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Pyhtää on aktiivinen noin 5 200 asukkaan kehitysmyönteinen kunta Etelä-Kymenlaaksossa tunti Helsingistä 

itään. Olemme osa Kotkan-Haminan seutua. Pyhtää on historiallinen meripitäjä, joka tarjoaa asukkailleen ja 

matkailijoille hyvinvointia ja elämyksiä. Olemme Suomessa tiennäyttäjä yhteistyökumppanuuksien 

hyödyntämisessä palvelujen tuottamisessa kuntalaisille. Tavoitteemme on olla Suomen yritysmyönteisin 

kunta. 

 

Tutustu lisää! www.pyhtaa.fi 

  

Etsimme nyt vireään joukkoomme 

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIASIANTUNTIJAA 
 

Oletko monikanavaisen viestinnän tinkimätön ammattilainen? Kiehtooko sinuakin tarina Gallialaisesta 

kylästä, joka on paljon kokoaan suurempi? Haluatko tulla viemään Pyhtäätä maailmankartalle? Jos vastaus 

on kyllä, tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua!  

 

Pyhtää on menestyvän pienen kunnan prototyyppi. Haastamme perinteisen kunnan toimintatavat ja 

haluamme erottua kuntakentästä. Yksi kuntastrategiamme keskeisistä tavoitteista on yksinkertainen – 

Pyhtää kartalle. Se tarkoittaa ulospäinsuuntautuvaa ja aktiivista viestintää ja markkinointia. Nyt haussa 

oleva viestintä- ja markkinointiasiantuntijan toimi on kunnassamme uusi, tuoreen kuntastrategiamme 

mukainen satsaus. Pääsetkin aloittamaan puhtaalta pöydältä!  

  

Viestintä- ja markkinointiasiantuntijana vastaat Pyhtään kunnan viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta 

ja toteutuksesta tiiviissä yhteistyössä kunnanjohtajan sekä muun organisaation kanssa. Haluamme olla ajan 

hermolla ja hyödyntää moderneja viestinnän ja markkinoinnin keinoja luovasti. Uusien osallistamis- ja 

vuorovaikutustapojen kehittäminen on keskeinen osa työtäsi, unohtamatta perinteistä kasvotusten 

tapahtuvaa vuorovaikutusta kuntalaisten keskuudessa. Työhösi kuuluu myös kunnan tapahtumatuotannon 

kehittäminen. 

 

Pääset tehtävässä soveltamaan osaamistasi laajasti. Arvostamme hakijoiden joukossa monipuolista 

kokemusta sekä viestinnän että markkinoinnin saralta. Sinulla on kokemusta ja aitoa kiinnostusta viestinnän 

digitaalisia ratkaisuja kohtaan. Olet innovatiivinen ja aloitteellinen, kykenet itsenäiseen työskentelyyn 

mutta arvostat myös tiimityöskentelyä sekä osaat toimia luontevasti laajan ja monipuolisen 

sidosryhmäverkoston kanssa. Toimit tavoitteellisesti ja ymmärrät viestinnän strategisen merkityksen 

Pyhtään kunnan menestyksen rakentajana. Viestinnän ja markkinoinnin analytiikka ja mittaaminen ovat 

sinulle täten arkipäivää.   

 

Raportoit kunnanjohtajalle, toimien hänen läheisenä työparinaan. Olet kunnan johtoryhmän jäsen. 

Lähimpinä kollegoina sinulla ovat kunnan viestintätiimin jäsenet. Olemme uusineet viime vuonna kunnan 

verkkosivun sekä käytössämme on Pyhtää taskussa mobiilisovellus, jonka edelleen kehittäminen kuuluu 

vastuullesi.  

 

Sinulta edellytetään toimeen soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Parhaat edellytykset tehtävään antaa 

vähintään viiden vuoden monipuolinen kokemus viestinnän ja markkinoinnin kentältä, mielellään sekä 

julkiselta, että yksityiseltä puolelta. Olet kiinnostunut kuntasektorin kehittämisestä. Sujuva ruotsin kielen 

taito ja kokemus organisaatio- ja kriisiviestinnästä luetaan hakijalle eduksi.  

http://www.pyhtaa.fi/
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Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 

Toimen täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista 

esitettävä opinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. 

 

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.pyhtaa.fi/viestintajamarkkinointiasiantuntija Hakemukset 

tehtävään palkkatoiveineen pyydetään viimeistään 31.1.2021 klo 16.00 mennessä. Liitä CV hakemukseesi.  

 

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanjohtaja Jouni Eho, puh. 044 767 6674. 

Pyhtäällä 12. tammikuuta 2021  

 

Pyhtään kunta 

http://www.pyhtaa.fi/viestintajamarkkinointiasiantuntija

