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Puhun tänään näistä:

• Miksi viestintä on tärkeää?

• Miten vaikuttavaa viestintää tehdään?

• Aktiivisella someviestinnällä
asiantuntijuus esiin

• EU-viestintä – mahdollisuus, ei uhka

• Minikatsaus EUSA-rahastojen
viestintään



Viestinnästä puhutaan paljon - miksi se on
tärkeää?

• Modernien demokratioiden toiminta
perustuu julkiselle keskustelulle.

• Organisaatiot tarvitsevat viestintää
tullakseen näkyviksi ja
edistääkseen omia tavoitteitaan.

• Mediat ylläpitävät julkisia tiloja, joilla
ratkotaan ja neuvotellaan
yhteiskunnan keskeisistä
kysymyksistä.

• Viestintä on kiinteästi yhteyksissä
myös vallankäyttöön koska
vallankäyttö on viestinnällistä.

Lähde: HY



Viestinnästä puhutaan paljon - miksi se on
tärkeää?

• Viestintä lisää toiminnan:
o ymmärrettävyyttä,
o hyväksyttävyyttä ja
o vaikuttavuutta.

Viestinnällä voidaan vaikuttaa mm.
julkiseen keskusteluun, mielipiteisiin
ja (yhteiskunnalliseen)
päätöksentekoon.

• Viestintä ei itsessään ole
merkityksellistä, sen potentiaaliset
vaikutukset ovat.



Viestintä on vallankäyttöä ja
sillä rakennetaan todellisuutta.

Joku puhuu hankkeen
aihepiiristä joka tapauksessa –

keskusteluun kannattaa
osallistua.



Miten vaikuttavaa viestintää tehdään?

• Vaikuttava viestintä vaatii
suunnitelmallisuutta ja
säännöllisyyttä.

• Viestintäsuunnitelman tekeminen
on hyvä alku viestinnän
suunnittelulle.

• Viestintäsuunnitelma tukee
hanketta ja sen tavoitteita koko
hankkeen läpi.

• Luotettava ja uskottava viestintä
on säännöllistä ja ajantasaista.
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Viestintäsuunnitelma tehdään yhdessä
• Viestintäsuunnitelman tekeminen

on yhteinen ja kehittävä harjoitus.

• Oivalluksia ja aikaa oleellisen
pohdinnalle: Miksi meidän hanke on
tärkeä? Mitkä ovat tärkeimmät
viestimme? Kenelle nämä viestit
tulisi kertoa? Mikä on visiomme?

• Viestintäsuunnitelma = hankkeen
perustiedot, (viestinnän)
tavoitteet, pääviestit,
kohderyhmät sekä keinot &
kanavat koottuna yhteen

• Huom! Viestintäsuunnitelma on
pelkkä paperi jos sitä ei jalkauteta.



Mielikuvat rakentavat vaikuttavaa viestintää

• Ammattimainen viestintä syntyy
pitkälle myös siitä, miltä se
näyttää.

• Visuaalisuus herättää yleisön
huomion & antaa ammattimaisen
ja uskottavan vaikutelman.

• Asiasisältö on tärkein mutta
visuaalisuus tulee vahvana
kakkosena – maailma on
visuaalisempi kuin koskaan
ennen.

vrt.



Kustannustehokas & kiinnostava sisältö

• Kustannustehokkainta on tehdä aikaa kestävää, laadukasta
sisältöä.

• Ajatonta sisältöä voi nostaa viestinnässä esiin ns. hiljaisina
aikoina, jolloin hankkeessa "ei tapahdu mitään".

• Nämä sisällöt voi tehdä jo hyvissä ajoin ns. varastoon. Voivat
olla esim. haastatteluja, videoita, infosivuja jne.

• Ideat, tekeminen ja tulokset kiinnostavat, nosta nämä esiin.

• Hankeprosessi kiinnostaa lähinnä osallistujia ja rahoittajia.



Vaikuttava viestintä syntyy
suunnitelmallisuudesta,

säännöllisyydestä ja
visuaalisuudesta.



Aktiivisella (some)viestinnällä asiantuntijuus
esiin

• Viestinnällä tuodaan hankkeen taustalla
oleva asiantuntijuus ja hankkeen
aikana syntyvä tieto esiin. Some on
kätevä väline tähän.

• Hankkeet kestävät vain tietyn ajan -
Twitterissä hankeviestintää voi tehdä
henkilöprofiileiden kautta

• Hankkeesta voi puhua kuitenkin monet
eri toimijat; taustaorganisaatio,
hallinnonala, EUSA-rahastot,
sisäministeriö, Suomen EU-toimijat,
paikalliset EU-toimistot, media jne.
Kontaktointi vaatii resursseja!



Miksi hankeasiantuntijan kannattaa mennä
Twitteriin?

• Twitter tarjoaa mahdollisuuden profiloitua tietyn
aihealueen asiantuntijaksi ja verkostoitua oman alan
asiantuntijoiden kanssa

• Twitter on kokoaan merkittävämpi kanava, sillä siellä
olevilla on vaikutusvaltaa omassa piirissään.
Twitterissä ovat toimittajat, yritysjohtajat,
asiantuntijat, poliitikot ja virkamiehet

• Ihmiset toivovat lisää suoraa viranomaisviestintää
mutta henkilönä viestiminen on vaikuttavampaa
Tviittaavassa hankeasiantuntijassa yhdistyvät nämä
molemmat



Hyvän asiantuntijaviestinnän resepti

• Hyvin paketoitu,
• kohdennettu viesti, joka

• kumpuaa omasta
asiantuntemuksesta

• on perusteltu
• ja joka leviää

Eli: kiteytä, räätälöi, herätä
keskustelua, näytä asiantuntijuus,
puhu ihmiselle



Koska maailma tarvitsee
faktoja, faktan haltijan

kannattaa kertoa faktoista
maailmalle – ymmärrettävästi!



EU-viestintä – mahdollisuus, ei uhka

• EU-asioiden viestintä on hankalaa
koska EU-asiat mielletään helposti
monimutkaisiksi ja kaukaisiksi;
viestit eivät resonoi.

• Suomessa on kuitenkin
keskimääräistä parempi luotto
EU-instituutioihin Helpottaa
EU-viestinnän pelikenttää.

• Lisäksi EU-asioillakin on oma
fanikuntansa ja kohderyhmänä
harvoin on koko Suomen kansa.



EU-asiat kiinnostavat – hankkeilla etuna
konkretia

• EU-asioista viestitään ja paljon.
Myös media panostaa EU-
uutisointiin.

• EU:n näkyvyys mediassa
Kiintopisteitä myös
hankeviestinnälle

• Hankkeilla uniikki tilanne – niiden
toiminta usein koskettaa ihmisiä ja
on konkreettista

• Vastuu jakaa oikeaa tietoa EU:sta –
esim. Brexitiä kampanjoitiin
virheellisellä tiedolla



Miksi EU tulee tuoda viestinnässä esiin?

1. EU-näkyvyydestä
huolehtiminen on
tukikelpoisuuden edellytys.

Mutta lisäksi…

2. EU kiinnostaa, se tuo
kontekstin hankkeelle ja
tarjoaa työvälineitä
hankkeen viestintään.

3. Hyvä hankeviestintä tuo
etäistä unionin lähemmäs
kansalaista.



Miten hankkeen EU-ulottuvuudesta voi
hyötyä?

• EU tarjoaa ns. toisen kontekstin hankkeelle. Tämä
kannattaa hyödyntää.

EU:n pääviesteistä saa tukea hankkeen pääviesteille ja
tavoitteille.

EU:sta puhutaan paljon, myös somessa. #Hastageilla on
helppo liittyä keskusteluun hankkeen aihepiiristä.

EU-toimijoiden ajankohtaisia sisältöjä voi käyttää oman
hankkeen taustoittamisessa ja kontekstin luomisessa

Ymmärrettävyys kasvaa



Miten EU-ulottuvuus saadaan käytännössä
näkymään?

• Tuo EU viestintään mukaan muutenkin
kuin mainitsemalla se rahoittajana.

• Linkitä hankkeen tavoitteet ja pääviestit
EU:n tavoitteisiin ja pääviesteihin.

• Käytä somessa hastageja: #EU
#EUSArahastot #EUfunding jne.

• Jaa somessa EU-toimijoiden hankkeisiin
liittyviä/aihepiiriä liippaavia sisältöjä.

• Muista jokaista sisältöä tehdessäsi
kysyä, miten tuon tässä EU:ta
positiivisesti esiin?



EU-rahoitus tuo hankkeen
viestinnälle kiinnostavan

kontekstin. Hankkeet tekevät
konkreettista työtä EU-varoilla

– tuo se esiin viestinnässä!



Miten EUSA-rahastot viestivät?

• EUSA-rahastoista viestitään
omilla sekä sisäministeriön
nettisivuilla.

• Sisäministeriö ja sen asiantuntijat
tviittaavat EUSA-rahastojen
asioista. Myös rahastojen
asiantuntijoita on nykyään
Twitterissä.

• Viestinnässä pyritään tuomaan
esiin konkretiaa eli hankkeiden
toimintaa yhä vahvemmin.



EUSA-rahastojen pääviestit:
1. EUSA-rahastojen kautta tuetaan työtä, jota tehdään

sisäisen turvallisuuden ja kestävän maahanmuuton
toiminnan eteen.

2. EU ja EU-yhteistyö lisäävät Suomen sisäistä turvallisuutta.
Suomi ei voi ratkoa yksin sisäiseen turvallisuuteen liittyviä
haasteita.

3. EU:sta ja EU-yhteistyöstä saatava hyöty on myös muutakin
kuin euroja. Tuetut hankkeet ovat konkreettisia
esimerkkejä siitä, mitä EU-rahoituksella saadaan
Suomessa aikaan.

4. EU tukee Suomea merkittävästi mm. pakolaisten
vastaanottamisessa, kolmansien maiden kansalaisten
kotouttamisessa, rajavalvonnassa sekä järjestäytyneen
rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemisessä.

Hankkeet herättävät nämä viestit eloon!



Kiitos!
Kysymyksiä?


