
 
 

Jalkautus- ja viestintäsuunnitelma  

 Rauman Tarinan ja organisaatiouudistuksen käytäntöön soveltamiseksi 

26.1.2018 



Jalkautus- ja viestintäsuunnitelman sisältö 

 
1. Yleistä käytäntöön soveltamisesta 

 - Miksi strategia pitää jalkauttaa 

 - Rauman Tarinan rakenne ja sisältö 

 - Organisaatiouudistuksen keskeiset tavoitteet 

 - Strategiasta käytäntöön (kaavio) 

 - Käytäntöön soveltamisen periaatteita 

 - Vaiheet ja aikataulu (kaavio) 

  

2. Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta 

 -  Toiminnan ja talouden seuranta- ja suunnitteluprosessi (vuosikello ja kaavio) 

 

3. Henkilöstöhallinnolliset toimenpiteet ja aikataulutus 

 - Palkka- ja palvelussuhdeasiat 

 - Henkilöstön kehittäminen 

 - Työhyvinvointi ja -suojelu 
 

4. Viestinnälliset toimenpiteet ja aikataulutus 

  - Henkilöstöviestintä 

 - Luottamushenkilöviestintä 

 - Kuntalais- ja sidosryhmäviestintä 
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1.  

Yleistä käytäntöön 

soveltamisesta 
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Strategia pitää jalkauttaa organisaatioon, jotta 

• henkilöstö tietää, mitä tavoitellaan ja mihin pyritään 

• henkilöstö näkee yhteyden strategian ja käytännön välillä 

• henkilöstö toimii strategian mukaisesti ja samansuuntaisesti 

• strategiset linjaukset muuttuvat käytännön toimenpiteiksi 

• organisaatiouudistus hyödynnetään mahdollisimman hyvin 

• strategia ja organisaatiouudistus toteutuvat 

 

Strategian jalkautus on onnistunut vasta, 

kun toiminta on strategian mukaista ja  

omaksuttu jokapäiväiseen työskentelyyn. 

 

Jalkautumista pitää seurata ja tuloksista  

kertoa henkilöstölle. 
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Rauman Tarinan rakenne ja sisältö 
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Strategian hyvinvointia ja kehittymistä  

tukevat linjaukset 
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Terveellinen, 

turvallinen ja 

palveleva Rauma 

Vireän 

elinkeinoelämän 

Rauma 

Hyvien 

yhteyksien 

Rauma 

Houkutteleva 

Rauma 

Palvelut toimivat ja arki on 

helppoa. Huolehdimme 

kestävästi ympäristön 

terveellisyydestä, 

turvallisuudesta ja 

viihtyisyydestä.  

Vahvan talouden perusta 

on vireä elinkeinoelämä ja 

korkea työllisyysaste, jolla 

turvaamme kaupungin 

elinvoimaisuuden ja 

kaupunkilaisten palvelut. 

Kaupungin fyysiset ja 

digitaaliset yhteydet sekä 

toiminnalliset ja 

sosiaaliset verkostot ovat 

kattavat. Kaupungissa on 

helppo liikkua. 

Vahva tarina, uudet 

ideat ja houkuttelevat 

tapahtumat ‒ 

”Kokoaan suurempi 

Rauma” 
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Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma 

26.1.2018 7 

Kärjet 
• Toimivat palvelut, helppo arki 

• Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt 

• Syrjäytymisen ehkäiseminen 

• Alueiden tasapainoisuus ja 

monipuoliset 

asumismahdollisuudet 

• Energiatehokkuuden 

parantaminen 

• Ympäristön siisteys 
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Vireän elinkeinoelämän Rauma 
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Kärjet 
• Koulutustarjonnan turvaaminen  

elinkeinoelämän tarpeisiin 

• Elinvoimaa tukevat investoinnit ja 

markkinointi 

• Kilpailukykyinen verotus 

• Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö 

• Etätyömahdollisuuksien parantaminen 
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Hyvien yhteyksien Rauma 
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Kärjet 

• Liikenneyhteyksien parantamiseen 

vaikuttaminen  

• Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri 

• Aktiivinen edunvalvonta 

• Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen 

• Verkostojen hyödyntäminen 

• Kaupunkiliikenteen kehittäminen 
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Houkutteleva Rauma 
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Kärjet 

• Raumasta tapahtumakaupunki 

• Merellisyys näkyväksi 

• Maailmanperintökohdestatuksen 

hyödyntäminen 

• Rauman imagon kehittäminen 

• Avoimen, vuorovaikutteisen ja 

yhteisöllisen ilmapiirin luominen 

• Uusien ideoiden rohkea toteuttaminen 
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• Johtaminen selkeytyy 

• Byrokratia vähenee 

• Toiminta muuttuu enemmän asiakaslähtöiseksi ja   

vuorovaikutteiseksi 

• Oma-aloitteisuus ja osaaminen vahvistuvat 
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Organisaatiouudistus luo edellytyksiä 

Rauman Tarinan toteutumiselle 

Strategiatyöryhmä 
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Strategiasta käytäntöön 

Strategian 

toteuttamisen 

resurssit 

Prosessit 

Talous 

Rauman 

Tarina 
Osa 2 

 

 

Arvot 

Linjaukset 

Kärjet 
Talousarvio 

-tavoitteet 

- resursointi 

- mittarit 

Johtajat ja 

esimiehet 

 
Tiedon  

-seuraaminen 

-arviointi 

-analysointi ja 

-hyödyntäminen 

 

Strategian 

toteutumisen 

arviointi 
 

  Henkilöstö- 

   ohjelma  
 

   Hyvinvointi- 

  suunnitelma 
 

   Elinvoima- 

      ohjelma  

            

 Yhteis-

toiminta- 

  verkostojen  

 tavoitteet 

Strateginen 

johtaminen ja 

tiedolla johtaminen 

Tieto 

toiminnaksi 

Toiminta  

tiedoksi 

Strategiaviestintä (johtamisviestintä, esimiesviestintä, tiedotus, vuorovaikutus, osallistaminen …) 

Ennakoivat, 

rohkeat, 

osallistavat ja 

oppivat 

työntekijät 

Strategiaan nojaavat 

suunnitelmat 

ja ohjelmat 

Henkilöstö 

Palvelu- 

tuotanto 

Strategiatyöryhmä 

Toimiva organisaatio 
Konserni- 

yhteisöjen 

strategiat 

Kuntalaiset 

Asiakkaat 

Muut 

sidosryhmät 

Vuorovaikutus 

Osallistuminen 
Vuorovaikutus 

Osallistuminen 

Vuorovaikutus 

Osallistuminen 

Vuorovaikutus 

Osallistuminen 
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Strategia ohjaa kaikkea tekemistä 

1. Strategia ei ole nippu kliseitä, vaan ymmärrettävää kieltä siitä, 

mihin pyritään ja miten. 

 

2. Strategia liittyy jokaisen työhön. Strategia näyttäytyy KAIKISSA 

kohtaamisissa – teoissa, valinnoissa, sanoissa ja viesteissä. 

Laadun vaikutelma piilee yksityiskohdissa. Strategia pitää osata 

sanoittaa jokaiseen tilanteeseen sopivaksi. 

 

3. Strategia voi jalostua arjessa ja johtaa strategian muutoksiin. 

Tämä vaatii tiedonvaihdantaa työyhteisössä. 
 

26.1.2018 Strategiatyöryhmä 

(Elisa Juholin) 
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Valtuuston päätös 

• Strategia tehdään tutuksi koko Rauma-yhteisölle, jotta kaikki voivat 

osallistua sen toteutukseen – kukin omalla tavallaan. 

 

• Strategian jalkauttamista tuetaan erilaisilla tavoilla, joita ovat mm.  

– esimiesvalmennukset 

– monipuoliset viestinnälliset materiaalit 

– sidosryhmätapaamiset ja  

– muut erilaiset kohtaamiset. 
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Jalkauttamisen ja jalkauttamistoimenpiteiden 

periaatteita 

• Rauman Tarinan osa 2, sen sisältö ja tunnetuksi tekeminen, on yksi 

kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kärjistä sekä henkilöstö- että 

kuntalaisviestinnässä vuosina 2018‒2020. Erityisen tärkeää on jalkautuksen 

liikkeellelähtö.  

 

• Materiaaleja ja toimenpiteitä tehdään poikkihallinnollisesti. 

 

• Oman organisaation ja asiantuntijoiden osaaminen otetaan käyttöön. 

Esimerkiksi päiväkotimateriaalin suunnittelee ryhmä, jossa on mukana 

päiväkodin henkilöstöä. Suunnittelun ja toteutuksen vastuu on aiheen ja 

kohderyhmän mukaisesti toimialoilla. 

 

• Jokainen toimiala ja sen johto ottavat enemmän vastuuta jalkauttamisesta 

oman toimialansa henkilöstölle. 
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Käytäntöön soveltamisen vaiheet ja aikataulu 

Palaute 

Jalkautus- 

suunnitelman 

valmistelu 

    2017                 2018                      2018                      2018                      2018                       2018                      2018                         2018 

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu    Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu 

      Strategiaan pohjautuva toiminnan suunnittelu 
- Henkilöstöohjelma      

- Hyvinvointisuunnitelma 

- Elinvoimaohjelma         

- Maapoliittinen ohjelma 

- Yhteistoimintaverkostojen tavoitteet 
 Talousarviokehys (tulos ja tavoite) 

Animaatio- 

video 
 

Strategia- 
infot johtoryhmille            

Viestintämateriaalin      

tuottaminen ja julkaisu Puoli- 

vuotis- 

raportointi 

1.1.-30.6. 

Strategia-infot  

toimialojen                 

henkilöstölle (taso II) 

Esi- 

miesten 

työkalu- 

pakki 

Talousarvioennuste 2019 ja 

taloussuunnitelma 2019-2021 

Talouden 

raportointi 

1.1.-31.3. 

 

Johdon 

strategiainfot   

esimiehille (taso I) 

Talous- 

arvio 2018 

tavoitteet 

JATKUVA VIESTINTÄ:  Neronet, tiedotteet, lehdet, kokoukset,  kehityskeskustelut jne. 

Viestintä- 

materiaalin ja 

koulutusten  

suunnittelu Esitteet 
 

       
Strategia- 

proses- 

sista 

tiedotta- 

minen 

Keskitetyt koulutukset kevät 2018 ja 2019/ 

Esimiesvalmennukset syksy 2018           

JATKUVAT HENKILÖSTÖHALLINNOLLISET TOIMENPITEET: Työkalut ja käytänteet strategian mukaisiksi 



 

2.  

Toiminnan ja talouden 

suunnittelu ja seuranta 
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Tammi 

 Helmi 

 Maalis 

 Huhti 

 Touko 

 Kesä Heinä 

Elo 

Syys 

 Loka 

Marras 

Joulu 

 

Tammi-maaliskuu: 

Tilinpäätös ja 

toimintakertomus 
Strategian, 

toimintasuunnitelmien ja 

yhteistyöverkostojen 

tavoitteiden toteutumisen 

arviointi ja raportointi 

(valtuuston arviointipäivä 

maaliskuussa) 

Heinä-elokuu: 

Puolivuotis-

raportti 

1.1. – 30.6. 

Marras-joulukuu: 

Talousarvion 

hyväksyminen 

Toiminnan ja  
talouden 

suunnittelu- ja 
seuranta- 
prosessi 

 

Huhti-kesäkuu: 

Ta-kehysneuvottelut 
Seuraavan vuoden talouden ja 

toiminnan suunnittelu käynnistyy 

(tulos- ja tavoiteneuvottelut) 

Elo-marraskuu: 

Talousarvio-

prosessi 
 

Huhti-toukokuu: 

Strategian arviointi  
  sen voimassaolon 1. ja 3.       

vuoden jälkeen 

Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja  

seurantaprosessi (vuosikello) 
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Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja 

seurantaprosessi 

19 

Strategia: 

Rauman Tarina osa 2 

Toimintasuunnitelmat: 
Mm. hyvinvointisuunnitelma, 

henkilöstöohjelma jne. 

- Toiminnan tavoitteet 

- Toimenpiteet 

- Mittarit  

Strateginen taso: mitä tehdään? 

- Arvot 

- Linjaukset 

- Toiminnan kärjet 

Vuosittaiset talousarviot 

Taktinen taso: miten tehdään? 

Operatiivinen taso: toimeenpano 

Puolivuotisraportit ja 

tilinpäätös  

- Vuosittaiset toiminnan tavoitteet 

- Vuosittaiset toimenpiteet 

- Mittarit  

Seuranta, toiminnan arviointi 
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Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja 

seurantaprosessi 

Strategia määrittelee toiminnan suuntaviivat eli linjaukset ja niitä täsmentävät 

kärjet. 

 

Strategia tarkentuu ja konkretisoituu erilaisissa toimintasuunnitelmissa kuten 

hyvinvointi-, elinvoima- ja henkilöstöohjelmissa, jotka laaditaan valtuustokausittain. 

Niissä määritellään toiminnan tavoitteet, toteutettavat toimenpiteet sekä toiminnan 

mittarit. 

 

Talousarvioissa määritellään tiettyä vuotta koskevat toiminnan tavoitteet 

toimialoittain, palvelualueittain ja palveluyksiköittäin. Talousarvioissa määritellään 

myös näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit. 

 

Vuositalousarvioiden toteutumista arvioidaan puolivuosittain puolivuotisraportissa 

ja vuosittain tilinpäätöksessä. Samassa yhteydessä arvioidaan strategian ja 

toimintasuunnitelmien toteutumista ja ohjaavuutta. Strategian ajantasaisuutta 

seurataan ja arvioidaan erityisesti sen voimassaolon ensimmäisen ja kolmannen 

vuoden jälkeen. 
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3. 

Henkilöstöhallinnolliset  

toimenpiteet ja aikataulutus 
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Henkilöstöhallinnolliset toimenpiteet 

Henkilöstön osaamista kehitetään ja ylläpidetään linjaamalla Rauman kaupungin strategian 

jalkauttamiseksi yhtenäiset käytänteet ja jalkauttamisen työkalut. Organisaatiouudistuksen tavoitteet 

johtamisen selkeytymisestä sekä oma-aloitteisuuden ja osaamisen vahvistumisesta tukevat tätä 

kehittämistyötä. 
 

Strategian sisältö huomioidaan seuraavissa henkilöstöhallinnollisissa linjauksissa, ohjeissa ja 

käytänteissä: 

 

Henkilöstöohjelma 

• Keskeiset linjaukset 
 

Palkka- ja palvelussuhdeasiat 

• Tehtävänkuvaus ja TVA-prosessi 

• Palkitseminen 

• Perehdytys  

• Seuraajasuunnittelu  

• Matkahallintaohjelman käyttöönotto 
 

Johtamisen selkeyttämistä tukevat toimenpiteet 

• Tiedolla johtamisen ja valmentavan johtamisen työkalut ja koulutukset 

– HR-mittariston määrittäminen 

– HR-alustan kehittäminen 

• Roolien ja tehtäväkuvien selkeä määrittely ja läpinäkyvyys 

• Johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen 
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Henkilöstöhallinnolliset toimenpiteet (jatkoa) 
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Työhyvinvointi ja työsuojelu 

• Työhyvinvointikysely 

• Työsuojelun toimintaohjelma 

• HaiPron kehittäminen 

• Yhdenvertaisuussuunnitelma, johon sisältyy tasa-arvo-ohjelma 

 

Henkilöstön kehittäminen mm. oma-aloitteisuutta ja osaamista vahvistamalla 

• Ikäohjelma 

• Etätyö 

• Kehityskeskustelut 

• Työohjauksen pelisäännöt 

• Keskitetyt koulutukset 

– Tarpeiden kartoittaminen (johtoryhmä + toimialojen työpajat) 

– Osallistumisen tilastointi 

– Strategian jalkauttamista tukevat koulutukset 

• Esimiesvalmennukset 

– Osallistava johtaminen 

– Tiedolla johtaminen 

• Aloitekriteerien määrittely 

 

 



4. 

Viestinnälliset 

toimenpiteet ja 

aikataulutus 
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Henkilöstöviestinnän keinot ja välineet  

26.1.2018 Strategiatyöryhmä 

Esimiehet 
 

1. Johdon strategiainfot 

2. Johtajan videopuheenvuoro 

3. Kuntalaisesite ja 

henkilöstöesite (sähköinen) 

4. Huoneentaulu 

5. Animaatiovideo 

6. Fiilisvideo/lyhytelokuva 

7. Henkilöstölehden jutut 

8. Neronet-jutut 

9. … 

 

 

12. Esimiesten työkalupakki tueksi 

Rauman Tarinan jalkautukseen 

(sisältää myös 

videopuheenvuoroja) 
 
 

 

Koko henkilöstö 
 

1. Johdon ja toimialojen 

strategiainfot 

2. Johtajan videopuheenvuoro 

jalkautustilaisuuksiin 

3. Kuntalaisesite ja henkilöstöesite 

(sähköinen) 

4. Huoneentaulu  

5. Animaatiovideo 

6. Fiilisvideo/lyhytelokuva 

7. Henkilöstölehden jutut 

8. Neronet-jutut 

9. Jotain henkilökohtaista (kynät, 

lehtiöt, heijastin…) 

10. Jotain jatkuvasti näkyvää 

(tietokoneiden näytön taustakuvat, 

julisteet…) 

11. Tekstiviestitervehdykset  

 
 

 

+ 
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Luottamushenkilöviestinnän keinot ja välineet 

• Valtuuston strategiainfo 

– Viestintä- ja jalkautussuunnitelman esittely 

– Tuotettujen materiaalien tai niiden suunnitelmien esittely (lapsille, 

nuorille, henkilöstölle, raumalaisille) 

– Ohjelmien, suunnitelmien ja strategiaan liittyvien talousarviotavoitteiden 

esittely 

• Esite 

• Fiilisvideo/lyhytelokuva 

• Animaatiovideo 

• Henkilöstölehden jutut 
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Konserniyhteisöille viestimisen keinot ja 

välineet 

• Kaikki strategian jalkautukseen valmistettu materiaali on 

konserniyhteisöjen käytettävissä. 

 

• Konsernivastuussa oleva toimialajohtaja huolehtii vastuullaan 

olevien konserniyhteisöjen ja avustettavien yhteisöjen 

informoinnista. 

 

26.1.2018 Strategiatyöryhmä 27 



Kuntalaisviestinnän keinot ja välineet – 
Kaikki raumalaiset ja Rauman asioista kiinnostuneet 

• Mediatiedotteet, joissa kerrotaan jalkautus- ja viestintäsuunnitelmasta 

sekä jalkautuksen keinoista, kun ne toteutuvat   

• Seikkailuvideo YouTubeen kaupungin kanavalle 

• Animaatiovideo kaupungin nettisivuille 

• Esite 

• Strategia-aiheiset T-paidat myyntiin 

• Strategian sisällöistä kertova ulkomainossarja 

• Rauma-lehden jutut ja mainokset 

• Toimiala- ja palvelualuekohtaiset osallistamiset (kouluissa, 

päiväkodeissa jne.) 

• Runokilpailu 

• Tubetusvideokilpailu 
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Esimerkki toimialavetoisesti toteutettavasta 

raumalaisten osallistamisesta: Lapset ja nuoret 
( ei ole vielä päätetty toteuttamisesta) 
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Päiväkodit 
 

Palapeli Rauman 

strategiasta 
 

Sisältää lastentarhanopettajille 

ja lastenhoitajille suunnatun 

taustamateriaalin Rauman 

Tarinasta 

 

Suunnitellaan ryhmässä, jossa 

edustajat 

• päiväkodin 

henkilöstöstä 

• viestinnästä 

• muita? 

 

 

Alakoulut 
 

Oppimateriaali, jossa 

mukana toiminnallisuutta 
 

Sisältää  luokanopettajille 

suunnatun taustamateriaalin 

Rauman Tarinasta 

 

Suunnitellaan ryhmässä, 

jossa edustajat 

• alakoulujen 

opettajista 

• viestinnästä 

• muita? 

 

 

Yläkoulut 
 

Oppimateriaali 

yhteiskuntaopin tunneille 
 

Sisältää yhteiskuntaopin 

opettajille suunnatun 

taustamateriaalin Rauman 

Tarinasta (mukana 

agenttivideo) 

 

Suunnitellaan ryhmässä, jossa 

edustajat 

• opettajista  

• viestinnästä 

• muita? 

 

 

Osallistamiset suunnitellaan  ja toteutetaan poikkihallinnollisesti, mutta 

vetovastuu on toimialalla. Käytetään hyväksi omia asiantuntijoita. 
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Muut toimenpiteet – Sloganit 

Kuntalais- ja henkilöstökyselyissä saatiin ehdotuksia strategian 

jalkautuksessa käytettävistä sloganeista 

•  Kokoaan suurempi Rauma 

•  Ikäänsä nuorempi Rauma 

•  Entistä parempi Rauma 

•  Rouhevasti rohkeampi Rauma 

•  Mainettaan parempi Rauma 

•  Tartu tarinaan 

•  Rauma ‒ rakas ja raikas 

•  Rauma ‒ iso kaupunki piänes koos 

•  Rauma ‒ nuorekas ja kotoisa 

•  Rauma ‒ rohkea ja rehti 
 

Sloganeita käytetään mahdollisuuksien mukaan jalkautusmateriaaleissa ja 

osallistamisen yhteydessä. 
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