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1. VIESTINNÄN TAVOITTEET 

 

Utajärven kunnan viestinnän tehtävä on tukea kunnan strategiassa vahvistettujen päämäärien 

saavuttamista. Viestintä on jaettu kolmeen osa-alueeseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja 

markkinointiviestintään. 

 

Ulkoisen viestinnän tavoitteet 

- Tiedottaa kuntalaisille tuottamistaan palveluista ja niihin liittyvistä muutoksista 
- Huolehtia siitä, että asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa 

kunnan toimintaan 
- Informoida kohde- ja yhteistyöryhmiä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista 
- Luoda ja pitää yllä avoimutta, vuoropuhelua ja vuorovaikutusta Utajärven kunnassa ja kan-

nustaa asukkaita omien elinolojensa kehittämiseen 
 

Sisäisen viestinnän tavoitteet 

- Henkilökunnan yhteisöllisyyden lisääminen 
- Johtamisen tukeminen 
- Edistää henkilöstön viestintää, motivoitumista ja sitoutumista. 

 

Markkinointiviestinnän tavoitteet 

- Rakentaa Utajärven kuntakuvaa pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti 
- Utajärven asukasluvun kasvattaminen 
- Uusien yritysten saaminen kuntaan 
- Matkailun kehittämisen tukeminen 
- Utajärven hyvän maineen ylläpitäminen ja kasvattaminen sekä tunnettuuden lisääminen 

 

 

 

2. VIESTINNÄN ARVOT 

 

Utajärven kunnan viestintää ohjaavat seuraavat arvot  

 

Avoimuus  

Asioista tiedotetaan ja kaikessa kunnan toiminnassa noudatetaan avoimuuden ja ta-

sapuolisuuden periaatteita. 

 

Aktiivisuus 

Aktiivinen ja aikaisessa vaiheessa tapahtuva tiedottaminen luo asukkaille mahdolli-

suuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin. 

 

Suunnitelmallisuus 

Viestintä on suunnitelmallista ja oikea-aikaista. 
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Vuorovaikutteisuus 

Mahdollisuus antaa kunnan toiminnasta palautetta, johon myös vastataan.  

 

 

 

3. VIESTINTÄORGANISAATIO JA VIESTINTÄVASTUUT 

 

Utajärven kunnan viestinnästä vastaa kunnanjohtaja. Käytännön yksityiskohdissa viestinnän toi-

menpiteet ovat virkamiesjohdon ja ammattiviestijöiden päätettävissä.  Kunnanhallitus johtaa ja 

valvoo viestintää ja markkinointia hyväksymällä sitä koskevat ohjeet ja suunnitelmat. 

 

Kunnan virkakoneiston viestintävastuut määräytyvät hallinto- ja toimintasääntöjen perusteella 

operatiivisen toiminnan osana. Johtavana periaatteena on, että jokainen vastaa omalla vastuullaan 

olevien asioiden viestinnästä. Viestinnän suunnitelmallisuus edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan 

johdon ja viestintävastaavan kanssa.  

 

Kuntalain mukaan kunta vastaa viime kädessä tiedottamisesta myös silloin, kun sen tehtäviä on 

annettu jonkin yhteisön tai säätiön hoidettavaksi. Myös kunnan omistamien yhtiöiden viestinnässä 

on syytä noudattaa samoja periaatteita kuin kunnan omassa viestinnässä. Ostopalvelusopimuksiin 

ja kuntien yhteistoimintasopimuksiin tulisi kirjata viestinnän järjestäminen kunnan viestintäperi-

aatteiden mukaisesti. 

 

 

 

4. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT 

 
Viestinnän eri kohderyhmät tulee huomioida kaikessa kunnan viestinnässä ja sen suunnittelussa. 

Erilaisten kohderyhmien palvelu edellyttää räätälöityjä viestintäpalveluja. Viestinnässä käytetään 

asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kunnan viestintä pyrkii tarjoamaan kaikille ryhmille sa-

mat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

 

Utajärven kunnalla on viisi viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmää: 

- Kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt 
- Potentiaaliset uudet asukkaat ja yritykset 
- Vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat 
- Luottamushenkilöt, kunnan henkilöstö sekä Oulunkaari 
- Alueen muut toimijat (naapurikunnat, kuntayhtymä) sekä keskeiset alueelliset ja valtakun-

nalliset vaikuttajat  
 
 

Tärkein kohderyhmä on kuntalaiset. He käyttävät kunnan tarjoamia palveluita, osallistuvat ja vai-

kuttavat kunnan toimintaan ja ovat myös tärkeitä viestin välittäjiä omasta kotikunnastaan. Vies-
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tinnällä ja Utajärven kuntakuvalla on olennainen merkitys tulo- ja lähtömuutossa. Tulomuuttajien 

tiedon tarve on suuri. He tarvitsevat tietoa kunnan perusasioista. 

 

 

  

5. VIESTINNÄN VÄLINEET JA TOTEUTUS 

 

Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä 

koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kun-

nan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maan-

käyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysy-

myksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai 

säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toi-

minnasta. 

 

Viestintävälineiden käytössä on otettava huomioon kohderyhmien tavoitettavuus ja viestinnän 

tehokkuus. Useita viestintäkanavia käyttämällä tavoitetaan viestinnän kohderyhmät varmimmin. 

 

Sanoma- ja paikallislehdet, internetsivut ja Facebook sekä radio- ja televisiokanavat tavoittavat 

hyvin ne henkilöt, jotka yleisesti seuraavat asioita. Mitä henkilökohtaisemmin jokin asia koskettaa 

tiettyjä ryhmiä ja henkilöitä, sitä suorempaa on syytä tiedottaa esimerkiksi yleisötilaisuuksissa sekä 

kohdistetuilla tiedotteilla ja kirjeillä. 

 

Tavanomaisessa palvelu- ja asukasviestinnässä voidaan hyödyntää erilaisia esitteitä: messuesittei-

tä, videoita ja muita materiaaleja; ne herättävät tehokkaasti huomiota ja havainnollistavat asioita. 

 

Kokous- ja päätöstiedottaminen 

Valtuuston, kunnanhallituksen, valmistelutoimikuntien ja arviointitoimikunnan esityslistat toimite-

taan korvauksetta hyvissä ajoin ennen kokousta tiedotusvälineiden käyttöön. Esityslistat ovat en-

nakkoon nähtävillä kunnan internetsivuilla. Esityslistan tekstiin liittyviä kysymyksiä voidaan käsitel-

lä julkisuudessa jo ennen päätöksentekoa tai asioiden valmistelua. Hyvä tapa on tiedottaa asiasta 

etukäteen. 

 

Valtuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien ja lautakuntien kokousten sekä muiden toimielinten 

päätöksistä tai linjauksista tiedotetaan kunnan internetsivuilla sekä tarpeen mukaan myös Face-

bookissa, heti kun pöytäkirja on tarkastettu. 

 

Valtuuston kokoukset ovat avoimia yleisölle ja medialle, ellei valtuusto erikseen päätä jonkin asian 

käsittelemistä suljetuin ovin. Muiden toimielinten kokoukset ovat sen sijaan suljettuja, ellei toimie-

lin päätä pitää avoimia kokouksia. Suljettujen kokousten keskustelut ovat luottamuksellisia. Pää-

töksistä tiedottaa kokouksiin osallistuva kunnan tai ko. toimielimen tiedotusvastaava. 
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Kokous- ja päätöstiedottamisesta vastaavat viranhaltijat: 

 

Kunnanhallitus: Hallintojohtaja/hallintosihteeri 

Valtuusto: Hallintojohtaja/hallintosihteeri 

Lasten ja nuorten valmistelutoimikunta: Sivistystoimenjohtaja 

Ikäihmisten valmistelutoimikunta: Hyvinvointivastaava 

Työikäisten valmistelutoimikunta: Kehitysjohtaja/Tekninen johtaja 

Arviointitoimikunta: Hallintojohtaja 

Tarkastuslautakunta: Hallintosihteeri 

Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

Lupa- ja valvontalautakunta: Tekninen johtaja 

 

Mediatiedotteet ja -viestintä 

Vaikka kunnalla on velvollisuus tiedottaa, tiedotusvälineet toimivat itsenäisesti. Kunnan tulee pal-

vella kaikkia tiedotusvälineitä tasapuolisesti. Henkilökohtaiset tai poliittiset intressit eivät voi ohja-

ta mediaviestintää. Käyttökelpoisin tapa tiedottaa kunnan asioista tiedotusvälineille on selkeä tie-

dote, jossa mainitaan lisätietojen antajat ja heidän yhteystietonsa. Tarvittaessa lähetetään myös 

juttuvinkkejä ja lehdistökutsuja. 

 

Toimittajien kysymyksiin vastataan nopeasti ja asiallisesti. On syytä muistaa, että toimittajalle pu-

huessaan kunnan edustaja puhuu suoraan julkisuuteen. Haastateltavalla on oikeus tarkistaa anta-

mansa lausunnot ennen niiden julkaisemista. Selvät väärinkäsitykset voi pyytää korjaamaan, mutta 

mielipiteitä ei ole kohtuullista tässä vaiheessa muuttaa.  

 

Tiedotustilaisuudet  

Tiedotustilaisuuksia järjestetään vuosittain tilinpäätöksen valmistumisesta ja tarvittaessa muista 

merkittävistä asioista. Sisäisiä tiedotustilaisuuksia ovat virastopalaverit aina kunnanhallituksen 

kokouksien jälkeen. Suunnitelmista ja hankkeista sekä kunnan yleistilanteesta voidaan järjestää 

alueellisia tai koko kuntaa koskevia kuntalaistilaisuuksia. Tilaisuudet lisäävät asukkaiden suoria 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta.  

 

Infotaulut 

Kunnassa on kuusi infotaulua, joiden tarkoituksena on markkinoida ja tiedottaa kuntalaisia kunnan 

tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Näytöt sijaitsevat kunnanvirastolla, kirjastossa, Salessa, K-

market Meiramissa, Seo Jaakon Myllyllä ja Utajärven Leipomolla. Seolla ja leipomolla sijaitsevat 

taulut ovat lähinnä matkailijoiden informointia varten. 
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Neuvonta  

Utajärven yhteispalvelupiste on ensisijainen yhteydenottopaikka ja josta tarvittaessa ohjataan 

asiakas ottamaan yhteyttä asiaa hoitavaan henkilöön. Jokainen kunnan työntekijä on tarvittaessa 

velvollinen opastamaan asiakkaita oikeiden palvelujen lähteille. Yksilöllinen neuvonta ja tiedotta-

minen sekä palautteen vastaanotto on osa asiakaspalvelua kaikissa kunnan toimipisteissä. 

 

Palautteisiin ja mielipidekirjoituksiin vastaaminen  

Palautteen kerääminen ja siihen reagoiminen on tärkeää. Palautteen käsitteleminen ja siihen vas-

taaminen on hoidettava järjestelmällisesti. Palvelun ylläpitäjät eivät välttämättä pysty vastaamaan 

kaikkeen palautteeseen, mutta heidän tulee välittää palaute oikealle henkilölle, joka pystyy vas-

taamaan siihen. 

 

Kunnan nettisivujen ja kirjaamo@utajarvi.fi kautta tulevaan palautteeseen ja kysymyksiin vasta-

taan viikon kuluessa, jollei muuten, niin kertomalla, että kysymys on vastaanotettu ja vastaus pyri-

tään esittämään tiettyyn päivämäärään mennessä.  Mikäli sähköposti on välitetty vastattavaksi 

usealle henkilölle, kannattaa viestiin vastata niin, että kaikki saavat vastauksen. 

 

Yleisönosastokirjoituksiin, joissa on henkilön nimitiedot, vastataan tarvittaessa. Hyvä vastaus on 

neutraali sekä asiapitoinen ja keskittyy niihin sisältöihin, joihin halutaan vastauksia. Vastauksen 

kirjoittaa sen toimialueen esimiesasemassa oleva henkilö, jonka toimintaa asia käsittelee. Tarvitta-

essa vastaukseen voi pyytää kommentin Oulunkaaren viestintäasiantuntijalta ennen julkaisemista. 

Liitä tällöin mukaan myös alkuperäinen teksti, johon vastaus liittyy. 

 

Painotuotteet 

Painotuotteiden tarkoituksena on tarjota asukkaille, matkailijoille ja yrityksille tietoa kunnan toi-

minnoista ja kehityksestä. Painotuotteiden painattamisesta on syytä sopia kunnan johtoryhmän 

kanssa; painotuotteiden tulee noudattaa kunnan yhteistä graafista ilmettä. 

 

Messuille, näyttelyihin ja tapahtumiin osallistuminen 

Utajärven kunta osallistuu messuille, näyttelyihin ja paikallisiin tapahtumiin harkinnan mukaan. 

Messuille osallistumisista on hyvissä ajoin sovittava johtoryhmän kanssa. 

 

Luettelot ja hakemistot 

Kunnan palvelujen yhteystiedot esitetään selkeästi puhelinluettelossa ja muissa tärkeissä hakemis-

toissa. Kunnan yhteystietojen laittamisesta hakemistoihin on sovittava johtoryhmän kanssa. 

 

Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset 

Kunnan julkiset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, valtuuston hyväk-

symissä ilmoituslehdessä ja kunnan internetsivuilla. Valtuuston viimeksi hyväksymä ilmoituslehti 
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on Tervareitti. Viranhakuilmoitus voidaan päätösvaltaisen viranhaltijan harkinnan mukaan julkaista 

yhdessä tai useammassa seuraavista lehdistä: Kuntalehti, asianomaisen alan ammattilehti ja laaja-

levikkinen päivälehti (Valt. 24.1.2013 § 19). Ilmoituslehtien lisäksi toimialueilla on mahdollisuus 

oman harkintansa mukaan ilmoittaa muissakin tiedotusvälineissä määrärahojen puitteissa. Ilmoi-

tus ei vielä ole tehokasta viestintää, vaan lain määräämä vähimmäistaso. Sama asia voidaan tarvit-

taessa muotoilla esimerkiksi mediatiedotteeksi. Kannatusilmoituksia julkaistaan vain oman alueen 

toimijoiden lehdissä päätösvaltaisen viranhaltijan harkinnan mukaan. 

 

Puhelin ja HelpNet-palvelu 

Jokaisen työntekijän on oltava tavoitettavissa työaikana. Pidempinä loma-aikoina on hyvä laittaa 

vähintään HelpNet-palveluun läsnäolotietoihin poissaoloilmoitus.  

 

HelpNet-palvelussa saa välitettyä läsnäolotietoja puhelinvaihteelle. Päivittämällä läsnäolon ainakin 

loma- ajaksi, vaihde saa tiedon omaan järjestelmään eikä yritä yhdistää asiakkaan puhelua tur-

haan, ja vaihde näkee, milloin asiakas voi ottaa seuraavan kerran yhteyttä. Palvelussa on myös 

mahdollista asettaa tavoitettavuusketju. Jos työntekijään ei saada yhteyttä, puhelut ketjutetaan 

niin, että puhelu ohjautuu henkilölle joka osaa auttaa asiakasta varsinaisen työntekijän poissa ol-

lessa.  

 

Kriisiviestintä 

Poikkeukselliset tilanteet edellyttävät tehostettua viestintää. Kriisitilanteessa kaikkien tiedontarve 

kasvaa ja tiedottamiselta edellytetään tavallista suurempaa nopeutta. Tietojen oikeellisuus ja yh-

denmukaisuus on kuitenkin varmistettava. Tehokas kriisiviestintä perustuu normaaleihin viestintä-

rutiineihin. Utajärven kunnassa kriisiviestinnän tiedotusvastuu on kunnanjohtajalla. Kunnan virka-

mies- ja luottamushenkilöjohdolla on tärkeä rooli kuntalaisten tukena ja vastuunkantajina silloin, 

kun viestintä koskee poikkeuksellisia tilanteita. Utajärven kunnalla on osana VSS-suunnitelmaa 

erillinen tiedotussuunnitelma, joka on viestintäohjeen liitteenä. 

 

 

 

6. MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

 

Markkinointiviestinnällä vahvistetaan Utajärven kunnan imagoa, ja se sisältää muun muassa: kun-

nan yhtenäisen visuaalisen ilmeen kehittämistä ja ylläpitoa, ilmoituksia ja mainontaa, esitteitä sekä 

muuta markkinointiviestintämateriaalia.   

 

Kunta käyttää markkinointiviestinnän keinoja, kun se haluaa edistää esimerkiksi matkailua ja elin-

keinotoimintaa, lähestyä uusia asukkaita tai kertoa uusista palveluista. Markkinointiviestintä on 

myös yhteistyötä mainostoimistojen, painotalojen ja markkinointimateriaalin toimittajien kanssa. 
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Markkinointisuunnitelma  

Kunnan markkinointisuunnitelma antaa käytännön suunnan Utajärven kunnan markkinoinnin toi-

menpiteille. Suunnitelma ei kata kaikkia kunnan toimialojen markkinointitoimenpiteitä, vaan toimii 

yhteismarkkinoinnin suunnittelualustana ja linjaa kunkin vuoden painopisteet sekä keskeisimmät 

toimenpiteet. 

 

Internet-markkinointi  

Internet-markkinointi tukee muun markkinointiviestinnän tavoin kunnan strategian toteutumista. 

Internetiin voidaan laittaa mm. eri kielille käännettyjä kuntaesitteitä. Tehokas markkinointitapa on 

rakentaa omia sivustoja tärkeiden tapahtumien ja kampanjoiden ympärille.  

 

Kunnan internet-sivuilla ei julkaista mainoksia. Yksityisten palveluntuottajien yhteystietoja voidaan 

julkaista internet-sivuilla. Kunta ei vastaa yksityisten palveluntuottajien yhteystietojen oikeellisuu-

desta ja ajantasaisuudesta, vaan palveluntuottajien on tarvittaessa toimitettava oikeat ja päivitetyt 

tiedot kunnan viestintävastaavalle. 

 

Kunnan verkkopalveluita kannattaa markkinoida. Uudet verkkopalvelut voidaan lanseerata media-

tiedotteilla, lehti- ja radiomainonnalla, suora-, ulko- sekä verkkomainonnalla. Uusien verkkopalve-

lujen lanseeraamisesta on oltava etukäteen yhteydessä kunnan johtoryhmään.  

 

Graafinen ohjeisto 

Utajärven kunnan graafisen ohjeiston kulmakiviä ovat kunnan markkinointitunnus (jäljempänä 

logo) ja sen käyttötavat, sekä kunnan oma typografia ja värimaailma. Yhdessä nämä visuaaliset 

tunnisteet muodostavat Utajärven kunnan visuaalisen ilmeen. Visuaalisten tunnisteiden johdon-

mukaisella käytöllä rakennetaan oikeanlaista mielikuvaa Utajärven kunnasta.  

 

Käytettävissä olevat asiakirja-, ilmoitus- ja esityspohjat sekä logon eri versiot löytyvät intranetistä 

(Taskusta) kohdasta Viestintä.  

 

Vaakuna 

Utajärven kunnan vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson. Utajärven valtuusto 

hyväksyi sen kokouksessaan 22. maaliskuuta 1955 ja sisäasiainministeriö vah-

visti vaakunan käyttöön 7. kesäkuuta vuonna 1955. 

 

Vaakunan aihe viittaa tervanpolttoon ja tervakauppaan sekä yleensäkin kaik-

keen Oulujokea pitkin tapahtuneeseen tavaran rahtaamiseen. Vaakunan seli-

tys on: ”vihreässä kentässä hopeinen aalto-koroinen vastapalkki, jossa musta tervavene.”  

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Utaj%C3%A4rven_vaakuna) 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Utaj%C3%A4rven_vaakuna
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Vaakunaa on sovittu käytettäväksi juhlavissa ja virallisissa yhteyksissä, kuten vuosijuhlissa ja virka-

asemaa korostavissa tehtävissä ja lomakkeissa sekä kunnan virallisissa asiakirjoissa.  

 

Logo (markkinointitunnus)  

Tunnuksen on suunnitellut Art Director Sami Säily  

(Mainostoimisto Avalon Oy). Logoa kuvataan seuraavasti: 

 

”Utajärven uuden tunnuksen on tarkoituksena luoda pirteää ja 

positiivista, jopa hivenen leikkisää kuvaa kunnasta. 

 

Tunnuksen symboliosa muodostuu dynaamisesti ryhmittyneistä pisteistä muotoon, jossa voi nähdä 

U-kirjaimen. Pistehahmoista jono/ympyrä-tyyppiseen rykelmään muodostuneesta kuviosta voi ta-

voittaa mielikuvia mm. yhteisöllisyydestä, yhteistyöstä, moniosaamisesta ja suvaitsevaisuudesta. 

Värikkyys korostaa myös lapsiystävällisyyttä. 

 

Värimaailmassa nousevat esiin jokea ja laadukkuutta symboloiva sininen, luontoa, vireyttä ja kehi-

tystä kuvaava vihreä, sekä hyvinvointia ja positiivista iloisuutta ilmeeseen tuovat punainen ja kel-

tainen. 

 

Tunnuksen typografisen osan sans-tyyppinen kirjasinleikkaus edustaa modernia, mutta myös aja-

tonta muotoilua – suuntausta, jossa selkeys ja ilmavuus luovat tunnukselle uskottavuutta ja laa-

dukkuuden tuntua. 

 

Tekstin grafiitin harmaa väri pehmentää kontrastia tuoden kokonaisvaikutelmaan tyylikkyyttä ja 

raikkautta.” 

 

Logon ja vaakunan käyttö 

Utajärven logoa käytetään pääsääntöisesti kaikessa kuntalais- ja markkinointiviestinnässä. Utajär-

ven vaakuna taas on kunnan virallinen tunnus, ja sitä käytetään tarkkaan harkituissa virallisissa tai 

erityisen juhlavissa yhteyksissä, joissa se edustaa Utajärven kuntaa kokonaisuutena. 

 

Vaakunaa käytetään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston asiakirjoissa. Lisäksi kunnanjohtaja 

voi halutessaan käyttää vaakunaa virallisissa asiakirjoissaan edustaessaan koko Utajärven kuntaa. 

Vaakunaa käytetään henkilökohtaisissa - kauan säilytettävissä - asiakirjoissa kuten kunniakirjoissa 

ja työtodistuksissa. 

 

Vaakunan yhteydessä ei käytetä osoite- tai muita yhteystietoja, sillä vaakuna kuvaa kuntaa koko-

naisuutena. Vaakuna on kaikissa painotöissä värillisenä. Sitä ei käytetä yhdessä logon kanssa, ja 

sen ympärillä on aina tarvittava turva-alue, joka on puhdas muista painatuksista. 
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Kunnan vaakunaa voivat käyttää myös tahot, jotka käyttävät viranomaisvaltaa kunnan puolesta. 

Muut kunnan ulkopuoliset tahot tarvitsevat vaakunan/logon käyttöön luvan, jonka myöntää kun-

nan hallintojohtaja. 

 

Logoa käytetään kaikessa muussa yhteydessä kuten kirjekuorissa, kirjelomakkeissa, saatteissa, 

käyntikortteissa, tiedotteissa, ilmoituksissa ja julkaisusarjojen kansissa. 

 

 

 

7. SÄHKÖINEN VIESTINTÄ  

Yleistä  

Sähköisessä viestinnässä lähetetty viesti luetaan tyypillisesti tietokoneen tai kannettavan pääte-

laitteen näytöltä. Jotta lähetetyt viestit olisivat viestinnällisesti tehokkaita, tulee ne muotoilla sisäl-

löllisesti ja teknisesti oikeaan muotoon. 

 

Sähköisellä asiakirjalla tarkoitetaan sähköistä viestiä, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn 

tai päätöksen tiedoksi antamiseen. Kysymys on siten aina virallisesta, kirjattavasta, asiakirjasta ja 

varsinaisesta sähköisestä asioinnista.  

 

Internetpalvelujen lähtökohdat 

Internetpalvelujen yleisperiaatteet ovat:  

Saavutettavuus 

Saavutettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten selainohjelmien ja erilaisten käyttäjäryhmi-

en huomioimista.  

Löydettävyys  

Löydettävyydellä tarkoitetaan www-osoitteiden ja metatietojen johdonmukaisuutta.  

Palvelevuus  

Palvelevuudella tarkoitetaan sisällöllistä kattavuutta, palvelun tasoa, tiedon ajantasaisuutta ja in-

formatiivisuutta.  

Osallistavuus  

Osallistavuudella tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta osallistua palveluiden suunnitteluun, tuot-

tamiseen ja vuorovaikutustapoihin.   

 

Vastuuhenkilöt  

Jokaisen yksikön /vastuualueen esimies vastaa oman osastonsa nettisivujen tietojen oikeelli-

suudesta. Päivityksien julkaisemisesta vastaa kunnan viestintävastaava.  

 

 

Vastuualueet: 

Hallintopalvelut: Hallintojohtaja 
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Hyvinvointi: Hyvinvointivastaava 

Sivistyspalvelut: Sivistystoimenjohtaja 

Tekniset palvelut: Tekninen johtaja 

Ruoka- ja puhtauspalvelut, Reilu kauppa: Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö 

Elinvoima: Kehitysjohtaja 

 

Internet 

Internetissä julkaistaan ne julkiset tiedot, joita kunnan tiedottamisvelvollisuus koskee. Myös muita 

julkisia tietoja on hyvä toimittaa saataville internetin avulla. Kunnan ja sen henkilöstön yhteystie-

dot samoin kuin luottamushenkilöiden suoraan luottamustoimen hoitamiseen liittyvät yhteystie-

dot on hyvä pitää ajan tasalla verkkosivuilla.  

 

Sen sijaan internetiin ei pääsääntöisesti pidä laittaa sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka 

eivät ole kunnan palveluksessa tai toimi kunnan luottamustoimessa. On hyvä muistaa, että inter-

net ei ole kaikkien käytettävissä, ja että sen käyttö vaatii omaa aktiivisuutta. Esimerkiksi kriisitilan-

teessa tieto on välitettävä muillakin keinoin suoraan asianosaisille ja kuntalaisille.  

 

Internetpalveluiden tavoitteet  

Jokaisella Utajärven kunnan osastolla ja yksiköllä on oltava tiedot osana utajarvi.fi verkkosivustoa. 

Internetpalveluiden tavoitteena on: 

- Tiedottaa kunnan palveluista ja toiminnasta kuntalaisille, organisaation sisällä, valtakunnal-
lisesti ja kansainvälisesti  

- Toimia yhteyskanavana päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin  
- Toimia asiointivälineenä, jolla voi itsepalveluna hoitaa erilaisia kunnan palveluihin liittyviä 

toimenpiteitä  
- Lisäksi on varmistettava, että palvelut tavoittavat myös ne, joilla ei ole mahdollisuuksia tai 

halua käyttää Internetpalveluita.  
 

Intranet 

Intranet (Tasku) on sisäisen viestinnän, dokumenttihallinnan ja työryhmätyöskentelyn väline. Tas-

kuun kirjaudutaan sähköpostitunnuksilla. Tietojen muokkauksesta tulee tarvittaessa ilmoittaa vies-

tintävastaavalle. 

 

Käyttäjä- ja palvelulähtöisyys  

Internet -sivut suunnitellaan aina käyttäjän näkökulmasta. Www-sivustoa luotaessa tulee olla sel-

villä internetpalvelun kohderyhmä. Sivuston tulee olla helposti luettava ja helppokäyttöinen. 

Helppokäyttöisyyttä ja sisällön löydettävyyttä voidaan testata käyttäjillä tai hyödyntää sivustosta 

saatua palautetta.  Sivustolle laitettavat liitteet tulee olla luettavissa yleisillä ohjelmilla ja ne tulee 

nimetä niin, että sisältö käy ilmi liitteen nimestä. 
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Sivuston on palveltava myös erityisryhmiä, kuten heikkonäköisiä ja vammaisia sekä eri kieliryhmiä. 

Myös suorituskyvyltään kirjava laitekanta tulee ottaa huomioon www-sivuja laadittaessa. Jos si-

vusto vaatii apuohjelmia, niiden käytöstä tulee mainita ja antaa selkeät ohjeet. 

 

Sivujen tulee olla keveitä ja nopeasti latautuvia myös hitaammilla yhteyksillä. Tähän päästään vält-

tämällä tiedostokooltaan suuria elementtejä. Kuvien käytölle tulee olla selkeä peruste ja niiden 

tulee olla nopeasti latautuvia. Tiedostokooltaan suuret kuvat ja tiedostot tulee sijoittaa linkin kaut-

ta avautuvaksi. Linkin yhteydessä on hyvä mainita tiedostokoko. 

 

Internetpalvelun sisältö  

Yleisesti internetsivuilta tulee löytyä seuraavat tiedot: 

- Yhteystiedot  
- Luottamuselinten ja – henkilöiden yhteystiedot  
- Keskeisten palvelujen esittelyt  
- Tärkeimmät kokousasiakirjat 
- Tietoa valmisteltavina olevista asioista sekä mahdollisuudesta vaikuttaa valmisteluun  
- Palveluhakemisto  

 

Osaston ja yksikön verkkosivustosta tulee löytyä ainakin seuraavat tiedot:  

 

- Sivun otsikko, joka kuvaa sivun pääsisältöä  
- Linkki kokonaisuuden pääsivulle 
- Sivusta vastaavan yksikön nimi 
- Päivityspäivämäärä 
- Linkki palautelomakkeeseen  
- Lomakkeet 
- Yhteystiedot 

 

Tekijänoikeudet 

Verkkosivujen sisältöön pätevät samat tekijänoikeussäännökset kuin muihinkin julkaisuihin. Ver-

kossa ei tule julkaista mitään sellaista materiaalia, jonka oikeudet eivät ole kunnan hallussa. Ulko-

puolelta hankittavan materiaalin käyttöoikeudet tulee aina varmistaa etukäteen siten, että sopi-

mus sisältää täydet oikeudet materiaalin jatkokäyttöön. 

 

Sähköpostiosoitteet verkkopalvelussa  

Utajärven kunnassa on yksi diariointivalmiudet sisältävä sähköpostiosoite, joka on muotoa: kir-

jaamo@utajarvi.fi.  Asian vireillepanoon tai käsittelyyn liittyvä tai muu virallinen posti ohjataan 

aina edellä mainittuun osoitteeseen. Asiayhteyksissä, jotka suoraan liittyvät asian vireillepanoon, 

käsittelyyn tai päätöksen tiedoksi antamiseen, ei henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita saa maini-

ta.  Kaikki sähköpostiosoitteet tulee kirjoittaa verkkoon muodossa etunimi.sukunimi@utajarvi.fi. 

Roskapostin välttämiseksi suoran sähköpostiosoitteen ilmoittamista verkkoon ei suositella, @-

merkki korvataan merkinnällä (a). 
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Visuaalinen ilme  

Www-sivuston tulee viestittää Utajärven myönteistä kuntakuvaa (valittavat kuvat ovat tässä tär-

keitä) ja asiallisuutta, joka saavutetaan asiallisella sisällöllä ja visuaalisella selkeydellä.   

 

Internetiin kirjoittaminen  

Verkkoteksti on erilaista kuin paperille painettu teksti. Vain harvat tekstit ovat sellaisenaan siirret-

tävissä www-sivuille. Verkkoon kirjoittaminen edellyttää kirjoittamista pienissä paloissa, sillä verk-

kotekstiä luetaankin paloissa, silmäillen ja sattumanvaraisessa järjestyksessä.  

 

Esittämistapaa ja kirjoittamistapaa suunniteltaessa on otettava huomioon se, laaditaanko sivut 

pelkästään näytöllä katselua varten, vai onko sivuilla olevaa informaatiota suunniteltu tulostetta-

vaksi.  

 

Linkit kunnan ulkopuolisiin palveluihin ja sivustoihin  

Mikäli tekstissä on linkkejä ulkopuolisiin, toisten organisaatioiden ylläpitämiin www-sivustoihin, on 

käyttäjän tiedettävä, milloin hän siirtyy ulkopuoliseen palveluun. Ellei asiayhteydestä muuten il-

mene, on linkin yhteydessä oltava maininta ulkopuolisesta sisällön tuottajasta.  

 

Linkkejä toisten kotisivuille tehtäessä on hyvän tavan mukaista ilmoittaa linkistä kyseisen kotisivun 

tekijälle.  Linkitettäessä yritysten ja yhteisöjen sivuja kunnan Internetpalveluun, on varmistettava, 

että niiden toiminta on laillista ja hyvien tapojen mukaista. Linkityksissä on noudatettava yhden-

vertaisen ja tasapuolisen kohtelun periaatetta.  

 

Yksityisyyden suoja ja salassa pidettävät asiat  

Kunnan verkkopalvelujen tietosisältöä suunniteltaessa ja päivitettäessä tulee ottaa huomioon 

henkilötietolain säännökset. Kunta voi laittaa julkiseen tietoverkkoon tietoja vain julkisista asioista. 

Salassa pidettäviä tekstejä ja päätöksiä ei saa siirtää julkisiin tietoverkkoihin. Internetissä julkaista-

vissa esityslistoissa tai muissa asiakirjoissa ei saa olla salassa pidettäviä tietoja eikä henkilötunnuk-

sia. Kokousasiakirjoihin ei merkitä yksityishenkilöiden osoite-, puhelinnumero- tai muita yhteystie-

toja.  

 

Jos julkisessa tietoverkossa aiotaan julkaista nimen lisäksi muita henkilötietoja, kuten esimerkiksi 

syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero tai valokuva, on henkilöltä (alaikäisen osalta huoltajalta) 

pyydettävä tähän suostumus.  

 

Työntekijän nimi, sähköpostiosoite ja työpuhelinnumero voidaan julkaista, ellei työntekijä sitä ni-

menomaisesti kiellä. Työntekijän valokuvan julkaisemiseen esimerkiksi yhteystiedoissa tarvitaan 

kirjallinen lupa. Lupa pyydetään tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.  
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Kunnallisessa luottamustehtävässä olevan henkilön nimi ja puoluejäsenyys voidaan julkaista tieto-

verkossa, silloin kun se liittyy luottamustehtävään. Luottamushenkilön yhteystietojen julkaisemi-

seen on pyydettävä suostumus.  

 

Kunta voi kuvata ja hyödyntää julkisissa tiloissa sekä julkisissa tilaisuuksissa otettuja valokuvia il-

man lupaa sananvapaus- ja julkisuuslain mukaisesti. 

 

 

 

8. SÄHKÖPOSTIVIESTINTÄ 

 (Koskevat soveltuvin osin myös matkapuhelimella lähetettäviä tekstiviestejä)  

 

Sähköpostin omistaja  

Utajärven kunta omistaa kunnan osoitteella (@utajarvi.fi) nimetyt sähköpostitilit. Se on työnanta-

jan valitsema työväline, jonka käytössä noudatetaan kirjesalaisuutta. Työnantajalla ja työntekijöillä 

ei ole oikeutta lukea alaistensa tai työtovereiden sähköposteja ilman asianomaisen henkilön suos-

tumusta. Jos työntekijältä ei voida esimerkiksi vakavan sairauden tai tavoittamattomuuden vuoksi 

saada suostumusta, on työntekijän esimiehellä yhdessä työntekijän luottamushenkilön kanssa oi-

keus avata ko. henkilön sähköposti, mikäli se on työtehtävien hoitamisen vuoksi tarpeellista. Täl-

laisissa tapauksissa on huomioitava sähköpostitietojen luottamuksellisuus. Työntekijällä on velvol-

lisuus lukea säännöllisesti sähköpostinsa, kuten hänellä on velvollisuus vastata puhelimeen tai ava-

ta saapunut paperikirje.  

 

Sähköpostiosoite  

Kun henkilö tulee töihin, esimies tilaa hänelle sähköpostiosoitteen, joka on muotoa etuni-

mi.sukunimi@utajarvi.fi. Kun henkilön palvelussuhde päättyy, hänen esimiehensä on hyvissä ajoin 

ilmoitettava Utajärven sähköpostin pääkäyttäjälle henkilön virka- tai työsuhteen päättymispäivä 

käyttöoikeuksien poistamiseksi. Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että työtehtävien hoitoon liit-

tyvät sähköpostit ovat tarvittaessa työyksikön käytettävissä henkilön palvelussuhteen päätyttyä. 

Tietohallintopalvelu poistaa sähköpostin palvelussuhteen päätyttyä, saatuaan pyynnön pääkäyttä-

jältä. Esimiehen tulee informoida työntekijää ajoissa sähköpostin poistumisesta palvelussuhteen 

päättyessä, jotta työntekijällä on aikaa tarkistaa ja tallentaa tärkeät sähköpostinsa.  

 

Kunnalla on sähköpostiosoite (kirjaamo@utajarvi.fi) asian vireillepanoa, käsittelyä tai päätöksen 

tiedoksi antamista varten; tai muuten virallisten (kirjattavien) asiakirjojen vastaanottamista var-

ten, josta posti ohjataan asiaa käsittelevälle työntekijälle. Kunnan tai kunnan toimialueen yksikön 

tulee aktiivisesti pyrkiä ohjaamaan virallinen posti tähän osoitteeseen.  

 

mailto:kirjaamo@utajarvi.fi
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Sähköpostin sisältö  

Sähköposti on välineenä nykyaikainen ja tehokas, mutta monien mielestä myös epävirallinen. En-

nen sähköpostin lähettämistä mieti, onko sähköposti oikea väline viestin lähettämiseen. Valitse 

sähköpostin tyyli vastaanottajan ja tilanteen mukaan.  

 

Lähetä lyhyet viestit avoimina (ei liitetiedostoina). Varsinaiset sähköpostiviestit ovat luonteeltaan 

kertakäyttöisiä. Säilytettävät tiedot kannattaa lähettää liitetiedostoina. Kun lähetät liitteitä, etkä 

tiedä vastaanottajan laiteympäristöä, tallenna ne yleisesti käytettyihin formaatteihin, esimerkiksi 

kuvatiedostot tulee lähettää kuvaformaatissa (esim. .jpg, .png). Älä kirjoita liitteiden nimiin ääkkö-

siä. 

 

Sähköpostiin vastaaminen  

Organisaation ulkopuolelta tulevaan sähköpostiin pyritään vastamaan heti kun mahdollista, kui-

tenkin viimeistään viikon kuluessa. Mikäli sähköposti on saapunut usealle henkilölle, kannattaa 

viestiin vastata niin, että kaikki saavat vastauksen.  Etukäteen kannattaa myös sopia siitä, kuka 

antaa vastauksen ja mitä vastaus pitää sisällään. 

 

Salassa pidettävät asiat ja asiakirjat  

Salassa pidettäviä tai muuten luottamuksellisia asioita tai asiakirjoja ei saa lähettää sähköpostissa 

omalle tai ulkopuoliselle sähköpostitunnukselle. Sanoman lähetys Internetissä ilman suojausta 

(kryptaamista) sisältää riskejä.  

 

Vastaanottajan velvollisuus oikaista väärä lähetys  

Jos sähköpostiisi saapuu toiselle henkilölle tarkoitettu sähköposti, ohjaa se oikeaan osoitteeseen. 

Mikäli et tiedä oikeaa osoitetta, ota yhteys lähettäjään.  

 

Sähköpostiviestien säilyttäminen ja poistaminen  

Sähköpostin toiminnan turvaamiseksi viestintävälineenä, on viestien yhteismäärä ja tiedostokoko 

pidettävä kohtuullisissa rajoissa. Työntekijän pitää varmistaa, että uudet viestit tulevat huomatuksi 

saapuneet -kansiossa. Yli kolme kuukautta vanhat viestit tulisi poistaa tai siirtää tarvittaessa kiinto-

levylle. Sähköposti kannattaa arkistoida kansioihin ja hävittää vanhentuneet viestit. 

  

Liitetiedostot ja roskaposti  

Epäilyttäviä liitteitä ei saa avata. Ne saattavat sisältää viruksia. Sähköpostin liitteet voivat sisältää 

isoja tiedostoja (kartat, kuvat), jotka kuormittavat verkkoa. Vältä isojen liitetiedostojen lähettämis-

tä ja vastaanottamista. Roskapostin edelleen lähettäminen ei ole sallittua.  
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Poissaoloviesti 

Kun et voi lukea sähköpostiasi poissaolon tai loman takia, voit määritellä postiisi automaattisen 

poissaoloilmoituksen. Määrittelemäsi ilmoitus lähtee jokaiselle sähköpostin lähettäjälle yhden 

kerran poissaoloilmoituksen voimassaoloaikana. Voit määritellä myös ajankohdan, jolloin ilmoitus 

on päällä. Viestiin on hyvä mainita milloin on seuraavan kerran tavoitettavissa ja keneen voi ottaa 

kiireellisissä tapauksissa yhteyttä (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).  

 

Ohje: 

Automaattiset vastauksen saa aktivoitua ainoastaan webmailissa osoitteessa 

https://webmail.oulunkaari.com/owa. Tarkempi ohjeistus löytyy kunnan intranetistä (Taskusta) 

kohdasta: ohjeet. 

 

 

 

9. SOSIAALINEN MEDIA 

Yleistä 

Sosiaalinen media (lyhennetään usein some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisel-

la käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon 

vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli 

perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu.       

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media) 

 

Yleisimmät sosiaalisen median palvelut 

Ulkoisia some-palveluita ovat esimerkiksi: 

 Blogipalvelut: Blogger, Vuodatus, Wordpress 

 Mikroblogipalvelu: Twitter 

 Wiki- ja muut yhteisöpalvelut: Wikipedia, GoogleSites 

 Mediapalvelut: YouTube, Flickr 

 Yhteisöt: Facebook, MySpace, IRC-galleria 

 Virtuaalimaailmat: SecondLife, HabboHotel 
 

Jaottelut ja lisätiedot: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media 

Sosiaalisen median tavoitteet ja mahdollisuudet Utajärven kunnassa 

- Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen tavoittaa mahdollisesti myös ne kuntalaiset, jotka 
harvemmin lukevat kunnan internetsivuja 

- Vuorovaikutteisuuden lisääminen / herättää kuntalaisia keskustelemaan 
- Luonteva toimintatapa 
- Tuetaan kunnan palveluita ja toiminnan näkyvyyttä 

https://webmail.oulunkaari.com/owa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoliikenneverkko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viestint%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joukkotiedotusv%C3%A4line
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
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- Markkinointiviestinnän väline 
- Kriisiviestinnän väline 

 

Utajärven kunnan sosiaalisen median palvelut 

Facebook –sivustot: 

 Kunta www.facebook.com/Utajarvenkunta 
o päivityksestä vastaa viestintävastaava 

 Kirjasto www.facebook.com/utajarvenkirjasto 
o päivityksestä vastaa kirjaston henkilökunta 

 Hyvinvointitalo www.facebook.com/pages/Utajärven-
Hyvinvointitalo/165221220268560?fref=ts 

o päivityksestä vastaa Hyvinvointitalon henkilökunta 

 Etsivä nuorisotyö www.facebook.com/etsivanuorisotyo.marjukkaitkonen?ref=ts&fref=ts 
o päivityksestä vastaa etsivä nuorisotyönohjaaja 

 Tori-Kirppis www.facebook.com/pages/Utaj%C3%A4rven-Tori-Kirppis/350777431619476 
o päivityksestä vastaa Tori-Kirppiksen henkilökunta 

 Utajärven lukio www.facebook.com/utajarvenlukio 
o päivityksestä vastaa lukion rehtori ja kanslian henkilökunta 

 Utajärven Nuokku www.facebook.com/groups/152695109890/?fref=ts 
o päivityksestä vastaa nuorisovaltuuston jäsenet ja nuoriso- ja liikuntapalveluiden 

palvelutuottaja 
 
 
Google+ -profiili 

 Utajärven kunta 
 

 

Työaikana Facebookia käyttävät ne työntekijät, joille seuraaminen/päivittäminen on annettu 

työtehtäväksi. Ne työntekijät, joilla ei ole päivitysoikeuksia Facebookiin, voivat pyytää julkaise-

maan oman ilmoituksensa kunnan Facebook-sivuilla. Työntekijän on otettava huomioon, että työ-

aikana Facebookia käyttävät henkilöt esiintyvät Facebookissa kunnan työntekijänä. Uuden some-

palvelun perustamiseen täytyy olla perustellut syyt. Pyyntö välitetään viestintävastaavalle, joka 

välittää pyynnön johtoryhmän käsiteltäväksi. 

 

 

Sosiaalisen median yleisohjeet 

1. Selvitä ja noudata organisaatiosi sosiaalisen median ohjeita. Osallistu organisaation järjes-
tämään viestintäkoulutukseen. 

2. Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää 
apua. 

3. Jos mainitset sosiaalisen median palvelun henkilöprofiilissasi työnantajasi, esiinnyt tällöin 
organisaatiosi (epävirallisena) edustajana. Muista käyttäytyä sen mukaisesti. 

http://www.facebook.com/Utajarvenkunta
http://www.facebook.com/utajarvenkirjasto
http://www.facebook.com/pages/Utajärven-Hyvinvointitalo/165221220268560?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Utajärven-Hyvinvointitalo/165221220268560?fref=ts
http://www.facebook.com/etsivanuorisotyo.marjukkaitkonen?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Utaj%C3%A4rven-Tori-Kirppis/350777431619476
http://www.facebook.com/utajarvenlukio
http://www.facebook.com/groups/152695109890/?fref=ts
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4. Älä käytä samoja käyttäjätunnuksia ja salasanoja työ- ja vapaa-ajan palveluissa. Huolehdi 
salasanasi laadusta käyttämällä vain vahvoja salasanoja (niissä tulisi olla sekä kirjaimia että 
numeroita). 

5. Varo syöttämästä liian henkilökohtaista tai yksityiskohtaista tietoa, valokuvia tai muuta 
materiaalia itsestäsi. Huomaa, että palvelun tarjoaja voi hyödyntää profiiliisi syöttämiäsi 
tietoja laajasti. Tutustu huolellisesti käyttämiesi palveluiden sopimusehtoihin.  

6. Tarkista käyttäjäprofiilin yksityisyyden suojaa koskevat asetukset ja muuta niitä tarvittaessa 
siten, että tietosi eivät leviä laajemmalle kuin haluamallesi käyttäjäjoukolle. 

7. Älä keskustele työasioista muissa kuin työtehtäviin hyväksytyissä sosiaalisissa medioissa. 
Utajärven kunnan palveluksessa olevien ei tule työvuoronsa aikana oleilla sosiaalisessa 
mediassa tai tehdä päivityksiä omiin profiileihinsa ellei se kuulu osaksi työtehtävää.  Ole 
erityisen huolellinen salassa pidettävän tiedon suhteen. Muista, että palvelun ylläpitäjät 
pääsevät teknisesti käsiksi kaikkeen palveluun tallennettuun ja myös vain keskustelun osa-
puolten väliseksi tarkoitettuun tietoon. 

8. Huolehdi siitä, että tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot on 
päivitetty ajan tasalle ja että siinä on tarvittavat palomuuri ja haittaohjelmien torjuntaoh-
jelmistot käytössä ja että ne päivittyvät automaattisesti. 

 
 

 

10. TIETOTURVA 

 

Utajärven kunnan työntekijöitä koskevat samat lait ja asetukset sekä työnantajan säännöt niin 

viestinnässä, yhteydenpidossa kuin sosiaalisessa mediassakin. Jokaisen työntekijän tulee huolehtia 

omista tunnuksistaan eri ohjelmiin. Omia tunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään. Jos epäilet tai 

huomaat, että tunnuksiasi on käytetty, vaihda salasana välittömästi. Jos tunnuksiasi käytetään 

edelleen, tulee viipymättä ottaa yhteyttä Oulunkaaren tietohallintopalveluun. Kerro heille mahdol-

lisimman tarkasti huomaamasi asia. Kaikki tunnukset ovat kunnan omaisuutta ja väärinkäyttö voi 

johtaa toimenpiteisiin. 

 

 

11.  LÄHTEET JA LISÄTIETOJA 

 

Valtionvarainministeriö: Sosiaalisen median tietoturvaohje 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallis

uus/20101222Sosiaa/Sosiaalinen_media.pdf  

 

  



20 
    

Kuntien verkkoviestintäohje  

http://flash.kunnat.net/verkkoviestintaohje/ 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991030 

 

 

 

12. LIITTEET 

VSS-suunnitelman tiedotussuunnitelma 


