostaa markkinointiaan.  

Kuntajohtaja on sosiaalisen myynnin keulakuva. Parhaiten yri-
tyspäättäjät saa kiinni Linkedinistä ja Twitteristä. Linkedinissä 
kuntapäättäjiä ei ole kuin kourallinen. Suosittelen tarttumaan 
tilaisuuteen, koska vetovoimaisen kunnan paalupaikka on 
vielä tarjolla. Kuntajohtaja on avainpelaaja, koska henkilökoh-
taiset monikanavaiset suhteet aukaisevat ovet neuvotteluihin. 

VIPUVOIMAA ROOLITUKSESTA 

Kunnan avainhenkilöiden kannattaa puhaltaa yhteen hiileen ja 

auttaa toisiaan viestinnässä. Efekti on kuin kilpapyöräilyssä, 
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missä vuoron perään vetäjäroolin ottaja kirittää muitakin pa-

rempiin tuloksiin. Kun vetovuoro vaihtuu henkilöltä toiselle, 

jaetaan vastuuta ja lisätään ryhmän kokonaisetua.  

Riippuen keskusteluaiheista, yksi henkilö voi avata tai vetää 

keskustelua ja muut auttaa häntä tukemalla ja levittämällä 

viestiä. Silloin luodaan mielikuvaa, että kunnalla on laaja kyvyk-

kyys osoittaa näkemystä ja luoda mielipidejohtajuutta.  

Erityisesti yhteispeliä seurataan kunnanjohtajan ja poliittisten 

päättäjien välillä. Mitä selkeämpi ja yhtenäisempi viesti heidän 

välillään kulkee, sitä parempi maine kunnalle rakentuu. Erimie-

lisyydet kannattaa selvittää naamatusten. Mikäpä yritys tai 

perhe haluaa muuttaa kuntaan, joka näyttää ulkoapäin riitely-

kentältä?  

Kuntajohtajan yksi tärkeä tehtävä on valjastaa joukkonsa teke-

mään töitä sen eteen, että kunnalle rakentuu hyvä maine. 

Maine houkuttelee veronmaksajia, työpaikkoja ja yhteistyö-

kumppaneita. Huono maine näkyy konkreettisesti jo asuntojen 

hintojen laskussa.  

MAINERISKI LÄHTEE USEIN SOMESTA 
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Maineriski tulee puskista. Hyvin johdetuissa kunnassa on sel-

keät kriisiviestintäsuunnitelmat ja niitä on harjoiteltu. Avain-

henkilöitä on myös valmennettu some-kanavien käyttöön. 

Haastavia ovat tilanteet, joissa pettynyt henkilö avaa aiheesta 

avoimen keskustelun somessa. Kun hän purkaa mielipahaansa, 

saa hän mukaan muitakin negatiiviseen keskusteluun.  

Riski sisältyy myös kuntajohtajan viestien sisältöön. Mitä jos 

hän viestii jotain epäsopivaa? Entä miten kunnan työntekijöi-

den viestintää voi kontrolloida, he kuitenkin edustavat kuntaa? 

Kannattaa hyväksyä tosiasia, että ihmisten kontrollointi on il-

luusio. Kukaan ei voi täysin kontrolloida toisen viestintää. Yh-

teisellä arvopohjalla, sovituilla rooleilla ja jaetuilla tavoitteilla 

voidaan minimoida viestintäongelmia. Se on pieni riski verrat-

tuna siihen, että tietoa ei jaeta lainkaan.  

Negatiivisia some-keskusteluja voi jossain määrin pyrkiä enna-

koimaan osallistumalla keskeisiin keskusteluareenoihin. Mitä 

paremmin kuntalaiset on informoitu tekemisistä, sitä vähem-

män tulee ongelmia. 

Pekka Sauri tunnetaan somessa paremmin kuin Helsingin kau-

punki. Pekalta kysytään asioita, jotka hän linkittää niille vastuu-

henkilöille, joille kysymykset kuuluvat. Siten hän delegoi asi-

oita oikeisiin osoitteisiin ja tekee tunnetuksi muitakin kunnan 

avainhenkilöitä.  

Ja pääasia, että kuntalainen kokee tulleensa arvostetuksi ja au-

tetuksi.  
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VÄLTÄ SOMESSA NÄITÄ ASIOITA! 

 Älä julista!

 Älä valehtele!

 Älä mustamaalaa toisia!

 Älä viesti tunnekuohuissa!

 Älä viesti päihtyneenä!
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10 ASKELTA USKOTTAVAAN 

SOME-SISÄLTÖÖN 

Esittelen seuraavaksi 10 askelman prosessin, jonka avulla kun-

tajohtaja voi rakentaa itselleen luontevan sosiaalisen median 

presenssin sekä edistää kunnan strategisia tavoitteita.  
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1. TEE PÄÄTÖS VIESTIÄ
Prosessi lähtee päätöksestä, että haluat edistyä johtajuusvies-

tinnässäsi ja tehdä asialle jotain. Päätä tehdä muutos ja varaa 

kuukauden ajaksi kalenteriisi joka arkipäivälle 15 minuuttia ai-

kaa some-viestintään. Pidä siitä kiinni.  

Alussa aikaa saattaa mennä enemmän ja kun pääset kiinni so-

men antamista hyödyistä, siitä muodostuu luonteva osa päivit-

täistä dialogia sidosryhmiesi kanssa.  

2. KITEYTÄ ARVOT
Jotta viestiminen on kestävää, käy aito arvokeskustelu itsesi ja 

kunnan johdon kanssa. Määritä johtamasi kunnan arvopohja 

suhteessa omiin arvoihisi. Keskustele aiheesta kunnan johto-

ryhmässä ja hallituksessa. Vaihda ajatuksia myös kollegoiden 

kanssa muissa kunnissa, jotta aidosti tiedostat oman kuntasi 

arvomaailman.  

3. MÄÄRITÄ SIDOSRYHMÄT
On tärkeää määrittää, mitkä sidosryhmät ovat itselle ja edus-

tamallesi kunnalle keskeisiä vaikuttamisen kohteita. Kaikkia ei 

voi miellyttää, eikä kaikkiin voi vaikuttaa. Määritä, kenen tai 

minkä tahojen toimintaan haluat vaikuttaa.  
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Johtamisen näkökulmasta sidosryhmissä on tapahtunut muu-

toksia. Esimerkiksi diginatiiveja ei 15 vuotta sitten vielä ollut ja 

heistä on muodostunut yksi keskeinen vaikuttamisen kohde.  

Tärkeitä kuntajohtajan sidosryhmiä ovat esimerkiksi kuntalai-

set, elinkeinoelämä, media, oppilaitokset ja poliittiset päättä-

jät. Pohtikaa johtoryhmässä roolituksen kautta, mitkä sidos-

ryhmät ovat kenellekin tärkeitä ja luontevia yhteydenpidon 

kannalta. 

4. PÄÄTÄ KESKEISET TEEMAT
On tärkeä tiedostaa, mitkä ovat niitä teemoja ja keskustelun-

aiheita, joissa Sinun ja kuntasi tulisi olla mukana. Mitä avauksia 

ja johtopäätöksiä kaltaiseltasi kuntajohtajalta sidosryhmät 

odottavat ja mitä voisit osaamisesi kautta tuoda esille? 

Teemat voivat liittyä esimerkiksi kunnan talouteen, sen pää-

töksentekoon, sote-muutoksiin, yrittäjyyteen, loma-asumi-

seen, virkistystoimeen, kunnan tarjoamaan lisäarvoon yrityk-

sille, hyvään johtamiseen, vastuullisuuteen, luottamukseen ja 

arvoihin… 

Poimi itsellesi luontevat ja inspiroivat 2-5 teemaa, jotta pystyt 

niistä uskottavasti viestimään. 

5. LÖYDÄ KESKUSTELUAREENAT
Kun sidosryhmät ja teemat ovat tiedossa, selvitä, millä aree-

noilla sidosryhmät käyvät keskustelua Sinulle tärkeistä tee-

moista. Sitä kautta löytyvät oikeat keskusteluareenat.  
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Kokemukseni pohjalta tärkeimmät some-kanavat kuntajohta-

jalle ovat Twitter, LinkedIn ja Facebook. Facebookin kautta ta-

voittaa erityisesti kuluttajia ja henkilöstöä, mutta myös b2b-

asiakkaita.  

Twitter on loistava mahdollisuus edistää johtajuutta ja luoda 

vaikuttavuutta esim. toimittajiin ja yhteiskunnan päättäjiin.  

Olet kuntajohtajana media myös suhteessa henkilöstöön sekä 

työnhakijoihin, jotka seuraavat LinkedIn-profiiliasi.  

YouTuben merkitys korostuu, koska videoita katsotaan 

entistä enemmän ja niitä on helppo jakaa muissa some-

kanavissa. WhatsApp on osoittautunut erinomaiseksi 

työvälineeksi esi-merkiksi johtoryhmän tai hallituksen 

jäsenten väliseen kom-munikointiin kokousten välillä. 

6. LUO AVOIMET PROFIILIT
Luo itsestäsi profiilit valitsemiisi kanaviin. Kerro kuka olet ja 

mitä kuntaa edustat. Linkitä kuntasi nettisivut tai some-

kana-vat profiiliin.  

Käytä hyvää valokuvaa profiilissasi. Voit avata tavoitteitasi ja 

kuvata teemoja, joista olet kiinnostunut. Vaikka lisäät 

profiiliin henkilökohtaista tietoa, ei yksityisyyttä tarvitse 

menettää enempää kuin haluaa.  

LinkedIn-profiilisi uskottavuutta lisää se, että kerrot oleelliset 

osat työhistoriastasi ja koulutuksestasi.  
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7. SEURAA JA VERKOSTOIDU
Verkostoitumalla ja seuraamalla mielenkiintoisia tahoja pääset 

hyvin alkuun. Jos haluat edetä rauhassa, perusta profiili ja seu-

raa mitä muut kanavassa tekevät.  

Jokaisessa kanavassa on oma kulttuurinsa, jonka oppii kokei-

lemalla. Kokeneemmilta käyttäjiltä voi kysyä vinkkejä ja seu-

rata, miten he toimivat. 

Keskeisille yhteistyökumppaneille ja kollegoille kannattaa lä-

hettää kaveripyyntö, sekä hyväksyä ne, jotka kokee relevan-

teiksi. Linkedinissä kaverisi saavat julkaisusi automaattisesti 

tietoonsa, joten arvioi kaveripyynnöt sen pohjalta.  

Voi olla, että alaisesi eivät halua olla somessa esimiehensä ver-

kostoissa, ellei kyse ole selkeästi työrooliin liittyvästä asiasta. 

En lähettäisi kaveripyyntöjä alaisilleni, vaan antaisin aloitteen 

heille. 

Osallistu keskusteluihin, kommentoi ja jaa esimerkiksi blogeja 

somessa. Se saattaa generoitua näkyvyydeksi myös perintei-

sessä mediassa. Blogi on erinomainen väline johtajuuden edis-

tämiseen. 

Vinkki: Katso video blogista johtajuuden apuvälineenä. 

8. KÄYTÄ APUVOIMIA
Sisällön tuottamisessa ja jakamisessa kannattaa hyödyntää 

apuvoimia. Kunnan viestintä-ja markkinointifunktioilla on luul-

tavasti hyödyllistä ja sidosryhmiä kiinnostavaa materiaalia val-

miiksi tuotettuna.  
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Kun esimerkiksi tiedotteita tai kutsuja tilaisuuksiin jaetaan 

kuntajohtajan profiilista, saavutetaan kohderyhmiä, jotka ei-

vät muuten huomaisi viestiä.  

Tiedustele, onko kunnassasi työntekijälähettilyydestä kiin-

nostuneita ja tarjoa heille mahdollisuutta jakaa viestejäsi. Yh-

distäkää viestinnällisiä voimia myös kunnan työnantajien 

kanssa ja markkinoikaa toisianne joukolla.  

Johtajuutta osoitetaan osallistumalla, jakamalla ja kommentoi-

malla. Kerro kuntasi tarjoamista arvoista lähettiläiden avulla.  

9. OSOITA JOHTAJUUTTA
Mieti, mihin keskusteluihin Sinulla on annettavaa osaamisesi 

ja näkemystesi pohjalta. Johtajuus on suunnan näyttämistä, 

vastuuta ja dialogia. 

Voit kiittää kuntalaisia, työnantajia, mökkiläisiä ja kunnassa 

käyneitä vieraita, jolloin annat positiivista palautetta ja näky-

vyyttä toiselle osapuolelle.  

Voit tuoda esille yhteisiä onnistumisia, jolloin vahvistat kunta-

organisaatiosi itsetuntoa. Esimiehen huomionosoitus on usein 

tärkeämpää kuin rahallinen korvaus.  

Joskus viesti on hyvä toteuttaa anonyymisti, joskus vain in-

trassa ja joskus jättää lähettämättä. 

Osoittamalla, että olet tavoitettavissa, annat avoimemman ja 

helpommin lähestyttävän mielikuvan itsestäsi. Yhteydenotto-

jen määrä ei juuri kasva, mutta mahdollisuus siihen edistää 

kunnassasi syntyvää positiivista mielikuvaa.  
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10. OLE RAKENTAVA
Digitaalisesta viestinnästä jää jälki, joten ole rakentava. 

Mieti ennen viestin lähettämistä, miten se voidaan tulkita. Kun 

toimit omien ja kuntasi arvojen pohjalta, et mene metsään. Jos 

mokaat, pyydä anteeksi ja jatka matkaa.  

TULEVAISUUDEN KUNNAT  

RAKENNETAAN DIALOGILLA 

Some-kanavia tulee ja menee. Alustat saattavat muuttua, 

mutta 2-suuntainen viestintä sidosryhmien kanssa on tullut 

johtamiseen jäädäkseen. Tulevia kuntia rakennetaan moni-

kanavaisella dialogilla. 

Kiitos kun tutustuit oppaaseen! Toivotan Sinulle menestystä 

johtajuusviestinnän polulla. Tartu rohkeasti uusiin tapoihin 

viestiä. Et tule katumaan sitä. 
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KIITOS LUOTTAMUKSESTA! 

Autan kuntajohtajia ja kuntien johtoryhmiä ottamaan   

somesta parhaat hyödyt irti.  

Jos haluat keskustella, ota yhteyttä 

040-501 8357 tai jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Hyödynnä ilmaista johtajan some-sisältöä: 

PYYDÄ YHTEYDENOTTO 
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