
Meneekö viesti perille?
Viestintäkoulutus 



Mitä viestintä on?



Viestintä on sekä sanomien siirtämistä 
että merkitysten tuottamista. 

Olennaista ei ole vain tiedon tai 
informaation välittäminen vaan 
yhteisen ymmärryksen 
tuottaminen.



Miten saan 
viestini perille?



Asenne ratkaisee.
- Mieti mitä asiaa meillä on, mitä haluamme kertoa ja 
kenelle?

- Suhtaudu viestintään myönteisesti. 

- Ole läsnä, tässä juuri nyt. 

- Kuuntele ja keskustele.



Viesti ja kerro. 

- Ole innostunut asiastasi.
- Kulje asia edellä.
- Ole läsnä.
- Älä pelkää keskustelua.
- Toiston voima. 



Sisäinen viestintä on 
toiminnan perusta.

Jokaisen täytyy tietää mitä ja miksi.
Kehukaa itseänne ja omia saavutuksianne.

Ota ongelma esille ennen kuin muut tekevät 
sen.



Asiat ovat kuinka ne koetaan.

Asiat tunnetaan. 

Tunne menee usein järjen edelle!



Tuensaajan viestintäohjeet



Kuvat omille 
slideille



Tuensaajan viestintäohjeet.
Ohjeet tunnusten käyttämisestä, julisteet ja kyltit.

Tuensaajan viestinnän 
työkalupakki. 

Word-pohja, PoverPoint-pohja, ilmoituspohjia, julistepohja, 
käyntikorttipohja, Roll up –pohja, verkkobannerpohjia.



Tunnusten käyttäminen
Hankemateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston 
tunnuslausetta.

”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi 
maaseutualueisiin.”

Jos lauseelle ei ole tilaa, EU-lipun alla kirjoitetaan lyhenne 
”maaseuturahasto”.  

Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee materiaalissa käyttää 
lisäksi EU:n Leader-logoa. 





Verkkosivusto
Jos hankkeella on verkkosivusto, tee sivustolle lyhyt kuvaus hankkeesta (tavoitteet, 
tulokset ja kerro EU:n rahoitusosuus).

Juliste
Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 10 000 euroa, käytä A3-julistetta. Saat sen 
Maaseutu.fi:n tuensaajan viestintäohjeista.

Kyltti
Jos investoinnin julkisen tuen määrä ylittää 50 000 euroa, tilaa ELY-keskuksesta tai 
Leader-ryhmästä kyltti rakennuskohteeseen hankkeen toteuttamisen ajaksi. 

Jos investoinnin julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000  euroa, tilaa ELY-
keskuksesta tai Leader-ryhmästä kyltti ja kiinnitä se pysyvästi rakennuskohteeseen. Kyltin 
tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta. 



Mediaviestintä



Näin ylität uutiskynnyksen.

- Mieti uusi, sinua kiinnostava näkökulma.
- Mieti, mikä mahtaisi kiinnostaa yleisesti.
- Kuvittele ihannejuttu ja pyri siihen. 
- Kerää hyviä ilmaisuja ja esimerkkejä.
- Yksinkertaista ja karsi.
- Valmistaudu hyvin. 



Omat nettisivut 
ja some



Olen itse oma mediani.



- Kuuntele ja keskustele – pyri vuoropuheluun.

- Käytä mielikuvia/valokuvia tietoisesti ja totuuden mukaisesti.

- Etsi hyvä esimerkkejä, jaa niitä ja tee niistä omannäköisiä.

- Muista päivittää!

- Huolehdi, että yhteystiedot löytyvät helposti.

- Käytä selkeää kieltä.

- Tehkää yhdessä!



Mediapalveluita:
Flickr – kuvien jakelupalvelu
Pinterest – kuvien ja linkkien jakelu- ja kuratointipalvelu.
SlideShare – Powerpoint -sivujen ja esitysten jakelupalvelu
Prezi – uudenlaisten esitysten luominen ja jakelu
YouTube – videoiden jakelupalvelu
Bambuser – videoiden jakelualusta, suorat nettivideolähetykset
Instagram – kuvien jakelupalvelu
Snapchat – valokuva- ja videoviestipalvelu
SoundCloud - äänitiedostojen levitys- ja suoratoistopalvelu
Periscope - suorat nettivideolähetykset ja kommentointi

Yhteisöjä:
Facebook – yhteisöpalvelu
Google+ – Googlen perustama yhteisöpalvelu
Suomi24 – suuri suomalainen verkkoyhteisö
LinkedIn – ammattilaisille tarkoitettu verkostoitumispalvelu



Missä saa kuvata 
ja mitä saa julkaista?



Kuvaaminen ja julkaiseminen 
ovat kaksi eri asiaa. 



Mitä voi kuvata?
Kuvaaminen on sallittua julkisilla paikoilla. 
Julkinen paikka on sellainen, johon kaikilla on 
vapaa pääsy. Julkisella paikalla voi kuvata myös 
yksittäisiä ihmisiä.



Mitä voi julkaista?
Oikeutesi kuvata julkisilla paikoilla perustuu sananvapauslakiin. Tiedotusvälineissä kuvan 
julkaiseminen perustuu hyvään lehtimiestapaan ja journalistin ohjeisiin, joiden mukaan 
kuvassa olevan henkilön nimi tulee mainita. Jos kuvassa on yli viisi ihmistä, eikä kukaan 
heistä nouse etualalle, nimiä ei tarvitse kysyä.

Ohjeissa todetaan myös, että jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Tämä tarkoittaa, 
ketään ei tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Hyvään tapaan kuuluu se, että kuvatessasi kerrot kuvattavalle, mihin tarkoitukseen 
kuvia tullaan käyttämään ja missä niitä julkaistaan.   



Viestitellään!

Mari Voutilainen
mari.voutilainen@maakaista.fi

@MariVoutilainen


