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VIESTINNÄN MERKITYS
ORGANISAATION MENESTYKSELLE

V
iestinnän asema on tunnustettu suomalaisorganisaatioiden johdossa ja alan merkitys on
kasvanut jatkuvasti. Viestinnän ammattilaisten osaaminen korostuu samalla, kun vies-
tintäkanavat ovat sosiaalisen median myötä monimuotoistuneet. Viestinnän asiantun-
tijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n jäsenet tuntevat työssään ajan haasteet ja myös vies-
tinnän entistä mittavammat mahdollisuudet vaikuttaa organisaationsa menestykseen.  
Jäsenistössämme ovat edustettuina lähes kaikki toimialat, sillä viestintä nähdään organi-

saatioon jo pysyvästi kuuluvana resurssina myös keskisuurissa yrityksissä. Pienissä yhteisöissä
viestintä hoidetaan usein päätoimen ohella, osana esimerkiksi markkinoinnin tai henkilöstöhal-
linnon työnkuvaa. 

Viestin jäsenet ovat ammatillisen korkeakoulutuksen saaneita erityisosaajia, aktiivisia
toimijoita, joille aika on tuonut uusia työkaluja. Tämä edellyttää työn uutta priorisointia, keinojen
evaluointia sekä jatkuvaa uuden oppimista. Verkko on tämän hetken 24/7 ajaton ja paikaton työ-
tila, jossa mittaamattomien mahdollisuuksien ohella on myös omat riskinsä. 

Viestinnän päätehtävänä ja työn tuloksellisuuden mittarina ovat edelleen perinteinen
 organisaation palveluista tai tuotteista tiedottaminen, maineen vahvistaminen, vision kirkasta-
minen ja tunnettuuden kasvattaminen. Lisäksi vuorovaikutus kohderyhmien kanssa on oleellista:
viestinnän asiantuntija luo organisaatioonsa vuorovaikutuskanavia. Työnkuva onkin lisäänty-
vässä määrin ohjeistaa, kouluttaa, opastaa, seurata ja mielellään muuttaa kaikki uhat mahdolli-
suuksiksi. Ennakointi on entistä merkittävämpi osa työtä. Kriisi- ja muutostilanteissa tämän hal-
linta korostuu. Mahdollisuudet ovat moninkertaistuneet, mutta myös riskit ovat suuret.

Viestintä on johtamisen tehokas työkalu, sillä tieto motivoi ja luo luottamuksellista työ-
ilmapiiriä. Aktiivinen, hyvin organisoitu ja säännöllinen viestintä lisää yhteisöllisyyttä. Se on
hyvän hengen ja työhyvinvoinnin rakentaja ja ylläpitävä voima. 

Viesti edistää yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa viestinnän asiantuntijoiden edun -
valvontaa kaikilla työantajasektoreilla. Akavan Erityisalat toimii aktiivisesti akavalaisissa neu-
vottelujärjestöissä, jotka neuvottelevat myös Viestin jäsenten työ- ja virkaehtosopimuksista.
 Kauttamme jäsen saa omaan työmarkkinatilanteeseensa yksilöllisiä neuvoja ja opastusta. Kar-
toitamme työtehtävien muutosta ja työn määrällistä sekä vaativuuteen liittyvää kuormitusta
 julkaisemalla palkkatietoja ja -suosituksia. Työstämme viestinnän työ-
tehtävien sisältö- ja tasokuvauksia, seuraamme alan koulutusta ja teem-
me yhteistyötä muiden viestintäjärjestöjen kanssa. 

Tämän julkaisun tehtävä on lisätä viestinnän ammattilaisten työn
tunnettuutta ja jakaa tietoa viestinnän ammattikunnasta sekä erilaisista
tehtävänkuvista.

Pia Valtonen
toiminnanjohtaja

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
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EDUNVALVONTA  

ANNA JOUTSENNIEMI

HEKTINEN AMMATTI, JOTA

OSATAAN JO ARVOSTAA

V
iestinnän ammattilaiset ovat
pääosin tyytyväisiä omaan työ-
hönsä ja saamaansa arvostuk-
seen. Tämä ilmenee selkeästi

syksyn 2011 laajasta viestinnän ammat-
tikuvatutkimuksesta. Työtyytyväisyys
oli hyvällä mallilla jo aikaisempien tut-
kimusten tuloksissa.  

Toisaalta alan töissä on omat suden-
kuoppansa, jotka näkyvät ammatti -
liiton jäsenneuvonnassa. Ammatti on
melko paineinen ja monella on riski
 uupua. 

– Jatkuva muutostarve, lisääntyvät
tulosodotukset ja työmäärä, jonka vain
noin kolmannes ammatissa toimivista
arvioi sopivaksi.  Palkka on tyytymättö-
myyden aihe reilulla kolmanneksella,
kiteyttää Akavan Erityisalojen edunval-
vonnan päällikkö, lakimies Kari Eskola
alan edunvalvonnan haasteet. 

Ylikuormittumisen kokemukset
tuntuvat viimeisimpien ammattikuva-
tutkimusten mukaan hieman helpottu-
neen. Silti joka kymmenes tuntee uupu-
vansa työtaakan alle. 

KOKONAISTYÖAJAN LOUKUSSA
Viestintäammattilaisten ylityöt ovat
jonkin verran vähentyneet viime vuosi-

na. Ongelmana on edelleen se, että kol-
mannes ei saa ylitöistä lainkaan kor-
vauksia. Kun ylitöitä korvataan, yleisin-
tä on saada vapaa-aikaa tunti tunnista 
-periaatteella. Viestintäjohtajille ylitöi-
den korvaaminen on tuntematon asia.  

Alan ammattilaiset kuuluvat Kari Es-
kolan mukaan usein ryhmään, jolle tar-
jotaan työsopimukseen kirjattavaksi ns.
kokonaistyöaika.
Työntekijän odotetaan
tällöin sitoutuvan käy-
tännössä rajattomaan
työaikaan sillä palkal-
la, mikä työsopimuk-
sessa on sovittu. 

– Tarjous voi vai-
kuttaa houkuttelevalta: on vapautta ei-
kä menemisistä ja tulemisista pidetä
kirjaa. Jaksamisen kannalta tämä voi
kuitenkin olla ansa, eikä tehty työmää-
rä välttämättä vastaa siitä saatua palk-
kaa, Eskola varoittaa. 

Hän muistuttaa, että työaikalaki on
pakottavaa oikeutta työntekijän hyväksi. 

– Ainoastaan johtavassa asemassa
oleva voi periaatteessa sopia ”kokonais-
työajasta” työsopimuksella. Muiden
kohdalla tällainen ehto on työaikalain
nojalla mitätön.   

STRATEGISTA OSAAMISTA ARVOSTETAAN
Tulostavoitteiden asettaminen viestin-
nälle on yleistynyt selvästi erityisesti
yrityksissä ja lähes kaikki viestintäjoh-
tajat ovat jo tulosvastuussa. 

Tulostavoitteet arviointeineen ovat
hyvä asia yrityksessä, jossa ymmärre-
tään viestinnän strateginen merkitys.
Toisaalta ammattikuvatutkimuksen

mukaan miltei puolet
viestintäammattilaisista
kritisoi oman työnsä ar-
viointiin käytettyjä mit-
tareita.  

– Viestintätyö on
asiantuntijatyötä ja mit-
tareiden tulee olla sen

mukaisia. Viestintäasiantuntijoiden
kannattaa olla mukana suunnittelemas-
sa omia mittareitaan ja ottaa ne esille
esimerkiksi kehityskeskusteluissa, huo-
mauttaa toiminnanjohtaja Pia Valto-
nen Viesti ry:stä.  

Riskinä on joskus se, että viestintä
nähdään liian teknisenä. Myös alan tek-
nologian ripeä kehitys vie näkökulmaa
osaltaan tähän suuntaan.    

– Viestintäammattilaisella tulee
yleensä olla paitsi oman alansa osaami-
nen, myös syvää strategista tietämystä

Viestintäammattilainen työskentelee usein paineiden keskellä.
Oma tehtävä koetaan tyydyttäväksi ja mielekkääksi, mutta 
riskinä on uupua liikaan työhön.

Työaikalaki on 
pakottavaa oikeutta
työntekijän hyväksi.

>>sivulle 
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TYÖN MERKITYS 
Yhteisöviestintä on välttämätön strateginen toiminto, joka tukee organisaation tavoitteiden saavut-
tamista viestinnän keinoin. Viestintä on merkitysten vaihdantaa ja vaikuttamista ihmisten välillä.
Viestinnällä lisätään tietoa ja ymmärrystä organisaation sisällä sekä organisaation ja sen ulkoisten
sidosryhmien kesken.   

AJAN HENKI
Viestinnän perustehtävä yhteisössä ei muutu, mutta viestinnän muodot ja kanavat muuttuvat yhä
nopeammin. Tietotulvassa viestintätyö on sisällöllisesti yhä haastavampaa. Samaan aikaan viestinnän
työvälineet ovat kehittyneet jokaisen ulottuville. Tekninen kehitys voi luoda illuusion siitä, ettei am-
mattilaisia enää tarvita. Huonot taloudelliset ajat saattavat houkutella työnantajan säästämään am-
mattimaisuudesta. Toisaalta viestinnän odotetaan olevan jatkuvasti kaikin tavoin laadukkaampaa ja
ammattimaisempaa. Vaikka viestinnän strateginen merkitys ymmärretään jo laajasti, alan järjestöjen
ja ammattilaisten on tehtävä tinkimätöntä työtä alan arvostuksen ja reilujen työehtojen puolesta. 

KORKEAKOULUTETUT AMMATTILAISET
Yhteisöviestintä on viime vuosikymmeninä pitkälle ammattimaistunut korkeakoulutettujen ammat-
tilaisten myötä. Toisena trendinä on, että viestintävalmiudet korostuvat yhä useamman työntekijän,
ainakin jokaisen asiantuntijan ja esimiehen tehtäväkuvassa.  

Viestintäalan asiantuntijat työskentelevät yksityisellä sektorilla, valtiolla, kunnissa, kirkon palve-
luksessa ja kolmannella sektorilla sekä yrittäjinä. Alan koulutus on korkeakoulutasoista ja koulutus-
paikkojen määrää on arvioitava suhteessa laadulliseen työllistymiseen. Ammattinimikkeistö on kir-
javaa, yleisimpiä nimikkeitä ovat tiedottaja ja viestintäpäällikkö. 

Viestintäalan tehtäviä on monentasoisia suorittavista tehtävistä johtotasolle. Pienemmissä organi-
saatioissa toimenkuvaan kuuluu usein kaikentasoisia ja monipuolisia töitä mukaan lukien markki-
nointiin ja myynnin tukeen liittyvät tehtävät. Useimmiten työssä tarvitaan viestintäosaamisen lisäksi
syvää strategista tietoa ja ymmärrystä alasta, jolla organisaatio toimii. 

Viestintäammattilaiselta edellytetään sekä laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa että yksityiskoh-
dista huolehtivaa tarkkuutta. Olennaista on hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito, kielellinen tyy-
litaju, laaja yleissivistys ja kyky analysoida ja etsiä tietoa. Alalla tarvitaan myös hyvää keskittymis- ja
paineensietokykyä sekä nopeaa hahmotus- ja reaktiokykyä. Sosiaaliset ja verkostoitumistaidot ovat
keskeisiä.

ALAN PALKKAUKSESSA PARANNETTAVAA
Viestinnän ammattilaisten palkat vaihtelevat melko paljon sektoreittain. Julkisen sektorin mediaa-
nipalkka on   euroa kuukaudessa, yksityisen sektorin  1 euroa kuukaudessa ja järjestösek-
torin   euroa kuukaudessa. Kaikkien suomalaisten palkansaajien keskipalkka on  1 euroa
kuukaudessa. 

Miesten ja naisten välillä on suuri palkkaero, myös suorittavissa viestinnän tehtävissä. Lisäksi työn-
kuva heijastuu palkkaan selkeästi, sijoittaja- ja talousviestintä on parhaiten palkattua, julkaisujen
tuotannossa ja digitaalisen viestinnän tehtävissä on matalimmat palkat. *)

*) Lähde: Viestinnän ammattilaiset 11 -tutkimus

YHT E I S Ö V I E ST I N T Ä   
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organisaatiosta ja toimialasta, jolla työs-
kentelee, Valtonen painottaa.  

– Ammattikuvatutkimus kertoo, että
viestijät itse tiedostavat strategia vies tin -
nän ja liiketoiminnan ymmärryksen
keskeisiksi ammatillisiksi haasteikseen.
Onneksi myös yhä useammalla työnan-
tajalla on hahmottunut käsitys viestin-
nästä strategisena kumppanina. Suo-
messa viestinnän asema suhteessa joh-
toon onkin varsin hyvä verrattuna mo-
nen muun maan tilanteeseen. 

LIIKAKOULUTUS UHKANA?
Syksyn 2011 ammattikuvatutkimus ker-
too varovaisesta optimismista. Viestin-
nän resurssien odotetaan pysyvän pää-
osin samoina. Poikkeuksen muodosta-
vat valtionhallinnon edustajat, joista 27

prosenttia arvioi
viestintähenkilös-
tön vähenevän. 

Edunvalvon-
nan kannalta
haas teena ovat
viestintäkoulutuk-
sen aloituspaikka-
määrät suhteessa

työllisyyteen. Syksyllä 2011 pohdinnas-
sa on, pitäisikö aloituspaikkoja vähen-
tää, jotta alan työmarkkinatilanne py-
syisi jatkossakin hyvänä. 

Ylitarjonnan tilanteessa työnantajil-
la on myös kiusaus palkata tehtäviin
polkuehdoin harjoittelijoita tai pitkään
työtä etsineitä ammattilaisia, joilla ei
ole mahdollisuutta kieltäytyä huonosta

paikallisista palkan-
korotuseristä. Omaan
luottamusmieheen
kannattaa ottaa yh-
teyttä, jotta tämä saa

tietoa viestinnän töiden erityispiirteis-
tä. Luottamusmiehet ovat avainasemas-
sa paikallisissa palkkaneuvotteluissa.

– Tehtävämme on pitää luottamus-
miehet ajan tasalla ja tuoda esille vies-
tintätyön  vaativuutta keskustason palk-
kaneuvotteluissa. Yhtä tärkeää on, että
viestintäammattilaiset kertovat itse
palkkaepäkohdistaan ja nostavat esille
työnsä vaikuttavuuden. 

– Julkisella sektorilla kyse ei sen vä-
häisemmästä asiasta kuin kansalaisten
perusoikeuksista. Toimiva viestintä on
välttämätöntä, jotta kansalaisilla olisi
edes teoriassa yhdenvertaiset mahdolli-
suudet hyödyntää julkisia palveluja. 

tarjouksesta. Useim-
miten työehtoja pol-
jetaan yrityksissä,
jotka eivät ole min-
kään työehtosopimuksen eli tes:n piiris-
sä. Tällöin työntekijä on vain henkilö-
kohtaisen työsopimuksensa varassa.
Ammattikuvatutkimuksen mukaan
noin 15 prosenttia viestintäammattilai-
sista työskentelee tällaisissa yrityksissä.
Huolestuttavaa on, että noin seitsemän
prosenttia ei osaa sanoa, noudatetaan-
ko työpaikalla työehtosopimusta vai ei.  

– Yksi hyvän työnantajan merkki on
jonkin työehtosopimuksen noudatta-
minen. Tes-tilanne kannattaa selvittää
jo työpaikkaa hakiessa, Kari Eskola
muistuttaa. 

– Työehtojen alennusmyynti on va-
hingollista koko alan kannalta. Jäsenen
kannattaa ennen allekirjoittamista lue-
tuttaa työsopimus meillä Akavan Eri-
tyisaloissa, jos on epävarma sen ehdois-
ta. Palkan arvioinnissa taas voi hyödyn-
tää palkkaneuvontaamme ja liiton vies-
tintäalalle tekemäämme palkkasuosi-
tusta.

NOSTA OMAA HÄNTÄÄSI! 
Viestintäammattilaisten palkkaus vaih-
telee jonkin verran työnantajasektoreit-
tain. Julkisella sektorilla ansiot jäävät
selvästi jälkeen.  

Akavan Erityisalojen kuntasektorin
asiamies Jaakko Korpisaari kehottaa
julkisen sektorin viestintätehtävissä
 toimivia aktiivisuuteen neuvoteltaessa

Lähteenä on käytetty Viestinnän ammatti-
laiset 11 -tutkimusta,  joka on Viestinnän
asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti
ry:n, ProCom – Viestinnän am mat ti laiset
ry:n, Julkisen Alan Tiedottajien JAT ry:n
sekä kirkon ja seurakuntien tiedottajien
yhteinen ammattikuvatutkimus. Tutkimuk-
sen kohderyhmänä ovat järjestöjen jäse-
net. Kyseessä on Suomen laajin viestinnän
tekijöiden ammattikuvan kartoitus. 

Tutkimus toteutettiin vuonna 11 jo 1.
kerran. Tutkimuksen toteutti Viestintä -
toimisto Pohjoisranta Oy.

Oma luottamusmies on 
tärkeä tuki työpaikalla.
Hänet kannattaa pitää

ajan tasalla. 

Yksi hyvän työnantajan
merkki on jonkin 

työehtosopimuksen 
noudattaminen.

>>sivulta 
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HYÖDYNNÄ SUOSITUKSET!
VÄHIMMÄISPALKKASUOSITUS YKSITYISSEKTORILLE

Akavan Erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden am-
mattijärjestö Viesti ry antavat vähimmäispalkkasuosi-
tuksen yksityisellä sektorilla työssä oleville viestinnän
ammattilaisille. Suositus perustuu työn vaativuuteen.
Sen perusteella tehtävät ja vähimmäispalkat on ryh-
mitelty suorittavan tason, asiantuntijatason ja päällik-
kötason tehtäviin. Suositusjulkaisu on netissä, www.
viesti.fi

KIRKON VIESTINNÄN TYÖTEHTÄVÄT JA VAATIMUSTASOT 
Akavan Erityisalat ja Viestinnän asiantuntijoiden am-
mattijärjestö Viesti ry ovat laatineet ohjeistuksen kir-
kon viestinnän asiantuntijoiden työtehtävistä ja vaa-
tivuustasoista. Ohjeistus selkiyttää kirkon viestinnän
asiantuntijoiden toimenkuvaa ja antaa työkaluja työn
vaativuuden arviointiin. Vuonna 1 tehty julkaisu
löytyy netistä www.viesti.fi 

VIESTINNÄN AMMATTILAISET

Akavan Erityisalat ry
Tiedotusalan ammattijärjestö TAJ ry

Vähimmäispalkkasuositus  
1.5.2010 – 30.4.2012

KIRKON VIESTINNÄN TYÖTEHTÄVÄT JA VAATIMUSTASOT

Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille

 Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ry  |  Akavan Erityisalat ry



 valmistumistaan, vuonna 2006 filosofian kandidaatiksi
viestintäaineista Vaasan yliopistosta ja 2010 kulttuurien vä-
lisen vuorovaikutuksen maisteriohjelman kautta Helsingis-
tä valmistunut 29-vuotias sanoo. Helsingissä hänen pääai-
neensa oli puheviestintä. 

Kylli pääsi opiskeluaikana kolmeksi kuukaudeksi har-
joitteluun Helsingin kaupungin kansainväliseen kulttuuri-
keskus Caisaan. Työ jatkui myöhemmin viestintäassistent-
tina ja tiedottajan äitiyslomasijaisena vielä yli vuoden. Sijai-I

ncap Oyj:n tiedottaja Sanna-Mari Kylli ei keksi,
minkä haaveen hän haluaisi työelämässään to-
teutuvan – ainakaan lähitulevaisuudessa. Puoli-
toista vuotta yhtiössä työskennellyt filosofian
maisteri on nimittäin juuri vakinaistettu. Siinä
riittää iloittavaa. 

– Monella opiskelukaverillani ei ole koulutusta
vastaavaa työtä. Epäilen sen johtuvan siitä, ettei-
vät he olleet tehneet päivääkään alan töitä ennen
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AMMATISSA

TEKSTI:  LEENA FILPUS  
KUVAT:  VEIKKO SOMERPURO

Kuinka 
tiedottaa 
salaisuuksia 
paljastamatta

PÖRSSIYHTIÖN VIESTINTÄ JA ASIAKKAIDEN
TUOTESALAISUUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

 SOPII TÄSMÄLLISELLE VIESTIJÄLLE. 
SANNA-MARI KYLLI TIETÄÄ, MITEN KERTOA

KIINNOSTAVA ASIA SUU SUPUSSA.  



suuden päätyttyä hän pusersi gradun neljässä kuukaudessa
ja sen jättämisen jälkeen aukesivat ovet Incapiin huhtikuun
lopussa 2010. 

Incap on elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut
sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti
energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmis-
tajille. Joskus tuote voi olla pienen pieni osanen isossa lait-
teessa. Incap tekee tuotteita myös avaimet käteen -periaat-
teella tuotteen suunnittelusta lähtien ja huolehtii tuotteesta

koko sen elinkaaren ajan. Noin 730 ihmistä työllistävän yh-
tiön pääkonttori on Suomessa ja tehtaat Helsingissä ja Vaa-
sassa, mutta tuotantoa on myös Virossa ja Intiassa.  

Elektromekaniikka oli Kyllille aivan uusi aluevaltaus.
Pörssiyhtiön tiedottaminenkaan ei ollut tuttua. 

– Ehkä se, etten ole insinööri johtaa ymmärrettävään
ja selkeään viestinnän kieleen. Minunhan pitää ensin selvit-
tää itselleni, mistä oikein on kyse. Taustatyötä pitää tehdä
paljon. Pörssitiedottamisessa on tarkat säännöt ja aika -
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– Tiedottajan työssä edistetään
useita projekteja yhtä aikaa. Silloin
täytyy osata priorioida tehtäviä,
Sanna-Mari Kylli sanoo.



nettisivuille. Hän laatii viestintäjohtajan kanssa myös leh-
distötiedotteita ja pörssitiedotteita, kokoaa esitysaineistoja,
hoitaa messujärjestelyjä, järjestää asiakastilaisuuksia ja
suunnittelee ja koordinoi yhtiön painotuotteita ja esitteitä.

– Incapin viralliset kielet ovat suomi ja englanti, joten
teen paljon aineistoa myös englanniksi. Tarvittaessa tekste-
jä käännätetään sitten viroksi. Pörssitiedottaminen jaksot-
taa työn kulkua vuositasolla. Samoin messut ja neljä kertaa
vuodessa ilmestyvän netin uutiskirjeen laatiminen. Kaikki
muu lomittuu tämän päälle. Välillä tuntuu, että töitä voisi
olla tasaisemmin. Kyllin mukaan pörssiyhtiössä tiedottajal-
la on oltava paineensietokykyä ja järjestelmällisyyttä. 

– On hahmotettava isoja kokonaisuuksia, mutta pidet-
tävä samalla pienten projektien lankoja käsissä. Kun useita
asioita edistetään samanaikaisesti, pitää osata priorisoida,
tehdä olennaisia asioita juuri nyt. 

SALAISESTA ON VAIKEA VIESTIÄ 

Kun Kylli aloitti opinnot, puolet kurssikavereista halusi toi-
mittajaksi. 

– Minusta se ei tuntunut omalta alalta. Sen sijaan mi-
nua kiinnosti multimedia, tykkäsin koodata nettisivuja ja
romppuja. Viestinnän visuaalinen puoli kiinnosti paljon.
Vahvasti b-to-b-markkinalla toimivassa Incapissa ei ole
vielä nähty sosiaalisen median hyötyjä. Kyllikään ei siis
pääse käyttämään aivan kaikkea sähköisen viestinnän osaa-
mistaan. Tulevaisuudessa voi olla toisin.  

Tämänhetkisessä toimenkuvassaan Kylli nauttii erityi-
sesti mainosten ja esitteiden suunnittelusta ja toteuttami-
sesta. Työ on itsenäistä ja kansainvälistä. Oma haasteensa
on se, että Incap ei voi käyttää referensseinä moniakaan
asiakkaistaan.  

– Teemme alihankintana suuriakin kokonaisuuksia ja
heidän tuotteensa kannalta olennaisia osia. Emme saa
usein kuitenkaan kertoa sitä markkinointimateriaaleissam-
me. Konkreettisen tuotteen sijaan meidän on markkinoita-
va palvelua ja osaamista. Tuotteet voivat olla hyvin erilaisia
aina tonnien painoisista roottoreista pikkuruisiin elektro-
nisiin osiin. Siinä on miettimistä, miten kuvitat ja kerrot
tuotteista, joista ei saa puhua, Kylli sanoo. •

taulu. Niissäkin on oppimista, Kylli sanoo, ja kannustaa
alan opiskelijoita pohtimaan uravalintojaan laaja-alaisesti.  

– Kannattaa olla avoin erilaisille vaihtoehdoille, hakea
rohkeasti entuudestaan vieraammaltakin tuntuville aloille.
Teoreettinen yliopisto-opiskelu ei anna kaikkia eväitä tie-
dottajan arkeen, mutta siitä saa erinomaisen pohjan työelä-
mään.  Eivätkä Sanna-Mari Kyllin opinnot ole tähän päätty-
neetkään. Hän alkaa tänä syksynä suorittaa painoviestin-
nän perustutkintoa työn ohessa. 

– Meillä kannustetaan kouluttautumaan. On hienoa
päästä oppimaan uutta. 

MONIPUOLINEN TOIMENKUVA 
Sanna-Mari Kylli hoitaa tiedottajan työtään Incapin vies-
tintäjohtajan alaisuudessa. Kansainvälisessä yhtiössä vies-
tinnän päävastuu on Suomessa. Se onnistuu, sillä toimin-
not ovat vahvasti verkossa. Viron ja Intian viestintäasioissa
auttavat myös paikallisen yksikön työntekijä muiden töit-
tensä ohessa.  

Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen lisäksi Kyllin tehtä-
viin kuuluu muun muassa sisällön tuotantoa intranetiin ja
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Sanna-Mari Kylli pitää erityi-
sesti mainosten ja esitteiden
suunnittelemisesta ja toteut-
tamisesta. Siinä on miettimis-
tä, miten  kuvittaa tuotteita,
joista ei saa puhua.
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MILA KAJAS-VIRTANEN –
luistelijan 
tukena,
median 
apuna

AMMATISSA

TEKSTI:  LEENA FILPUS   KUVAT:  VEIKKO SOMERPURO

Suomen Taitoluisteluliiton viestintäpäällikön
Mila Kajas-Virtasen yhtenä tehtävänä on silottaa
 nykyisten ja tulevien luisteluhuippujen polkua.
Viestintäasioiden hoitoon saa halutessaan apua.



ja ulkomaisille toimijoille entuudestaan tuttu kasvo on kul-
lanarvoinen käyntikortti Taitoluisteluliitolle. Lajiosaami-
nen antaa pontta viestintäpäällikön sanoille.

– Viestinnässä ei kuitenkaan riitä, että on joskus osan-
nut tehdä piruetteja. Pitää olla myös viestinnällistä osaa-
mista. Olenkin kouluttanut itseäni, suorittanut tiedottajan
tutkinnon ja erilaisia markkinointialan tutkintoja, ennen
Taitoluisteluliiton pestiään Soneralla tapahtumamarkki-
noinnissa kahdeksan vuotta työskennellyt Kajas-Virtanen
sanoo.

IMAGOKOULUTTAJANA NUORILLE
Viestintäpäällikön tehtävänä on välittää tietoa lajista eteen-
päin, auttaa medioita saamaan haastatteluja ja juttuja. Toi-
saalta hänen tehtävänään on suojella luistelijoita. 

– Tiedotusvälineiden ja sponsoreiden on saatava oma
osuutensa. Sen tiedän ja ymmärrän toimittajataustani pe-
rusteella. Samalla olen portinvartijana urheilijoihin päin.
Entisenä luistelijana tiedän, miten herkästä lajista on kyse.
Haastattelut ja julkisuus ovat vain pieni osa urheilijan
 työtä.

Julkisuus ja sponsorit vaativat kuitenkin aiempaa
 ahnaammin urheilijoita tuomaan itseään esille. Taitoluiste-
luliitossa koetetaan auttaa luistelijaa pitämään oma revii -
rinsä. 

Kajas-Virtanen antaa mediakoulutusta huipulle täh-
tääville urheilijoille, ohjeistaa, miten julkisuudessa työs-
kennellään. Hän treenaa ihan konkreettisesti esimerkiksi
haastattelutilanteita luistelijoiden kanssa. Näin he eivät hä-
määnny kameroiden räiskettä edes huonommin menneen
kisan jälkeen. 

– Pohdimme myös yhdessä, miten menestyksestä ja
uran käänteistä kerrotaan ulospäin. Viestintäasioissa saa
liitolta apua, jos sitä haluaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse,
kuten vielä silloin, kun minä olin aktiivi. 

SPONSOREIDEN PUHEILLA
Kajas-Virtasella on kokemusta työskentelystä suuressa
pörssiyhtiössä ja pienessä liitossa. Viestinnän lainalaisuu-
det ovat kummassakin samat, erojakin löytyy. Järjestöissä
työskennellään ehkä enemmän sydämellä. 

Taitoluistelun kiivain kilpailukausi kestää syys-
kuusta huhtikuuhun. Silloin Mila Kajas-Virta-
sen herätyskello soi joskus viikonloppuisin jo
aamuyöstä. Maailman toisella puolen kisaavat
luistelijat aloittavat urakkansa, ja viestintäpääl-
likkö on hengessä mukana televisioruudun ää-
rellä. Heti tulosten selvittyä hän soittaa urheili-

joille ja kysyy kisafiilikset. 
Kun urheilutoimittajat, luistelijoiden sponsorit ja

muut yhteistyötahot saapuvat aamulla työpöytiensä ääreen,
aamuyöllä kirjoitetut lehdistötiedotteet ja jutut edellisyön
tapahtumista odottavat heidän sähköposteissaan. 

Kisakauden aikana Taitoluisteluliitosta lähtee noin
140 erilaista tiedotetta ulos.

– Meillä on hyvä näkyvyys medioissa, mutta se ei ole
tullut ilmaiseksi. Olemme työntäneet jo vuosia luistelu-uu-
tisia mediaan ja kertoneet lajista eri näkökulmilta. Nyt
meillä on systemaattinen järjestelmä, jonka kautta tieto vä-
littyy eteenpäin, Mila Kajas-Virtanen sanoo.

Tämän hetken haasteena ovat uudet mediat. Lehtijut-
tujen ja lehdistötiedotteiden kirjoittaminen ei enää riitä.

– On hallittava useita työkaluja, twitterit ja facebookit.
On mietittävä, mitä tietoa ja missä muodossa kannattaa
tarjota mihinkin mediaan.

FREESTÄ PALKKALISTOILLE
Kajas-Virtanen aloitti vuonna 2007 Taitoluisteluliiton his-
torian ensimmäisenä tiedottajana freelance-pohjalta. Lii-
tossa havahduttiin, ettei maailman parhaiksi rankattujen
muodostelmaluistelijoiden ja yksinluistelijoiden menestys-
tä ollut kukaan raportoimassa eteenpäin. Vuonna 2009 pes-
ti muuttui täysiaikaiseksi. 

Normaalin tiedottamisen lisäksi Kajas-Virtanen on
hoitanut myös viime vuosina Suomessa järjestettyjen EM-
ja MM-kisojen lehdistöpäällikön tehtävät.

– Vastaan liiton tiedotuksesta edelleen pääasiassa yk-
sin, mutta esimerkiksi kilpailuissa apuna on joukko osaa-
via vapaaehtoisia. Toki myös valovoimaiset luistelijat vievät
taitoluisteluviestiä eteenpäin.

Oman luistelijanuransa Kajas-Virtanen lopetti lähes
15 vuotta sitten. Urheilutoimittajille sekä alan kotimaisille
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– Tämä ei ole vain työtä, vaan osin elämäntapa. En kai
minäkään muuten jaksaisi herätä aamuyöstä katsomaan
toisella puolen maapallon pidettäviä luistelukisoja. Toki
saan siitä myös korvauksen.

Isoin ero on resursseissa. Suuressa yhtiössä on useam-
pi ihminen jakamassa työtehtäviä. Pienessä liitossa ja jär-
jestössä ei ole kenelle delegoida. Markkinoinnin koordi-
nointi ja yhteydet sponsoreihin kuuluvat myös viestintä-
päällikön hommiin.

Kaikessa tekemisessä on mukana rahoituksen näkö-
kulma. Lajin menestys ja näkyvyys ratkaisevat rahavirtojen
suunnan ja sponsoreiden kiinnostuksen. Ilman menesty-

viä urheilijoita ulkopuolinen rahoitus vähenee nopeasti.
Siksi tämän hetken mestareiden lisäksi pitää satsata myös
tuleviin huippuihin.

Puolet Kajas-Virtasen työajasta kuluu luistelukilpai-
luista tiedottamiseen, ennakkorummutukseen ja jälkipelei-
hin. Toinen puoli työajasta menee markkinointiin.

– Teen syksyn kynnyksellä monenlaista materiaalia
lasten luistelukouluille. Toki apuna on myös mainostoimis-
to. Liiton varainhankintaa hoitaa oma yhtiönsä toiminnan-
johtajan ja varainhankinnan työryhmän kanssa, mutta
olen siinäkin mukana, Mila Kajas-Virtanen sanoo. •
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SUOMEN TAITOLUISTELULIITON VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ HUOLEHTII, 
ETTÄ URHEILIJA SAA TYÖRAUHAN JA MEDIA PYSYY TYYTYVÄISENÄ. 
SE TIETÄÄ AAMUÖISIÄ HERÄÄMISIÄ.

Luistelu on Mila Kajas-Virtaselle
elämäntapa.
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Tilanne -
lukutaitoa ja
joustavuutta

– Vielä nyt sähköinen mainonta tukee
 perinteisempää mainontaa, mutta jossain
vaiheessa tilanne kääntyy päinvastaiseksi,
Pisa Marketingin copywriter Sakari
 Tuomala ennustaa.



Tässä mainostoimistossa ei ole  ilmaista ko-
kisautomaattia eikä flipperiä pitämässä
työntekijöitä tyytyväisenä. Limun sijaan
Pisa Marketingissa työssäjaksamista ja
viihtymistä tuetaan ilmaisella hieronnalla,
kuntosalikorteilla ja henkilökohtaisilla
treeniohjelmilla. 

Mainostoimisto luo työkseen mielikuvia. Kukin toi-
misto valitsee itselleen sellaisen, johon se uskoo. 

– Me olemme tehokas, asiallinen ja notkea toimisto, ei-
kä kokis kuulu tyyliimme. Säkkituolit meillä on. Niille ve-
täydytään hakemaan uusia ajatuksia ja pallottelemaan
ideoita. Inspiroiva ilmapiiri on tärkeä, kuusi vuotta talossa
viihtynyt copywriter Sakari Tuomala sanoo. 

Mainonnan suunnitteleminen on ryhmätyötä. Kuta-
kin tilausta toteuttamaan muodostetaan tiimi, jossa on pro-
jektin vetäjän lisäksi ainakin tekstejä tekevä copywriter ja
visuaalisesta ilmeestä vastaava ad. 

Suunnittelu alkaa asiakkaan antaman briifin kuuntele-
misesta. Se on tärkeä vaihe. Työn vastaanottovaiheessa
asiakkaalta on osattava kysyä oikeita kysymyksiä. On olta-
va toimialaosaamista ja tilannelukutaitoa, jotta pääsee
asiakkaan kanssa samalle aallonpituudelle.

– Tiimin kesken tilaus keskustellaan puhki ja heitel-
lään ideoita, jotka jäävät muhimaan. Kukin työstää omaa
osuuttaan, mutta suunnitelmaan palataan uudestaan ja
koetetaan jalostaa kehitettyjä ideoita. 

Sakari Tuomala painottaa, että omaan ideaan ei saa ra-
kastua. Silloin käy herkästi niin, että idea ei pääse kasva-
maan. Mainonnantekijällä onkin oltava paksu nahka ottaa
vastaan muiden kritiikkiä. 

Myös vuorovaikutustaitoja tarvitaan. Tiimityössä ei
sooloilija pärjää.

– Työssä täytyy olla tuntosarvet pystyssä ja kuulostella,
mitä ympärillä tapahtuu. Se koskee yhtä lailla yhteiskun-
nassa liikkuvan hiljaisen tiedon, muiden tiimiläisten kuin
asiakkaankin kuuntelemista. On oltava joustava ja kyettävä
katsomaan asioita myös asiakkaan näkökulmasta, Tuomala
sanoo.

Tärkeä osa työtä on yhdessä kehitellyn idean esittämi-
nen asiakkaalle. Esittämisen taito on ratkaiseva tekijä toi-

miston menestymisessä. On osattava perustella, miksi on
päädytty juuri sellaiseen ratkaisuun. Viestinnällinen osaa-
minen ja kokemus ovat valttia.

Oman vaikeutensa tuo se, että asiakkaalla on usein
etukäteen käsitys, mitä he haluavat. Toimiston tehtävänä
on osata tulkita toimeksianto niin hyvin, että se vastaa ha-
luttua. Toisaalta mainonnantekijän pitää nähdä riittävän
kauas.

– Asiakasta pitää kuunnella, heillä on oman toimialan-
sa paras osaaminen. Meidän tehtävämme on kuitenkin ker-
toa, jos asiakkaan tavoitteisiin päästään nopeammin ja te-
hokkaammin toisella tavoin kuin he ovat itse tulleet ajatel-
leeksi.

YHDESTÄ LAUSEESTA KAMPANJAAN
Vaasan yliopistossa viestintätieteitä, markkinointia ja suo-
men kieltä opiskelleelle Sakari Tuomalalle  oli jo opiskeluai-
kana selvää, että markkinointiviestintä on hänen juttunsa. 

– Aloitin urani markkinointiviestintätoimistossa. Se
on hyvä tapa päästä alaan kiinni, näkee monenlaisia asiak-
kuuksia. Menin töihin jo ennen valmistumista ja etenin as-
sarin hommista projektipäälliköksi. 

Nykyisessä työssään Tuomala suunnittelee etenkin
kaupan alan ja itc-alan asiakkaiden mainontaa. Töiden laa-
juus vaihtelee pienistä ilmoituksista valtakunnallisiin
 kampanjoihin, joissa on printtimainonnan ja suorajakelu-
lehtien lisäksi mukana myös netti ja televisio.

Simppeliltä näyttävä lause mainoksessa voi olla pitkän
suunnitteluprosessin lopputulema. Taustalla on monenlais-
ta taustoittavaa työtä, kilpailijaselvitystä ja kohderyhmän
tutkimista. 
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MAINONNAN SUUNNITTELUSSA 
VIESTINNÄLLISET TAIDOT 
RATKAISEVAT. PARASKIN 
SUUNNITELMA VOI JÄÄDÄ 
OSTAMATTA, JOS SITÄ EI 
OSATA ESITTÄÄ ASIAKKAALLE.



Mutta ymmärtävätkö mainostoimistojen asiakkaat tä-
män? Eivät ainakaan sen perusteella, että mainostoimistoja
menee taantumassa nurin. Ala on suhdanneherkkä.

– Asian voi nähdä niinkin, että mainostoimistot eivät
ole osanneet muuttaa palvelujaan suhdanteiden mukaan.
Taantuman aikaan pitää keksiä keinoja tehdä mainontaa
edullisemmin ja tehokkaammin. Esimerkiksi digitaalinen
media on huomattavasti kustannustehokkaampi kuin pe-
rinteinen. Tällainen palvelumyynti on lisääntynyt meillä-
kin.

Median kentällä ja mainonnassa eletään murrosaiko-
ja. Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy koko ajan. Yhä
edelleen painotuote on silti ykkönen ja sähköinen tukee pe-
rinteisempää mainontaa. 

– Mielenkiintoista nähdä, milloin tilanne on toisin-
päin. Kyse on myös siitä, että mainonnan ostajat eivät vielä
miellä digitaalisen tuotannon mahdollisuuksia. Ei tiedetä,
mitä se voisi pitää sisällään. Meidän mainostoimistojen
tehtävä onkin kehittää palveluja niin houkutteleviksi, että
niitä on helppo ostaa, Sakari Tuomala sanoo. •

Intensiiviset työrupeamat ovat Tuomalasta antoisia.
– Etenkin silloin kun kilpailemme uudesta asiakkuu-

desta tai vanha asiakas pyytää uudentyyppistä suunnitel-
maa työt tehdään tyypillisesti kiireaikataululla. Se luo pai-
netta, mutta sopii minulle. Isojen rykäysten onnistumises-
ta saa tyydytystä. Kun lopputulos on omasta mielestä hyvä,
sitä on myös hauska mennä esittelemään asiakkaalle. Jos
asiakaskin on tyytyväinen, sitä parempi. 

MAINONTA MURROKSESSA
Kun talous mataa ja yrityksissä on rahat tiukilla mainos- 
ja markkinointibudjetista on helppo tinkiä ensimmäiseksi. 

Tuomalan mielestä juuri silloin pitäisi koettaa lisätä
myyntiä, markkinoida enemmän ja paremmin. Markki-
nointi on kivijalka, jonka varaan myynti rakennetaan. 

– Kivointa ja haastavinta on
se, ettei yksikään työpäivä
ole samanlainen, copywri-
ter Sakari Tuomala Pisa
Marketingista sanoo.
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LAMA TAI HUIPPU –
talousviestintä 
aina laadukasta

Outokummun vuonna 1
kehittämä liekkisulatustek-
nologia kuparin valmistami-
seksi on edelleen käytössä,
Rita Uotila esittelee brasialia-
laisen tehtaan liekkisulatus-
uunin pienoismallia.



– Kerron heille liiketoiminnastamme ja teknologiois-
tamme. Ympäristöasiat, kestävä kehitys ja energiatehok-
kuus kiinnostavat. Meille on etua, että järvien ja metsien
ympäröimänä Suomessa on pitänyt alusta alkaen ottaa ym-
päristöasiat huomioon kaivosteknologioita kehitettäessä.
Monet teknologioistamme onkin luokiteltu parhaiksi käy-
tettävissä olevista  innovaatioista.

Uotilan jälkeen salkunhoitajat tapaavat talousjohtajan
ja toimitusjohtajan. Heidän kaikkien viestin on oltava sa-
mansisältöinen. On mietittävä, miten asiat kerrotaan. Si-
joittajat pohtivat, haluanko ja uskallanko sijoittaa rahani
näiden ihmisten johtamaan yhtiöön.

Jotta viesti olisi yhtenäinen, sijoittajatapaamisiin men-
nään yleensä kaksin. 

– Etenkin silloin, kun tapaamme useita sijoittajia yhtä
aikaa. Silloin toinen voi kuunnella toisen puhuessa. Sijoitta-
jatapaamiset ovat usein raskaita, sillä yhtiön edustajia seu-
rataan eleitä ja ilmeitä myöten. Kysymykset voivat olla
myös ladattuja. Sekin on tärkeää, että pääsemme korjaa-
maan mahdolliset väärät oletukset yrityksestä, Uotila sa-
noo.

Oma haasteensa on sekin, että yleensä viestitään eng-
lanniksi, joka ei välttämättä ole oma äidinkieli. Pääoma-
markkinoiden ja teollisuuden kieli on englanti, vaikka suo-
malaisten kanssa toki puhutaankin suomea.

TWIITTI KERTOO FIILIKSEN
Talousviestinnän voisi kuvitella olevan tylsää numeroiden
pyörittämistä. Todellisuudessa jokaisen numeron takana
on oma tarinansa.

– Sitä paitsi järjestelmällisenä ja analyyttisenä pidän
siitä, kun on säännelty raportointiaikataulu. Se helpottaa
työn tekemistä. 

Pörssiyhtiön viestinnässä on tärkeää, että kaikki saa-
vat tietoa yrityksestä yhtä aikaa. Iso osa Outotecin omis-
tuksesta on ulkomailla. Senkin vuoksi yhtiössä on panos-
tettu webcasteihin, joiden avulla kaikkien analyytikoiden
ja sijoittajien ei välttämättä tarvitse tulla paikan päälle seu-
raamaan esimerkiksi osavuosikatsauksia. Esityksiin voi
myös palata myöhemmin verkossa.

– Ylipäätään kaikki netin yli tapahtuva viestintä, erilai-
set videolinkit, kiinnostavat enemmän ja enemmän sijoitta-
jia. Läsnäolo ratkaisee.

Yhden arvion mukaan sijoittamisesta 90 prosenttia
on psykologiaa ja vain 10 prosenttia faktaa. Mielikuvilla ja

Mitä heikommin taloudessa menee si-
tä aktiivisemmin yrityksen on vies-
tittävä ulospäin. Ja sitä enemmän
on oltava myös analyytikoiden ja si-
joittajien käytettävissä. 

Tämä on Outotecin sijoittajasuh-
dejohtajan Rita Uotilan resepti
taantumassa pärjäämisessä. 

– Sijoittajat ennakoivat makrota-
louden heilahduksia. Vuonna 2008 yhdysvaltalaissijoittajat
soittivat jopa päivittäin Suomeen ennen kuin meillä edes
puhuttiin taantuman mahdollisuudesta, viestintää ja PR:ää
Yhdysvalloissa (BA Honors) ja Britanniassa kansainvälisiä
suhteita (Master of Art -lopputyötä vaille valmis) opiskel-
lut Rita Uotila sanoo.

Uotila headhuntattiin Outotecille vuonna 2006, kun
sen silloinen emoyhtiö, metalliteollisuusyhtiö Outokumpu
Oyj, listasi teknologiatoimialastaan irrotetun yhtiönsä
pörssiin. Mineraalirikastamoja ja metallurgisia laitoksia
suunnittelevalle ja toimittavalle Outotec Oyj:lle tarvittiin
oma sijoittajasuhteista vastaava johtaja. 

Nyt yhtiöllä on toimistot 24 maassa ja asiakastoimi-
tuksia yli 80 maahan.

Uotila tuli taloon pienemmästä, it-alan yrityksestä.
– Huolehdin siellä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

ja kaikesta siltä väliltä markkinointiviestintään asti, kuten
pienissä yrityksissä on tapana. Sijoittajaviestintä tuli vah-
vemmin kuvaan, kun yhtiöstä fuusion kautta tuli pörssiyh-
tiö, Uotila sanoo.

Outotecissa omistajapohja on niin laaja, että sijoittaja-
viestintään on keskityttävä täysipäiväisesti. Yrityksen päi-
vittäisviestinnästä huolehtii oma neljän hengen osastonsa.

Ensimmäiset neljä vuotta Uotila hoiti sijoittajaviestin-
tää yksin. Viimeisen vuoden apuna on ollut taloustiedot taja.

Apu on tullut tarpeeseen. Uotilalle kertyy matkapäi-
viä maailman finanssikeskuksiin lähes 60 vuodessa. Hän
tapaa myös henkilökohtaisesti kaikki Outotecia seuraavat
analyytikot, osakkeenomistajat ja sijoittamista harkitsevat
salkunhoitajat. Sijoittajatapaamisia on vuodessa satoja, yh-
tiön pääkonttorilla vierailee reilut 200 sijoittajaa vuodessa.
Yhdelle viikolle tapaamisia saattaa kertyä yli 100. 

Tapaamiset ovat tärkeitä, sillä sijoittajasuhdejohtaja
on usein yhtiön ensimmäinen kasvollinen käyntikortti,
jonka analyytikot ja sijoittajat kohtaavat. Hänen kauttaan
syntyy mielikuva yrityksestä. 
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SIJOITTAJASUHDEJOHTAJA RITA UOTILA  EI SÄIKÄHDÄ 
SIJOITTAJAKANDIDAATTIEN LADATTUJA KYSYMYKSIÄ. 



rivien välisellä tiedolla on siten tärkeä rooli sijoittajavies-
tinnässä. Siksi pörssiyhtiönkin on Uotilan mukaan hyvä ol-
la mukana sosiaalisissa medioissa. Jatkossa Outotecin pää-
omamarkkinapäivien tunnelmia on tarkoitus välittää myös
Twitterin kautta.

– Sosiaaliset mediat ovat yritysviestinnänkin kanava.
Sen merkitys korostuu sitä kautta, että mukana on tunnet-
ta. Sinne kirjoitetaan vapaamuotoisemmin. Erityisesti siksi
sosiaalisen median sisältöjen pitää olla yhtä mietittyä kuin
muunkin viestinnän.

Sosiaalista mediaa ei voi kaikilta osin hallita, mutta ai-
nakin kannattaa yrittää. 

– Tämä on myös resurssikysymys. Pitää suunnitella
kuka tekee mitäkin ja kaikessa pitää olla punainen lanka.
Samanlainen kuin muussakin viestinnässä. 

MITEN MAA MAKAA?
Vaikka vastuu Outotecin sijoittajaviestinnästä on Rita Uoti-
lalla ja taloustiedottajalla, työ tehdään silti isommissa tii-
meissä. Vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa talous-
osasto tuottaa luvut ja tekee analyysit,  johto kommentoi ja
 sijoittajaviestintä huolehtii, että prosessi etenee ja tiedot me-
nevät ajallaan julkisuuteen. 

– Yhtiökokous vedetään lakiosaston kanssa, mutta
olemme tiiviisti mukana. Yhtiön kaupalliset tiedotteet ovat
viestintäosaston hallussa, samoin yhtiön yleinen verkkosi-
vusto. Sijoittajaviestintä huolehtii puolestaan sijoittajasivus-
ton sisällöstä. 

Mutta palataan yhdysvaltalaissijoittajien päivittäisiin
viesteihin vuonna 2008. Tällä hetkellä tavallinen kadunmies-
kin ymmärtää, että taloudessa heiluu kovaa. Mitä sijoittajien
horisontissa nyt näkyy? Mistä soitot nyt tulevat?

– Moni asia muuttui vuoden 2008 syksyn tapahtumien
seurauksena. Muun muassa lainaraha on ollut tiukemmassa.
Soittoja tulee kesälomilta palanneilta analyytikoilta ja sijoit-

tajilta kotimaasta ja ulkomailta. Heitä kiinnostaa, miten
kesän 2011 tapahtumat näkyvät liiketoiminnas -

samme. 
Outotecin onni on muun muassa se,

että liikevaihdosta kaksi kolmasosaa tu-
lee kehittyviltä markkinoilta ja asia-

kaskunta on laaja. Uotilalla ei ole an-
taa vastauksia maailmanmarkki-

noiden kehittymisestä, eivätkä si-
joittajat sitä odotakaan.

– Herkässä taloudellises-
sa tilanteessa pitää itse olla ak-
tiivinen. Viime taantumassa
emme vähentäneet matkus-
tuspäiviä yhtään, vaan koe-
timme mennä tapaamaan si-
joittajia mahdollisimman
paljon. Halusimme pitää it-
semme heidän mielessään,
vaikka meillä ei ollut kerrot-
tavana mitään uutta. Saimme

näkyvyydestä paljon kiitosta
ja selvisimme taantumasta kui-

vin jaloin. Tämä on strategiam-
me myös jatkossa, Rita Uotila sa-

noo. •
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Outotecin aulassa olevaan
 Eero Aarnion vuonna 1
suunnittelemaan Pallotuoliin
haluavat vetäytyä myös Rita
Uotilan ulkomaiset vieraat.



20 | VIESTINNÄN AMMATISSA

AMMATISSA

TEKSTI:  LEENA FILPUS  KUVAT:  VEIKKO SOMERPURO

Terveysviestinnä
EIJA HUKKA –

- Terveysviestintää on kohdettava
aiempaa tarkemmin, jos halutaan
viestin menevän perille. Eri koh-
deryhmiin vaikutetaan myös eri
välineillä, THL:n Eija Hukka sanoo.



iestinnän projektitutkija, yhteiskun-
tatieteiden maisteri Eija Hukka pes-

tattiin juuri perustetun UKK-instituu-
tin tiedottajaksi 1980-luvun puolivälis-

sä. Terveysliikunta oli uusinta uutta. Edes
lääkäreillä ja muilla terveydenhuoltoalan

asiantuntijoilla ei ollut kattavaa käsitystä sii-
tä, mitä kaikkea hyvää liikunta saa ihmisen

elimistössä aikaan. 
– Aloitimme sekä ammattilaisten että kansalaisten va-

listamisen. Järjestimme täydennyskoulutusta ja seminaare-
ja, teimme kampanjoita järjestöjen ja median kanssa ja
osallistuimme erilaisiin valtakunnallisiin ohjelmiin. Netti
tuli mukaan 1990-luvun puolivälissä, Eija Hukka sanoo.

Nyt kehittämispäällikkönä toimiva Hukka on edel-
leen samalla tiellä. Hän on pohtinut UKK-instituutin ajois-
ta lähtien, miten ihmisten terveyttä edistetään tehokkaim-
min viestinnän keinoin. 

Vuosituhannen vaihteessa Hukka vaihtoi työpaikkaa
ja siirtyi Kansanterveyslaitoksen historian ensimmäiseksi
tiedottajaksi. Kun vuonna 2010 kaksi tutkimuslaitosta,
KTL ja Stakes yhdistettiin uudeksi Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitokseksi (THL) Hukan tehtäväksi THL:n  viestintä-
organisaatiossa tuli kehittää sähköistä viestintää, erityisesti
sosiaalisen median käyttöä. 

YHDESSÄ OSAAMAAN
Asiantuntijalaitoksen tiedon tuotannossa ja viestinnässä on
tapahtumassa nopea toimintaympäristön muutos, kun pro-
sessit digitalisoituvat ja menevät verkkoon. Viimeistään ne-
tin myötä on käynyt selväksi, että viestintä on yhdessä teke-
mistä. Toimivia verkkopalveluja ei rakenneta niin, että vies-
tintäihmiset tekevät sisältöä ja tekniikan osaajat rakentavat
alustan.

– Tarvitaan informaatikkoja auttamaan tiedon jäsentä-
misessä, sosiologeja analysoimaan ilmiöitä ja niiden merki-
tyksiä, visualisteja pohtimaan palvelujen käytettävyyttä.
Parhaimmillaan verkkopalvelujen rakentamiseen saadaan
myös loppukäyttäjät mukaan. 

Eikä verkko ole tänäänkään ainoa väline välittää tie-
toa. Perinteisiä tiedottamisen muotoja tarvitaan edelleen.
Se on nähty esimerkiksi räjähdysmäisesti yleistyneen dia-
beteksen vastaisessa työssä ja kampanjoinnissa. Eri ihmisil-
le on vietävä viestiä eri tavoin, terveydenhuollon toimijat-
kin tarvitsevat työnsä tueksi omaa materiaaliaan. 

AJATTELU UUSIKSI
Tällä hetkellä Eija Hukka miettii työkseen, miten asiantun-
tijalaitoksen viestinnässä käytettäisiin parhaiten sosiaali-
sen median mahdollisuuksia.

– Viestintä on keskeinen vaikuttamisen väline ja tule-
vaisuus verkon näkökulmasta haastava. Tieto on digitaalis-
ta, sitä on paljon ja sen hakutavat muuttuvat. Sisältöjä ei
haeta, vaan ne löydetään joko hakukonetta käyttäen tai
omien verkostojen kautta. Traditionaalisten verkkosivujen
merkitys vähenee ja sosiaalisen median kanavien lisääntyy,
Hukka sanoo. 
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än murroksessa

V
TERVEYSVIESTINNÄN ISOIN HAASTE 
EI OLE VÄLINE, MILLÄ TIETO SAADAAN
PERILLE, VAAN PERUSTAVANLAATUINEN
MAAILMANKUVAN MUUTOS. VIRANOMAI-
NEN ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ VAIN YKSI 
VIESTINVIEJÄ.



jänä, opastaa tutkijoita ym-
märtämään tiedonvälityk-
sen lainalaisuuksia ja antaa
toimittajille riittävästi en-
nakkotietoa juttujen tueksi.

Eija Hukka näkee ter-
veysviestinnän yhtenä on-
gelmana, ettei sen toteutta-
misessa osata ottaa käyttäjiä
riittävän hyvin huomioon.
Samasta asiasta on kerrotta-
va eri tavoin ja eri välineillä
riippuen siitä, kenelle vies-
tin halutaan menevän pe -
rille. 

– Nuoret ovat kasva-
neet aivan eri maailmaan

kuin ikääntyneet. Heidän tapansa katsoa ja mieltää asioita
on toisenlainen, emmekä me tiedä siitä kovin paljon. Siksi
nuorille suunnattuja palveluja ja viestintää on suunnitelta-
va nuorten kanssa. Heiltä pitää kysyä, mitä ja miten. Nyt
nuoria ei vielä kuunnella riittävästi. 

VERKKOLÄSNÄOLON MERKITYS KOROSTUU
Ei myöskään riitä, että nettiin työnnetään tietoa ja odote-
taan ihmisten löytävän sen. Tiedon on oltava riittävän hy-
vin kuvailtua, jotta hakukoneet löytäisivät sen hakijalle. Tä-
hän ollaan jo menossa Hukan mukaan, kun semanttinen
verkko, internetin seuraava, nykyistä älykkäämpi sukupol-
vi yleistyy.

– Asiantuntijalaitokselle sosiaalinen media tarjoaa uu-
denlaisia foorumeita oman asiantuntemuksen levittämi-
seen. Se tarjoaa mahdollisuuden laajaan läsnäoloon verkos-
sa ja sitä kautta näkymisen myös hakokoneiden hakutulok-
sissa. Tällä hetkellä Google on selvästi yleisin lähtökohta
tiedonhaulle ja se indeksoi tasapuolisesti kaikkea sisältöä,
myös sosiaalisen median sisältöjä. Kun näiden sisältöjen
osuus koko ajan verkossa kasvaa, on viestinnän oltava läs-
nä myös näillä areenoilla, Eija Hukka sanoo. •

THL:ssä on työryhmä,
joka on laatinut talolle sosi-
aalisen median käytön peli-
säännöt. 

– Olemme koulutta-
neet itseämme ja ottaneet
haltuun välineitä. Pikapuo-
liin aloitetaan laajempi hen-
kilökunnan tutustuttami-
nen asiaan. Iso askel tähän
suuntaan on jo otettu, kun
kaikkien THL:n 1 200 työn-
tekijän intra- ja extranet -
ratkaisuksi valittiin wiki-
alusta. Sen ansioista voi-
daan perustaa myös yhtei-
söjä.

Vielä nyt Facebook on sosiaalisen median välineistä
suurin, mutta uusia välineitä syntyy koko ajan. Haastavinta
ei olekaan itse viestintävälineet ja niiden käyttö, vaan pe-
rustavanlaatuinen ajattelutavan muutos niiden takana.

Tähän asti Suomessa on luotettu auktoriteetteihin.
Nyt kansalaiset hakevat tietoa ja vahvistusta omille mielipi-
teilleen yhä useammin muualta. 

– Ihmiset luottavat tiukimmin lähipiiriinsä ja sosiaali-
sen median myötä lähipiiri on huomattavan laaja. Siksi
asiantuntijoidenkin ja tutkitun tiedon on oltava sosiaalises-
sa mediassa läsnä aktiivisesti ja näkyvästi.

Ihmiset toivovatkin, että asiantuntijat olisivat fooru-
meilla mukana keskustelemassa. Asiantuntijoiden ja viran-
omaisten reagointinopeuden on vain oltava aiempaa suu-
rempi, mieluimmin reaaliaikainen.

PALVELUT KÄYTTÄJIEN MUKAAN
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viestinnän sidosryh-
mäkirjo on laaja. Eri sidosryhmille tarvitaan heille räätälöi-
tyä viestintää. 

– Media on meille tärkeä linkki tutkijoiden ja kansa-
laisten välillä. Meidän viestijöiden on osattava olla välittä -

22 | VIESTINNÄN AMMATISSA

Tekniikka ja teknologiat kehittyvät. Nykyisin tieto on digitaalista ja sen
hakutavatkin muuttuvat.
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