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työelämässä 
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viestintä 

PERUSVIESTINTÄ & 

MAHDOLLISUUSVIESTINTÄ 

Vaikuttaja- 

viestintä 

Elixir ja Etelä-Suomen media -yhteistyöt näkyvyyden lisäämiseksi 



Vaikuttajaviestintä:  

Olemme puhuneet rahasta 

Järjestetty 9 PUHUTAAN RAHASTA -seminaaria  
• 6 puoluekokouksessa,  

• SuomiAreenalla ja  

• mm. eduskunnan Kansalaisinfossa.  

Seminaareissa tavoitettu 170 poliitikkoa. 

. 



Vaikuttajaviestintä: 

Olemme valmistautuneet 

kevään 2017 kuntavaaleihin 

Toteutettu paikallisyhdistyksille ja -aktiiveille tapahtumakonsepti 

Puhutaan rahasta -olohuonetentti.  

Yhteistyö: Lääkäriliitto & Hammaslääkäriliitto & SuPer & Tehy & STAL  
#Terveysehdokkaat 
o suunnittelutyöryhmä 

o Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset -työryhmä (edustettuna  

myös: THL, JHL, STTK sekä Osmo Soininvaara ja Juhana Vartiainen) 

o viestinnän työryhmä 

Toteutettu setelinippu-esitteet 



Vuoden 2016 aikana suunniteltu ja käynnistetty kunnianhimoinen 

KUNTAVAALIVAIKUTTAMINEN 

huipentuu huhtikuun vaalipäivään päättyvään kirivaiheeseen. 

Kuntavaalien jälkeen vaikuttamista jatketaan suunnitelmallisesti ja 

määrätietoisesti, vuorossa on valtuutettujen kontaktointi sekä Sote- 

ja maakuntavaikuttaminen.  



Setelinippu-esite 
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• Koottu visualisoituina taloudellisesti kannattavia 

esimerkkejä investoinneista terveyden 

edistämiseen 

• Toimii myös olohuonetentin pelimateriaalina  

• Mainostetaan verkosta löytyviä olohuonetenttien 

ohjeita ja terveysehdokas.fi-sivustoa 

• Postitus yhdistysten paikallistoimijoille ja 

yhteistyökumppaneille tammikuussa 2017 

• Ilmoitukset: 1 sivu / yhteistyökumppani 

• Hammaslääkäriliitto 

• Lääkäriliitto 

• SuPer 

• Tehy 

• Lisätilaukset: keiju.telford@diabetes.fi 

 



Olohuonetentit 
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• Olohuonetentti on erityisesti pääkaupunkiseudulla 

viime vaaleissa yleistynyt tapa tutustua 

ehdokkaisiin. 

• Kiitosta saanut SuomiAreenan Puhutaan rahasta -

peli tuodaan paikallistasolle yksinkertaistettuna 

olohuonetentti-konseptina. 

• Olohuonetentin Puhutaan rahasta -peliosio on 

kaksi kierrosta kestävä kevyt, mutta tiukasti asiaan 

pureutuva osa ohjelmaa. Pääosa ajasta käytetään 

ehdokkaiden ja yleisön keskusteluun. 

• Ohjeistus (mm. ohjevideo) ja materiaalit: 

www.yksielama.fi/olohuonetentti   

• Peliosuudessa pelivälineenä käytettävät 

Setelinippu-esitteet postitettu yhdistyksiin ja 

yhteistyökumppaneille tammikuussa saatteen ja 

ohjeiden kanssa. 

http://www.yksielama.fi/olohuonetentti


Visuaalinen tyyli 



Terveysehdokas.fi 

• Yhteistyössä Hammaslääkäriliiton, 

Lääkäriliiton, STALin, SuPerin ja Tehyn kanssa 

terveysehdokas-kampanja 

• 11 terveysteon lista, johon ehdokkaita 

pyydetään sitoutumaan. Nämä lupaukset teoista 

kerätään terveysehdokas.fi-sivustolle 

• Toteutus on ehdokkaalle kevyt ja mukaantulo 

helppoa. 

• Ehdokkaita kutsutaan mukaan puoluetoimistojen, 

somen ja olohuonetenttien kautta. 

• Ehdokkaat voivat käydä sivustolla sitoutumassa 

tekoihin.  

• Kansalaiset voivat käydä tarkistamassa ketkä 

kotikunnan ehdokkaat ovat terveyden puolella. 

• Ehdokkaat esitetään paremmuusjärjestyksessä 

(perinteiset tähtiluokitukset) tehtyjen lupausten 

mukaan.  
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Sitoudun näihin tekoihin valtuutettuna: 

- Teen valtuustoaloitteen terveyttä edistävän käytännön 

toteuttamiseksi kunnassani. 

- Hankin uutta tietoa - sovin vuosittain tapaamisen 

vähintään yhden terveysjärjestön edustajan kanssa. 

- Pidän huolta itsestäni - saavun valtuuston / 

lautakunnan kokoukseen vähintään 5 kertaa vuodessa 

kävellen, hiihtäen tai polkupyörällä. 

- Perehdyn ja vaikutan kuntani hyvinvointikertomukseen. 

- Huomioin kaikessa päätöksenteossa 

terveysnäkökulman. Jos en itse tiedä, kysyn ja selvitän. 

- Edistän lihasvoimin liikkumista kunnan kaavoitukseen 

liittyvissä päätöksissä. 

- Edistän terveellisempään joukkoruokailuun siirtymistä. 

- Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet 

panostaa liikuntaan. 

- Huolehdin siitä, että tupakka- ja päihdeasiat ovat 

mukana kunnan hyvinvointikertomuksen 

indikaattoreissa. 

- Tutkin mahdollisuuksia säästää terveydenhoidosta 

parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista 

varhaiskasvatuksessa sekä muissa kunnan toimissa. 

- Vaadin selvitystä ja investointisuunnitelmaa terveyden 

edistämisestä kunnassa. 

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja 

sitoutua siihen: 

……… 



Ehdokas 

tarkistaa 

profiilinsa 

ennen 

tallennusta. 



Ehdokas saa kiitosviestin 

tallennettuaan profiilinsa. 



Ehdokkaan 

profiili. 

Lupaukset 

Oma lisälupaus 



ÄÄNESTÄJÄN OSIO 

Sivu 1 

 

Mistä vaalikoneessa on 

kysymys. 



Sivu 2 

 

Äänestäjä valitsee 

itselleen kolme 

tärkeintä terveystekoa, 

joita toivoo 

ehdokkaansa ajavan 

valtuutettuna. 



Sivu 3 

 

Kone suosittelee äänestäjälle 

ehdokkaita omien toiveiden ja 

ehdokkaiden tähtiluokituksen 

perusteella. 

Ehdokkaita voi suodattaa 

puolueen, kunnan, sukupuolen  

ja iän perusteella. 



Mediakontaktoinnit 
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• Vaikuttaminen YLEn ja MTV3:n vaalitentteihin 

ja vaalikoneisiin, jotta terveyden edistämisen 

teemat nousisivat niissä esiin. 

• Valtakunnallisen vaikuttamisen lisäksi pyritään 

vaikuttamaan vaalikoneiden paikallisiin kysymyksiin 

•Tiedotteita ja yhteydenottoja toimittajiin  

• Yksi elämä on toteuttanut ilmeisesti toistaiseksi 

kattavimman kannattavien terveysinvestointien 

kartoituksen.  

• Marraskuussa 2016 tehdyn kyselyn mukaan 

äänestäjistä n. 50 % odottaa päättäjiltä 

terveyden edistämistä.  

• Some-viestintä 

• #kuntavaalit 

• #olohuonetentti 

• #terveysehdokas 

• #terveystalkoot 



KIITOS! 

 

www.terveysehdokas.fi 

www.yksielama.fi 

 

Twitter: @yksi_elama 

Instagram: yksielama 

  

http://www.terveysehdokas.fi/
http://www.yksielama.fi/
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Lisäksi vielä… 



Vaikuttajaviestintä: 

 

Olemme tukeneet 

Sydänmerkin 

viemistä kuntiin  

• Yhä useammassa kunnassa 

tarjotaan terveellisiä 

Sydänmerkki-aterioita. 

• Aloitteen Sydänmerkki-

aterioiden saamisesta mukaan 

kunnalliseen ruokatarjontaan 

tekee usein paikallinen yhdistys 

tai kunnan ruokapalvelu itse. 

•Yksi elämän tavoitteena on 

saada Sydänmerkki 20 kuntaan.   
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Käynnistimme 

terveystalkoot  

työelämässä 

Terveys 
Terveystalkoot pyörähtivät 

käyntiin alkuvuodesta 2016 

Helmikuun 2017 alussa mukaan 

on ilmoittautunut 

  

500 ORGANISAATIOTA                                         

  

Mukana on mm. THL, Viking Line, 

Martat, Pöyry, ISS, Accenture, 

Novartis, Turun Sanomat ja 

Suomen hammaslääkäriliitto. 

Tulos 

kesäkuussa 

115! 

Yrityksille (11/2016) suunnatun kyselyn 

perusteella terveystalkoot ovat näkyneet 

henkilöstölle hyvin.  

96 % vastaajista ilmoittaa, että 

henkilöstölle on viestitty 

mukanaolosta.  

Yli 90 % vastaajista ilmoittaa, että 

maanantaiaamun vinkistä on ollut 

heille iloa. 

40 % on jakanut maanantaiaamun 

vinkkiä myös organisaatiossa 

eteenpäin. 

  



Teimme Unelmien liikuntapäivästä  

vuoden 2016 popup-ilmiön 

2002 tapahtumaa ympäri Suomen Raaseporista Enontekiöön ja Vaasasta 
Ilomantsiin. Eri tapahtumissa arviolta yli 200 000 osallistujaa, minkä päälle 

ilmoittamattomat ”omat” tapahtumat. Mukana päiväkoteja, kouluja, 
liikuntaseuroja, työpaikkoja, yhdistyksiä ja kaveriporukoita. 

 



Puhutaan rahasta -seminaarit 
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• Puhutaan rahasta -seminaarisarjaa jatketaan kahdella 

seminaarilla vuonna 2017. 

• 21.3.2017 Puhutaan rahasta - menestystarinoita terveyden 

edistämisestä  

•  seminaari, jossa esitellään esimerkkejä taloudellisesti 

erinomaisista terveysinvestoinneista  

•  Lavalle parhaiden esimerkkien käytännön toteuttajia Vaasasta, 

Seinäjoelta ja Helsingistä sekä poliitikkoja 

• Syksyllä järjestetään seminaari, joka keskittyy Yksi elämä 

-terveystalkoiden Sote-vaikuttamiseen. 

• Huhti-toukokuussa Puhutaan rahasta -hackathon 

yhteistyössä StopDia-hankkeen kanssa 

• kerätään lisää hyviä investointiesimerkkejä  

• ja/tai viedään eteenpäin hyvien esimerkkien jalkauttamista 

valtakunnallisesti. 

• Puhutaan rahasta -miniseminaari  

• SDP:n puoluekokouksessa 3.2.2017 Lahdessa 

• KD:n ja Perussuomalaisten kokouksissa 2017  

 


