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Lämpimästi tervetuloa!

Lyhyt haastatteluharjoitus, jonka jälkeen esittelet reportterina muulle porukalle
vieruskaverisi.

• Kuka olet?

• Oletko aiemmin osallistunut viestinnän valmennuksiin?

• Mitä odotat iltapäivältä?



12.15 Johdanto, työpajan tavoitteet ja virittäytyminen 

12.30 Mitä haluan saavuttaa – ja kenen näkökulmasta? 
Työskentelyä

13.15  Toimivan viestin ABC (alustus)

13.30 Kahvitauko 

13.45 Toimivan viestin ABC, työskentely: oman koulutuksen ydinviestin muokkaaminen

14.15 Miten tavoitan kohderyhmäni? Kanavavalinnoista ja viesteistä

14.45 Loppuyhteenveto

Työpajan aikataulu



Tavoitteista ja
kohderyhmästä



By failing to prepare, 
you are preparing to 

fail. 

Benjamin Franklin



Arvioidaan: 
Kumpi viesteistä on mielestänne
tehtävässään onnistuneempi? Miksi?



1.  Kirkasta tavoite – minkä asian 
pitäisi tapahtua viestinnän 

lopputuloksena?

2. … ja kenen maailmassa?



• Aloita tavoitteesta; mitä haluat saada aikaan?

• Valitse tavoitteesi kohderyhmän mukaan: miksi juuri kohderyhmän tulisi kiinnostua asiasta?

• Ole realistinen, suhteuta tavoitteesi lähtötilanteeseen ja kohderyhmän tieto- ja asennetasoon.

Viestinnän tavoite

Tavoite:
• Mikä muuttuu?
• Mihin vaikutan?
• Miksi viestin?

Lähde:http://www.messagehouse.org/ 

Mihin haluan 
muutosta:

• Muutos tietoon
• Mielipiteiseen
• Käyttäytymiseen
• Vuorovaikutuk-

seen

Asenne +

Asenne -

Tieto -Tieto + 



Vaikuttamisen anatomiaa
Asenne + 

Tieto + 

KIINNOSTUNUT PUOLESTAPUHUJA

ENNAKKO-
LUULOINEN VASTAVOIMA 

Asenne -

Tieto -



Mitä minä sanon?
Tuliko kaikki olennainen 

sanottua?
Eihän ollut virheitä?

Näyttikö hyvältä?
Eihän asia lopu kesken?
Miten minä onnistuin?

Mitä viestijä miettii?
Miksi juuri tuo henkilö minulle viestii?
Miksi asia/aihe on tärkeä (juuri nyt)? 

Mihin laajempaan kokonaisuuteen tämä liittyy? 
Mitä uutta tässä on?

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Mitä hyötyä/haittaa tästä on?
Mitä seuraamuksia tällä on?

Mitä tällä tiedolla pitäisi tehdä?
Mitä tapahtuu seuraavaksi?

En ymmärtänyt, mutten kehtaa kysyä
Olen eri mieltä, mutta en vänkää

Mikä on Voimaa vanhuudesta, pakko googlata
Koska täällä saa kahvia?

Milloin tämä loppuu?
Mitä vastaanottaja miettii?

Vaikuttava viestijä asettuu 
toisen asemaan



Hyvä tavoite on 

• Osumatarkka – määrittelee halutun lopputuloksen

• Mitattava ja arvioitava

• Saavutettavissa oleva

• Aika, tekijät ja kohderyhmä

• Asetettu aikajänteelle



Tehtävä

• Pohdi ja kirjaa itsenäisesti, mikä on juuri sinun viestintäsi tavoite? Kenet
haluat vakuuttaa, mihin haluat heidät mukaan ja miksi?  Muista pohtia
vastaus miksi-kysymykseen kohderyhmän silmälasien läpi!

• Jakakaa sen jälkeen ryhmässä pohdintanne. Arvioikaa yhdessä, ovatko 
tavoitteet kirkkaita ja ymmärrettäviä? Kuka halutaan motivoida mukaan? 
Miten tavoitetta voisi vielä tarkentaa?



Toimivan viestin ABC
Tavoitteesta viestiksi



• Aloita tavoitteesta: mikä on se vaikutus, jonka haluat saada aikaan?

• Jatka pääviesteillä: mitä viestistäsi pitäisi jäädä mieleen? 
Mikä oli tärkein ydin, jonka haluat välittää? Mikä tekee asiastasi merkittävän 
kohderyhmälle? Miten sen sanoittaisit?

Tavoite ja pääviesti 

Tavoite:
• Mikä muuttuu?
• Mihin vaikutan?
• Miksi kerron tästä 

aiheesta juuri 
tälle yleisölle?

Pääviesti= selkeä 
kiteytys viestistäsi

Pääviestejä voi olla 
yhdessä viestissä 

max. 3, mainoksessa 
vähemmänkin!

Työkaluja 
pääviestin 
luomiseen:

Viestipuu
Pääviestitalo
Infografiikka 

Lähde:http://www.messagehouse.org/ 

Pääviestejä on 
helpompi:
• viestiä 
• omaksua
• välittää
• toistaa



• Mieti ennen viestin kirjoittamista tai mitä 
tahansa tilannetta, mitä haluat sanoa 

• Vähemmän on enemmän

• Viestejä kerralla max 3-5 

• Muista aina fakta, merkitys ja tunne

• Muotoile viestisi loogisesti

• Kirjoita viesti vastaanottajan kannalta 
relevantisti

• Kysy mielipidettä, testaa ja kuuntele 

Pääviesti

www.message-house.org



Käytä monipuolisia keinoja 
• Vaikuttava viestintä perustuu faktoihin ja tunteisiin

• Tunteet lisäävät mieleenpainuvuutta – persoonalla on väliä!

• Kuvat ja kertomukset vaikuttavat tunteisiin ja jäävät mieleen

Tunnevaikutusta luovat:
• Kohderyhmän ymmärrys
• Aktiivimuoto
• Minä, me 
• Tarinat ja kertomuksen 

muodossa oleva esimerkit
• Huumori
• Viestijän/esittäjän tunne 
• Kuvat ja kuvallinen ilmaisu 

Käytä kuvia! 
• Monimutkaisten asioiden 

yksinkertaistus
• Sanallisen viestin tuki (toisto)
• Asiayhteyksien ja 

kokonaisuuksien kuvaus 
• Prosessien esittäminen 
• Ajallisen jatkumon esittäminen 
• Syy-seuraussuhteiden 

näyttäminen
• Numeroiden hahmottaminen
• Ks. esim https://unsplash.com



Harjoituskierros: laadi itsenäisesti hyvä viesti 
oman tavoitteesi pohjalta

Mitkä ovat sanomasi kolme 
pääviestiä tai perustelua 
väitteellesi? Muista fakta, 
merkitys, tunne!

Miten pystyt perustelemaan ja 
todistamaan sanomasi 
houkuttelevasti (faktat, 
tutkimukset, tilastot, numerot)

Mikä sanomasi ytimekkäästi? 
(väitteesi muutamalla virkkeellä)

Huom. Ei siis aihe, vaan mitä 
haluat aiheesta sanoa



Purku yhdessä

• Jaetaan muutamia viestejä ja sparrataan.

• Mitä onnistunutta? Mitä vielä pitäisi kehittää?



Kanavista ja viesteistä



Totuuden hetki: miten oman kohderyhmän sitten tavoittaa?
Author/Copyright holder: Pietro
Zanarini. Copyright terms and licence: 
CC BY 2.0
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DIGIPALVELUIDEN KÄYTTÖ 
KOKO VÄESTÖ 15-69-VUOTIAAT

• Lähde: Dagmar Digitaalisen median tutkimus 2013-2019,  kahden kuukauden aineisto, yht. 
1000 vastaajaa, luvut 2 kk:n liukuvia, 15-69-vuotiaat suomalaiset

Käyttänyt viimeisen kuukauden aikana
2019
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SUHTAUTUMINEN SOSIAALISEEN 
MEDIAAN
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Käyttää jotain sosiaalisen median palvelua vähintään kuukausittain

Päädyn usein lukemaan jotain uutisia sosiaalisen median kautta.

Päädyn usein katsomaan kuvia tai videoita sosiaalisen median kautta.

Sosiaalinen media on minulle ennen kaikkea yhteydenpitoväline.

Sosiaalinen media on nykyään yksi tärkeimmistä kanavistani kun haluan viihdettä.

Osallistun usein arvontoihin ja kilpailuihin sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on nykyään yksi tärkeimmistä uutiskanavistani, ja määrittää paljon sitä mitä uutisia 
luen.

Olen huolestunut vastakkainasettelun lisääntymisestä sosiaalisessa mediassa.

Pyrin aktiivisesti lukemaan enemmän positiivisia uutisia, kaiken negatiivisen sijaan.

Tykkään useiden yritysten FB-profiileista

Sosiaalinen media on minulle usein tärkein väline kun haen tietoa johonkin hankintaan liittyen.

Viime aikoina olen ottanut sosiaalisessa mediassa yhä enemmän kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.



Lyhyt pohdinta parin kansssa

• Tuumatkaa tavoitteitanne ja kohderyhmäänne?

• Millaista päivittäistä elämää kohderyhmäni viettää? Missä heidät voin
tavoittaa parhaalla hetkellä?



Viestin jalostaminen
kanavaan



ESIMERKKI: 
SUOMEN POLIISI

TIETO TUNNE MERKITYS





Kotitehtäväksi jää:

Laadi viestitalosi pohjalta oikeaan kanavaan 
kohderyhmäsi kannalta toimiva viesti / viestejä!



Saavutimmeko tavoitteet?

Täyttyivätkö odotukset?

Mitä olisit toivonut lisää – mitä vähemmän?



Lämmin kiitos
aktiivisuudesta!




