Opin ovi -klinikka 1.9.2011

Viestinnän tarkastelua ja kokemusten vaihtoa toiminnallisesti
Avoimille fläpeille kerättyä

YHTEENVEDOT
Kunkin teeman alkuperäiset muistiinpanot ovat seuraavilla sivuilla.

KOTIPESÄ – omalle organisaatiolle viestiminen
Hanketyöstä tulee tiedottaa omassa organisaatiossa säännöllisesti ja selkeästi. Tiedottamiseen tavoitteena on kertoa
vaikuttavuudesta, tietämyksestä ja hankkeiden taloudellisesta arvosta. Näin pyörää ei keksitä uudelleen ja hanketyö
saa osakseen arvostusta (kun siitä tiedetään).
Tiedottamisen kanavina ovat organisaation olemassa olevat kanavat: intrat, sosiaalinen media, hankemessut,
kokoukset. Johdon ja avainvaikuttajien sitouttaminen on tärkeässä roolissa hankkeiden näkökulmasta.

ASIAKKAAT – ja mahdolliset tulevat asiakkaat
Asiakaslähtöisyys on avainsana. Viesti pitää esittää asiakkaalle ymmärrettävästi, silloin kun asiakas tarvitsee ja siellä
missä asiakkaat ovat. Asiakkaalle tärkeää on hyötynäkökulma ja henkilökohtaisuus: mitä tästä on hyötyä juuri minulle?
Asiakkaat liikkuvat monilla foorumeilla ja myös puskaradio on viestintäväline, jota ei voi unohtaa.

MEDIA JA KANSALAISET
Ydinasiana on aikuiseen makuun olevien palvelujen olemassaolo. Viestin levittäminen voi tapahtua lähes missä
tahansa. Tärkeitä tiedon levittäjiä ovat projektitoimijoiden lisäksi asiakkaat, verkostokumppanit, ohjaushenkilöstö ja
muut projektitoimijat. Vain näkymällä eri medioissa asiakkaat löytävät palvelut ja oppivat hyödyntämään niitä.

TYÖNANTAJAT
Työantajille on korostettava ohjauksen hyötyä yritystoiminnan kehittämisessä ja taloudessa. On puhuttava oikeaa
kieltä ja kerrottava ohjauksen saatavuudesta ja tärkeydestä. On myös ymmärrettävä yritysten erilaiset lähtökohdat ja
tavoitteet TNO-palveluiden osalta. Erilaiset tapaamiset ovat tärkeä foorumi, mutta tietoa voi levittää myös sähköisesti.
Suurissa yrityksissä väylänä voi henkilöstöhallinto, PK-yrityksissä suoraan toimitusjohtaja tai tuotantopäällikkö. Myös
erilaiset järjestöt ja oppilaitokset toimivat viestinviejinä.

PÄÄTTÄJÄT
Päättäjien suuntaan viestimisessä henkilökohtaisten kontaktien merkitys on vahva. Päättäjät tapaavat toisia päättäjiä,
joten on erityisen tärkeää välittää keskeisin (ja kiinnostavin) tieto kehittämistyöstä oman organisaation johdolle ja
laajemminkin yhteistyökumppaneille. Viestintää tehostaa vahva, yhteinen sanoma, ja sen levittäminen laajasti. Kun
johdolla (esim. oma oppilaitos) on käytettävissään mahdollisimman valmista ja vakuuttavaa tietoa, on heidän helppo
ottaa asia puheeksi eri yhteyksissä omien kontaktiensa kanssa. Oma aktiivisuus on aina hyödyllistä – päälliköille voi
lähettää lyhyitä tiedotteita projektin toiminnasta ja tuloksista, ja lippu kannattaa pitää korkealla kaikissa tilanteissa,
joissa kehittämistyön hyötyjä on mahdollista markkinoida.

Kotipesä – oma organisaatio
Mitä? (Ydinviestit)







Kokonaiskuva valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden ideasta
Osaamisesta ja tiedosta
Mitä hyötyä projektista on muiden toimijoiden arkeen
muutoksista / tavoitteiden nosto
vaikuttavuudesta / missä mennään
KONKREETTISESTI TULOKSISTA – tilastot

Miten? (Levittämisen tapa)











Hankkeiden yhteiset kokoontumiset / intrassa pöytäkirjat yms.
Viikkoinfot (näkyvästi esillä)
T&K ja Täykkäri –ryhmien kokoukset
2x vuodessa näyttelykävelynä hankemessut => osana henkilöstön sisäistä koulutusta
Asiakastapahtumat yhteisessä kalenterissa
Toimialakohtaiset messut, sisäiset hankkeet
Tiedon lähteet
Lehdistötiedote myös sisäisesti
Aktiivinen ja systemaattinen yhteydenpito johtoon
Harvemmin ja asiaa => Kompakti ilmaiseminen

Miksi?





hyödynnetään toimintojen yhtäläisyydet (vahvuudet) => välitetään päällekkäisyydet
Ei keksitä pyöriä uudelleen
Hanketyön arvostus organisaatiossa
Mistä ”leipä tulee” (hanketoiminta/perustoiminta) => Hanketyön läpinäkyvyys

Kuka/ketkä? (Kenelle)




FB + sisäiset kohderyhmät
avainvaikuttajien tunnustaminen
Mandaatit?

Asiakkaat
Mitä? (Ydinviestit)





Palvelu, jota tarjotaan (sisältö)
”täsmäpalvelu” kohdennetusti
Mistä palvelu löytyy?
Mitä hyötyä?

Miten? (Levittämisen tapa)












Asiakaslähtöisesti
”kansankielellä”
Asia edellä ihmistä kohti
Eri tavoin, välinein
Tapahtumissa esim. kauppakeskus, jolloin kytkeytyy muuhun ”sirkushuviin” – ollaan siellä missä asiakkaita
on!
aikuiskoulutuskeskuksissa
keskustelemalla
messut
opin ovi auto
koulutusalan buffet
sähköinen

Miksi?







Palvelua oikeaan aikaan (asiakkaan näkökulmasta)
Palvelua ON
Asiakas saa tietoa, neuvontaa, ohjausta aikuuttiin ongelmaan
Saadaan asiakkaita – voidaan osoittaa, että palvelulla on tarve
hyödyt asiakkaalle
vastauksia kysymyksiin (yhdessä ratkaisu & yksi luukku)

Kuka/ketkä? (Kenelle)




Verkosto (aikuisia kouluttavat alueella)
palvelussa olevat
vertaisviestintä ”puskaradio)

Media ja kansalaiset
Mitä? (Ydinviestit)






Ohjausta saatavilla, palvelut saatavilla
”Aikuiseen makuun”
Uusi palvelu
Eri tapahtumat
Julkinen palvelu, maksuton

Oppi: oltava tietoinen yhteiskunnan muutoksista. Näihin nopea reagointi!
Miten? (Levittämisen tapa)














jatkuva ja säännöllinen
mol.fi
TE-toimiston kotisivut
Facebook
mediatiedote (lehdet, radio jne.), buffit
maksettu mainos
Minne mennä –palstat
Kutsunnat
Eri tapahtumat (messut, ym.)
TE-toimiston pysäkit
Missä kansalaiset käy: apteekki, kirjasto…
Työyhteisöt, työpaikat, työnantajat
Asiakassuhde tärkeä

Miksi?








Näkyvyys
Saadaan asiakkaita
Kansalaiset löytävät tarvitsemansa avun
Työllistyminen => uraohjaus, urapolun löytyminen
Osaamisen vahvistaminen
Yleistä mainontaa (ei täsmä)
Työssä olevat

Kenelle viestitään? + Kuka viestii?






Projektitoimijat
Projektin organisaatiot => viestintäpalvelut
Tyytyväiset / tyytymättömät asiakkaat (puskaradio)
verkostokumppanit
organisaation henkilöt, ohjaushenkilöstö

Työnantajat
Mitä? (Ydinviestit)








koulutusneuvonta?????
yritystoiminnan kehittäminen koulutuksella
tiedotustilaisuus/info
henkilökohtaiset keskustelut
Mikä hyöty yritykselle on ohjauksesta?
Mikä hinta/kustannukset yritykselle on ohjauksesta?
Ohjauksen asiantuntemus

Miten? (Levittämisen tapa)










Yrittäjäjärjestöjen kautta / henkilöstöpäälliköiden kautta
Lounasinfot, aamubrunssit, iltapäiväkahvitukset
Sähköposti
Sähköiset lehdet ja uutiskirjeet, tiedotteet
Puhelut
Sisällöllinen teemapäivä
Työpajojen ohjaajille infoa
Henkilökohtaiset yhteydenotot
Työpaikkojen ohjauskäyntien yhteydessä

Miksi?






Koulutukset
Pääsee kertomaan omia toivomuksia
Säästöä / lisää tuloa yrityksille
Työnantajien kielen ymmärtäminen, yhteiset tavoitteet ja toimintamalli
koulutukset, työnantajavastaavuus: myös TNO-palvelut

Kenelle/ Kuka/ketkä?






Suuryritykset (HR-henkilöstö)
Järjestöt
PK-yritykset (toimitusjohtajat, tuotantopäälliköt)
Kauppakamarit
Oppilaitokset

Päättäjät – TNO-palveluista päättävät tahot
Mitä?








Konkreettiset palvelut
Kehittämistyön hyödyt
Ohjaus on yhteiskunnallisesti tärkeää.
Projektityön kautta kerättyä tietoa tiedoksi päättäjille, hiljaisia signaaleja.
Kehittämisellä vaikutetaan talouteen ja työttömyyteen: Rahaa säästyy, työttömyys vähenee, työttömyysajat
lyhenevät – ”raha puhuu”.
TNO-palvelujen yhteys työurien jatkamiseen
Perustelua, miksi toiminnan tulee jatkua.

Miksi?






Toiminnan ja rahoituksen jatkuvuus
Aluevaikuttavuus
Tietoja ennakointia varten
Tietoa päättäjille  mandaatti toiminnalle
Hyvien käytäntöjen siirtämiseksi

Miten?













Henkilökohtaisten kontaktien kautta, kasvokkain, esim. johdon tapaamiset
Yhteisellä viestillä ja ydinsisällöllä – kaikki vievät samaa hyvää sanomaa.
Kertomalla oman ja muiden alueiden hyviä, konkreettisia caseja.
Lobbaus & soluttautuminen (henk.koht. kontaktit!)
Yhteisten asioiden kautta, yhtymäkohdat – esim. organisaatioiden strategiat taustana
Vetoamalla hallitusohjelmaan tai muuhun laajempaan kokonaisuuteen
Aktiivisesti
Tiedotteilla verkoston päättäjille
”Lippu korkealla” aina tapaamisissa, seminaareissa jne.
Päättäjätahon kutsuminen ”mukaan juttuun”.
Päättäjien kesken myös horisontaalista viestintää, päättäjältä toiselle.
Valmistaudu hyvin - huomioi sisällössä henkilö, jonka tapaat.

Kuka / ketkä?




Verkoston toimijat ja projektityöntekijät (yhteinen tieto ja viesti kaikilla)
”Lähetit”, luontevien kontaktien kautta henkilökohtaisesti
Välillisesti oman organisaation johto (projektiväki > oma johto > ylempi johto tai saman tason johto)

Kohderyhmästä mainittiin esim. seuraavia:




alue- ja kuntajohto
oman organisaation johto
oppilaitoksen johto






ministeriöt
ELY-keskukset
poliitikot
työelämäjärjestöt

