
Viestinnän 
valmennus Kaaripolun palvelukoti



Sisältö

Viestintäsuunnitelman teko

Viestinnän vuosikello

Kuvaus- ja julkaisuluvat

Toimivan sisällön 
kirjoittaminen

Rekrytointiviestintä ja 
ihanteellinen rekrytointi-

ilmoitus

QR-koodi



Viestintäsuunnitelma

• Tavoitteet: mitä viestinnällä halutaan 
saada aikaan?

• Kohdennus: kenelle viesti halutaan 
välittää?

• Kanavat: miten kohdehenkilöt 
saavutetaan? 

• Kanavakohtainen suunnitelma eli tavoite, 
toteutus (eli miten tavoite aiotaan 
saavuttaa), kustannukset, seuranta ja 
vastuut (kuka tekee ja mitä)



Viestintäsuunnitelma

• Aikataulu eli viestinnän vuosikello
• Seuranta (Google Analytics, Business 
Suite)



Kuvaus- ja 
julkaisulupa
• Pyydä sekä kuvaus- että
julkaisulupa. Kumpikaan ei
yksistään anna oikeutta
toimia henkiöistä otettuja
valokuvia käyttäen.

• Kuvaa henkilöä aina
hänelle edullisessa
asennossa ja toimissa. 



Käytä julkaisuissa kuva- ja 
videomateriaalia sekä 
uutisen kaavaa

• Mitä tapahtui?
• Ketkä olivat osallisia?
• Missä tapahtui?
• Milloin tapahtui?
• Miksi tapahtui?
• Miten kaikki tapahtui?

• Kerro kuvien ja videoiden avulla!
• ihmiset, eläimet, ihastusta herättävät asiat



Rekrytointi-ilmoituksen 
teko ja viestintä



Rekrytointi-
Ilmoitus A
• Lyhyt ja napakka, 

pääkohdat löytyvät.



Rekrytointi-
Ilmoitus B

• Pitkä ja informatiivinen, vaatii
syventymistä. 



Kumpi hakemus houkuttelee
sinua enemmän?



Hyvästä rekrytointi-
Ilmoituksesta löytyvät…
• selkeä tehtävän kuvaus

• työyksikön esittely
• sijainti, tieto mitä eri ammattilaisia, työpaikassa työskentelee, kuinka paljon henkilöstöä

• videoesittely avuksi, linkit yrityksen nettisivuille ja somekanaville

• maininta työpaikan arvoista ja toimintatavoista

• osaamisvaatimukset

• työsuhteen luonne, kesto ja työaika

• työn toivottu aloitusajankohta

• työsuhde-edut

• palkkaustiedot

• yhteystiedot ja ajankohdat yhteydenotoille

• hakuohjeet ja hakuaika



Arjen viestintä ja sen 
myötä annettu 
työnantajamielikuva 
ovat 
rekrytointiviestinnän 
perusta.



Näy siis somessa, messuilla ja 
lehdissä – ole ylpeä

tekemisestäsi ja osaamisestasi. 
Kyllin hyvä riittää. 



Ole kekseliäs
ja käytä hyödyksesi nykyteknologiaa 



QR-koodi eli 
ruutukoodi
• kaksiulotteinen kuviokoodi, johon on koodattu informaatiota

• voi lukea kameralla varustetulla tietolaitteella, kuten älypuhelimella, taulutietokoneella, 
pöytätietokoneella, kannettavalla tietokoneella tai QR-koodien lukulaitteella

• vaatii QR-koodien lukijasovelluksen tai -ohjelman 

• QR-koodin lukemalla voit…

• siirtyä web-sivulle

• lukea viestin tai ohjeen

• lähettää tekstiviestin

• soittaa puhelun

• katsella videoita

• kuunnella puhetta ja musiikkia

• ladata tiedoston

• lähettää sähköpostiviestin

• lukea RSS-syötteen

• maksaa PayPal'lilla

• ladata ja asentaa sovelluksia matkapuhelimeen 

• tavoitella uusia työntekijöitä lehti-ilmoituksissa, somessa, messujulisteissa…



Näin luot QR-
koodin

• Mene osoitteeseen
https://www.qr-
koodit.fi/generaattori

• Syötä QR-koodin sisältö –
kenttään sen verkkosivun osoite, 
jonne haluat koodin ohjaavan

• Klikkaa Luo QR-koodi
• Kopioi osoite ja painata se 

rekrytointi-ilmoitukseen!

https://www.qr-koodit.fi/generaattori


Kysymyksiä?






Kiitos 
mielenkiinnostanne!
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