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Kuhmo
• Kuhmo – globaalisti tunnettu biotalouden menestystarina 

metsän keskellä
Tavoitekuva perustuu seuraaviin vahvuuksiin
• Metsäklusteri, puutuoteosaaminen ja biotalous
• Puhdas luonto ja asuinympäristö
• Maailman kamarimusiikin pääkaupunki
• Hyvän kasvun ja oppimisen ympäristö
• Kiehtova sijainti idän ja lännen rajalla



Miksi?
Välittää median avulla oikeaa ja 
luotettavaa kuvaa kaupungin 
palolaitoksen toiminnasta ja 
kehittämisestä ja luoda täten 
kaupunkilaisiin turvallisuuden 
tunnetta. (Rainer Alhon muistelmat, 

Jäljet näkyvä portilla, Suomen 
Palopäällystöliitto, 2013.)



Miksi?



Omat kasvot vai organisaation kanava?



Mitä ajatuksia 
herättää?



Myös 
organisaatiotilillä 
voi käyttää omaa 

persoonaa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1
694771193920724&id=701243943273459

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1694771193920724&id=701243943273459




Miksi omat kasvot?
• Johtaminen ja asiantuntijuus 

ovat vuorovaikutusta 
• Sosiaalinen media on 

vuorovaikutuksen kanava
• Organisaation kanssa 

vuoropuhelu ei aina riitä
• Asiantuntijuus ja johtajuus 

tulevat näkyviksi – luottamus 



Miten?
• Löydä keskeiset some-kanavat

• Määrittää tärkeimmät viestintäteemat

• Hahmota itsellesi luontevin viestintätapa

Olennaista oli pohtia omia arvoja, 
johtajuusfilosofiaa ja tavoitteita.

Jukka Saksin oppeja mukaillen



Miten?
Luontevimmiksi viestintätavoiksi minulle muodostuivat 
seuraavat:

• Ratkaisuja etsivän rakentavan vuoropuhelun 
edistäminen.

• Myönteisten asioiden ja jopa, ehkä itsestään selvien 
asioiden nostaminen silmien eteen niin, että ne tulevat 
nähdyksi. Hyvän mielen tuominen.

• Oman persoonan tuominen osaksi virallista viestintää.

Jukka Saksin oppeja mukaillen



Mitä?
• Kuntaorganisaation tuottamien palveluiden ja 

tekemisen tuominen esille. Yhtenä keinona tässä toimii 
eri ammattiryhmien työn näkyväksi tekeminen sekä 
kuntajohtajatyöni varsin avoin avaaminen julkiseksi.

• Kuntayhteisön yhteisöllisyyden parantaminen ja 
kunnan tunnettuuden nostaminen. Yhtenä keinona 
tässä toimii paikallisten yritysten ja yhteisöjen asioista 
sekä tekemisistä viestiminen.

• Harvaan asutun maaseudun monipuolisesta elämästä 
ja toimintaympäristöstä kertominen.

Jukka Saksin oppeja mukaillen



Perusperiaatteet
Kriisiviestinnän tärkeimmät periaatteet

ja toimintatavat ovat nopea

reagointi, selkeys ja rauhallisuus.

Kriisiviestinnän päätehtävänä on

varoittaa tapahtuneesta, antaa

toimintaohjeet lisävahinkojen

välttämiseksi, estää huhujen leviäminen

ja auttaa organisaatiota palautumaan

normaalitilaan.



Seuraa meitä!
www.kuhmo.fi

Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube: Kuhmon kaupunki



Seuraa somessa!
mietitytti.com

tyttimtt.pueehnvuoro.uusis
uomi.fi

Twitter, Instagram, YouTube:

@tyttimaatta

Snapchat kuntajohtajatm

Facebook kuntajohtajamaatta


