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1 Johdanto
Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen viestintään, eikä kuntaviestintä ole jäänyt
sen ulkopuolelle. Sähköinen asiointi lisääntyy, joten verkossa olevien palveluiden tulee olla käyttäjälähtöisesti suunniteltuja. Käyttäjän kannalta on yksinkertaisinta, jos kunnan tarjoamat sähköiset palvelut ovat osana verkkosivuja
(Kuntaliitto 2016: 43). Sähköisiä palveluja ovat esimerkiksi kunnan tilavarauskalenterit ja kirjaston tarjoamat palvelut. Verkkopalvelun tulee olla asiakkaan näkökulmasta hyödyllinen ja helppokäyttöinen palvelu, joka muuttuu ja
kehittyy koko ajan (Kuntaliitto 2016: 41, 42, 45).
Verkkosivut tarjoavat kunnille ajantasaisen ja kustannustehokkaan tiedonvälityskanavan, joka toimii samalla kunnan käyntikorttina. (Kuntaliitto 2016,
41). Kunnan imagon ja maineen kannalta on olennaista pohtia, millaisen kuvan
kunnasta verkkosivujen kautta saa.
Kuntien verkkoviestintään vaikuttavat julkishallinnon toimintaa ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja yleiset verkkoviestinnän odotukset. Kuntaliiton mukaan kuntien verkkosivujen tulisi sisältää vähimmillään tietoa kunnan toiminnasta ja palveluista, kertoa kunnan päätöksenteosta ja vaikutuksista sekä mahdollistaa asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistumista (Kuntaliitto 2016:
41).
Tässä raportissa tarkastellaan kuntien verkkosivujen toimivuutta kunnan sidosryhmien näkökulmasta. Pääpaino on kunnan perustietojen löydettävyydellä, verkkotekstin selkeydellä sekä visuaalisella ilmeellä. Pohdintani perustuu Kuntaliiton ohjeistuksiin sekä soveltuvin osin Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla olevaan käytettävyyden arviointiin.
Jasmin Penttinen, FM
15.3.2018

6

2 Tutkimuksen toteutus
Raportti pohjautuu laadulliseen sisällönanalyysiin ja on puhtaasti subjektiivinen, yhden ihmisen tekemä analyysi, joka vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen.
Raportin tekeminen alkoi 294 kunnan (pl. Ahvenanmaan kunnat) verkkosivujen läpikäynnillä syys-lokakuussa 2017. Sivustoilla on voinut tapahtua muutoksia ja päivityksiä tämän jälkeen, eikä niitä ole tässä selvityksessä huomioitu.
Analyysin tarkoituksena on selvittää, millä Suomen kunnilla on toimivimmat
verkkosivut ja millaisia piirteitä hyvillä verkkosivuilla on. Nostan esiin mielestäni onnistuneita sivuja esimerkkien avulla. Lisäksi listaan lopuksi yleisellä tasolla kehittämiskohteita, joita kuntien kannattaisi verkkosivuissaan vielä parantaa.
Selvitys eteni siten, että listasin kaikki Suomen kunnat, ja luokittelin ne kuntakoon mukaan kolmeen eri kokoluokkaan. Kuntien luokittelu koon mukaan oli
relevanttia, sillä pienet ja suuret kunnat eivät ole vertailukelpoisia keskenään.
Kokoluokat olivat:
•
•
•

alle 10 000 asukasta
10 000–49 999 asukasta
yli 50 000 asukasta

Arvioin verkkosivuissa viittä eri osa-aluetta Jyväskylän yliopiston Kopan verkkosivuston käytettävyyden arvioinnin mukaan. Jokaisesta osa-alueesta sai 1–
5 pistettä ja erityistä huomiota sai, mikäli sivuston toteutuksessa oli näkyvissä
uskaliaisuutta ja massasta poikkeamista. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi
näyttävä visuaalinen toteutus, hyvin toteutetut videot tai kunnan ominaispiirteeseen liittyvä asia, kuten murrekielisten ilmaisujen käyttö. Enimmäispistemäärä, jonka arvioinnissa sai, oli 5 x 5, eli 25 pistettä. Lisäarvoa toi +/- -arvio
uskaliaisuudesta.
Ensimmäisen arvioinnon osa-alue käsitteli sitä, mikä sivusto on kyseessä. Sivustolta tulee löytyä alaotsikko, tunnuslause tai lyhyt kuvaus sisällöstä (Jyväskylän yliopisto 2011). Tähän osa-alueeseen kuului myös kunnan sosiaalisen
median kanavien käyttö eli pisteitä sai, mikäli kunta oli aktiivisesti mukana eri
kanavissa. Sosiaalisen median tulee tukea kunnan strategiaa sekä olla osana
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kunnan viestintäsuunnitelmaa (Kuntaliitto 2016: 46). Arvioin tässä osa-alueessa ainoastaan kuntien etusivuja. Kuntaliiton mukaan (Kuntaliitto 2016: 41)
kunnan verkkopalvelu on tunnistettava nimensä, sisältönsä ja visuaalisen ilmeen mukaan kunnan palveluksi.
Toisessa osa-alueessa tutkin kunnan perustietoja. Arvioin sitä, miten helposti
ja nopeasti kunnan perustiedot löytyivät. Perustietoihin kuuluu mm. kunnan
sijainti, perustamisvuosi, henkilökunnan yhteystiedot ja väkiluku.
Kolmas osa-alue oli ajankohtaisuuden arviointi. Tutkin, milloin viimeksi sivuja
on päivitetty, onko tapahtumakalenteri ajan tasalla ja milloin viimeksi on tullut tiedotteita. Ajankohtaisuuteen liittyi myös se, että oliko kunnan sivuilla olevia blogeja päivitetty säännöllisesti.
Neljäntenä kohtana oli verkkotekstin analyysi. Verkkotekstin tulisi sisältää lyhyitä kappaleita ja paljon väliotsikoita (Jyväskylän yliopisto 2011). Tekstin pitäisi olla selkeää ja kansantajuista organisaatiokielen sijaan (Kuntaliitto 2016:
41). Lisäksi tutkin visuaalista puolta eli onko fontti visuaaliseen ilmeeseen sopivaa ja houkutteleeko se lukemaan. Mobiililiatteiden lisääntyessä tulisi huomioida se, että tekstien tulee olla entistä lyhyempiä; kappaleissa suositellaan
ainoastaan 2–4 riviä tekstiä. (Kuntaliitto 2016: 43)
Viides osa-alue liittyi kuvien ja videoiden käyttöön sivustolla. Sivuston grafiikka tukee viestiä, joten kuvituskuvien tulee liittyä selkeästi sivuston sisältöön ja parhaimmillaan havainnollistaa ja tarjota lisätietoa (Jyväskylän yliopisto 2011). Laadukkaista ja houkuttelevista esittelyvideoista sai erityisesti
plussaa.
Kunkin sivun läpikäymiseen käytin aikaa noin 2–5 minuuttia. Arviossani en
uppoutunut tarkkoihin yksityiskohtiin, vaan esitän nopean ensivaikutelman
perusteella tullutta kuvaa. Kävin sivuja läpi kunnan sidosryhmien näkökulmasta eli painotin sitä, miten helposti ja nopeasti tarvittavat tiedot esimerkiksi
terveyskeskuksen aukioloajoista löytyivät.
Lopuksi, parhaimpien ja huonoimpien sivujen osalta kävi tutkin mobiilinäkymän toimivuutta, joka vaikutti sivujen sijoitukseen loppuvertailuissa.
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2.1 Kuntien verkkoviestintä
Kuntalain 12 luku 109 § mukaan ”kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan
toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.”
(Kuntaliitto 2016: 42) Tällaisia tietoja ovat:
1. Kuntastrategia
2. Hallintosääntö
3. Talousarvio ja taloussuunnitelma
4. Tilinpäätös
5. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
6. Tilintarkastuskertomus
7. Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset
8. Konserniohje
9. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
10. Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet
11. Palveluista perittävät maksut
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan listassa (JUHTA 2014) on
kuvattu laadukkaan käyttöliittymän ominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia
ovat käyttäjän toimintaa tukeva navigointi, joka on helppoa ja selkeää. Linkityksen ja otsikoinnin tulee olla yhdenmukaista ja systemaattista. Tekstin täytyy olla selkeää, yhtenäistä ja oikeakielistä.
Laadukkaassa käyttöliittymässä kuvien, äänen ja videoiden käyttö on harkittua ja palveluun sopivaa. Kirjaintyypin ja kirjainkoon tulee olla tarpeeksi kookasta ja käyttäjän tulee voida suurentaa tekstikokoa. Lisäksi erikokokoisten
päätelaitteiden käyttö on huomioitu. Käyttäjä voi saada opastusta verkkopalvelun käyttöön, esimerkiksi usein kysyttyjen kysymysten ja Chat-palvelun
kautta. (JUHTA 2014: 29)
Verkkopalvelun tulisi olla asiakaslähtöistä, hyödyllistä ja helppokäyttöistä.
Kunnan verkkosivuissa on tärkeää huomioida eri kohderyhmät ja verkkosivujen oletetaan palvelevan eri tavoitteita, kuten tiedonvälitystä, vuorovaikutusta
ja markkinointia. (JUHTA 2014: 29)
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3 Kuntien verkkosivut
3.1 Parhaimmat sivustot alle 10 000 asukasta
Alle 10 000 asukkaan kuntien verkkosivujen parhaimmistoon kuuluvat Punkalaidun, Somero, Pyhtää, Taivassalo, Padasjoki, Heinävesi, Hirvensalmi,
Juuka, Hailuoto, Utajärvi, Ylitornio, Inkoo ja Ruokolahti.

Kuva 1. Punkalaituminen kunta
Kuvassa 1 on kuvakaappaus Punkalaitumen kunnan verkkosivujen etusivusta.
Sivulta puuttuu esittelyteksti, mutta ensi vilkaisulta etusivulta saa heti käsityksen, että kyseessä on kunnan sivu. Sivuston navigointi on selkeä ja valikon
kuvakkeet tukevat tekstejä. Tekstin kokoa voi muuttaa erikokoisista A-kirjaimista.
Kunnan tiedot löytyvät helposti ja teksti on selkeää sekä käyttäjäystävällisesti
kirjoitettua. Kuvat ovat hyvälaatuisia ja vaihtelevia ja niitä on käytetty runsaasti. Sivuilta löytyy myös videoita, esimerkiksi esittelyvideo kunnasta ja
kunnanjohtajan tervehdys. Sosiaalisen median kanavat ovat esillä etusivun
alareunassa. Etusivulla on ajankohtaisia asioita, kuulutuksia ja tapahtumia,
joita on päivitetty aktiivisesti. Väritykseltään sivu on miellyttävä ja teksti erottuu hyvin pohjaväriä vasten.
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Kuva 2. Hailuodon kunta
Kuvassa 2 on kuvakaappaus Hailuodon kunnan etusivun yläreunasta. Hailuodon kunnan etusivulta löytyy tunnuslause, joka on toistettu kaksi kertaa sekä
Hailuodon logon alla että otsikkokuvan kohdalla. Navigointi on selkeä ja erilaiset kohderyhmät on huomioitu omalla navigoinnilla: asukkaat, rakentajat,
yrittäjät ja matkailijat.
Kunnan sivuilla on kielivaihtoehtona suomi ja englanti. Tekstikokoa pystyy
muuttamaan + ja – -painikkeiden avulla sivun yläreunasta. Sivuilla olevat tekstikappaleet ovat muutaman virkkeen mittaisia ja verkkotekstiin sopivia. Klikattavat linkit on erotettu tekstistä eri värillä ja alleviivauksella.
Hailuoto on aktiivinen sosiaalisen median kanavissa; Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa. Tapahtumakalenteri ja ajankohtaisia asioita
löytyvät etusivulta. Hailuodon sivuilla olevat kuvat ovat hyvälaatuisia sekä
monipuolisia ja kuvat tukevat tekstin sanomaa. Etusivulla olevat kuvat voisivat tosin olla vuodenaikaan sopivia.
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Kuva 3. Inkoon kunta
Kuvassa 3 on Inkoon kunnan etusivun yläreuna. Sivulta löytyy tunnuslause
sekä lyhyt esittelyteksti kunnasta. Ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja tiedotteita on etusivulla. Etusivun kuvia voisi päivittää vuodenaikojen mukaan, jotta
sivusta saa ajankohtaisemman vaikutelman. Sivuston kuvapankissa pääpaino
on kesäkuvilla.
Navigoinnista voi valita kohderyhmän, joissa vaihtoehtoina ovat lapsiperheet,
yrittäjät, nuoret ja seniorit. Yläpalkissa oleva navigointi on selkeä ja hyvin jäsennelty. Esimerkiksi erilaiset lomakkeet löytyvät heti navigoinnin otsikon
”Asiointi ja lomakkeet” alta.
Kielivaihtoehtoina ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kuvia on käytetty monipuolisesti ja tekstin seassa on tekstiä selkeyttäviä kuvioita. Teksti on jaoteltu lyhyisiin kappaleisiin ja klikattavia linkkejä on havainnollistettu punaisella värillä. Fontti on miellyttävää ja helppolukuista.

3.2 Parhaimmat sivustot 10 000–50 000 asukasta
Alle 50 000 asukkaan kuntien verkkosivujen parhaita ovat Kalajoki, Imatra,
Parainen, Vihti, Uusikaupunki, Forssa, Janakkala, Orimattila, Kauhava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.
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Kuva 4. Kalajoen kaupunki
Kalajoen kaupungin etusivu on kuvassa 4. Navigointi on loogisesti jaoteltu ja
etusivulla on vaihtuvia kuvia, joissa on lisäksi kuvatekstejä. Sivuston navigoinnissa on huomioitu myös kohderyhmäkohtainen navigointi. Tekstikokoa voi
suurentaa + ja - -painikkeista. Teksti on selkeää luettavaa, käyttäjäystävällistä
ja hyvin jaoteltua. Sivuston värimaailma on rakennettu Kalajoen logon värien
mukaisesti.
Etusivulla on kattavasti ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja sosiaalisen median päivityksiä. Tapahtumakalenteriin voi ilmoittaa omasta tapahtumasta.
Kalajoen kaupungin sivuilla on käytetty monipuolisesti hyvälaatuisia kuvia. Videoita on monipuolisesti mm. esittelyvideo kunnasta, lukion aamuharjoituksista ja kansalaisopistosta. Erityistä kiitosta Kalajoki saa toimivasta Chat-palvelusta.

Kuva 5. Vihdin kunta
13

Vihdin kunnan etusivusta on kuvakaappaus kuvassa 5. Navigointi on selkeästi
ryhmitelty ja esimerkiksi kunnan tiedot löytyvät heti otsikoinnin perusteella.
Tekstikokoa voi muuttaa erikokoisista A-kirjaimista ja sivustolla voi myös
kuunnella sisältöjä. Teksti on helposti luettavaa ja selkeää, linkit on erotettu
tavallisesta tekstistä Vihdin logon värisillä hyperlinkeillä. Sivuston värimaailma kumpuaa Vihdin logon väreistä.
Etusivun kuva on ajankohtainen ja talviaikaan sopiva. Vihdin sivuilla olevat
kuvat ovat monipuolisia ja ne tukevat sisällöiltään sivun tekstiä. Videoita on
käytetty monipuolisesti, esimerkiksi Vihdin lukiosta on oma esittelyvideo. Sivuilla oleva teksti on selkeää ja helppolukuista. Sivut ovat käyttäjäystävälliset
ja selkeät, käyttäjä löytää etsimänsä tiedon nopeasti.

Kuva 6. Kauhavan kaupunki
Kauhavan kaupungin etusivun yläreuna on kuvassa 6. Kauhavan etusivulta ilmenee heti, että kyseessä on kunnan sivut. Navigointi on rakennettu selkeästi
ja otsikoiden alta löytyy juuri ne tiedot, jota otsikko lupaa. Sivulla on selkeä
esittelyteksti ja sijaintikartta. Blogit ja tapahtumat ovat ajan tasalla, esimerkiksi hiihtoladuista on kartta, josta näkyy, mitkä ladut ovat kunnossa ja mitkä
eivät.
Kielivaihtoehtoina ovat suomi, englanti ja ruotsi. Teksti on jaoteltu verkkotekstille tyypillisesti lyhyisiin kappaleisiin ja linkit erottuvat tekstin seasta sinisinä hyperlinkkeinä. Kauhavan sivuilla olevat kuvat tukevat viestintää. Etusivulla on myös verkkosivujen sivukartta, joka auttaa tietojen etsimisessä.
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3.2 Parhaimmat sivustot yli 50 000 asukasta
Yli 50 000 asukkaan kuntien verkkosivujen parhaimmistoon kuuluvat Turku,
Porvoo, Lappeenranta, Espoo, Helsinki, Iisalmi, Tampere ja Kuopio.

Kuva 7 Turun kaupunki
Turun kaupungin verkkosivut ovat selkeät ja helposti navigoitavat (Kuva 7).
Valkoinen teksti erottuu hyvin sinistä ja tummaa taustaa vasten. Olennaisiin
palveluihin löytyy pikalinkit etusivulta. Kohderyhmänavigoinnissa on huomioita kattavasti lapsiperheet, maahanmuuttajat, matkailijat, nuoret, seniorit ja
vammaiset. Navigointipalkissa on eri väriset pohjat jokaiselle otsikolle, joka
selkiyttää navigointia.
Etusivulla olevat ajankohtaiset asiat ja sosiaalisen median kanavat ovat ajan
tasalla. Kuvia on käytetty monipuolisesti ja ne kuvaavat tekstin sisältöä. Kuvissa on huomioitu kuluva vuodenaika. Tekstikokoa voi säätää itselleen sopivasti ja sivun kontrastiin voi myös vaikuttaa. Teksti on selkeää ja helppolukuista. Sivuilla on lisäksi turku-tv ja YouTubesta löytyy erilaisia videoita.
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Kuva 8. Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan kaupungin etusivusta on kuvakaappaus kuvassa 8. Sivuilla on
käytössä kaksi erilaista navigointia, toinen on yläpalkissa tekstipohjaisena ja
toinen etusivun yläreunassa kuvapohjaisena. Navigointi on rakennettu hieman eri tavalla kuin yleensä kuntien verkkosivuilla, mutta on toimiva ja tiedot
löytyvät nopeasti.
Etusivu on iloisen värikäs ja kaupungista saa eloisan vaikutelman. Sivuilla on
monipuolisesti erilaisia kuvia ja esittelyvideoita, vaikkakin etusivun kuvat painottuvat kesäaikaan. Sivuilla oleva teksti on selkeää ja helposti luettavaa. Etusivulla on ajankohtaisia asioita ja linkit kaupungin sosiaalisen median kanaviin.

Kuva 9. Kuopion kaupunki
Kuopion kaupungin verkkosivut sijoittuvat parhaimpien verkkosivujen joukkoon yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa (Kuva 9). Sivuilla on huomioitu
kohderyhmät yläpalkin perusnavigoinnin lisäksi. Tekstikokoa voi muuttaa, sivun sisältöjä kuunnella sekä muuttaa tekstin kieltä englanniksi tai venäjäksi.
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Tumma teksti erottuu selkeästi vaaleaa taustaa vasten ja sivuille käytetty
fontti on miellyttävää lukea. Hyperlinkit erottuvat tekstin seasta sinisellä värillä ja alleviivattuina. Etusivun kuvassa on huomioitu kuluva vuodenaika. Sivuilla olevat kuvat ovat hyvälaatuisia ja monipuolisia sekä tukevat sivuston sisältöjä.
Kuopion kaupungin suosituimmista sivuista on pikalinkkilista etusivun otsikkokuvan päällä. Sivut ovat perusvarmat ja toimivat, eikä mitään todella yllättävää ole. Kuopion sivuilla on toimiva Chat-palvelu. Kohderyhmien on helppo
käyttää sivuja tiedonhakuun.

3.4 Kehitettäviä asioita
Kuntakoosta riippumatta yleisesti verkkosivuilla kehitettäviä asioita oli nähtävillä runsaasti. Tyypillisiä ongelmakohtia olivat toimimattomat linkit, huonolaatuiset kuvat ja epäselvä teksti. Silmiinpistävää oli myös sivujen ja sivuilla
olevien blogien jopa puolen vuoden mittaiset päivittämistauot. Joillain sivuilla
tietoja oli hankala löytää ja tietoja oli sijoitettu epäloogisiin paikkoihin. Sosiaalista mediaa voisi hyödyntää monipuolisemmin tiedottamisessa ja omintakeisen kuntabrändin luomisessa.
Tyypillistä oli myös, etteivät kuvat tai tekstit mahtuneet niille varattuun tilaan.
Lisäksi läheskään kaikki sivut eivät toimineet mobiilinäkymässä. Värien käyttöä kannattaa myös miettiä, varsinkin tekstin erottumista pohjaväristä. Sivuja
tulisi myös uudistaa aika ajoin, sillä joidenkin kuntien sivut ovat vanhanaikaisen oloisia.
Kehitettäviä asioita löytyi esimerkiksi seuraavien kuntien verkkosivuilta: Ulvila, Kivijärvi, Veteli, Karstula, Ilmajoki, Kaskinen ja Nivala.
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4 Yhteenveto
Hyvissä kunnan verkkosivuissa on tiettyjä piirteitä. Sivujen tulisi olla käyttäjälähtöisesti rakennetut ja eri kohderyhmät huomioivia. Navigoinnin tulisi olla
selkeästi rakennettu ja sivulla liikkumisen helppoa. Etusivulta täytyy heti ilmetä, että kyseessä on kunnan sivu, esimerkiksi esittelytekstin tai tunnuslauseen kautta. Kuvien tulisi olla monipuolisia, tukea viestintää ja tuoda parhaimmillaan lisätietoa. Esittelyvideot ovat hyvä tapa näyttää, millainen kunta on,
mikä on kunnalle tunnusomaista ja miksi sinne kannattaisi muuttaa tai matkustaa.
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Jasmin Penttinen

Arvio kuntien kotisivuista
Verkkoviestintä tarjoaa kunnille ajantasaisen ja kustannustehokkaan tiedonvälityskeinon. KAKS – Kunnallisalan
kehittämissäätiön julkaisussa tarkastellaan kuntien kotisivujen toimivuutta.
Tutkimus perustuu 294 kunnan kotisivujen arviointiin eri
osa-alueilla: sivustojen otsikot tunnuslauseineen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, navigointi sivuilla ja
kunnan perustietojen löytyminen, ajankohtaisuus, verkkotekstin rakenneanalyysi sekä graafisen yleisilmeen
katsaus.
Esimerkiksi Punkalaitumen, Hailuodon ja Inkoon kunnat,
sekä Kalajoen, Kauhavan, Turun, Lappeenrannan ja Kuopion kaupungit selvisivät kiitettävin arvosanoin arvioinnista.

22

