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MIHIN JÄRJESTÖ TARVITSEE VIESTINTÄÄ?

o Järjestö tarvitsee näkyvyyttä ja tunnettuutta. 

• On tärkeää tavoittaa oikeat ihmiset, eli viestiä 
siellä, missä nämä ihmiset ovat. 

o Viestintä on luottamuksen rakentamista. 

• Sen perustelua, että teemme hyvää työtä.

• Sen näyttämistä, että työtämme tarvitaan: 
ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

• Arvojen esille tuomista: sitoutuminen.

• Organisaation asiantuntemuksen osoittamista. 



HYVÄ TYÖ
ei puhu puolestaan automaattisesti.

Kissanhäntä on nostettava ihan itse. 



Viestintä on yhtä tärkeää 
kuin oikeiden asioiden tekeminen. 

Kumpaakin tarvitaan menestykseen!

Tehdään oikeita 
asioita

Viestintä



Albert Edelfelt
Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä





Elämme infoähkyssä; mölyssä on vaikea erottua ja jäädä mieleen.



5 T-KIRJAIMEN 
MUISTISÄÄNTÖ

Tarve

Tavoite & teot

Tulokset

Tarinat ja tunne

Tunnista vahvuudet

Toista



Tarve

Miksi meidän työtämme tarvitaan?



CASE: HELSINGIN DIAKONISSALAITOS



Tavoite 
& teot

Mitä haluamme saada aikaan ja miten?
Mikä on meidän ratkaisumme?
Kenen elämään vaikutamme?



CASE: ASPA-SÄÄTIÖ



”Rahankäyttöni oli pitkään holtitonta ja 

lainaa kertyi. Alkoholia kului tosi paljon. 

Katoilin pitkiksi ajoiksi enkä vastannut 

puhelimeen.

Kuusi vuotta sitten pääsin asumaan Aspan 

asuntoon. Sain apua kotona pärjäämiseen 

ja juomisen lopettamiseen. 

Tukihenkilö ja edunvalvoja laittavat joka 

viikko tililleni rahaa. Tuhlaaminen on 

vähentynyt tosi paljon.

Sain mukautettua opetusta ja valmistuin 

catering-ammattilaiseksi. Olin pitkään 

työtön. Aspan väki auttoi työpaikan 

löytämisessä, ja aloitin köksähommat 

vantaalaisessa vanhusten palvelutalon 

keittiössä. Tuntuu hyvältä herätä töihin.”

CASE: ASPA-SÄÄTIÖ



Tulokset
& vaikuttavuus

Mitä olemme saaneet aikaan? 
Minkä muutoksen olemme saaneet aikaan yksilön 

tai ryhmän elämässä? Ja yhteiskunnassa?



CASE: HELSINGIN DIAKONISSALAITOS



”Elämäni alkoi mennä solmuun, kun selkäni 

petti. Jouduin parikymppisenä 

irtisanoutumaan työstä, luopumaan 

tanssiharrastuksesta ja liikunnasta. […] 

Masennus iski tajuntaan rytinällä, kun löysin 

itseni terveyskeskuksen vastaanotto-

huoneesta hengittämässä paniikkikohtauksen 

kourissa paperipussiin. Minulle annettiin 

rauhoittavia mukaan kotiin ja luvattiin olla 

yhteydessä. Kukaan ei koskaan soittanut. 

Toimeentuloni oli katkolla, enkä vaikeimpina 

päivinä jaksanut nousta sängystä hakemaan 

edes vesilasillista.

[…]Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-

nuorissa tuli heti fiilis, että mua kuunneltiin. 

[…] Aika nopeasti solmut alkoivat aueta. 

Vamoksen ohjaaja auttoi selvittämään raha-

asiat ja hankkimaan vuokra-asunnon. 

Uravalmentaja tsemppasi opintoihin ja 

työnhakuun ja auttoi hakemusten 

täyttämisessä. […] Myös työpaikka löytyi 

Vamoksen avulla. Olin luullut, etten ikinä enää 

kelpaa töihin. Nyt opiskelen sosionomiksi.”

CASE: HELSINGIN DIAKONISSALAITOS



CASE: HELSINGIN DIAKONISSALAITOS

YHTEISKUNNALLINEN 

VAIKUTTAVUUS: 

”Vamoksessa olleista nuorista n. 50 % 

pääsee vuodessa kiinni kouluun tai 

työelämään. 

Yhden nuoren syrjäytyminen maksaa 

yhteiskunnalle jopa 3,5 miljoonaa 

euroa, kun Vamoksessa nuoren 

aktivointi maksaa alle 2 000 euroa 

vuodessa.”



Tarve Tulokset &
vaikuttavuus

Hanki dataa. 
Näytä tulokset 
lukuina. 

Tavoite & teot

Tarinat.
Uskalla yksin-kertaistaa.

Nämä kolme teemaa yhdistämällä syntyy 
uskottavaa viestintää, joka kasvattaa 

luottamusta.

Näytä lukuina.



5 T-KIRJAIMEN 
MUISTISÄÄNTÖ

Tarve

Tavoite & teot

Tulokset

Tarinat ja tunne

Tunnista vahvuudet

Toista



TUNNISTA VAHVUUDET
Miksi meitä tarvitaan?

Mitä työmme saa aikaan?

Missä olemme hyviä?

Mitä uutta tuomme kentälle?

Mistä saamme kiitosta?



5 T-KIRJAIMEN 
MUISTISÄÄNTÖ

Tarve

Tavoite & teot

Tulokset

Tarinat ja tunne

Tunnista vahvuudet

Toista



Twitter

VIESTINNÄN PERUSTA KUNTOON

Mielipide-
kirjoitukset

Media-
viestintä LinkedIn

Facebook

NETTISIVUT

TapahtumatEsitteet ym. 
myyntimateriaali









Älä vain tiedota ja informoi.
Viestintä on nykyään myös  

INNOSTAMISTA
ja mielikuvien luomista.





VIELÄ PARI LISÄVINKKIÄ

o Positiivisuus ja ratkaisut purevat. 

• Ilon ja toivon pirskahdukset. 

o Yhteistyöllä viestintään saa massaa 

• Kannusta työntekijöitä viestimään/jakamaan

• Rakenna yhteistyötä myös muiden 
”samanmielisten” kanssa yhteisten tavoitteiden 
esille tuomiseen.

o Ole ajan hermolla ja reagoi tarvittaessa nopeasti.



Tarttukaa rohkeasti – ja rivakasti – ajankohtaisiin puheenaiheisiin.



CASE: LAHDEN DIAKONIALAITOS





LUOTTAMUKSEN 
RAKENTAMISTA.

Viestintä on

Aito arvopohjainen tekeminen 
on vankka pohja onnistumiselle.  



@HeidiKorva
www.communike.fi

heidi@communike.fi
puhelin 045 200 7606

KIITOS



YDINVIESTIT

ARKIVIESTINTÄ

Mitä viestejä meidän kannattaa toistella, jotta saamme tavoitteemme toteutumaan?
Mitkä viestit tuovat esille vahvuuksiamme?
Miten perustelemme, että teemme erinomaista työtä?
Miten saamme sidosryhmät uskomaan työhömme ja meihin?

Miten viestimme tavoitteellisesti eri kanavissa?
Miten eri toiminnot ja palvelut nivoutuvat yhteiseen viestintään?

TAVOITTEET

VAHVUUDET

Mitä haluamme muuttaa? Miksi olemme olemassa?
Mistä tavoittelemme kasvua liiketoiminnassa?/Mihin meitä tarvitaan?

Mitkä faktat puhuvat puolestamme? Miksi meitä tarvitaan yhteiskunnassa?
Mitä työmme saa aikaan?
Missä olemme hyviä?  Mitä uutta tuomme ”kentälle”?
Mistä saamme kiitosta kumppaneiltamme/asiakkailtamme? Ketkä ovat puolestapuhujiamme?

KOHDERYHMÄT
Kenet meidän täytyy vakuuttaa ja saada puolellemme, jotta tavoitteemme toteutuu?
Mistä löydämme heidät? 
Millainen viestintä ja sisällöt eri kohderyhmiämme kiinnostaa?

AVAINKYSYMYKSIÄ VIESTINNÄN SUUNNITTELUUN


