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Miten viesti parhaiten perille: työterveys- ja työturvallisuuskampanjointi
Tiivistelmä viraston julkaisusta

Kampanjat voivat olla erittäin tehokas tapa lisätä tietoisuutta
työterveyteen- ja työturvallisuuteen (TTT) liittyvissä kysymyksissä ja
muut taa ihmisten käyt täytymistä. Tämä edel ly t tää t iet tyjen
perustoimintalinjojen seuraamista. Tässä tiedotteessa esitellään
keskeiset periaatteet kampanjan järjestämiseksi, oli sitten kysymyksessä
Euroopan laajuinen, kansallinen tai työpaikkakohtainen kampanja.
Tieto perustuu viraston julkaisuun ja Euroopassa toimivien TTT(-alan)-
kampanjoihin erikoistuneiden asiantuntijoiden kyselytutkimukseen.

ONNISTUMISEN TÄRKEIMMÄT OSATEKIJÄT

Mitattavissa olevan tavoitteen asettaminen
Seuraavat asiat auttavat kampanjan onnistumisen arvioimisessa.
Tavoitteen on oltava realistinen ja selkeä. Esimerkiksi: ”Kampanjan
tuloksena syntyy 5 000 tietopyyntöä hotelli - ja ravintola - alan
tapaturmien ehkäisyä koskevalle tietopaketille”.

Tunnista kohdemarkkinat ja -yleisö
Yleisön rajaaminen on tärkeää. Liian laajalle ryhmälle suunnattu
sanoma johtaa resurssien tuhlaukseen ja itse sanoman vesittymiseen.
■ Keskity aloihin, joilla esille tuomasi TTT-ongelma on akuutein.

Esimerkiksi painoteollisuuden liuottimet.
■ Rajaa ne henkilöt valitsemallasi alalla, joilla on valta toimia

esitettyjen suositusten mukaisesti. Monessa tapauksessa he eivät ole
niitä henkilöitä, joihin kampanjan aiheena oleva TTT-asia vaikuttaa
suoraan. He voivat olla johtoportaassa toimivia, ammattiliittojen
edustajia, henkilöstöpäälliköitä tai vastaavia henkilöitä.

Laadi sanomasi selkeään ja yksinkertaiseen sanamuotoon
Ihmiset ovat päivittäin tietotulvan kohteena. Heidän huomionsa
herättämiseksi sanomasi on oltava lyhyt, yksinkertainen ja tärkeä
kohdeyleisölle. Pyri yksinkertaistamaan esitystapaasi vaikeatajuisia
ilmaisuja välttäen. Paras mahdollinen tilanne on se, jossa käytät
enintään kahta virkettä. Tämän voi tehdä parhaiten ajattelemalla asiaa
”ongelmanratkaisuna”.

Esimerkiksi:
■ Tutkimusten mukaan neljä kymmenestä toimistotyöntekijästä kärsii

toistuvasta rasituksesta johtuvista vammoista. Uudet ohjeet voisivat
merkittävästi vähentää niiden määrää ja niihin liittyviä kustannuksia.

■ Jos yritys ei noudata asbestille altistumiseen liittyvää lainsäädäntöä,
se voi maksaa sille 20 000 euroa sakkoina ja lisäksi työntekijät
menettävät ter veytensä. Sovel tamalla uut ta 12-kohtaista
suojeluohjelmaa nämä ongelmat voidaan välttää.

Erään jäsenvaltion kampanja turvallisista työoloista maataloudessa
kohdistui tiettyyn määrään vaaroja ja siinä käytettiin apuna
televisiota, julisteita ja mainoslehtisiä. Sanoma oli seuraava:
■ turvallinen työ tarkoittaa organisoitua työpaikkaa
■ turvallinen työ tarkoittaa puiden organisoitua kaatamista
■ turvallinen työ tarkoittaa torjunta-aineista tiedottamista ja niiden

varustamista merkinnällä
■ turvallinen työ tarkoittaa sopivaa traktoria.

Yhteistyökumppanit
Yhteistyön tekeminen voi avata uusia kanavia kampanjan edistämiseksi
ja lisätä sen uskottavuutta. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat
tarkastusvi ranomaiset, ammatt i l i i to t ,  työnantajajär jes töt,
tapaturmavakuutus lai tokset ja työter veyshuol to. Vastaavia
yhteistyökumppaneita on monia muitakin.

KAMPANJAN SUUNNITTELU
Kun tavoite, kohdeyleisö ja keskeinen sanoma on määritelty, on
tärkeää suunnitella kampanja huolellisesti ennen kuin se aloitetaan.

Valitse asianmukaisin tiedotusväline kohdeyleisön tavoittamiseksi
Useimmat kampanjat käyt tävät monia eri t iedotusvälinei tä
lehdistötiedotteista ja lehtiar tikkeleista julisteisiin ja suoriin
postituskampanjoihin. Missä suhteessa eri välineitä käytetään
määräytyy kohdeyleisön mukaan, jonka lisäksi otetaan huomioon
rahoitukseen ja aikaan liittyvät näkökannat. Seuraavia välineitä
voidaan käyttää:
■ Lehdistötiedotteet ja artikkelit: useimmat laajat kampanjat tulisi

aloittaa lehdistötiedotteella. Lehdistötiedote lähetetään nimeltä
mainituille toimittajille lehtiin, joissa kirjoitetaan kampanjan
kohteena olevasta alasta. Keskeinen sanoma tulisi käydä ilmi
otsikosta ja ensimmäisestä kappaleesta. Pitäydy asiassa ja anna
yhteystiedot ja puhelinnumero.

■ Suoramainonta: on hyvä kanava nimeltä mainittujen henkilöiden,
erityisesti mielipiteenmuokkaajien tavoittamiseksi, kuten TTT-alan
toimijat ja yritysjohtajat. Kirjeiden ei tulisi ylittää kahta normaalilla
rivivälillä kirjoitettua sivua. Käytä alaotsikoita, lihavointia ja kursiivia
kiinnittääksesi lukijan huomion tärkeisiin kohtiin. Liitä kirjeeseen
jälkikirjoitus, jossa on ”kehotus toimintaan”.

■ Mainokset : ovat käytännöl l is iä suuren henki lömäärän
tavoittamiseksi. Pyri yksinker taisuuteen ja voimakkaaseen
visuaaliseen vaikutukseen. Tarjoa mahdollisuutta yhteydenottoon.

■ Julisteet: ovat käytännöllisiä työntekijöiden tietoisuuden lisäämiseksi
riskeistä ja ratkaisuista. Sanoman tulisi olla yksinkertainen, jotta
julisteen näkevä henkilö ymmärtää sen heti.

■ Lehtiset: Tehokas väline, kun halutaan tiedottaa hyvistä TTT-
käytännöistä ja erilaisista nikseistä välttää ongelmia. Voidaan liittää
kirjeeseen, joka postitetaan suoraan vastaanottajalle tai jaetaan
julkisissa tilaisuuksissa.

■ Tiedotteet, tiedotuslehdet: Hyvä tapa päivittää tieto säännöllisesti ja
kertoa isoista ja monimutkaisista asioista, joiden käsittelyssä
useampikin lehtiartikkeli on tarpeen. Laadi eripituisia kirjoituksia ja
muista pitää ne mahdollisimman lyhyinä.

■ Esitteet ja oppaat: käytetään pääasiassa yksityiskohtaiseen tai
”neuvontatyyppiseen” tiedottamiseen. Esitteet tulisi laatia TTT-alan
vastuuhenkilöille.

■ Näyttelyt: Näyttelyt ovat hyödyllisiä, kun tiedotetaan henkilöille,
jotka ovat mukana TTT-alalla ja kun halutaan nostaa omaa profiilia
suhteessa mahdollisiin yhteistyökumppaneihin.

■ Video: Suosittu opetus- ja koulutusväline, mutta voi olla kallis.
■ Seminaarit, työpajat ja muu henkilökohtaisesti tapahtuva

kommunikointi ja viestintä.. Tällainen henkilökohtainen kontakti voi
olla erittäin tehokas, erityisesti kampanjan loppuvaiheessa, kun
keskeinen sanoma on jo iskostettu mieliin.

■ Internet: Internet-sivuja voi käyttää kampanjan edistämiseen ja myös
ihmisten aktiiviseen mukaan saamiseen.
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Naispuolisten työtekijöiden tavoittaminen
Mieti mahdollisuutta ottaa yhteyttä naistenlehtiin ja tarjoa ideaa
lehtijuttuun, joka käsittelee ”tyypillistä naisten työtä” ja sairastumista,
esim. turvallinen näyttöpäätetyö toimistossa tai sairaanhoitajien tai
sosiaalityöntekijöiden riskit joutua väkivallan uhriksi.

Millaisen ”sävyn” kampanjaan haluat
Kampanjan sävy, eli sen ilme ja vaikutelma, riippuu kohdeyleisöstä ja
viestistäsi. Käytettävissäsi on pääasiassa neljä vaihtoehtoa:
■ Viileä ja rationaalinen: Tämä vaihtoehto sopii korkean tason

kohdeyleisöille, kuten yritysjohtajille ja päätöksentekijöille. He
haluavat yleensä kuulla lyhyen, tunteista riisutun ja hyvin perustellun
yrityskohtaisen tapauksen, jota selkeät tosiasiat ja luvut tukevat.

■ Opettava: Tehokkaimmillaan kun se kohdennetaan sellaisille
henkilöille, jotka jo ymmärtävät asian tärkeyden, mutta jotka
tarvitsevat lisää tietoa ja neuvoja.

■ Hauska: Käytännöllinen vaihtoehto silloin, kun aiheet, tärkeästä
sisällöstään huolimatta, tuntuvat tylsänlaisilta tai kuivilta. Voidaan
käyttää tärkeänä osana kampanjaa, joka kohdistetaan esimerkiksi
koululaisille ja tai joka käsittelee maatilaturvallisuutta.

■ Pelottava: Kyseinen vaihtoehto on yksi suosituimmista ja se toimii
periaatteella ”pelota heidät toimimaan”: ”Ellet tee näin, maksat siitä
kalliisti.” Tarkoituksenmukainen muutosta vastustavalle kohdeyleisölle
tai henkilöille, jotka eivät halua tunnustaa tietyn ongelman
merkitystä.

Koska kampanja tulisi aloittaa?
■ Yritä yhdistää kampanja johonkin aihetta koskevaan tilaisuuteen.

Esim. hallituksen kampanja-aiheeseesi liittyvien TTT-tilastojen
julkistaminen.

■ Kausinäkökohdat on hyvä ottaa huomioon. Esiintyykö kampanjassa
esiin tuotava ongelma tiettyinä aikoina vuodesta, esim. talvella tai
keväällä. Jos näin on, kampanja tulisi järjestää silloin.

■ Suurimpia juhlapyhiä, kuten joulu, tulisi välttää, koska suurin osa
ihmisistä on joko muualla tai ajattelee muita asioita.

Laadi kampanjan aikataulu
■ Lehtisten ja kaiken muun kampanjamateriaalin tulisi olla valmista

kaksi viikkoa ennen kampanjan aloittamista. Varaa aikaa
mahdollisille viivästymisille ja varmista, että kaikki tieto on oikeaa ja
että se on hyväksytty ennen kuin se painetaan.

■ Kampanjan tulisi kestää kohtuullisen pituisen ajan, tavallisesti
kuukauden tai enemmän. Kampanja tulisi aloittaa huomiota
herättävällä ”alkurummutuksella”, jonka jälkeen tietoa syötetään
tipoittain ja tasaisesti koko jäljellä olevan jakson aikana niin, että
tieto kulkee jatkuvasti.

■ Arvioi kampanjan onnistuminen suhteessa asetettuun tavoitteeseen
kuukausi sen loppumisesta. Arviointi voidaan tehdä esim.
laskemalla t ietopyyntöjen määrä tai lähet tämällä kysely
kohdeyleisön otosryhmälle.

VINKKEJÄ KIRJOITTAMISTA JA TIEDON ESITTÄMISTÄ VARTEN
Tapasi kirjoittaa tai visuaalisesti esittää kampanjamateriaali sekä siihen
kuuluvat esitteet voi tehdä kampanjasta menestyksen tai saada sen
epäonnistumaan.

Vinkkejä kirjoittamista varten
Käytä selkeää kieltä ja vältä vaikeatajuisia ammattikielen ilmaisuja
■ Kuvittele, että olet kasvotusten selittämässä kampanjan merkitystä

yhdelle kohdeyleisön henkilöistä. Käytä samoja ilmaisuja
kampanjassa kuin käyttäisit kyseisessä tilanteessa. Ole luonnollinen.
Älä yritä olla liian fiksu.

■ Yksilöllistä teksti. Käytä ilmaisuja kuten ”yrityksessäsi” ja
”henkilökuntasi” ja, jos mahdollista, sijoita tekstiin viitteitä
kohdeyleisön markkina-alueelta. Esim. ”Jos et sovella uutta
liuotindirektiiviä, yrityksesi voi joutua maksamaan 20 000 euron
sakot”

■ Vältä pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä. Hyvä periaate on kirjoittaa
niin kuin puhuu ja jättää turhat sanat pois.

Ajatuksen tulisi käydä ilmi heti

Lukiessaan tulisi lukijan olla heti selvillä mikä on viestin pääasia. Tämän
voi tehdä kahdella tavalla:
■ Otsikot: Niiden tulisi kertoa sisällöstä mahdollisimman paljon. Älä

kirjoita ”Uusi tuote markkinoilla”, vaan jotain sen tapaista kuin”Uusi
käsittelylaite voi vähentää selkävammoja 15 prosentilla”.

■ Leipäteksti: Kirjoititpa lehdistötiedotetta tai mitä tahansa muuta
kirjallista tekstiä, tulisi itse pääsanoma yrittää saada perille
ensimmäisessä tai viimeistään toisessa virkkeessä. Sitä seuraavat
vi rkkeet tukevat aloi tus lauset ta ja kehi t tävät ajatus ta
yksityiskohtaisemmin. Aloita tärkeimmillä asioilla ja etene
vähemmän tärkeisiin.

Pitkä teksti tulisi jakaa ala-otsikoin ja muita keinoja käyttäen.

Pitkät tekstikokonaisuudet eivät ole houkuttelevia eivätkä ihmiset jaksa
niitä lukea. Käytä ala-otsikoita, ranskalaisia viivoja, lyhyitä kappaleita
ja muita ammattimaisesti tehdyissä julkaisuissa käytettyjä keinoja, mutta
älä liioittele.

Visuaalisen vaikutuksen parantaminen
■ Valitse tekstiä tukevat kuvat tarkoin: Varmista, että ne kuvaavat ja

lisävalaisevat keskeistä viestiäsi. Piirrokset voivat oikein käytettyinä
elävöittää jonkin verran kuivaa ja ikävystyttävää työterveys- ja
työturvallisuusasiaa. Niiden avulla voidaan myös kuvata
tapaturmia. Älä kuitenkaan unohda, että myös teksti yksinään voi
olla erittäin vaikuttava.

■ Pyri selkeyteen ja yksinkertaisuuteen: Älä pane liikaa tietoa yhdelle
sivulle tai julisteeseen. Tämä heikentää kampanjan tavoitetta ja
kohdeyleisö hämmentyy.

■ Luo yhdenmukainen ilme ja vaikutelma: Kaiken kampanjamateriaalin,
mainoksista jäsenlehtiin, tulisi ilmeeltään olla yhdenmukaista, osa
samaa kokonaisuutta. Kuvamateriaali voi vaihdella, mutta tyyliltään ja
vivahteeltaan materiaalin tulisi olla samanlaista. Tämä on suurelta osin
taiteelliseen suunnitteluun liittyvä kysymys ja se auttaa tunnistamaan
”brändin” nopeasti, jolloin kohdeyleisö sisäistää sanoman
nähdessään sen uudelleen.

MISTÄ KAMPANJOINTIA KOSKEVIA OHJEITA VOI TILATA
Teksti on luettavissa kokonaisuudessaan englanninkielisenä viraston Internet-
sivuilla osoitteessa http://agency.osha.eu.int/publications/reports.

‘Getting the Message Across: health and safety campaigning’
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2001, ISBN 92-95007-
20-4, on tilattavissa painetussa muodossa Euroopan yhteisöjen
virallisten julkaisujen toimistosta Luxemburgista (http://eur-op.eu.int) tai
valtuutettujen jälleenmyyjien kautta. Hinta on 7 euroa (ilman
arvonlisäveroa).
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