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Arvi Lind ja insituutio Puoli yhdeksän uutiset.  



Pelkkä toteavan tiedottamisen aika  
on ohi. Viestinnällä pitää pystyä 
houkuttelemaan ja innostamaan.  



Viestinnän tehtävä on saada 
ihmiset huomaamaan. 
Viestinnän tehtävä on saada 
ihmiset kiinnostumaan.  
Viestinnän tehtävä on saada 
ihmiset mukaan. 
 



IHMISET, TARINAT 
MERKITYKSELLISYYS 

VAIKUTTAVUUS 



LUOTTAMUSTA 
Viestinnän tehtävä on rakentaa 



Mitä vaikuttavuus on? 



VAIKUTTAVUUS 
pysyvän, positiivisen muutoksen  

aikaan saamista  
1. yksilön elämässä  
2. yhteiskunnassa 



Resurssit: 
Henkilöt 
Tilat 
Välineet 
Raha 
Partnerit 

Panos Tuotos 

Määrälliset: 
Osallistujat 
Käyttäjät 
Laadulliset: 
Aktiivisuus 
Motivaatio 
 

Lähde: Saila Tykkyläinen, Vaikuttava yritys  

Vaikuttavuuden viestiminen on keskittynyt numeroihin ja toimintoihin 



Case: Aspa-säätiö 



Resurssit: 
Henkilöt 
Tilat 
Välineet 
Raha 
Partnerit 

Panos Tuotos Tulos Vaikutus 

Määrälliset: 
Osallistujat 
Käyttäjät 
Laadulliset: 
Aktiivisuus 
Motivaatio 
 

Välittömät 
muutokset 
Välilliset 
muutokset 
> Kenelle 

Pitkäkestoinen 
muutos 

Lähde: Saila Tykkyläinen, Vaikuttava yritys  

Nykyistä enemmän pitäisi pyrkiä kohti tuloksia ja vaikutuksia. 





Case: Setlementtiasunnot 









Case: Hyvän mitta – Vaikuttavuusketju www.hyvanmitta.fi 



1_Nostodia, 

otsikko ja 

leipis 

”Hyvän tarkoittaminen ei siis aina 
johda vaikuttavuuteen. Siihen, että 
asiat muuttuvat kokonaisuutena 
parempaan.” 
 



Saila Tykkyläinen/Vaikuttava Yritys:  
Valoa vaikuttavuuteen -tubekanava 
https://www.youtube.com/watch?v=-MT_-s0Qw74 



1_Nostodia, 

otsikko ja 

leipis 

”Tavoitteen täytyy olla 
kunnianhimoinen. Hyvä tavoite 
kirittää teitä kohti vaikuttavuutta ja 
mahdollisimman suurta positiivista 
muutosta.” 
 



NYT KESKUSTELLAAN! 

1. Mikä on teidän kirkas tavoitteenne? 

2. Millaisia tuloksia teidän hankkeenne pystyy 

esittämään onnistuneesta työstä? / Millaisia tuloksia 

haette hankkeellanne? 

3. Mitä vaikuttavuuden mittareita teillä on käytössä/aiotte 

ottaa käyttöön? 

• Numeerit/määrälliset mittarit? 

• Laadulliset mittarit?  

 

Jokainen ensin yksin 5 min.  

Sen jälkeen keskustelu 3 - 4 hengen ryhmissä 10 min. 

   

 

   

 

  



Vaikuttavuus esiin 
viestinnällä 



Miksi meitä  
tarvitaan? 

Tarve Tulokset 
Vaikut- 
tavuus 

Mitä olemme  
saaneet aikaan? 

Meidän 
ratkaisumme 

Mitä me teemme? 
Kenen elämään 
vaikutamme? 

Vaikuttavuusviestinnän peruspilarit 

Tavoite 



TARVE 
MEIDÄN RATKAISUMME 

TULOKSET, VAIKUTTAVUUS 
yhdistämällä syntyy  

uskottavaa ja innostavaa viestintää 



Case: Vamos, Helsingin Diakonissalaitos 

TARVE: MIKSI TYÖTÄMME TARVITAAN? 



”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: Vamos, Helsingin Diakonissalaitos 



Case: Vamos, Helsingin Diakonissalaitos www.hdl.fi/vamos 

http://www.hdl.fi/vamos


VAIKUTTAVUUDEN 
VIESTIMINEN 

Sen kertomista, minkä muutoksen  
olemme saaneet aikaan 

- yksilön elämässä  
- ihmisryhmän elämässä  

- koko yhteiskunnassa 



Todistajanlausunto on väkevä todiste tärkeästä työstä.  



”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 



CASE: EU:n maaseuturahasto 



Miksi meitä  
tarvitaan? 

Tarve Tulokset 
Vaikut- 
tavuus 

Mitä olemme  
saaneet aikaan? 

Meidän 
ratkaisumme 

Mitä me teemme? 
Kenen elämään 
vaikutamme? 

Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan 

kaikki näitä! 

Tavoite 



Jos toimenpiteet korostuvat viestinnässä, merkityksellisyyden ja 
luottamuksen rakentamisen potentiaali menetetään. Viestinnästä 

tulee mitäänsanomatonta höttöä, joka ei erotu tai jää mieleen. 



Miten onnistut vaikuttavuuden 

viestinnässä? 

o Muista kertoa usein myös näistä: tarve, 
organisaation visio/missio, työn tavoite ja 
toimenpiteet. 

o Viesti siitä, kenen elämää muutatte ja kerro 
ihmisen kautta. 

o Uskalla yksinkertaistaa.  

o Käytä kaikkia hyvän viestinnän keinoja.  

o Uskalla olla myös rento ja jutusteleva. 

 

 

 



Älä käytä vain hanketyöntekijää tai organisaatiota kertojana vaan 
päästä ihmiset itse ääneen! 



Case: Find your way -hanke 



Ratkaisut ja positiivisuus purevat. (Tai räikeät epäkohdat.)  

Kaipaamme toivon pirskahduksia! 



Tarinat kiinnostavat: ketä ihmisiä te voisitte tuoda esille?  
Kenen kautta kertoa saavutuksistanne? 



Yhden ääni hukkuu hälyyn. Tee yhdessä.  



Viestinnän yhteistyöllä viesti kantautuu kauemmaksi.  



MIKSI YHTEISTYÖTÄ? 

o Yhteisten tavoitteiden edistäminen.  

o Laajempi näkyvyys, kun useampia taho viestii 
samasta asiasta.  

o Media helpompi saada innostumaan, kun 
näkyvyys ja keskustelu isompaa. 

o Yhteinen  asia ja (vaikuttamis)viesti esille ja 
puheenaiheeksi.’ 

 

= VAIKUTTAVUUS KASVAA! 

 

 



Case: Hävikkiviikko, www.havikkiviikko.fi  



Valio 

McDonald's 
HOK-Elanto 

Korkeasaari 

WWF 



Yhteistyö vaati yhteistä tavoitetta. Mikä teitä yhdistää? 
Tai mihin heimoon te kuulutte? 



Tulevaisuuden menestyjäverkostot ovat 
niitä, jotka siirtyvät nyt itsenäiseltä, 
operatiiviselta tasolta myös yhteisen 
tekemisen tasolle. 



NYT TEHDÄÄN RYHMÄSSÄ! 

1. Uusia ideoita siitä, miten te voisitte viestiä oman työnne 

tärkeydestä ja vaikuttavuudesta. 

 - Tarve, tavoite, teidän ratkaisu, tulokset, vaikuttavuus 

 - Missä kanavissa ja miten: videot, tarinat, sitaatit ja kuvat jne. 

2. Ketä ihmisiä voitte käyttää ”todistajina” oman työnne 

tärkeydestä? 

 

 

Jokainen ensin yksin/hankeparin kanssa 10 min. 

Sen jälkeen keskustelua ja vertaissparrausta 3 - 4 hengen 

ryhmissä 15 min.  

 

   

 

  



KIITOS! 
Heidi Korva 

facebook.com/communike 
www.communike.fi 
Puhelin 045 200 7606 
heidi@communike.fi 


