
Viestintä 

– miksi vaivautua?



Tartu mahdollisuuksiin tai kuole!

• 2000-luku: ”It´s all about communication!”

• Viestintävallankumous: 

• Median ja asiantuntijoiden agendamonopoli murentunut

• Viestinnän demokratisoituminen: asiakkaat vaativat avoimuutta

• Sosiaalisen median voima

• Tarinatalous: parhaat tarinankertojat saavat eniten valtaa

• Uusi tekemisen kulttuuri: startup-henki

• Rytmihäiriön maailma

• Mahdollisuusviestintä: ajan ilmiöiden seuraaminen, nopea reagointi, 

asiakkaan tarpeiden kuuntelu

https://fb.watch/5vCAhL9De4/

https://www.facebook.com/verohallinto

https://fb.watch/5vCAhL9De4/
https://www.facebook.com/verohallinto


“ Työ on viestintää ja viestintä

on työtä

Pekka Sauri



” Viestinnän näkökulma on mukana 

koko ajan - ei ”ja sitten se viestintä” -

asia vaan koko ajan mukana.
Piia Nurmi



Viestintä on 

yhteyden ja 

merkityksen 

luomista



Tiimi

Hyödynsaajat

Kumppanit / asiakkaat

Suuri yleisö



Vaikuttavu

us
Työyhteisön sisäinen ”liima”

Tiedon jakaminen Verkostojen 

ylläpitäminen

Muutoksen aikaansaaminen

Luottamuksen rakentaminen ja 

ylläpitäminen

Olemassaolo perustellaan 

julkisuuden kautta

Osallistaminen, co-

creation

Vuorovaikutus

Brändi / imago



1 Vaikuttavuus

• Viestintä on muutosvoima

• Tulokset, ideat, kokemukset hyödyntäjille 

• Tulokset, johtopäätökset päätöksentekijöille

• Laajemman yleisön informointi

• ”Yhteiskunnallinen missio”, yhteiskunnan, (maailman) hyväksi

• Kaiken (viestinnän) takana on organisaation strategia: ”Purpose is key in 

turbulent times”

• ”Companies become problem solvers for people and the planet”



2 Erottuminen ja brändäys

• Organisaatiot tarvitsevat huomiota, ilman huomiota toiminta kuihtuu

• Erottuakseen ja kyetäkseen vaikuttamaan pitää viestiä

• Houkuttelevuus kumppanina

• Vastuullisuus yhä tärkeämpi kriteeri myös ostopäätösten taustalla

• Työantajamielikuva: henkilökunta maine- ja työnantajalähettiläinä

• Viestinnän pitää kuitenkin olla uskottavaa: brändin ja maineen ytimessä tulee 

olla asioiden tekeminen hyvin



3 Markkinointi

• Perustoimintojen tuki, liiketoiminnan tukeminen



4 Osallistaminen, verkostoituminen & 

yhteistyö

• Dialogi ja avoimuus eri toimijoiden kanssa, mm.  asiakkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa -> palveluiden, tuotteiden parantaminen, 

ymmärryksen kehittäminen, kuluttajuudesta siirrytty osallistumiseen



5 Työyhteisön sisäinen koherenssi ja 

motivaatio

• Viestintä toimii tiedonvälittäjänä ja ”liimana” yhteisössä.



Viestinnän keinoja ja haasteita 

rytmihäiriön maailmassa

• Uskottavuus, luotettavuus, avoimuus

• Huumori

• Mielenkiintoiset sisällöt

• Selkeys ja pelkistäminen: nopeuden maailmassa keskittymiskyky 

heikentynyt?

• Uskallus reagoida ja sanoa

• Yksilöinti ja kohdentaminen

• Inhimillisyys: haluamme kohdata vertaisen

• Some mahdollisuus, mutta vaatii sitoutumista

• Kohderyhmätuntemus: ole siellä missä asiakkaasi ovat



1 Aims and target groups

1.1 Background and project objectives

1.2 Communication objectives

1.3 Target groups

2 Key messages

3 Measures

3.1 Internal communication

3.2 External communication

4 Timetable

5 Budget

6 Responsibilities

7 Evaluation

Communication plan




