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 Viestinnän uhat ja mahdollisuudet

 Mitä on hyvä viestintä? 

 Uusiomaarakentamisen erityiskysymyksiä



UHKA VAI MAHDOLLISUUS?



MILLOIN JA MIKSI VIESTINTÄ ON UHKA?

• Kun viestintä ei ole rehellistä  herättää epäluottamusta

• Kun viestintä pyrkii manipuloimaan  herättää kielteisiä vastareaktioita, kyseenalaistus

• Kun viestintä aliarvioi vastaanottajaa  herättää kielteisiä vastareaktioita

• Kun viestintä ei ole ymmärrettävää  väärinkäsitykset, huolet, epäluottamus

• Kun tieto on virheellistä  epäluottamus

• Kun viestintä herättää hämmennystä  kysymyksiä enemmän kuin vastauksia, 
luotaantyöntävää

Huono viestintä on riski.

Huono viestintä luo huonoa julkisuuskuvaa.



MILLOIN VIESTINTÄ ON MAHDOLLISUUS

• Kun viesti tavoittaa kuulijansa

• Kun viestintä lisää ymmärrystä (vaikka olisi asiasta eri mieltä)

• Kun viestintä tarjoaa oikeaa tietoa ja vastauksia

• Kun viestintä saa aikaan myönteisiä reaktioita (kiinnostus, halu oppia, innostus, ideointi…)

Hyvä viestintä on mahdollisuus.

Hyvä viestintä tukee hyvää julkisuuskuvaa.



HYVÄ VIESTINTÄ

Tavoittaa 
kohderyhmänsä

On kohderyhmälle 
ymmärrettävä

On johdonmukaista ja 
yhtenäistä kanavasta 

riippumatta



Avointa ja rehellistä

Ymmärrettävää

Luotettavaa

Suunniteltua

HallittuaEnnakoitua

HYVÄ VIESTINTÄ

LUOTTAMUS



PARHAIMMILLAAN HYVÄ VIESTINTÄ

• …lisää ymmärrystä ja tietoutta

• …vähentää vastustusta (vastustuksen ilmentymänä esim. NIMBY)

• …edistää hankkeiden toteutumista

• …edistää mielenrauhaa ja henkistä hyvinvointia

• …edistää yhteistyötä

Sosiaalinen 
toimilupa



• Yksisuuntaista viestintää lopulta nykyään enää hyvin vähän

• Esimerkiksi tiedote on yksisuuntainen, mutta mm. sosiaalinen media ja nettilehtien
keskustelupalstat tarjoavat kanavan takaisinpäin; eri asia kuullaanko ja kuunnellaanko näin
syntyvää keskustelua enää lähtöpisteessä

Tiedottaminen: 
tiedotteet, 

uutisjulkaisut, 
nettisivut Some, 

nettisivut, 
sähköposti

Vuorovaikutus: 
tilaisuudet, 
tapaamiset,  
kokoukset

VIESTI(NNÄ)N KIEMURAISET REITIT…



Keinoja?

 Viestintäsuunnitelma, vastuut selväksi

 Hyödynnä viestinnän ammattilaisia, jos 
mahdollista

 Voisitko hyödyntää myös 
”maallikkoraatia”

 Ole hereillä ja valppaana, reagoi 
tarvittaessa palautteeseen; ei tarkoita 
kaiken muuttamista, vaan perusteltua 

toimintaa ja vastauksia

 Q & A valmiina

HANKALISTA AIHEISTA VIESTIMINEN

• Suunnitelmallisuus ja ennakointi, oma-
aloitteisuus

• Harkitut sanat, ymmärrettävyys

• Ei ammattislangia!

• Yksiselitteisyys

• Neutraalius

• Sopiva tiedon määrä

• Havainnollisuus

• Monimutkaisten suunnitelmakuvien sijaan esim. 
havainnollista infografiikkaa

• Kohderyhmä huomioon – tieto ja kokemus voi 
vaikuttaa tulkintaan



ESIMERKKI: PIIRUSTUSTEN KÄYTTÖ, ALKUPERÄINEN



HYÖTYKÄYTETTÄVÄT PIMAT

NYKYINEN MAANPINTA

1. KASVUKERROS

3. TIIVIS KERROS

HYÖTYKÄYTTETTÄVÄ 

PILAANTUNUT MAA-AINES

2. KUIVATUSKERROS

ESIMERKKI: PIIRUSTUSTEN KÄYTTÖ, HAVAINNOLLISTUS



VIESTINNÄN TAPAUSKOHTAISUUS

• Viesti mietittävä hanke-, kohderyhmä- ja 
tapauskohtaisesti

• Asiantuntijoille asiat voi ilmaista eri tavoin 
kuin asukkaille

• Kaikessa silti varmistettava 
ymmärrettävyys – se on osa 
kuulijan/lukijan kunnioittamista

• Rajaa viestiäsi – kerralla pystyy 
sisäistämään lopulta melko vähän uutta 
asiaa; keskity olennaiseen

• Mikä asiassa todella kiinnostaa? Mistä voi 
herätä kysymyksiä?

Maallikon tilannearvioon vaikuttavat 
asenteet, uskomukset ja tunteet; 
maallikon katsantokanta yleensä 

henkilökohtainen

Asiantuntijan tilannearvioon vaikuttaa 
(tieteellinen) tieto; asiantuntijan 

katsantokanta on teoreettinen ja 
yleinen

(Kimmo Järvinen / Ramboll Finland Oy)



HAASTAVIA VIESTITTÄVIÄ ASIOITA HANKETASOLLA

• Muuttuva viesti voi aiheuttaa 
hämmennystä tai epäluottamusta

• Pohdi tarkkaan, miten esitetään esim. 

• Aikataulu

• Kustannukset

• Pikkuhiljaa tarkentuvat asiat

• Muuttuvat asiat

• Myös keskeneräisistä asioista voi viestiä! 
 avoimuus, kuulijan arvostus

• Tunteita herättävät tai vaikeasti 
ymmärrettävät asiat voivat vääristyä

• Kiinnitä huomiota viestisi 
ymmärrettävyyteen

• Varaa aikaa/kanava kysymyksille ja 
vastauksille



UUSIOMAARAKENTAMINEN - TOISEN JÄTE ON TOISEN AARRE?

• Haasteena mielikuvat ja terminologia sekä yleinen tietotaso

• Terminologisesti muualta poistettu aines muuttuu jätteeksi, kyse jätteen hyötykäytöstä

• Pois lakitekstistä kohti arkikieltä, mutta mitä kaikkea voidaan yksinkertaistaa?

• Erilaista viestintää, kun kyse ammattilaisista tai ”maallikoista”

• Tasapainoilu ymmärrettävän ja pelkistyksen sekä kattavan julkisesti saatavissa olevan tiedon välillä

• Terminologia ja tiedon puute aiheuttavat helposti mielikuvatasolla ennakkoluuloja:

Entä jos pitkällä 
aikavälillä 
tuleekin 

vaikutuksia?
Ei me haluta 

mitään jätteistä 
tehtyä puistoa.

Mistä te voitte 
tietää, että tää
on turvallista ja 

puhdasta maata?

Miksi te tuotte 
niiden jätteet 
tänne meidän 

pihoille!



JULKISUUSKUVA

• Ymmärrettävän tiedon lisääminen, ennakkoluulojen vähentäminen

• Johdonmukaisuus

• Hyvien esimerkkikohteiden esiin nostaminen

• Pitkäjänteisyys!

• Toistoja

• Kärsivällisyyttä

• Yhteistyötä

• Ja sama alusta…

Ei vain yksittäisen toimijan vastuu, vaan koko alan.



KIITOS!

Hanna Herkkola, Ramboll Finland Oy

hanna.herkkola@ramboll.fi


