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Viestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija ja puhuja

Viestintä-Piritta vuodesta 2010: 
- 1360 koulutusta, seminaaripuheenvuoroa ja työpajaa   
- lähes 30 000 osallistujaa  

Toiminut myös tapahtumatiedottajana ja -tuottajana

Kysytty julkishallinnon ja järjestöjen 
viestintäkouluttaja, -sparraaja ja -asiantuntija

Viestintä-Pirittan palvelut: 
- viestinnän ja somen strategiatyö  
- räätälöidyt viestintäkoulutukset organisaatioille 
- etätukipalvelut viestijöille someen ja/tai kriiseihin 
- seminaaripuheenvuorot 
- kaikille avoimet koulutukset ja webinaarit



Palveluitamme

Asiantuntija ja johtaja somessa -koulutukset, some-linjaukset henkilöstölle

Some-strategiat ja nykytila-analyysit, somen mittaaminen ja etätuki

Mobiilivideo- ja visuaalisen verkkoviestinnän koulutukset

Viestintästrategiat ja -suunnitelmat, viestinnän mittaaminen ja arviointi

Blogikoulutukset: blogi organisaatiolle ja blogin kirjoittaminen

Verkkokirjoittamisen koulutukset: luennot ja käytännön työpajat

Verkkosivu-uudistusten konsultointi: pohjatyöt, uudistustyön ohjaus ja tuki

Tapahtumaviestinnän tuki verkkoon ja someen (ennen, aikana, jälkeen)

Some-koulutukset: sisällöt, kanavat, ylläpitäjien koulutukset, sometrendit

Saavutettavuus verkossa ja somessa: koulutukset ja luennot

Viestinnän ja somen etätuki: tekniset ja sisällölliset vinkit pika-apuna



Webinaarin aihepiirit

• Viestinnän tavoitteet, kohderyhmät ja kanavat 
• Hyvän tekstisisällön vinkit 
• Saavutettava sisältö verkossa ja somessa 
• Kuvat ja videot viestinnässä 
• Mediatiedotteen abc
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Festivaaliviestinnän 
suunnittelu - tavoitteet, 
kohderyhmät ja kanavat
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Tee viestinnälle suunnitelma

Suunnittelu: miksi, 
kenelle ja missä?

Mittaaminen ja 
kehittäminen

Sisältö ja  
toteutus: mitä ja  
kenen toimesta?

Keskustelun  
seuranta, 

osallistuminen ja 
vuorovaikutus



Huomioi ainakin nämä

1. Selkiytä, miksi ja ketä varten olette olemassa? 
2. Tiedä, mitä ja kenelle haluatte tai pitää sanoa.  
3. Valitse kanavat ihmisten ja kohderyhmien mukaan.  
4. Tee suunnitelmallista sisältöä eri kanaville.  
5. Seuraa keskustelua (mediaseuranta ja some).  
6. Muista media. 
7. Viesti yhdessä organisaation toimijoiden kanssa. 
8. Viesti aina resurssien mukaisesti. 
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Valitse kanavat oikein
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Kanavavalinnoissa:
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Muista valita käyttöön ne 
kanavat, joiden kautta 

parhaiten voitte tavoittaa 
kohderyhmänne.  

Mieluummin muutama hyvin 
kuin 10 raapaisten.



Verkkosivut haltuun

•Verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä kanavistanne. 
•Sinä hallitset sisältöä - ihmiset lukevat sitä.  
•Google yhdistää sitä hakutuloksiin. 

@Piritta       #viestintäpiritta      ©Viestintä-Piritta



Sähköposti osana kokonaisuutta

•Sähköposti on edelleen tärkeä viestintätapa,  
riippuen kohderyhmästä. 

•Otsikko ja sisältö ratkaisevat lukemisen. 
•Ajankohtaista tietoa ja linkkejä verkkoon. 
•Kohdennettua viestintää, julkista tai sisäistä.
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Some-kanavat

•Valitse kanavat kohderyhmän mukaisesti. 
•Muista visuaalisuus ja videopohjaisuus kanavilla. 
•Tee suunnitelma vuorovaikutteisuuteen. 
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Someen sisältöä ihminen edellä

Kanavat määrittelevät sisältöraamit

Sisällytä oheen hakemanne hyöty

Tee sisältöä aina kohdeyleisölle

Tee sisällöstä ihmistä kiinnostavaa
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Sisältö
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Puhuttele, herätä tunteita, jaa tietoa, 
pysäytä julkaisusi äärelle, saa toimimaan. 

Ja muista, että mainostamallakaan et 
pelasta heikkoa sisältöä. 
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Hyvän tekstisisällön vinkit
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Kirjoita kaikkialla selkeästi

• Hyvää tekstiä joka ympäristöön: sähköpostista someen.  
• Lyhyesti vai pidemmin. Kummalle on tarve? 
• Muista aina lukija: mitä hän odottaa tekstiltä? 
• Tunnetko vastaanottajan vai et? 
• Millaista termistöä tämä ymmärtää parhaiten? 
• Mitä tietoa lukija ensimmäisenä tarvitsee? 
• Mene aina suoraan asiaan. Taustoita vasta sitten.  
• Jos lupaat jotakin otsikossa, täytä lupaus tekstissä. 
• Vastaa aina kysymykseen ensin. 
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Sisältö: Karsi ylimääräinen

•Mikä on tärkein viestisi? 
•Mikä on tarpeellista taustoittavaa tietoa? 
•Mikä on tarpeetonta taustoittavaa tietoa kussakin 
asiayhteydessä? 

•Mikä on ylimääräistä sisältöä, joka ei liity asiaan 
millään tavalla? 

Huomioi sisällössä eri kanavat ja kuulija. 
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9 vinkkiä kirjoittajalle
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 tai artikkeli



Keinoja tiivistämiseen

• Pilkun sijaan piste.  
• Selittävien sivulauseiden jättäminen pois.  
• 3+ aiheiden luetteloista bullet-lista.  
• Pitkistä sanoista lyhyitä.  
• Yhdyssanahirviöiden pilkkominen.  
• (”Yli 7 sanan virke on pitkä.” -Osmo A. Wiio)
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Saavutettava sisältö verkossa 
ja somessa
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Verkkopalvelun saavutettavuus

•Tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni 
ihminen voisi käyttää organisaation 
verkkopalveluita mahdollisimman helposti. 

•Saavutettavuudesta puhutaan yleisesti 
verkkopalveluiden yhteydessä, kun taas 
esteettömyydestä silloin, kun kyseessä on  
fyysinen ympäristö.  
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Ketä kaikkia huomioida?

•Suomessa arvioidaan olevan jopa miljoona ihmistä, 
joille saavutettava sisältö on merkityksellistä 
ymmärtämisen kannalta. 

•Saavutettavasta sisällöstä hyötyvät kaikki. 
Kohderyhmiin voi kuulua niin lukihäiriöstä kärsiviä 
ihmisiä, näkö- tai kuulovammaisia kuin 
maahanmuuttajia.  
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Saavuttettavuus x 3
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Tekninen 
toteutus

Selkeä 
käyttöliittymä

Ymmärrettävä 
sisältö

Käyttäjä

Lähde: Celia

- WCAG-standardi*
- virheetön ja looginen  

HTML-koodi
- tekninen saavutettavuus
- sivusto toimii avustavilla  

teknologioilla ja  
näppäimistön kautta

- selkeä yleiskieli
- jäsennelty teksti ja helppo  

silmäiltävyys
- tärkein asia alussa
- kohderyhmän huomiointi
- sisältöä eri muodoissa:  

myös infografiikkana  
ja videoina

- helppokäyttöisyys
- navigaatio selkeä ja  

looginen
- pääsisältö erottuu selkeästi  

muista osista. 

*WCAG = Web Content Accessibility Standards



Saavutettavaa verkkosisältöä kohti
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https://www.saavutettavasti.fi/viisi-vinkkia-
saavutettavampaan-verkkosisaltoon/ 

https://www.saavutettavasti.fi/viisi-vinkkia-saavutettavampaan-verkkosisaltoon/
https://www.saavutettavasti.fi/viisi-vinkkia-saavutettavampaan-verkkosisaltoon/


Saavutettavuutta x 10

1. Selkeä ja ymmärrettävä kieli.  
2. Suoraan asiaan verkossa ja somessa. 
3. Informatiiviset otsikot. 
4. Kuvien vaihtoehtoiset tekstit.  
5. Videoiden tekstitys.  
6. Värikontrastit huomioon.  
7. Stooreista saavutettavia tekstein ja visuaalisesti.  
8. Hashtagit isoilla alkukirjaimilla. 
9. Tiedostoissa (esim. FB ja Li) saavutettavuus.  
10.Tiedon tarjoaminen monella tapaa.
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Kuvat ja videot viestinnässä
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Julkaisun muotoilun vinkit

• Mikä on julkaisuni tärkein viesti? Tuo se ensin esiin.  
• Mitä haluat ihmisen tekevän julkaisun nähtyään? Kerro se 

hänelle: kehota lukemaan, selaamaan tai katsomaan video.  
• Täydennä kuvan/kuvien tai videon sisältöä tekstillä. 
• Tarkista, että kuva tai video liittyy aiheeseen. Täydennä kuvan 

tarjoamaa tietoa tekstillä, vältä toistamista. Luo kokonaisuus. 
• Käytä tekstikentissä kappalevälejä 3-4 tekstirivin jälkeen.  
• Listaa asiat allekkain luetellessasi yli kolme asiaa tekstissä.  
• Lisää hashtagit loppuun. 
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Hyvä somekuva
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• Minkä viestin haluat 
kuvalla välittää?  

• Mitä kuvassa näkyy?  
• Mitä kuvasta osuu 

silmään ensin?  
• Hyödynnä ruudukko-

ajatusta: sommittele.  
• Muista aina kuvausluvat.  

https://www.instagram.com/p/CbfmVGposy3/ 

https://www.instagram.com/p/CbfmVGposy3/


Vinkkejä kuvan ja videon sommitteluun 
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https://valokuvakurssi.fi/kuvasommittelu/ 

https://valokuvakurssi.fi/kuvasommittelu/


Muista somekuvien suosituskoot
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Vinkkejä somevideoihin

• Mitä haluat videolla kertoa? Kerro se ensin.  

• Lyhytkin video voi olla vaikuttava. Mieti, toimisiko videosi 

luuppina (esim. Instagramin kelat).  

• Muista videon kuvaussuunta:  

• Kelat ja tarinat ovat pystyvideoita.  

• Muut somevideot toimivat vaakana. 
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Mediatiedotteen abc
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Hyvä tiedote
• Otsikko kertoo aiheen kannalta tärkeimmän asian.  
• Ingressi vahvistaa otsikon lupausta ja kannustaa 

lukemaan tiedote kokonaan.  
• Yleinen suosituspituus on yksi A4.  
• Lisätiedot linkeillä tiedotteen oheen.  
• Kirjoita tiedote valmiiksi uutisena julkaistavaksi.  
• Leipätekstissä tärkein uutinen ensin ja sitaatteja sopivasti. 
• Voit taustoittaa aihetta myös viittauksilla.   
• Lisää mahdollinen kuva liitteeksi ja kuvateksti loppuun.
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https://blogi.viestintapalvelut.fi/rakenna-toimiva-tiedote-lataa-maksuton-tiedotepohja 
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Lisää tiedotevinkkejä: STT
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https://blogi.viestintapalvelut.fi/millainen-on-hyva-tiedote 

https://blogi.viestintapalvelut.fi/millainen-on-hyva-tiedote


Lisää tiedotevinkkejä: STT
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Lisää tiedotevinkkejä: STT
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https://blogi.viestintapalvelut.fi/millainen-on-hyva-tiedote 
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10 vinkkiä viestinnän 
suunnitteluun ja 
toteuttamiseen
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”Mitä organisaatiosi haluaa saada aikaan  

tänä vuonna? 
 

Etsi konkretiaa ja nivo viestinnän toimenpiteet 
osaksi kaikkea tekemistä ja toimintaa. 

1.  Strategia+tavoitteet
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”Missä kanavilla organisaatio viestii nyt? Millä 

kanavilla tavoittelemanne ihmiset liikkuvat 
tänään? 

Jatka edelleen toimivilla kanavillanne ja valitse 
suunnitellen ja kokeillen käyttöön uusia 

viestintätapoja. 

2.  Toimivat kanavat
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”Kuka johtaa viestintää? Kuka hallitsee uudet 

viestintätavat? Kenellä on aikaa? 

Resursoi, priorisoi, jaa vastuuta - tarvittaessa 
myös toimiston ulkopuolelle.

3. Teki jät  ja  aika
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”Miten muistutatte ihmisiä asioistanne erilaisin  

viestinnän keinoin? 

Kukin viestintäkanava vaatii oman räätälöidyn 
julkaisun, vaikka sisältö olisikin sama.

4. Monikanavaisuus
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”Miten osoitatte onnistuneenne viestinnässä? 

Tunne tavoitteenne ja osaa mitata niitä oikein. 
Seuraa onnistumista jatkuvasti ja kehity 

vauhdissa.

5. Seuraa onnistumista
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”Koska eri asioista pitää viestiä? 

Tee vuosikalenteria tukeva viestintäkalenteri ja 
päivitä sitä matkan varrella. Viesti silloin, kun 

tavoittelemanne ihmiset kutakin kanavaa 
käyttävät.

6. Aikatauluta oikein
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”Mitä viestitte somessa ja mitä siellä 

asioistanne puhutaan? 

Ota käyttöön 50-50-malli ja osallistu kanavilla, 
joilla on helppo seurata asioihinne liittyvää 

keskustelua (esim. Twitter-Insta: 50 % seurantaa 
ja osallistumista, 50% itse tuotettua sisältöä.

7. Seuraa somea 
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”Miten säästät aikaa some-sompailussa? 

Hyödynnä erilaisia some-ylläpitoa ja keskustelua 
tehostavia välineitä, kuten Hootsuitea, Bufferia, 

Tweetdeckiä. Ajasta päivityksiä tarvittaessa.

8. Käytä apuväl ineitä
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”Mitä ovat nousevat ja laskevat palvelut? 

Erityisesti nuoret liikkuvat paljon somessa 
kanavalta toiselle. Seuraa nousijoita ja laskijoita. 
Nyt esim. pinnalla TikTok, Instagram ja LinkedIn.

9. Seuraa nousi joita
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”Ole altis muuttumaan ja kehittymään  

joka päivä.  
Anna itsellesi anteeksi epäonnistuneet kokeilut  

ja tuuleta reilusti onnistumisia.  
 

Seuraa, analysoi ja kehitä rohkeasti!

10.  Muokkaa tekoja
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Kysy & kommentoi!
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Mail:  

www:  

Blogi:  

Facebook:  

LinkedIn:     

Twitter:       

Slideshare:  

Pinterest:  

Soita:

Ota yhteyttä!

piritta@viestintapiritta.fi  

www.viestintapiritta.fi 

www.viestintapiritta.fi/blogi 

www.facebook.com/viestintapiritta 

fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  

www.twitter.com/Piritta 

www.slideshare.net/Piritta 

www.pinterest.com/pirittas/ 
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