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1 YLEISTÄ 
 
Viestintä on voimavara, jonka tehtävänä on tukea kuntaa sen perustehtävän suorittami-
sessa ja edesauttaa kunnan tavoitteiden saavuttamista. Viestintä on informointia, neu-
vomista, palvelua, kuuntelemista, keskustelemista ja yhteydenpitoa. Viestinnän avulla 
vahvistetaan kunnan mainetta, edistetään henkilöstön ja asukkaiden vaikuttamismahdol-
lisuuksia, lujitetaan organisaation sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä vahvistetaan 
henkilöstön sitoutumista työhön ja työyhteisöön. Onnistunut viestintä on kunnan tär-
keä menestystekijä ja keskeinen johtamisen työkalu. 
 
Menestyksekäs viestintä edellyttää suunnittelua, tehokasta toteuttamista ja jatkuvaa ar-
viointia. Viestintä- ja markkinointistrategiassa asetetaan viestinnälle ja markkinoinnille 
kehittämistavoitteet ja määritellään toimenpiteet, joilla ne saavutetaan.  
 
Punkalaitumen kunnan viestintä- ja markkinointistrategia 2009 on laadittu vuonna 2006 
valmistuneen luonnoksen pohjalta ja ajantasaistettu nyt yhtenäiseksi kuntastrategian 
kanssa. Kuntalaki ja julkisuuslaki korostavat aktiivista tiedottamista suunnitelmista, pää-
töksistä ja niiden vaikutuksista. Kuntalaisille on tiedotettava myös asukkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksista. Kokonaisviestintä kattaa siten sekä tiedottamisen että kuntalaisilta 
tulevan viestinnän vastaanottamisen. Punkalaitumen kunnan viestintä- ja markkinointi-
strategiassa käsitellään kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää, markkinointiviestintää sekä 
tiedottamista onnettomuustilanteissa. Lisäksi viestintä- ja markkinointistrategiaan on lii-
tetty kunnan graafinen ohjeisto. 
 
Julkisuuden keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisen toiminnan avoimuuden varmis-
taminen, yleisen tiedonvälityksen ja vapaan mielipiteenmuodostuksen edistäminen sekä 
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Julkisuus edistää demokratian ja tasa-
arvon toteutumista. Samalla kuntalaiset saavat tietoja oikeuksistaan ja velvollisuuksis-
taan sekä luottamushenkilöt ja viranhaltijat tietoja kuntalaisten kannanotoista.  
 
Viestintä- ja markkinointistrategia luo pohjan kunnan viestinnän tehostamiselle ja kai-
kelle kunnan kehittämiselle. Kuitenkin varsinainen kehittämistyö alkaa, kun strategiaa 
aletaan toteuttaa käytännössä. Sen vuoksi on tärkeää, että kunnan henkilöstö sitoutuu 
kehittämistyöhön. Kunnan viestinnän kehittäminen ja tehostaminen onnistuvat vain, 
kun jokainen työntekijä ymmärtää, että viestintä kuuluu osaksi hänen tehtäväänsä. 
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2 VIESTINNÄN TEHTÄVÄT JA YLEISET TAVOIT-
TEET 
 
Kunnan viestinnällä on useita tehtäviä. Viestintää tarvitaan: 

• kuntastrategian toteuttamisen välineenä 

• palveluiden tuottamiseen ja niiden toimittamiseen asiakkaille 

• tiedon välittämiseen kuntalaisille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille 

• kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen 

• kunnan ja sen sidosryhmien väliseen vuorovaikutukseen 

• kunnan maineen vahvistamiseen ja kuntakuvan parantamiseen 

• henkilöstön sitoutumisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen 

• punkalaitumelaisen identiteetin vahvistamiseen 
 
Viestinnän perustehtävä on tiedon jakaminen. Jos tieto ei kulje tarpeeksi tehokkaasti, 
toiminnallisia tavoitteita ei saavuteta. Ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä on samat tehtä-
vät lukuun ottamatta sitouttamista, joka koskee vain henkilöstöviestintää. Viestinnän 
kehittäminen vaatii myös sisäisen viestinnän kehittämistä, sillä ulkoinen viestintä ei voi 
onnistua ellei sisäinen viestintä toimi. 
 
Kunnan hallinnossa käsiteltävät asiat ovat kuntalaisten yhteisiä asioita. Punkalaitumen 
kunnan viestinnän tavoitteena on toteuttaa julkisuusperiaatetta hallinnossa, jotta kunta-
laisilla on edellytykset vaikuttaa yhteisiin asioihin ja toimia kunnan aktiivisina ja tasaver-
taisina jäseninä. 
 
Julkisuuden keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisen toiminnan avoimuuden varmis-
taminen, yleisen tiedonvälityksen ja vapaan mielipiteenmuodostuksen edistäminen sekä 
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Julkisuus edistää demokratian ja tasa-
arvon toteutumista. Samalla kuntalaiset saavat tietoja oikeuksistaan ja velvollisuuksis-
taan sekä luottamushenkilöt ja viranhaltijat tietoja kuntalaisten kannanotoista.  

2.1 Kunnan tavoitekuva 
Kunnan tavoitekuva on määritelty kuntastrategian visiossa. Siinä esimerkiksi todetaan, 
että: luonto ja maaseudun miljöö ovat näkyvä osa Punkalaitumen hyvää kuntakuvaa. 
Tavoitteena on, että Punkalaidun kiinnostaisi erityisesti lapsiperheitä turvallisen elinym-
päristönsä, edullisen asumisen ja ihmisläheisten peruspalveluiden vuoksi. Punkalaitu-
mesta syntyvään mielikuvaan kuuluu, että se arvostaa palveluyrittäjyyttä ja maatilatalou-
den yritystoimintaa ja edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä toimimalla aktiivises-
ti elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatioissa. Niin ikään tavoitteena on, että Punkalaidun 
tunnetaan aktiivisena ja aloitteellisena seudullisena ja maakunnallisena yhteistyökump-
panina.  
 
Lisäksi Punkalaitumen monipuolista sijaintia korostamalla luodaan sellaista mielenkiin-
toa kuntaa kohtaan, jossa ihmisillä on mahdollisuus kaupunkimaiseen erikoispalvelu- ja 
kulttuuritarjontaan käden ulottuvilla, mutta haluavat asua väljemmin ja luonnonlähei-
semmin maalla. Kunnan visiossa todetaan, että keskeinen sijainti maakuntien vaikutus-
alueella merkitsee monipuolista toimintaympäristöä, jota hyödynnetään aktiivisesti toi-
mintaperiaatteella: Punkalaidun – rajattomat mahdollisuudet! 
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2.2 Kunnan sidosryhmät 
Perinteisesti kunta on ymmärretty lähinnä paikallishallinnon itsehallintoyksiköksi, jolla 
on oma organisaatio sekä lakisääteiset ja vapaaehtoiset tehtävät. Jos kunta nykyaikana 
keskittyy vain paikalliseen toimintatasoonsa, se jättää huomattavan osan vaikutusvallas-
taan käyttämättä. 
 
Kuntastrategiassa on käsitelty tarkemmin kunnan monitasoisen toimintaympäristön hal-
lintaa (governance). Hallinnalla on vertikaaliset ja horisontaaliset ulottuvuudet. Kaikki 
kunnan hallinnonalat joutuvat yhä enemmän toimimaan hallinnon eri tasoilla paikalli-
sesti, seudullisesti, maakunnallisesti jne. (vertikaalisesti) ja lisäksi näillä tasoilla toimivien 
useiden rinnakkaisten (horisontaalisten) toimijoiden kanssa. Paikalliset hallintasuhteet 
liittyvät kunnan ja asukkaiden, elinkeinoelämän ja yhteisöjen toimintaan sekä lisäksi or-
ganisaation sisäiseen toimintaympäristöön. Niiden lisäksi ylipaikalliset areenat yleistyvät 
kaiken aikaa ja ovat lähinnä seudullisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia tasoja. 
 
Koska kunta on luonteeltaan julkisyhteisö, myös julkisuus ja tiedotusvälineet ovat osa 
kunnan toimintaympäristöä ja myös ne toimivat kaikilla em. tasoilla. Kaikki edellä ku-
vattu osittaa, että kunnan toimintaympäristö on huomattavasti monimutkaisempi ja vai-
keammin hallittavissa kuin yrityksillä. 
 
Kuntien olemassaolon tarkoitus ja sen tehtävät ovat myös hyvin monitahoiset.  
 
Perustehtävä on asukkaiden hyvinvointi- ja palvelutehtävä, jossa korostuu erityisesti laa-
jat peruspalvelut mutta myös vapaaehtoiset palvelut. Kunnan ei tarvitse olla kaikkien 
palveluiden tuottaja mutta järjestämisvastuun tulisi pysyä kunnan hallussa. 
Kunta on asukkaiden itsehallintoyksikkö ja sillä on merkittävä demokraattinen perus-
luonne. Siihen kuuluu poliittisen vallan organisointi, kunnan tahdonmuodostus, toi-
minnan resurssien suuntaaminen ja johtaminen valitun strategian mukaisesti.  
Kunta on osa julkisen vallankäytön kokonaisuutta ja sille kuuluu valtion osoittamia vi-
ranomaistehtäviä ja lainsäädännön täytäntöönpanoa.  
Kunnan on toimintaedellytysten turvaamiseksi tehtävä edunvalvontaa ja turvattava pai-
kallisyhteisönsä menestymistä ja sen elinvoimaa. 
 
Tämän kokonaisuuden hallinta kunnallishallinnossa on jo nyt hyvin vaativa tehtävä. Il-
man kunnan tahdonmuodostukseen perustuvaa strategiaa on mahdotonta saada kunnan 
organisaation toiminta johdonmukaiseksi kaikilla toiminnan tasoilla. Punkalaitumen 
kuntastrategian yhtenä tavoitteena on turvata kunnan vaikutusvallan käyttö myös pai-
kallisen tason ulkopuolella. Siihen tarvitaan aktiivisia toimijoita kaikilta hallinnonaloilta, 
joilla tulee olla yhteinen käsitys kunnan tavoitteista. Viestintästrategian avulla toteute-
taan kuntakuvaa ja kuntastrategian tavoitteita. 
 
Kunta viestii kaikkien sidosryhmiensä kanssa tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti. Sidos-
ryhmät voidaan jakaa kohde- ja yhteistyöryhmiin. 
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Kunnan tärkeimmät sidosryhmät: 

• asukkaat (punkalaitumelaiset ja tavoitellut uudet asukkaat) 

• yritykset (punkalaitumelaiset ja tavoitellut uudet yritykset) 

• kunnan yhteisöt 

• asiakkaat 

• päättäjät (yhteiskunnalliset ja elinkeinoelämän päättäjät, sijoittajat) 

• paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset viranomaiset 

• henkilöstö (työntekijät ja heidän edunvalvontajärjestönsä) 

• kuntakonserniin kuuluvat yritykset ja yhteisöt 

• muut kunnat 

• kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kunta on jäsenenä 

• tiedotusvälineet (paikallislehdet, valtakunnallinen lehdistö, ammattijulkaisut, ai-
kakauslehdet, radio, tv sekä muut sähköisen viestinnän kanavat). 

 
Toimintaympäristön monitasoisuus on käsitelty tarkemmin kuntastrategiassa. 
 

2.3 Viestinnän strategiset tavoitteet 
Kunnan viestinnällisinä tavoitteina ovat: 

• henkilöstön tyytyväisyys sisäiseen tiedonkulkuun ja tiedonkulun tehokkuus eri 
yksiköiden välillä 

• kuntastrategian ja oman roolin tuntemus strategian toteutuksessa henkilöstön 
keskuudessa 

• julkisuusperiaatteen toteutuminen ja ajantasaisen tiedon kulkeminen asukkaille 
ja sidosryhmille kunnan toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja tulevaisuu-
den suunnitelmista ymmärrettävässä ja mielenkiintoisessa muodossa 

• vaikuttamiskeinojen ja vaikuttamiskanavien tuntemus kuntalaisten (asukkaat ja 
yritykset) keskuudessa. Kuntalaisten luottamus omaan vaikutusvaltaansa ja hei-
dän ja kunnan välisen viestinnän vuorovaikutteisuuteen 

• elinkeinoelämä pitää kuntaa kehityskykyisenä ja yrittäjäystävällisenä 

• eli yhteenvetona selkeä, positiivinen, totuudenmukainen ja kuntastrategian visi-
on mukainen mielikuva kunnasta. 

 

2.4 Viestintää säätelevät lait 
Kunnan viestintää säätelevät monet lait. Pohjana kunnan viestintävelvoitteille toimii pe-
rustuslaki ja sen vahvistama julkisuusperiaate. Se määrittelee jokaisen perusoikeudeksi 
oikeuden tietoon ja oikeuden hyvään hallintoon. Viranomaisten asiakirjat ovat siksi pää-
säännön mukaan julkisia ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Kun-
nan viestintävelvoitteita täsmentävät kuntalaki, julkisuuslaki, hallintolaki ja laki kunnalli-
sesta viranhaltijasta. Lisäksi viestintää ohjaavat monet erityislait kuten maankäyttö- ja 
rakennuslaki. Sisäistä viestintää säätelee virka- ja työehtosopimusten mukainen yhteis-
toimintamenettely.  
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Julkisuusperiaatteen toteutuminen turvataan vuoden 1999 julkisuus- ja henkilötietolain-
säädännöllä. Julkisuuslain 3 § tarkoituksena on 

• toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa se-
kä 

• antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten va-
rojen käyttöä, 

• antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä 

• antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja 
valvoa oikeuksiaan ja etujaan 

 
Tiedonsaanti toteutuu käytännössä asioiden käsittelyn julkisuutena, tiedottamisena ja 
asiakirjajulkisuutena. 
 
Tasapuolisella ja kattavalla tiedottamisella kunta varmistaa, että asukkailla on mahdolli-
suus mielipiteen muodostamiseen asiatietojen pohjalta. Kuntalaisten mielipiteitä voi-
daan selvittää mielipidekyselyin ja kuulemistilaisuuksin. 
 
Kuntalain 29 § mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista 
asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja 
niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, ta-
loutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tie-
dotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja 
päättäjille. 
 
Hallintosäännön 57 § mukaan kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväk-
syy ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kun-
nan viranhaltijoista. Oman toimialan tiedottamisesta vastaa toimialajohtaja. 
 
Tiedottaminen kytketään kaikkiin kunnan keskeisiin hankkeisiin alusta lähtien. Keskeis-
ten hankkeiden ja työryhmien tiedottamisesta vastaa hankkeen vetäjä, ellei erillistä tie-
dottajaa ole määrätty. 

2.5 Tiedotusvastuu 
Pääsääntö on, että se tiedottaa, joka tietää. Julkisten asioiden tiedottamiseen ei tarvita 
esimiehen lupaa. Toimialoittain on kuitenkin hyvä luoda pelisäännöt tiedottamiseen sillä 
tiedotusvälineet työskentelevät jokaisen päivän jokaisena hetkenä. 
 
Kunnanhallitus ohjaa ja johtaa kunnan viestinnän kokonaisuutta ja vastaa linjauksista. 
Käytännön tiedotusta ohjaa kunnanjohtaja mutta toimialajohtajat ja muut esittelevät vi-
ranhaltijat ja vastuualueiden päälliköt vastaavat oman toimialansa asiantuntijoina käy-
tännön tiedotuksesta. Tiedostusvastuu kuuluu siksi kaikille viranhaltijoille ja työnteki-
jöille. Jokainen viranhaltija ja työntekijä on tiedottaja omalla paikallaan ja siten myös velvollinen 
vähintään ohjaamaan asiakkaan oikean henkilön luo tietojen saamiseksi. Lisääntynyt päätösval-
lan delegointi viranhaltijoille korostaa heidän tiedotusvelvollisuuttaan. Vastuu hyvästä 
palvelusta myös tiedottamisen osalta on jokaisella. 
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Luottamushenkilöiden julkinen rooli ja laajat sidosryhmäsuhteet ovat tärkeä mutta liian 
vähän hyväksi käytetty voimavara kunnan profiloinnissa ja viestinnässä. Myös tiedotus-
välineet ovat kiinnostuneita luottamushenkilöiden kannanotoista. Luottamushenkilöi-
den kannattaa edistää julkisuusperiaatteen toteutumista kunnan hallinnossa, koska se 
tukee kunnallisen demokratian toteutumista.  
 
Avoimesti viestintää toteuttava hallinto kykenee perustelemaan valmistelunsa tulokset ja 
luottamushenkilöiden päätöksenteko perustuu sitä luotettavammalle pohjalle mitä 
avoimemmin valmistelu on tehty. Lehdistön mielenkiinto kuntien asioihin on suurim-
millaan jo valmisteluvaiheessa ja vähenee mitä pidemmälle hallinnon portaissa tai pää-
töksenteossa edetään. Kunta, joka haluaa olla esillä myös julkisuudessa, ottaa huomioon 
sen, että lehdistö tarkastelee kunnan asioita lukijan eli kuntalaisen näkökulmasta. Siksi 
on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että hallinnon ja julkisuuden näkökulmat joskus sel-
västi poikkeavat toisistaan.  
 

3 KUNNAN VIESTINTÄPERIAATTEET 
 
Kunnan viestintäperiaatteet ohjaavat valintojamme. Ne kertovat, minkälaista viestintää 
kunta arvostaa. Jokainen työyksikkö toteuttaa periaatteita käytännön viestinnällään. 
 
Kuntastrategian yhdeksi tavoitteeksi on asetettu lisätä kunnan yleistä tunnettuutta ja nä-
kyvyyttä mm. aktiivisen viestinnän avulla. 
 
Punkalaitumen kunnan viestintäperiaatteet: 

• avoimuus, sillä sidosryhmien edun mukaista on, että ne ovat selvillä kunnan 
toiminnasta. 

• nopeus, oikea ajoitus ja aktiivisuus, sillä kunta on vastuussa siitä, että sidos-
ryhmät saavat tietoa käsiteltävistä asioista ja päätöksenteosta. 

• tasapuolisuus, luotettavuus ja vuorovaikutteisuus, sidosryhmille tulee vies-
tiä oikeudenmukaisesti niin, että jokainen ryhmä saa tietoa sitä koskevista asiois-
ta. Kuitenkin myös yksityisyydensuoja on otettava huomioon erityisesti henkilö-
tietoja käsiteltäessä. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on olennainen osa 
kunnan toimintaa. 

• jatkuvuus ja säännöllisyys ovat tärkeitä viestinnässä, sillä sidosryhmien luot-
tamus kunnan viestintään syntyy niistä. 

• selkeys ja ymmärrettävyys takaavat viestien perillemenon. 

• tunnistettavuus ja johdonmukaisuus, sillä on tärkeää, että ulkoiset sidosryh-
mät tunnistavat kunnan tiedotteet ulkoasusta. Lisäksi selkeä ja johdonmukainen 
tyyli lisää viestinnän uskottavuutta ja tukee positiivisen kuntakuvan rakentumis-
ta. 

• taloudellisuus merkitsee resurssien järkevää käyttöä. Aikaa tulee käyttää oikein 
viestinnän eri tehtäviin, viestit tulee kohdentaa oikein, viestintäkanavat on syytä 
valita huolella ja niitä tulee käyttää optimaalisesti. 
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4 SISÄINEN VIESTINTÄ 
 
Sisäinen viestintä on väline johtaa työyhteisöä. Sujuva sisäinen tiedonkulku luo pohjaa 
paitsi ulkoisen viestinnän onnistumiselle myös organisaation toiminnalle ja menestymi-
selle. Sisäinen tiedottaminen tähtää kunnan hallinto-organisaation työn tulosten ja an-
nettavan palvelun parantamiseen. 
 
Hyvin toimiva sisäinen viestintä 

• vaikuttaa huomattavasti organisaation menestymiseen 

• lisää henkilöstön tyytyväisyyttä paitsi viestintään myös työhön ja työyhteisöön 

• motivoi ja lisää työtehoa 

• toimii pohjana ulkoisen viestinnän onnistumiselle 

• luo pohjan asiakaslähtöiselle, ystävälliselle palvelulle 

• edesauttaa maineen hallintaa ja positiivisen kuntakuvan rakentumista 

• mahdollistaa henkilöstön ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet. 
 
Toimivassa kuntaorganisaatiossa tieto kulkee henkilöstöltä virkamiesjohdolle ja sieltä 
edelleen poliittiselle johdolle saakka, johdolta henkilöstölle ja työyksiköltä toiselle. Li-
säksi tieto kulkee työyksiköissä esimieheltä työntekijöille, työntekijöiltä esimiehille ja 
työntekijältä toiselle. Tiedon saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Tehokas tiedonkulku edellyttää kaikkien työyhteisön jäsenten aktiivisuutta. Asema työ-
yhteisössä määrää sen, kenelle ja mistä asioista tietoa välitetään. Virkamiesjohdon tehtä-
vänä on kertoa organisaation toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista henkilöstölle. 
Henkilöstöpalvelut välittävät tietoa henkilöstöpolitiikasta sekä koulutus- ja virkistymis-
mahdollisuuksista. Jokainen työntekijä on vastuussa työtehtäväänsä kuuluvasta tiedon 
jakamisesta. Esimiehien rooli sujuvan tiedonkulun turvaajina on keskeinen, sillä työnte-
kijät kääntyvät esimiehen puoleen lähes kaikissa omaa työtä ja organisaatiota koskevissa 
asioissa. Lisäksi johto luottaa saavansa tietoa esimiehiltä. Esimiehet toimivat tiedonvälit-
täjinä johdon ja työtekijöiden välillä kooten, työstäen ja välittäen tietoa. 
 
Sisäisessä tiedottamisessa on syytä muistaa nyrkkisääntö, että jos tieto ei kulje organisaa-
tion sisällä, se ei kulje myöskään organisaation ulkopuolelle. 
 

4.1 Sisäisen viestinnän kanavat 
Sisäisessä tiedottamisessa ja yleiskirjeiden jakelussa on ilmoitettava kenelle tiedote tai 
ohje on tarkoitettu ja keille se on tarkoitettu jaettavaksi eteenpäin.  
 
Tehokas sisäinen tiedottaminen edellyttää työyksikön yhteisiä, säännöllisesti pidettäviä 
työpaikkakokouksia. Niitä varten esimiehen tulee valmistautua ja varata tarkoitukseen 
riittävästi aikaa. Työpaikkakokouksissa on syytä käsitellä toimielinten päätösten lisäksi 
säännöllisesti esimerkiksi seuraavia asioita: 

• valmisteltavana olevat merkittävät asiat ja suunnitelmat, 

• vuosilomajärjestelyt, koulutus ja muut henkilöstöasiat, 

• työyksikön töiden aikataulutus, tavoitteet ja työnjako, 

• palvelutaso ja laitehankinnat, 
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• toiminnasta saatava palaute (sisäinen tai asiakaskohtainen), tiedotettavat ajan-
kohtaiset asiat (niin sisäisesti kuin ulkoisestikin), 

• atk:hon liittyvät asiat: laitteet, ohjelmistot, atk-verkko, koulutus, tietoturva jne. 

• yhteistoiminta eri hallintokuntien kanssa. 
 
Sisäisen viestinnän kehittäminen on kaikkien työntekijöiden tehtävä ja johdon tulee tu-
kea tätä kehittämistyötä. Sisäisen tiedottamisen muotoja ovat mm. tiedotteet, lehdet, pa-
laverit, työhön perehdyttäminen ja sekä sähköiset tiedotuskanavat kuten intranet, säh-
köposti ja kunnan verkkosivut.  
 

5 ULKOINEN VIESTINTÄ 
 
Sidosryhmillä on oikeus tietää keinoista, joilla yhteisiä asioita hoidetaan, mitä palveluja 
kunta niille tarjoaa ja miten kuntaa ollaan kehittämässä. Kunnan tehtävänä on huolehtia 
siitä, että sen sidosryhmät saavat viipymättä ja ymmärrettävässä muodossa niitä kosket-
tavat ja kiinnostavat tiedot. Tietoa tarjotaan kunnan päätöksenteosta, palveluista ja toi-
minnasta. 
 
Kunnan tärkeimpiä sidosryhmiä ovat kuntalaiset, kunnan yritykset ja asiakkaat. Muita 
keskeisiä sidosryhmiä ovat kunnan järjestöt ja muut yhteisöt, lähialueen kunnat, kun-
tayhtymät ja valtion viranomaiset. Tiedotusvälineet ovat sekä viestinnän kohderyhmä 
että kanava, jonka välityksellä sidosryhmät tavoitetaan. 
 

5.1 Ulkoisen viestinnän kanavat 
Ulkoisessa viestinnässä tiedottamista voidaan harjoittaa joko suoran tai välillisen tiedo-
tuksen keinoin. Suorassa tiedotuksessa voidaan käyttää kirjeitä, esitteitä, näyttelyitä, tu-
tustumiskäyntejä, lehti-ilmoituksia, ilmoitustauluja, videoita, diaesityksiä, asukas- ja mui-
ta kokouksia sekä tiedotustilaisuuksia ja suoraa neuvontaa. Välillisesti voidaan tiedottaa 
joukkoviestimien kautta. Myös puolueet, järjestöt ja muut yhteisöt voivat toimia tiedon-
välittäjinä. On muistettava, että kunnan henkilöstö on merkittävä viestinnän osapuoli. 
 
Lisäksi viestinnässä voidaan hyödyntää uutta tietotekniikkaa ja muita uusia tiedotus-
muotoja kuten sähköpostia ja verkkosivuja. Myös ajantasaiset puhelin- ja muut luettelot 
ovat tärkeitä tiedotuskanavia. 
 

    5.1.1 Tiedotusvälineiden palvelu 
Tiedotusvälineiden avulla kunta tavoittaa sidosryhmänsä nopeasti ja tehokkaasti. Sen 
vuoksi media on tärkeä yhteistyökumppani kunnalle. Tiedotusvälineet rakentavat sa-
nomallaan kuvaa kunnasta ja sen toiminnasta. Kunnan maksullisella esilläololla medias-
sa täydennetään kunnan näkyvyyttä ja viestinnän sanomaa. Erityisen tärkeää on, että 
kunta toimii kiinteässä yhteistyössä toimittajien kanssa, jolloin toimittajia palvellaan hei-
dän pyytäessään tietoa ja heille myös tarjotaan uutisaiheita. Aina tulee muistaa, että 
kaikki toimittajien hyväksi tehty työ palvelee lopulta lukijaa eli kuntalaista. 
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Mediaviestinnän kultaiset säännöt (Matti Karhu, Mediasuhteet) ovat: 

• ole käytettävissä ja tavoitettavissa 

• ota toimittajat vakavasti 

• älä ole herkkänahkainen, mediassa täytyy sietää arvostelua 

• älä tavoittele suosikkijärjestelmää, se ei tiukassa tilanteessa toimi 

• puhu asiaa sillä toimittajilla on yleensä kiire 

• älä valehtele, se on myös mediassa ”kuolemansynti” 

• jos haluat julkisuutta, tarjoa uutisia 

• kaikki sanomasi menee julkisuuteen 

• ole ystävällinen, töykeys herättää vastareaktion 
 
Kunta palvelee tiedotusvälineitä aktiivisesti, nopeasti ja luotettavasti. Tiedotusvälineille 
annetaan niiden tarvitsemia tietoja ripeästi. On parempi tiedottaa runsaasti ja antaa tie-
dotusvälineiden ratkaista itse, mikä tiedote ylittää uutiskynnyksen. Mieti mikä on tärkein 
asia, jonka haluaisit julkisuuteen ja kerro se heti alussa. Jos olet radiohaastattelussa, 
ydinsanoma kannattaa toistaa. Tiedottaminen ei ole turhaa, vaikka uutiskynnys ei aina 
ylittyisikään, vaan tiedote voi tällöin toimia materiaalina myöhemmin esiin tulevaan laa-
jempaan asiayhteyteen liittyvässä jutussa. Myös kielteisistä asioista tiedotetaan, jotta asi-
an kokonaisuus tulee esiin. Tällaisen asian tiedottamisen viivyttelyllä annetaan etulyön-
tiasema vastapuolelle ja yksipuolisesti toteutunutta julkisuutta on sen jälkeen yleensä lä-
hes mahdotonta enää oikaista. 
 
Tasapuolisuus edellyttää, että tiedot annetaan samanaikaisesti ja samansisältöisenä kai-
kille tiedotusvälineille. Kuitenkin etuoikeus uutisen käyttöön on sillä tiedotusvälineellä, 
joka on itse havainnut mahdollisen uutisaiheen. Useamman tiedotusvälineen oma-
aloitteisiin kyselyihin samasta asiasta on kuitenkin vastattava. Asioiden kriittinen tarkas-
telu kuuluu tiedotusvälineille vallankäytön vartijoina. Tiedotusvälineissä mahdollisesti 
esiintyvät virheet ja harhaanjohtavat tiedot on kuitenkin syytä mahdollisuuksien mukaan 
oikaista. 
 
Esityslistat lähetetään yhtäaikaisesti jo ennen kokousta tiedotusvälineille, joilla on levik-
kiä tai kuuluvuusaluetta Punkalaitumen kunnan alueella, ellei tiedotusvälineen edustaja 
ole toisin jonkin hallintokunnan esityslistan osalta toivonut. Esityslistat julkaistaan myös 
kunnan kotisivuilla. 
 
Esityslistat on laadittava siten, etteivät salassa pidettävät asiat pääse julkisuuteen. Koko-
uspäätöksistä tiedotettaessa kerrotaan myös se, miten ne ovat syntyneet (esim. mahdol-
liset äänestykset). Kokouksissa lausutuista suullisista kannanotoista ei kerrota julkisuu-
teen. Punkalaitumen kunnassa ei-julkisina valmisteltavina asioina pidetään kuitenkin sel-
laisia elinkeinopolitiikkaan kuuluvia asioita, joista tiedottaminen saattaisi vaarantaa kun-
nan tai yrittäjän etua. Yksilöön kohdistuvien asioiden valmistelu sekä tietyt päätökset 
ovat myös luokiteltu ei-julkisiksi. Julkisuuslaissa on määritelty asioiden julkisuus. 
 
Tiedottamisessa on huomioitava kunnan moniportainen päätöksenteko-organisaatio. 
Mikäli tiedotettavasta asiasta päättää myöhemmin kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus, 
on tärkeää, että tiedottamisessa tuodaan selkeästi esille, että tällöin on kyse valmistelu-
vaiheen kannanotosta. Valmisteluvaiheen julkisuuteen kannattaa kuitenkin suhtautua 
myönteisesti. 
 
Virka- ja luottamushenkilöiden omat henkilökohtaiset mielipiteet tulee esittää selvästi 
erillään osaston ja kunnan virallisesta tiedotustoiminnasta. Tiedottajan henkilökohtaiset 
näkemykset eivät saa vaikuttaa tiedottamiseen. 
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    5.1.2 Täydentävä ulkoinen viestintä 
Sen lisäksi että kunnan ulkoinen tiedottaminen hoidetaan sekä suoran että välillisen 
viestinnän kautta, on ulkoisessa viestinnässä myös täydentäviä viestintäkeinoja. Kunnan 
ulkoista viestintää täydennetään sponsoroinnilla, osallistumalla messuille ja järjestämällä 
tapahtumia.  
 
Sponsorointi 
Sponsorointiyhteistyön peruselementit voidaan kiteyttää seitsemään kohtaan: 
sponsorointiyhteistyö on vastikkeellista yhteistyötä sponsoroivan tahon ja sponsoroita-
van kohteen välillä 
sponsorointiyhteistyö on kunnalle yksi markkinointiviestinnän keino 
sponsorointiyhteistyö tarjoaa sponsorointikohteelle kilpailuetuja 
sponsoroiva kunta lainaa sponsorointikohteen myönteistä mielikuvaa omiin markki-
nointiviestinnällisiin tarkoituksiinsa 
sponsorointikohde saa yhteistyöstä rahallisen korvauksen tai muuta aineellista etua 
sponsorointiyhteistyö hyödyttää tasapuolisesti niin sponsoroivaa kuntaa kuin sponso-
rointikohdetta 
sponsorointiyhteistyötä toteutetaan käytännössä eettisesti kestävällä tavalla 
 
Messut 
Messut ovat ammattilaisille ja/tai kuluttajille suunnattuja markkinoinninedistämiskeino-
ja. Messuille asetetaan näytteille yhden tai useamman alan tuotteita. Messut voidaan jao-
tella laajoille kohderyhmille tarkoitettuihin yleismessuihin ja selkeästi rajatuille segmen-
teille tarkoitettuihin erikoismessuihin. 
 
Tapahtumat 
Tärkeitä ulkoista viestintää täydentäviä kanavia ovat erilaiset kunnassa järjestettävät ta-
pahtumat. Ne auttavat osaltaan tekemään kunnasta tunnetumpaa ja luovat samalla kun-
nasta mielikuvaa niin järjestelyidensä kuin kohderyhmiensäkin kautta.  
 
Puskaradio 
Tiedostettava kunnan ulkoinen viestintäkanava on nk. puskaradio. Kunnasta leviää 
suusta suuhun informaatiota, joka voi parhaimmillaan luoda kunnasta positiivista kuvaa 
tai pahimmillaan jopa mitätöidä kunnan maineen hyväksi tehtyä työtä. Sen vuoksi on 
tärkeää, että sekä kunnan sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä ollaan yhtä tehokkaita, 
totuudenmukaisia ja avoimia, jotta voidaan maksimoida viestinnän vaikutus kuntaku-
vaan. 

5.2 Kunnanvaltuusto 
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia ja valtuuston esityslistoista ja päätöksistä il-
moitetaan valtuuston päättämissä virallisissa tiedotusvälineissä. Kunnanvaltuuston esi-
tyslistat liitteineen toimitetaan tiedotusvälineille ennen kokousta ja julkaistaan kunnan 
kotisivuilla. Tiedotusvälineiden edustajat voivat olla läsnä kokouksissa. Tarvittaessa ko-
kouksen yhteydessä, ennen sitä tai sen jälkeen järjestetään erillinen tiedotustilaisuus. 
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5.3 Kunnanhallitus 
Kunnanhallituksen esityslistat liitteineen toimitetaan tiedotusvälineille ennen kokousta 
ja julkaistaan kunnan kotisivuilla. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan välittömästi koko-
uksen jälkeen. Suunnittelukokousten tai muiden erityisten asioiden tiedottamiseksi jär-
jestetään erillisiä tilaisuuksia, joihin tiedotusvälineet kutsutaan hyvissä ajoin. Kunnanhal-
lituksen asioiden tiedottamisesta huolehtii pääsääntöisesti kunnansihteeri ja tiedostuk-
sesta vastaa esittelijänä kunnanjohtaja. 
 

5.4 Lautakunnat 
Lautakuntien tiedottamisesta ja asioiden julkisuudesta vastaavat esittelijät. Käytännön 
tiedottamisen voi suorittaa kokouksen sihteeri. Esityslistat toimitetaan tiedotusvälineille 
ennen kokousta ja ne julkaistaan kunnan kotisivuilla. Kokouspäätökset tiedotetaan kai-
kille tiedotusvälineille samanaikaisesti toimialapäällikön päättämällä tavalla. 
 

6 VERKKOSIVUT VIESTINTÄKANAVANA 
 
Punkalaitumen kunnan verkkosivut www.punkalaidun.fi on rakennettu Netland Oy:n 
julkaisujärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa sivujen helpon ylläpidon ja päivittämisen. 
Tärkeitä käyttäjäryhmiä sivuille ovat kuntalaiset, mahdolliset uudet asukkaat ja yritykset, 
matkailijat, kunnan yhteistyötahot ja henkilöstö. Sivujen lähtökohtana on hyvä käytettä-
vyys nk. perussurffailijan kannalta. Sisällön tulee olla jäsennelty selkeästi niin, että käyt-
täjä löytää sivuilta helposti etsimänsä tuntematta kunnan hallinnollista rakennetta. 
 

6.1 Verkkosivujen yleisilme 
Punkalaitumen kunnan verkkosivujen yleisilme perustuu Punkalaitumen kunnalle luo-
dulle markkinointi-imagolle (tarkemmin aiheesta graafisessa ohjeistossa). Tällöin kunta 
säilyttää sekä verkko- että printtiviestinnässään yhtenäisen ilmeensä ja tyylinsä ja luo 
samalla kunnalle omaa profiilia.     
 
Verkkosivuilla käytettävä fontti on Arial ja perustekstin pistekoko on 9. Tekstin tyyli on 
regular ja väri on musta. Sivujen värimaailma noudattaa samaa linjaa kuin painetussa 
viestinnässä ja sivuilla käytetyt kuvat ovat pitkälti samoja.  
 
Tärkeää yhtenäisen viestinnän yleisilmeen säilyttämiseksi on se, että myös verkkosivuilla 
suositaan kuvallisia ilmaisukeinoja. Tämän vuoksi Punkalaitumen kunnan verkkosivuille 
kuuluu myös kuvallinen informaatio – joskin verkkosivujen pääasiallisena tarkoituksena 
on tarjota kunnasta informaatiota mahdollisimman laajasti.  
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6.2 Verkkosivujen sisältö 
Punkalaitumen kunnan verkkosivut sisältävät laajasti tietoa kunnasta ja sen toimijoista. 
Jotta verkkosivut palvelisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmiänsä, verkkoviestinnän 
taso tulee pitää korkeana ja yleisilmeeltään edustavana. Sivuilla tulee tarjota säännöllises-
ti ajankohtaista tietoa kuntaa koskevista asioista mahdollisimman nopeasti ja vanhentu-
nut materiaali tulee poistaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää toimialojen palvelujen 
ajan tasalla pitämiseen. Myös verkkosivujen ajankohtaisuus tulee pitää ajan tasalla ja si-
vuille pitää tasaisin väliajoin lisätä ajankohtaista tietoa ja uutisia. Pääsääntö on, että uuti-
sia tarjotaan vähintään kuukauden välein.  
  

6.3 Verkkosivujen päivitysvastuu 
Punkalaitumen kunnan verkkosivujen päivitysvastuu kuuluu erikseen jokaiselle kunnan 
toimielimelle oman toimialansa osalta. Päivitysvastuussa olevat henkilöt määrätään erik-
seen tarpeen mukaan.   
 

7 KRIISIVIESTINTÄ 
 
Kriisiviestinnästä on olemassa tarkemmat Punkalaitumen kunnan kriisiviestintäohje 
2009, joka on kunnan valmiussuunnitelman liite. Kriisiviestinnästä on myös koko hen-
kilökunnalle jaettu kriisiviestintäesite, jossa on ytimekkäästi kaikkein keskeisimmät oh-
jeet normaaliolojen kriisitilanteiden viestintään. Siksi tässä luvussa lähinnä viitataan 
edellisiin ohjeisiin. 
 
Kriisitilanteissa eivät normaalit viestinnän keinot ja kanavat yleensä riitä. Henkilöstö, 
kuntalaiset ja media odottavat kunnalta tehostettua viestintää ja siksi aiheutuu poikkea-
va mediatilanne. Jokaisella viranomaisilla on velvollisuus tiedottaa ja kuntalaisilla on pe-
rusoikeutenaan oikeus tietää. Tämä pitää paikkansa kaikissa oloissa ja tilanteissa. Kunta-
laisten tiedontarve kasvaa voimakkaasti häiriötilanteessa. Mitä enemmän olosuhteet 
poikkeavat normaalista, sitä enemmän ja sitä nopeammin tarvitaan oikeaa tietoa.  
 
Tiedottamisella torjutaan vaaraa, annetaan toimintaohjeita ja ehkäistään tarpeetonta hä-
tääntymistä. Oikein ajoitettuna tiedottaminen lisää turvallisuudentunnetta ja vähentää 
huhujen aiheuttamaa epävarmuutta. Tiedottaminen kasvattaa luottamusta jo silloin, kun 
kaikkea tilannetietoa ei ole vielä käytettävissä. Ensimmäiset vaaran merkit huomaa 
yleensä oma henkilöstö ja ensimmäiset tunnit ovat tärkeimmät! Tiedottamistarve tulee 
harkita heti, kun ensimmäiset tiedot ilmeisestä häiriötilanteesta ovat tulleet esiin. Koh-
deryhmä on otettava huomioon tiedottamisen tapoja valittaessa. 
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Seuraavassa on lueteltu esimerkinomaisesti mahdollisia kunnallishallinnossa esiintyviä 
kriisitilanteita: 

• veden-, sähkön-, lämmönjakelu katkeaa 

• talousvedessä esiintyy voimakkaita laatuhäiriöitä, bakteereja tai ympäristömyrk-
kyjä 

• koulu- tai päiväkotiruoassa on salmonellaa 

• poikkeuksellisen laaja tulipalo tai liikenneonnettomuus 

• tulipalo kunnan omassa laitoksessa 

• yksittäinen henkilö aiheuttaa äkillisen uhkaavan onnettomuustilanteen 

• säiliöauto-onnettomuus, jossa vapautuu esim. klooria tai öljyä pohjavesiin 

• tarttuva tautiepidemia 

• lakko lamaannuttaa kunnan avaintoiminnot 
 
Edellä mainittu luettelo ei ole kattava. Kunkin hallintokunnan on kartoitettava mahdol-
liset kriisitilanteet sekä arvioitava uusia riskitekijöitä. 
 

7.1 Kriisitiedottamisen organisointi 
Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu kuuluu pelastustoimintaa johtavalle viranomai-
selle (pelastuslaitos tai poliisi). Pelastusviranomainen vastaa tiedotuksesta onnettomuus-
tilanteen ajan. Muut viranomaiset tiedottavat omaan toimintaansa kuuluvista asioista. 
 
Kunnan tehtävänä on hyvässä yhteistyössä avustaa tiedottamisessa, jotta pelastusviran-
omainen voi keskittyä varsinaisen tilanteen hoitamiseen. Tilannetiedottamisessa tulee 
käyttää erilaisia tapoja kuten järjestää tiedotustilaisuuksia, tiedottaa suoraan kohdeylei-
sölle, jakaa kirjallisia tiedotteita. 
 
Tiedotustilaisuus järjestetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siinä eri toimialojen 
edustajat ovat kertomassa oman toimialansa tilanteesta ja toimenpiteistä sekä vastaa-
massa kysymyksiin. Pitkäkestoisessa tilanteessa tarvitaan useita tiedotustilaisuuksia. 

7.2 Kriisitiedotteen laatiminen 
Viranomaisten tulee oma-aloitteisesti kohdeyleisölle ja tiedotusvälineille lähetettävällä 
tiedotteella varoittaa yleisöä välittömästi, jos tilanne saattaa vielä aiheuttaa henkilöva-
hinkoja. Keskushallinnolla on ajantasaiset yhteystiedot eri tiedotusvälineisiin. Tieto tu-
lee välittää myös muille valmiussuunnitelmassa mainituille viranomaisille (lisätietoja an-
taa kunnaninsinööri). 
 
Pelastusviranomainen tai poliisi voi vakavissa tilanteissa antaa hätätiedotteen Yleisradi-
on välitettäväksi. Tiedotteen otsikkoon kirjoitetaan: mitä on tapahtunut ja missä! Tie-
dotteen (A4) tekstissä tarkennetaan esimerkiksi:  
 

• mitä on tapahtunut, missä ja milloin! 

• mitä mahdollisia seurauksia tilanteella on! 

• mitä tapahtuneelle asialle tullaan tekemään! 

• mitkä ovat mahdolliset toimintaohjeet yleisölle! 

• missä ja milloin on mahdollinen tiedotustilaisuus! 

• ilmoita aina lisätietoja antavien henkilöiden nimet ja puhelinnumerot! 
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7.3 Kriisitiedottamisen ajankohta 
Uhkaavan tai jo tapahtuneen vaaratilanteen havaitsevan henkilön on ratkaistava ensin, 
vaatiiko asia välitöntä tiedottamista ihmisten turvallisuuden suojaamiseksi ja toimia sen 
mukaan. Sisäinen tiedotus on käynnistettävä välittömästi omien esimiesten välityksellä. 
Ensimmäiset tunnit ovat hyvin ratkaisevia kriisiviestinnän onnistumisen kannalta. Kun-
nan oma henkilöstö on hyvin ratkaisevassa asemassa jo tilanteen alkuvaiheesta alkaen. 
 

8 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 
 
Markkinointiviestintä on kunnan ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka 
tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään positiivisesti 
vaikuttavia ilmiöitä. Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista. 
Markkinointiviestintä on viime vuosien kuluessa kasvanut huomattavasti. Medioiden 
määrän kasvu on monipuolistanut sen muotoja ja laajentanut toimintaympäristöä  
 
Markkinointiviestintä koostuu seuraavista osista: 

• mainonta, joka on maksettua, tavoitteellista tiedottamista. Se kohdistuu yleensä 
suureen ihmisjoukkoon. Mainonnan avulla voidaan tiedottaa tavaroista, palve-
luista, aatteista ja ihmisistä. Viestin lähettäjä tulee tunnistaa mainoksesta 

o mainonnan muodot:  
� mediamainonta: mainosvälineiden eli medioiden avulla tavoitel-

laan suurta kohdejoukkoa 
� suoramainonta: kohderyhmä on rajattu pienemmäksi. Suora-

mainonta voi olla osoitteellista tai osoitteetonta  
� täydentävä mainonta: mainontaa voi täydentää mm. messu-, ta-

pahtuma- ja sponsorimainonnalla  

• myyntityö, jonka tavoitteena on kohderyhmän vakuuttaminen kunnan tarjon-
nan ylivertaisuudesta 

• myynninedistäminen, jonka tavoitteena on sidosryhmien kiinnostuksen herät-
täminen kunnan tarjontaa kohtaan 

• tiedotus- ja suhdetoiminta, jonka lähtökohtana ovat sidosryhmien asenteet ja 
mielipiteet. Suhdetoiminnan tavoitteena on tehdä kunta ja sen palvelut/tarjonta 
tunnetuiksi, luoda myötämielisyyttä sekä muuttaa kielteisiä asenteita. Suhdetoi-
minta on tosiasioihin perustuvaa, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista toimin-
taa. 

 
Markkinointiviestinnän tavoitteina on tehdä Punkalaitumen kunta kaikkine toimijoineen 
tunnetuksi, synnyttää kunnasta positiivinen mielikuva ja tukea elinkeinoelämän toimin-
tamahdollisuuksia sekä matkailua. Markkinointiviestinnän tulee olla pitkäjänteistä toi-
mintaa, johon sitoudutaan sekä taloudellisten että toiminnallisten resurssien muodossa.  
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8.1 Markkinointiviestinnän suunnittelu 
Markkinointiviestinnän suunnittelu aloitetaan yleensä kohderyhmien arvioinnilla ja 
kohderyhmien ominaisuuksien vertaamisella organisaation ominaisuuksiin ja tarpeisiin. 
Markkinointiviestinnän suunnittelussa tulee huomioida mm. seuraavat asiat: 

• kohdeyleisön määrittäminen  

• halutun vaikutuksen määrittäminen  

• viestin huolellinen suunnittelu 

• viestintäkanavien valinta 

• viestin lähettäjän ominaisuuksien määrittäminen 

• toteutus- ja arviointimenetelmien valinta 
 

8.2 Mielikuvamarkkinointi 
Markkinoinnin avulla kunnalle luodaan kasvot, jotka kertovat, mitä kunnassa osataan ja 
halutaan. Etenkin pienen kunnan täytyy näkyä ja kuulua kovassa kilpailussa. Siksi kun-
nan tulee analysoida ja markkinoida mahdollisuuksiaan hyvin tarkasti. Lisäksi on löydet-
tävä kieli, joka tavoittaa valitut kohderyhmät ja jonka avulla herättää niiden mielenkiinto 
ja luottamus kuntaa kohtaan. Tärkeää on tunnistaa se arvomaailma, josta tarpeet nouse-
vat ja tarjota oikeilla mielikuvilla todellinen vastine.  
 
Mielikuva on ikään kuin kuva ihmisen päässä. Sen syntyyn vaikuttavat muun muassa 
asenteet, tieto, tunteet, havainnot ja kokemukset. Mielikuvilla on vaikutusta esimerkiksi 
organisaation luotettavuuteen ja ostopäätösten tekemiseen. Tämän vuoksi mielikuviin 
on syytä kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Mielikuvamarkkinointi tarkoittaa tuotteen myymistä mielikuvien avulla. Onnistunut 
mielikuva on tunnevoimainen pysyvän asiakassuhteen rakentamisen väline. Saadessaan 
annetun mielikuvan mukaisen vastineen, luottamus on syntynyt ja asiakas on valmis 
pitkäaikaiseen kumppanuuteen kunnan kanssa.  
 
Tietyn mielikuvan luominen kunnasta ja sen ylläpitäminen ovat strategisia päätöksiä, ei-
vät vain markkinoinnin osa. Punkalaitumen kunnan 2009 hyväksymä kuntastrategia on 
olennainen osa kunnan mielikuvamarkkinointia. 
 

9 VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMI-
NEN 
 
Punkalaitumen markkinointi- ja viestintästrategiassa asetetaan kunnan viestinnälle yhtei-
set periaatteet ja tavoitteet, joita kunnan henkilöstön odotetaan noudattavan. Strategias-
sa määritellään myös tärkeimmät viestintävastuut. Nykyaikana kuntien henkilökunnalta 
odotetaan entistä parempia viestintätaitoja. Viestintäosaamisen kehittäminen on jatkuva 
prosessi, joka vaatii pitkäjänteistä ja monipuolista koulutusta. Ennen kaikkea se vaatii 
niin kunnalta kuin henkilöstöltä halua kehittyä ja olla aktiivinen, koska hyvä viestintä on 
paljon muuta kuin esiintymiskoulutusta. Viestintäosaamisen harjaannuttaminen onnis-
tuu parhaiten lisäämällä käytännön tiedotusta hallintokunnan omista asioista ja palve-
luista.  
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Viestintäosaamisen kartuttaminen tarkoittaa viestintämyönteisten asenteiden vahvista-
mista, taitojen kartuttamista tiedottamisessa ja tietojen lisäämistä julkisuuslainsäädän-
nössä. 
 
Viestinnän käytännön toteutuksessa korostuu henkilökunnan toiminta mutta kunnan 
viestintä koskee myös luottamushenkilöitä, kuten luvussa 2. on todettu. Luottamushen-
kilöiden kannattaa edistää julkisuusperiaatteen toteutumista kunnan hallinnossa, koska 
se tukee kunnallisen demokratian toteutumista. Avoimesti viestintää toteuttava hallinto 
kykenee perustelemaan valmistelunsa tulokset ja luottamushenkilöiden päätöksenteko 
perustuu sitä luotettavammalle pohjalle mitä avoimemmin valmistelu on tehty. Lehdis-
tön mielenkiinto kuntien asioihin on suurimmillaan jo valmisteluvaiheessa ja vähenee 
mitä pidemmälle hallinnon portaissa tai päätöksenteossa edetään. Kunta, joka haluaa ol-
la esillä myös julkisuudessa, ottaa huomioon sen, että lehdistö tarkastelee kunnan asioita 
lukijan eli kuntalaisen näkökulmasta. Siksi on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että hallin-
non ja julkisuuden näkökulmat joskus selvästi poikkeavat toisistaan. 
 

9.1 Viestinnän ja markkinoinnin nykytila 
Viestintä on Punkalaitumen kunnassa kaikkea sitä viestintää ja markkinointia, joka ta-
pahtuu koko henkilökunnan koulutuksen, kokemuksen ja ominaisuuksien kautta, koska 
varsinaista viestintä-, tai tiedotusammattilaista kunta ei tule työllistämään. Tietyissä teh-
tävissä (esittelijät, valmistelijat) viestinnän merkitys korostuu muita tehtäviä enemmän 
mutta periaatteessa koko henkilökunta osallistuu siihen miten kunta viestii toiminnas-
taan ulospäin. Jotta kunnan viestintää voidaan tehostaa, pitää koko henkilöstön viestin-
tävalmiuksia kehittää ja rohkaista toimimaan. 
  
Punkalaitumen kunnassa markkinointiin varatut resurssit ovat varsin niukkoja ja kun-
nan markkinointi on pääosin keskushallinnon toimialaa. Niukkojen resurssien vallitessa 
on oleellista, että markkinointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista. Markkinoinnin 
tehokkuus taataan huolellisella suunnittelulla, tavoitteiden ja keinojen määrittelyllä ja 
ammattitaitoisella toteutuksella. Tärkeää on myös seurata markkinoinnilla saavutettuja 
tuloksia ja tavoitteiden täyttymistä, jotta markkinointia voidaan kehittää oikeaan suun-
taan. 
 

9.2 Nykyinen kuntakuva 
Punkalaitumen nykyistä kuntakuvaa ei ole tutkittu, mutta yleisesti ottaen kuntakuvaa on 
pidetty tuntemattomana. Maakunnan vaihtuminen Pirkanmaalle vuoden 2005 alusta al-
kaen lisäsi julkisuutta samoin kuin vuonna 2007 käyty erittäin vilkas kuntarakennekes-
kustelu sekä sen jatkuminen palveluiden uudistumisena. Vastaanottokeskuksen loppu-
minen kesällä 2006 ja sen uusi käynnistyminen loppuvuodesta 2008 on nostanut Punka-
laitumen kunnan uudelleen jopa valtakunnallisten uutisten kohteeksi. 
 
Punkalaitumen kunta sijaitsee maakuntien rajojen lisäksi kolmen maakuntalehden ja 
useiden pienempien tiedotusvälineiden levikkialueella. Aktiivisen tiedotuspolitiikan 
puuttumisella on viime vuosina jätetty käyttämättä sijainnin mahdollistamat hyödyt. 
Punkalaitumen kuntakuvaa on uudistettu tietoisesti 2009 ja tällä strategialla tullaan edel-
leen uudistamaan aktiivisen tiedotuksen suuntaan kuntastrategian asettamien tavoittei-
den mukaisesti. 
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Vuosi 2009 on Punkalaitumen juhlavuosi kunnan täyttäessä kunnioitettavat 370 vuotta. 
Helmikuussa teemavuosi käynnistettiin juhlavuoden tunnuksella, joka annettiin myös 
paikallisten yritysten ja yhteisöjen käytettäväksi. Juhlavuoden tapahtumat painottuvat 
heinäkuuhun mutta teema on syytä pitää esillä läpi vuoden ja esillä myös vuonna 2010. 
 

9.3 Markkinointivaltit 
Punkalaitumen kunnalla ei ole perinteisesti ollut huomattavia valtakunnallisia markki-
nointivaltteja, joiden avulla kunta selvästi erottuisi muista Suomen kunnista. Kuntastra-
tegiaan sisältyy swot-analyysi, jonka vahvuuksissa ja mahdollisuuksissa on nostettu esiin 
useita myös markkinoinnin kohteeksi sopivia asioita. Siksi kunnan jokapäiväistä viestin-
tää aktivoitava ja nostettava esille niitä tavallisiakin asioita, jotka voivat olla houkuttele-
via ja kiinnostavia ulkopaikkakuntalaisten silmissä. Tärkeää kunnan markkinoinnissa on 
se, että markkinointiviestintää toteutetaan harkiten markkinointikanavasta ja kohdeylei-
söstä riippuen. Punkalaitumen yleismarkkinoinnissa on tavoitteena nostaa esille erityi-
sesti kunnan sijainti monipuolisella, paljon mahdollisuuksia tarjoavalla yhteistyöalueella 
ja soveltuvuus lapsiperheiden asuinkunnaksi. Myös miljöö on myös ulkopuolisten sil-
min arvostettu korkealle. Edistettäessä esimerkiksi Punkalaitumen matkailua, kannattaa 
siksi esille nostaa sitä edistäviä kuntarajat ylittäviä seudullisia asioita kuten esim. Tai-
kayöntie. Myös silloin markkinoinnin keskipisteenä toimii kunnan sijainti mutta huo-
mioarvo kasvaa paljon suuremmaksi kuin yksin kunnan toteuttamana markkinointina. 
 
Markkinoinnin lähtökohta, jonka ympärille kunnan ”Ihanan keskellä” markkinointi-
imagoa on jo 2006 rakennettu, on Punkalaitumen keskeinen sijainti Suomen suurimpiin 
kasvukeskuksiin – Tampereeseen, Turkuun ja Helsinkiin – nähden 
sekä suhteessa naapurikaupunkeihin Sastamala, Huittinen, Loimaa ja Forssa. 
 
Sastamalan kaupungin syntymisen jälkeen Lounais-Pirkanmaan seutukuntaan kuuluvat 
toistaiseksi Sastamala ja Punkalaidun. Koska uusi perustettu Sastamalan kaupunki tekee 
itseään tunnetuksi valtakunnallisesti, Punkalaitumen mukanaolo seudun yhteisessä seu-
tuesitteessä tuo runsaasti näkyvyyttä myös Punkalaitumen kunnalle. Yhteiset messu-
osastot ovat myös osoittautuneet erittäin kannattaviksi. 
 
Taikayöntie Urjalasta Punkalaitumen kautta Huittisiin on toinen ylikunnallinen markki-
nointimahdollisuus. Taikayöntie on mukana Suomen maisemateiden uudessa yhteisesit-
teessä ja on saamassa myös kotisivut (www.taikayöntie.fi). Tämä on toinen kanava val-
takunnallisen julkisuuden pariin. 
 
Piirre, jolla Punkalaitumelle houkutellaan erityisesti lapsiperheitä asukkaiksi, on hyvin 
toimivat lähipalvelut. Niihin lukeutuvat kirjasto, lasten päivähoitopalvelut, peruskoulu, 
laadukas vanhustenhuolto ja terveysasema. Erityistä huomiota ansaitsee Punkalaitumen 
lukio, joka tulee verkostoitumaan Sastamalan verkostolukion kanssa. Markkinointivalt-
tina uusia asukkaita silmällä pitäen toimii myös erittäin edullinen tonttitarjonta, joka an-
taa mahdollisuuden panostaa itse taloon ja asumiseen. Edullisuutensa lisäksi Punkalai-
tumen tontit ovat myös poikkeuksellisen kookkaita ja siten soveltuvat erityisesti lapsi-
perheille. Punkalaitumen ikärakenne on maakunnan korkeimmalla tasolla vanhempien 
ikäluokkien suhteen. Ikärakenteen kehittäminen nuorempaan suuntaan on välttämätön 
tavoite paikkakunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi mutta silti Punkalaidun haluaa ol-
la turvallinen kotipaikka myös iäkkäämmille ihmisille. 
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Tunnetuin Punkalaitumen markkinointivaltti on Yli-Kirran talonpoikaismuseo eli Koi-
ramäen talo, joka on Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjojen lähtökohta. Museo on yksi 
ammatillisesti arvostetuimpia kotiseutumuseoita ja suositun Kaikkien aikojen maatalo-
usnäyttelyn järjestäjä. Toinen maanlaajuisesti tunnettu kohde on Särkän tanssilava, jota 
ylläpitää edelleen monien tuntema Punkalaitumen kunto. Kesäaikaan Punkalaitumen 
markkinointivaltteja ovat myös Kesälaitumen Golf-kenttä, jossa on mahdollisuus golfa-
ta jopa ilman green cardia. Lisäksi Punkalaidun on monipuolinen kunta kesäasukkaita ja 
kesäisiä matkailijoita silmällä pitäen. Erinomainen markkinointivaltti Punkalaitumelle on 
myös Majatalo Hiidenhelmi, joka on koko Suomen mittakaavassa harvinaislaatuinen 
koiraväen harrastekeskus. Vaikka Hiidenhelmen kohderyhmä onkin rajoitettu ja se hoi-
taa itsenäisesti markkinointinsa, tuo sen aktiivinen toiminta kuntaan paljon ulkopaikka-
kuntalaisia ja levittää siten sanaa Punkalaitumesta. Myös Myllypirtti on investointiensa ja 
tapahtumiensa vuoksi lisännyt näkyvyyttään. 
 
Vaikka Punkalaidun on ollut vahvasti agraarikunta jo vuosisatojen ajan, toimii kunnan 
markkinointivalttina myös se, että kunta arvostaa ja tukee elinkeinotoimintaa laajalla 
sektorilla. Punkalaidun ja monet sen yrityksistä ovat aktiivisesti mukana Sastamalan 
Seudun Yrityspalvelu Oy:n hankkeissa. Lisäksi kunta on panostanut jo olemassa olevien 
paikkakuntalaisten yritysten laajentamishankkeisiin ja muihin tilatarpeisiin. 
 
Uusimman mahdollisuuden Punkalaitumen markkinointiin on tuonut kolmannen ker-
ran käynnistynyt turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Lapsiin, nuoriin ja perheisiin 
keskittyvänä se antaa hyvät edellytykset markkinoida kuntaa kansainvälisenä ja suvaitse-
vaisena paikkana. Pääteema ”Ihanan keskellä” saa sen kautta uuden globaalin merkityk-
sen: ”Wonderfully in the midlle.” Kansainvälisyys maalaiskunnan normaalissa elämässä 
on se kauan kaivattu mutta silti itselle ominainen mahdollisuus erottua muista saman-
kaltaisista kunnista. Rohkeus tämän piirteen esille nostamisessa antaa mahdollisuuksia 
ikärakenteen uudistamisessa ja esimerkiksi opetuksen houkuttelevuudessa. 
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10 GRAAFINEN OHJEISTO 
Punkalaitumen kunnan visuaalinen ilme vahvistaa kunnan identiteettiä luo kunnalle 
profiilia, joka tunnistetaan sekä painetun että verkkoviestinnän maailmassa. 
 
Graafisessa ohjeistossa on määritelty Punkalaitumen kunnan logon, typografian ja vä-
rimaailman käytön periaatteet. Ohjeistoa noudattamalla kunnalle luodaan yhtenäinen 
ilme kaikkeen kunnan viestintään: verkkosivuille, esitteisiin, käyntikortteihin, tiedottei-
siin, julisteisiin, lehti-ilmoituksiin ja muuhun painettuun materiaaliin. 
 
Punkalaitumen kunnan graafinen ohjeisto palvelee ensisijaisesti kunnan henkilöstöä, 
mutta myös mahdollisia kunnan alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Graafista oh-
jeistoa päivitetään sitä mukaa, kun käytännöt kunnan viestinnässä vakiintuvat. 
 

10.1 Markkinointi-imago 
Punkalaitumen kunnalle on luotu (vuonna 2005) markkinointi-imago, joka käsittää lii-
kemerkin ja kunnan logon. Kunnan logo käsittää kunnan nimen ja iskulauseen sekä 
joissain variaatioissa myös kunnan yhteystiedot. Logoa käytetään aina yhdessä liikemer-
kin kanssa, jolloin sitä voidaan kutsua myös tunnukseksi. Punkalaitumen kunnan mark-
kinointi-imagon painopisteeksi on valittu kunnan keskeinen sijainti Suomen suurimpiin 
kasvukeskuksiin nähden. Sen seurauksena kunnan iskulauseeksi valikoitui ”Punkalaidun 
– Ihanan keskellä”. Myös kunnan liikemerkki kuvastaa Punkalaitumen sijaintia Suomen 
kartalla – Helsinki-Turku-Tampere-kolmion keskipisteessä. Markkinointi-imagon suun-
nittelusta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun Taiteen ja viestinnän osaston opis-
kelijaryhmä. 
 

10.2 Liikemerkki 
Punkalaitumen kunnan liikemerkki havainnollistaa kunnan keskeistä sijaintia Suomen 
suurimpiin kasvukeskuksiin – Turkuun, Tampereeseen, Helsinkiin ja Poriin nähden. 
Pallukat havainnollistavat em. kaupunkeja ja niitä yhdistävät viivat puolestaan havain-
nollistavat kaupunkien välillä kulkevia teitä, jotka ovat numeroiltaan 2, 9 ja 41. Punka-
laidunta havainnollistava pallukka on liikemerkin keskellä ja kyseinen pallukka on muita 
suurempi. Liikemerkki on muodoltaan hyvin pelkistetty. 

10.3 Logo 
Punkalaitumen kunnan logo perustuu kolmen eri versaalifontin yhdistelmään, jotka on 
muutettu kuvalliseen muotoon. Tällöin logoa ei voi muuttaa eikä kirjoittaa tai latoa uu-
destaan. Kunnan nimi on tehty Charlesworth- fontilla, iskulause Lucida Calligraphy-
fontilla ja yhteystiedot Book Antiqua-fontilla. Logosta on sekä mustavalkoinen että vä-
rillinen versio. Logon eri variaatiot ja värit esitellään tarkemmin seuraavassa.  
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10.4 Tunnuksen variaatiot 
Punkalaitumen kunnan tunnuksia on neljä erilaista:  
 
liikemerkki ja logo, joka käsittää kunnan nimen ja iskulauseen  
käytetään markkinoinnissa, kun kohderyhmältä ei odoteta suoraa yhteydenottoa 
 

 
 

 
 
 
liikemerkki ja logo, joka käsittää kunnan nimen, iskulauseen ja verkkosivujen osoitteen 
käytetään erityisesti liikelahjoissa 
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liikemerkki ja logo, joka käsittää kunnan nimen, iskulauseen ja yhteystiedot (osoite, pu-
helin- ja faksinumerot, Internet-osoite) 
käytetään sekä viestinnässä että markkinoinnissa, kun kohderyhmältä odotetaan yhtey-
denottoa 
käytetään mm. kirjekuorissa, tiedotteissa, fakseissa 
 

 
 
 
liikemerkki ja logo, joka käsittää kunnan nimen, iskulauseen ja yhteystiedot (postiosoite, 
puhelin- ja faksinumerot, verkkosivujen osoite ja sähköpostiosoite) 
käytetään sekä viestinnässä että markkinoinnissa, kun kohderyhmältä odotetaan yhtey-
denottoa myös sähköpostitse 
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10.5 Tunnuksen värit 
Punkalaitumen kunnan tunnuksen väri on tummansininen. Nelivärityössä väri määritel-
lään seuraavasti: cyan, magenta, yellow, musta. Valkoisella, vaaleanharmaalla tai sinertä-
vällä taustalla tunnusta voidaan käyttää joko värillisenä tai mustana. Mustalla tai tum-
malla taustalla tunnusta käytetään aina valkoisena. Monivärisillä taustoilla tunnuksen 
käyttöä tulee välttää. 
 

10.6 Tunnuksen käyttö 
Punkalaidun-tunnuksen muotoa ja mittasuhteita ei saa muuttaa. Myöskään tunnuksen 
väriä ei saa muuttaa eikä yhdistellä Punkalaitumen kunnalle vieraiden värien ja tekstien 
kanssa. Epäterävää Punkalaidun-tunnusta ei saa käyttää. Tunnusta ei myöskään saa itse 
piirtää tai kirjoittaa uudestaan. 
 
Punkalaidun-tunnuksen ympärille tulee jättää kohtuullinen suoja-alue, kun sitä käytetään 
tekstin ja muiden kuvien vieressä. Muiden yhteisöjen/yritysten tunnusten kanssa samas-
sa kentässä käytettäessä Punkalaidun-tunnuksella tulee olla samanarvoinen asema mui-
hin tunnuksiin nähden.  
 

10.7   Punkalaidun 370 vuotta 
Punkalaitumen juhlalogoa käytetään kunnan viestinnässä ensisijaisena tunnuksena vuo-
sina 2009 ja 2010. Juhlavuoden logo ei poissulje Ihanasti Keskellä –tunnuksen käyttöä. 
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10.7.1 Punkalaidun 370-vuotta -tunnuksen värit ja kirjasimet 
Juhlavuoden logo noudattaa Punkalaitumen vaakunan värimaailmaa ja yhdistää kunnan 
pitkät perinteet moderniin muotokieleen. Sinisen ja kullankeltaisen logon rinnalla voi tarvit-
taessa käyttää mustavalkoista logoa. Seuraavassa sinisen ja keltaisen värin värimäärittelyt: 
 
Sininen: 

• Pantone: 072 EC  

• CMYK: C96, M86, Y5, K0  

• RGB: R45, G69, B150  

• HSB: H225, S69, B58  

• HEX: #2D4596  
 
 
Keltainen: 

• Pantone: 457 EC  

• CMYK: C26, M34, Y82, K2  

• RGB: R190, G158, B79  

• HSB: H42, S58, B74  
• HEX: #BE9E4F  

 

 
Otsikon kirjasimet: 

• Kirjasin: Eurostile  

• Vaihtoehtoinen kirjaisin web-käyttöön: Trebuchet MS  

• Väri: Sininen  

• Otsikko 1: 19.6pt  

• Otsikko 2: 18pt  

• Otsikko 3: 13pt, all caps  

• Otsikko 4: 13pt  
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10.8 Vaakunan käyttö 
Punkalaitumen kunnan vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers. Vaakunassa on 
sinisellä pohjalla reunasta toiseen ulottuva keltainen riukuaita. Punkalaitumen kunnan 
vaakunaa käytetään pääasiallisesti kunnan virallisissa tiedotteissa ja pöytäkirjoissa. 
Markkinointiviestinnässä vaakuna korvataan ensisijaisesti tunnuksella. 
 

 
 

10.9 Typografia 
Punkalaitumen kunnalla on viestinnässä käytössä groteski-kirjasintyyppi (eli päätteetön 
fontti) sekä kolme antiikva-kirjasintyyppiä (eli päätteellistä fonttia) riippuen siitä, käyte-
täänkö kirjasimia painetussa vai verkkoviestinnässä. Painetussa viestinnässä suositaan 
päätteellisiä fontteja ja verkossa puolestaan päätteettömiä fontteja. 
 
Punkalaidun käyttää painetussa viestinnässään (esitteet, tiedotteet, kutsut, faksit, mai-
nokset, julisteet) otsikoissa Bookman Old Style-fonttia kursivoituna ja leipätekstissä 
Garamond-fonttia. Koska Punkalaitumen logossa kunnan yhteystiedot on kirjoitettu 
Book Antiqua-fontilla, käytetään faksi- ja tiedotepohjissa ylä- tai alatunnisteissa näkyvis-
sä yhteystiedoissa niin ikään Book Antiqua-fonttia. Tällöin ylä- ja alatunnisteiden fontti 
on myös muissa niissä ilmaistavissa tiedoissa Book Antiqua. Mikäli ylä- ja alatunnisteis-
sa ei ole kunnan yhteystietoja, käytetään niissä silloin Garamond-fonttia.  
 
Verkkoviestinnässä ja muussa näytöltä tarkasteltavassa viestinnässä (verkkosivut, Po-
werPoint-esitykset, verkkoilmoitukset) Punkalaidun käyttää Arial-fonttia.  
 

10.10 Kuvamaailma 
Punkalaitumen kunta käyttää viestinnässään mahdollisuuksien mukaan valokuvia. Kun-
nan kuvamaailmaa leimaa ”mainosmaisuus”, minkä vuoksi kuvissa on muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta käytetty ammattimallia (2006). Valokuvat on otettu Punkalai-
tumen maisemissa, mutta pääosaan kuvissa on nostettu malli eikä tausta. Kuvat ovat vä-
rimaailmaltaan yhteneviä kunnan sinertävän ilmeen kanssa.  
 
Kaikessa kunnan markkinoinnissa lähtökohdaksi on otettu maalaisidyllisten mielikuvien 
luominen, minkä johdosta viestintä tapahtuu pääosin kuvallisin keinoin ja nk. turhaa 
tekstiä pyritään välttämään. Myös tekstien sisällössä keskitytään luomaan mielikuvia 
enemmän kuin tarjoamaan informaatiota. 



 26 

11 LIITE 1 – KUNNAN TOIMIELINTEN TIEDO-
TUSVASTAAVAT 
 
TOIMIELIN   TIEDOTUSVASTAAVA 
Kunnanvaltuusto  Kunnansihteeri 
 
Kunnanhallitus  Kunnansihteeri 
 
Keskusvaalilautakunta  Kunnansihteeri 
 
Perusturvalautakunta  Perusturvajohtaja 
 
Sivistyslautakunta  Toimialapäällikkö 
 
Tekninen lautakunta  Kunnaninsinööri 
 
Rakennuslautakunta  Rakennustarkastaja 
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12 LIITE 2 – KUNNAN SÄÄNNÖLLISESTI KÄYT-
TÄMÄT MEDIAT 
 
 
Punkalaitumen kunta käyttää tiedotuksessaan säännöllisesti ja tasapuolisesti seuraavia 
tiedotusvälineitä. Yhteystiedot ovat kunnan keskuksessa. 
 
Aamulehti 
Alueviesti 
Forssan lehti 
Iskelmä Satakunta 
Lalli 
Lauttakylä-lehti 
Loimaan Lehti 
Punkalaitumen Sanomat 
Radio Manta 
Satakunnan Kansa 
Satakunnan Työ 
Turun Sanomat 
Tyrvään Sanomat 
Uusi Aika 
Yle Tampereen Radio 
 
Tarvittaessa jakelu voidaan laajentaa esimerkiksi seuraaviin tiedotusvälineisiin: 
 
Helsingin Sanomat 
MTV3-uutiset 
Nelosen uutiset 
STT 
 
 
Tiedotepalvelu osoitteessa www.tiedotus.com on hyvä väline erilaisten tiedotusmahdol-
lisuuksien valintaan ja yhteystietojen ylläpitoon. Käyttö vaatii käyttäjätunnuksen. 
 


