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ALOITE, vastaus aloitteeseen kunnan tiedottajan viran perustamisesta

Kunnanvaltuusto 76 15 12 2020
Kehittämisjaosto 21 14 10 2021

Kv 76 § Valtuutettu  Jonas Rönnqvist  ja muut  allekirjoittaneet  jättivät  aloitteen,  jossa
toivotaan,  että  Maalahden  kunta  aloittaa  kiireesti  selvityksen  kunnan
tiedottajan  viran  perustamiseksi.  Tiedottajan  tehtäviin  kuuluisi  työskennellä
myös kunnassa toimivien yritysten ja kolmannen sektorin esiin nostamiseksi.

Kunnan hallintosäännön 113. §:ssä säädetään valtuutettujen aloiteoikeudesta.
Esityslistan  asioiden käsittelyn  jälkeen valtuustoryhmillä  ja valtuutetuilla  on
oikeus tehdä kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia aloitteita. 

Kunnanvaltuusto  otti  valtuutettu  Jonas  Rönnqvistin  ja  muiden
allekirjoittaneiden  aloitteen  vastaan  ja  siirsi  sen  kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
_________
 

Kehittämisj. 21 § Kunnanjohtaja Jenny Malmsten: 
Valtuutettu Jonas Rönnqvist ja muut allekirjoittaneet ovat jättäneet aloitteen,
jossa toivotaan  Maalahden kunnan aloittavan selvityksen kunnan tiedottajan
viran  perustamiseksi.  Tiedottajan  tehtäviin  kuuluisi  työskennellä  myös
kunnassa toimivien yritysten ja kolmannen sektorin esiin nostamiseksi. 

 
Kuntalain nojalla kunta ei voi toimintaa yhtiöittämättä markkinoida yksittäisiä
yrityksiä ja niiden toimintaa, tapahtumia tai tuotteita. Kunnan rooli suhteessa
yrityksiin  on  lähinnä  niiden  toiminnan  ja  sijoittumismahdollisuuksien
helpottaminen  kaavoituksen,  infrastruktuurin  ja  kunnallistekniikan  avulla.
Kunta voi myös edistää yrittäjyyttä hoitamalla julkiset hankinnat tavalla, joka
antaa mahdollisuuden esimerkiksi pienemmille kokonaisuuksille, ja näin suosia
esimerkiksi pienyrittäjyyttä. 

 
Viestintä on hyvin tärkeä osa kunnan toimintaa. Viestintä on kaiken a ja o, jotta
asukkaat  (niin  nykyiset  kuin  tulevatkin)  tietäisivät,  mitä  julkisia  palveluja,
asunto-  ja  teollisuusalueita  ja  vapaa-ajanharrastuksia  kunnassa  on,  ja  jotta
voidaan luoda ilmapiiri,  jossa asukkaat voivat olla ylpeitä kotikunnastaan ja
edistää myönteistä kuvaa kunnasta.  

Kunnalla  on  tiedotusstrategia  ja  markkinointisuunnitelma,  joissa  käsitellään
viestintäasioita  ja roolijakoa.  Kunnanhallituksella  on kokonaisvastuu kunnan
tiedotuksesta  ja  viestinnästä.  Kunnanjohtaja  vastaa  kunnan  sisäisestä  ja
ulkoisesta  tiedottamisesta  sekä  strategioihin  ja  julkisuuskuvaan  liittyvistä
asioista.  Osastojen/yksiköiden  päälliköt  huolehtivat  omaa  toimialaansa
koskevasta  tiedottamisesta  ja  viestinnästä.  Se  tarkoittaa  sitä,  että  jokainen
osasto vastaa viestinnästä, joka koskee heidän toimintaansa. 
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Tätä taustaa vasten myös markkinointiresurssit on hajautettu eri tulosalueille.
Laajoja  markkinointiresursseja  on  lähinnä  kunnanhallituksella,
kehittämisjaostolla ja teknisellä lautakunnalla.

 
Viestinnästä on tullut aiempaa monipuolisempaa, ja kunta on näkyvissä myös
sosiaalisissa  medioissa  perinteisten  tiedotuskanavien  lisäksi.  Viime  vuosina
ostopalvelut  viestintäyrityksiltä  ovat  lisääntyneet,  etenkin  strategia-  ja
julkisuuskuva-asioissa. Ostopalvelut ovat toimineet hyvin, koska niiden kautta
on  usein  käytettävissä  kokonainen  tiimi,  jolla  on  erityisosaamista  ja
-välineistöä.  Tällä  hetkellä,  siltä  osin  kuin  ostopalvelut  ovat  olleet
ajankohtaisia,  koordinoinnista  on  pitkälle  huolehtinut  kunnanjohtaja,
yleishallinnon hallintosihteeri-tietosuojavastaava ja tekniikka-, infrastruktuuri-
ja ympäristöosaston kansliasihteeri. 

 
Kunta  on  suurten  muutosten  edessä,  kun  puolet  henkilöstöstä  siirtyy
hyvinvointialueelle 1.1.2022. Vuoden 2022 aikana on ajankohtaista käydä läpi
jäljellä  olevan  henkilöstön  tehtäväkokonaisuudet  ja  laatia  palkkastrategia.
Viiden  lähivuoden  aikana  jäänee  myös  useita  henkilöitä  eläkkeelle,  jolloin
tehtäväkokonaisuuksia  voidaan tarvittaessa rakentaa joustavammin uudelleen
uusia henkilöitä rekrytoitaessa. 

Jotta  lisääntyneeseen  viestintätarpeeseen  voidaan  vastata,  kehittämisjaostolle
on  varattu  talousarvioehdotuksessa  2022  ostopalveluihin  jonkin  verran
enemmän  määrärahaa  kuin  aiemmin  tarkoituksena  voida  lisätä
viestintäpalvelujen ostoa. 

 
Yhteenvetona  käsityksenäni  on,  että  tässä  vaiheessa  kuntaa  hyödyttää
enemmän se, että viestintäpalveluja ostetaan sen sijaan, että palkattaisiin uutta
henkilökuntaa  ennen  kuin  kuntaan  jäävien  hallinto-  ja  tukipalvelujen
tehtäväkokonaisuudet  on  selvitetty  ja  päivitetty.  Tässä  työssä  on  tärkeää
huomioida, kuinka ja millä tavoin viestintätehtävät ja viestinnän koordinointi
järjestetään tulevaisuudessa. Tehtäväkokonaisuuksien läpikäynti on suunniteltu
tehtävän vuonna 2022.

Liitteet:
- aloite
-https://kommuntorget.fi/blogg/2021/06/juridikkolumnen-far-kommunen-
marknadsfora/
- Maalahden kunnan tiedotusstrategia, luvun 2 roolijako.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kehittämisjaosto ehdottaa, että kunnanhallitus antaa edellä olevan selvityksen
vastauksena aloitteeseen. 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

https://kommuntorget.fi/blogg/2021/06/juridikkolumnen-far-kommunen-marknadsfora/
https://kommuntorget.fi/blogg/2021/06/juridikkolumnen-far-kommunen-marknadsfora/
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Kh 216 § Liitteet:
- aloite
-https://kommuntorget.fi/blogg/2021/06/juridikkolumnen-far-kommunen-
marknadsfora/
- Maalahden kunnan tiedotusstrategia, luvun 2 roolijako.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus  antaa  edellä  olevan  valmistelun  vastaukseksi  aloitteeseen  ja
ehdottaa, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. 
_________

https://kommuntorget.fi/blogg/2021/06/juridikkolumnen-far-kommunen-marknadsfora/
https://kommuntorget.fi/blogg/2021/06/juridikkolumnen-far-kommunen-marknadsfora/

