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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantona oli laatia viestintäkampanjan suunnitelma Suo-

men Paralympiakomitealle matkalle syyskuussa 2016 järjestettäviin Rio de Janeiron pa-

ralympialaisiin. Opinnäytetyön tekovaiheessa ilmeni tarve sosiaalisen median strategialle 

(jatkossa somestrategia), joka laadittiin tuotoksena viestintäkampanjan rinnalle. Työn 

tuotosten tavoitteena on paralympialaisten ja paralympiaurheilun tietoisuuden lisäämi-

nen suomalaisten keskuudessa.  

 

Toimeksiantajalle luovutettava kampanjasuunnitelma rakentuu Excel-pohjaisesta aika-

taulusta, johon on merkitty kampanjan viestintätoimenpiteet ja niiden sisällöt. Some-

strategia luotiin PowerPoint -esitykseksi. Tuotokset luovutettiin toimeksiantajalle säh-

köisessä muodossa, jotta niihin on helppo tehdä muutoksia ja aikataulua muokata tar-

peen mukaan. Seuraava kuvio (kuvio 1) havainnollistaa, mistä osista työn toiminnalli-

nen osuus koostuu. 

Kuvio 1. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus jakautuu kahteen erilliseen tuotokseen. 

 

Viestintäkampanjan suunnitelma tulee olemaan Suomen Paralympiakomitean viestintä- 

ja yhteyspäällikön tärkeä työkalu matkalla Rio de Janeiron paralympialaisiin. Suomen 

Paralympiakomitea on perinteisesti laatinut viestintäsuunnitelmat aina paralympiadeit-

tain, alkaen aina noin vuotta ennen seuraavia paralympialaisia. Toimeksiannon tavoit-

teiksi asetettiin kolme tavoitetta: 

VIESTINTÄKAMPANJA

Viestinnän sisällöt ja toimenpiteet

Aikataulu

Excel

SOMESTRATEGIA

Sosiaaisen median käytön linjaukset

Ohjeet tehokkaampaan sosiaalisen 
median kanavien käyttöön

Power Point



 

 

2 

 

1. Kampanjasuunnitelman toimivuus työkaluna, työn helpottuminen ja te-

hostuminen 

2. Sisältää uusia ajankohtaisia ideoita 

3. Laadukas suunnitelma, josta voi ottaa mallia vuoden 2018 Pyongchan-

gin talviparalympialaisia varten laadittavaan kampanjasuunnitelmaan. 

(Kummu, L. 16.6.2014.) 

 

Somestrategia luotiin antamaan sosiaalisen median kanavien käytölle strategiset linjauk-

set ja tavoitteet. Sen tavoitteena on toimia käytännönläheisenä ohjeena ja tehostaa Suo-

men Paralympiakomitean sosiaalisen median käyttöä yhtenä pääasiallisista viestintäka-

navista.  

 

Viestintäkampanja laadittiin vuosille 2015–2016. Sen pääasiallinen tarkoitus on kasvat-

taa paralympialaisten tunnettuutta ennen Rio de Janeiron paralympialaisia. Suunnitel-

massa laadittiin kampanjan runko, mutta sen eri vaiheiden tarkka toteutus ja budjetointi 

jätettiin toimeksiantajalle. Kampanjan pääasiallisiksi kohderyhmiksi valittiin suuri yleisö 

ja media. 

 

Opinnäytetyön tekijä suoritti syventävän työharjoittelunsa Suomen Paralympiakomitea 

ry:n viestintäharjoittelijana marraskuusta 2013 huhtikuuhun 2014, jonka aikana ajatus 

opinnäytetyön aiheesta kehittyi. Harjoittelun ajankohta sijoittui Sotšin talviparalympia-

laisten aikaan. Kokemus viestintätyöstä ja organisaatiosta paralympialaisten aikana aut-

toi kampanjasuunnitelman laatimisessa. Sotšin paralympialaisten jälkeen toimiston kes-

ken pidetyssä palautekeskustelussa esille tulleita asioita hyödynnettiin mahdollisuuksien 

mukaan.  

 

Tuotosten onnistuminen voidaan mitata toimeksiantajan tyytyväisyydellä ja työkalujen 

käytettävyydellä. Kampanjasuunnitelma laadittiin kahden vuoden ajanjaksolle, mikä vai-

keutti sen onnistumisen mittaamista työtä palautettaessa ja käytännössä suunnitelman 

kokonaisonnistuminen voidaan mitata vasta Rio de Janeiron paralympialaisten jälkeen. 
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Sen vuoksi tavoitteeksi vuoden 2016 loppuun mennessä asetettiin sosiaalisen median 

seuraajamäärien nouseminen 30 prosentilla.  

 

Opinnäytetyö koostuu paralympialaisten erityispiirteiden ja paralympiakentän esitte-

lystä. Lisäksi esitellään Suomen Paralympiakomitean viestinnän lähtökohdat. Työ ete-

nee vetoketjumallilla ja se käsittelee viestinnän suunnittelujen tasoja, sosiaalisen median 

strategian suunnittelua sekä viestintäkampanjan suunnittelua. Lopuksi kerrotaan opin-

näytetyöprosessista ja annetaan jatkotyöstämisaiheita. Tuotokset annettiin toimeksian-

tajan käyttöön opinnäytetyön valmistuttua. 
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2 Paralympialaiset 

Vuoden 2012 Lontoon paralympialaisissa ratakelaajien Toni Piispasen ja Leo-Pekka 

Tähden, jousiampuja Jere Forsbergin sekä Suomen miesten maalipallojoukkueen kotiin 

tuomista kultamitaleista (IPC a) huolimatta ovat paralympialaiset ja Suomen Paralym-

piakomitea useille suomalaisille edelleen hyvin vieraita käsitteitä. Sen vuoksi tässä kap-

paleessa kerrotaan paralympialaisista yleisesti sekä avataan Rio de Janeiron paralympia-

laisia urheilutapahtumana, jotta lukija saa käsityksen itse tapahtumasta ja sen viestintään 

liittyvistä erityispiirteistä.  

 

Paralympialaisten tarina alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun tuhannet sodassa 

vammautuneet sotilaat palasivat rintamalta kotiin. Englantilaisessa Stoke Mandevillen 

sairaalassa sotainvalideja kuntoutettiin liikunnallisin keinoin ja hyvistä tuloksista innos-

tuneena sairaalassa järjestettiin vuonna 1948 ensimmäiset liikuntavammaisten urheilu-

kilpailut. Pian kilpailut kansainvälistyivät ja vuonna 1960 ensimmäiset paralympialaiset 

järjestettiin Roomassa. Lajeina tuolloin olivat muun muassa pöytätennis, yleisurheilu, 

koripallo, uinti, miekkailu ja jousiammunta, jotka ovat edelleen mukana kesäparalym-

pialajeina. Vuodesta 1988 alkaen olympialaisia hakeva kaupunki on sitoutunut myös 

isännöimään paralympialaiset muutama viikko olympialaisten jälkeen käyttäen samoja 

suorituspaikkoja. (Sport.fi c.) 

 

2.1 Paralympiakentän toimijat 

Vuonna 1989 perustettu Kansainvälinen Paralympiakomitea (International Paralympic 

Committee IPC) hallinnoi paralympialaisten järjestämistä ja yksittäisissä maissa toimivat 

kansalliset paralympiakomiteat (National Paralympic Committee NPC) hallinnoivat 

oman maansa urheilijoiden osallistumista ja valmistautumista paralympialaisiin. Kansal-

listen paralympiakomiteoiden tehtävänä on valita ja valmistella maansa paralympiajouk-

kue paralympialaisiin sekä toimia paralympia-aatteen viestijänä ja urheilijoiden edunval-

vojana maassaan. (IPC b.)  

 

Vuonna 1994 perustettu Suomen Paralympiakomitea toteuttaa urheilun tasa-arvoa ja 

edistää urheilijoiden mahdollisuuksia tavoitella menestystä paralympialaisissa (Sport.fi 
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f). Se myös valmistelee, valitsee, rahoittaa ja johtaa Suomen joukkueen kesä- ja talvipa-

ralympialaisiin. Se toimii yhteistyössä Olympiakomitean ja Huippu-urheiluyksikön 

kanssa ja vastaa vammaishuippu-urheilun valmennustoiminnasta ja valmennustuen tu-

losperusteisesta suuntaamisesta. Suomen Paralympiakomitea vastaa lisäksi vammais-

huippu-urheilun viestinnästä ja mielikuvista Suomessa. (Sport.fi a. & Sport.fi f.) Para-

lympiakomitea viestii paralympialajien kansainvälisten arvokilpailujen, eli EM ja MM-

kilpailujen sekä paralympialaisten, suorituksista. Lajiliitot ovat vastuussa omien lajiensa 

ja alemman tason kilpailujen tulosten viestinnästä. Kuvassa 1 on Suomen Paralympia-

komitean logo.   

 

Kuva 1. Suomen Paralympiakomitean logo. 

 

Suomen Paralympiakomitea koostuu neljästä vakituisesta työntekijästä ja yhdestä pro-

jektityöntekijästä. Komitealla on pääsihteerin lisäksi kehittämispäällikkö, valmennus-

päällikkö sekä viestintä- ja yhteyspäällikkö. Komitean jäsenet ovat lajiliittoja, jotka hal-

linnoivat lajissaan vammaisurheilijoiden maajoukkuetta (Sport.fi b). Henkilöjäseniä Pa-

ralympiakomitealla ei ole.  

 

Kansainväliseen Paralympiakomiteaan (IPC) kuuluu 200 jäsenmaata ja sen päätoimisto 

sijaistee Bonnissa, Saksassa (IPC b). Se koostuu useista tahoista, kuten kansallisista pa-

ralympiakomiteoista, maanosia edustavista alueellisista organisaatioista ja erityyppisistä 

vammaisurheilujärjestöistä. Läheisesti IPC:n toimintaan linkittyvät urheilijat, sponso-

riyhteistyö, media, Kansainvälinen Olympiakomitea (IOC), teknologia, kuntoutus sekä 

vammaisten ihmisten oikeudet. (Purdue & Howe 2013.) Seuraava kuvio (kuvio 2) ha-

vainnollistaa paralympiakentän toimijoiden keskinäisiä suhteita.  
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Kuvio 2. Paralympiakentän toimijat (mukaillen Purdue & Howe 2013.) 

 

Noin puolet IPC:n toiminnan rahoituksesta saadaan paralympialaisten tuloista. Lisäksi 

Kansainvälinen Olympiakomitea rahoittaa osaksi IPC:n toimintaa. Myös olympialaisten 

ja Kansainvälisen Olympiakomitean partnerit ja muut suuret yhtiöt tukevat IPC:tä ra-

hallisesti. (IPC e.) Suurin osa Suomen Paralympiakomitean rahoituksesta tulee opetus- 

ja kulttuuriministeriöltä.  

 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen Paralympiakomitea on jo saavut-

tanut tietynlaisen aseman suomalaisessa urheilukentässä. Tunnettuus lisääntyi erityisesti 

Lontoon ja Sotšin paralympialaisten aikaan, jotka olivat aikaisemmista paralympialai-

sista poiketen selkeästi enemmän esillä televisiossa ja sosiaalisessa mediassa ympäri 

maailman. Edistyksen puolesta puhuu myös se, että Lontoossa 2012 vieraillut presi-

dentti Sauli Niinistö oli ensimmäinen suomalainen presidentti, joka vieraili paralympia-

laisissa.  

  



 

 

7 

2.2 Paralympialaisten erityispiirteet 

Paralympiabrändi perustuu neljälle arvolle: rohkeudelle, päättäväisyydelle, inspiraatiolle 

ja tasa-arvolle. Sen tunnusmerkki (kuva 2) on vuosien mittaan muuttunut usein, pää-

tyen vasta Ateenan paralympialaisissa vuonna 2004 nykyiseen symboliin. Tunnusmer-

kissä on kolme ”agitosta”, joka tarkoittaa latinaksi ”minä liikun”. Tunnusmerkki sym-

boloi paralympiaurheilijoiden kovaa liikkumisen tahtoa. (IPC g.) 

 

Kuva 2. Paralympialaisten tunnusmerkki (IPC g.). 

 

Paralympialaisten tunnusmerkki vastaa olympialaisissa käytettyjä olympiarenkaita ja sitä 

käytetään samalla tavalla. Tunnusmerkit ovat kuitenkin tiukasti erotettu toisistaan. Para-

lympialaisten tunnusmerkki ei saa muistuttaa liiaksi olympiarenkaita, eikä paralympiaur-

heilijoilla tai muilla joukkueen jäsenillä saa olla olympiarenkaita varusteissaan. 

 

Käsitteet paralympialaiset ja olympialaiset, paralympiaurheilija ja olympiaurheilija sekä 

paralympialaji ja olympialaji voidaan suoraan rinnastaa toisiinsa. Vaatimusten taso ja kil-

pailijoiden määrä eroaa käsitepareissa, mutta nämä rinnastamalla lukija pystyy hahmot-

tamaan paralympialaisia ja sen kenttää helpommin. Paralympialaiset ovat olympialaisten 

tapaan korkein arvokilpailu niiden piiriin kuuluvissa lajeissa. Kuten vammattomien ur-

heilulajeissa, myöskään kaikki vammaisurheilulajit eivät ole paralympialajeja. Paralym-

piaurheilijat ovat paralympiatason urheilijoita, jotka useissa tapauksissa saavat urheilija-

apurahaa. Paralympiaurheilijoilla on myös nuorten ryhmä ja oikeus osallistua urhei-

luakatemioihin. Huomioitavaa kuitenkin on, että paralympiaurheilijan ”urheilijan 

polku” eroaa vammattoman urheilijan polusta. Vammautuminen voi tapahtua eri vai-

heissa urheilijan elämää. Osa syntyy vamman kanssa ja toisilla vammautuminen tapah-

tuu lapsena tai aikuisiässä. Vammautumisen jälkeen tapahtuva fyysinen kuntoutus sekä 

henkinen vamman hyväksyminen ja sen kanssa elämään oppiminen vievät aikaa. Para-
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lympiaurheilija voi vammautumisen ajankohdan vuoksi olla urheilijan polkunsa alkutai-

paleella vasta 30 -vuotiaana. Tämä tuo monenlaisia erityispiirteitä paralympialaisten ur-

heilusuorituksiin sekä paralympiaviestintään.  

 

Paralympialaisissa voivat kilpailla liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaiset urheilijat. Pääs-

täkseen kilpailemaan urheilijan vamma on luokiteltava, jotta hänen kilpailukelpoisuu-

tensa voidaan määritellä. Urheilijoiden vammat on jaoteltu erilaisiin luokkiin, jotta ur-

heilutulokset voidaan mitata tasapuolisiksi, ottaen huomioon eri vammaluokkien haas-

teet tai edut kyseisessä lajissa. Jokaiseen lajiin on määritelty sen vaatimuksista riippuen 

toimintakykyä rajoittava minimivamma, joka selkeästi estää urheilijaa kilpailemasta tasa-

väkisesti vammattomien kanssa. (Sport.fi d.) Urheilijalla täytyy siis olla vähintään lajin 

minimivamma tai vakavampi vamma, jotta hän pääsee kilpailemaan paralympialajeissa. 

Luokittelun tavoitteena on, että urheilijan paremmuuden ratkaisee urheilullinen taso, 

eikä vamman taso (Törrönen 8.10.2014).  

 

Paralympialajeissa ei ole automaattisesti liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisten luokkia, 

vaan joissakin lajeissa on esimerkiksi liikunta- ja näkövammaisten luokat ja osa lajeista 

on vain yhdelle vammatyypille. Esimerkiksi tarkkuuspeli bocciaa voivat paralympialai-

sissa pelata ainoastaan kehitysvammaiset urheilijat ja maalipalloa pelaavat ainoastaan 

näkövammaiset urheilijat.  

 

Osallistujamäärältään kesäparalympialaiset ovat isompi tapahtuma kuin talviolympialai-

set. Sotšin olympialaisiin 2014 osallistui yli 2800 urheilijaa 89 maasta, mikä on tal-

violympialaisten ennätysmäärä (Olympic.org 2013). Vuoden 2012 Lontoon paralympia-

laisiin osallistui noin kaksi kertaa enemmän urheilijoita, 4237 urheilijaa 164 maasta (IPC 

c). Kuvio 3 havainnollistaa 2010-luvun paralympialaisten ja olympialaisten osallistuja-

määrien eroja.  
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Kuvio 3. Olympialaisten ja paralympialaisten osallistujamäärät vuosina 2010, 2012, 

2014 ja 2016 (IPC a., Olympic.org 2013. Rio2016a. Rio2016b.) 

 

Kesäparalympialaisissa kilpaillaan 23 lajissa ja talviparalympialaisissa mukana on 6 lajia. 

Sotšissa vuonna 2014 uutena lajina mukaan tuli suuren suosion saanut lumilautacross, 

jossa ainoana pohjoismaiden edustajana laski suomalainen Matti Suur-Hamari. 

 

Vuoden 2016 Rio de Janeiron kesäparalympialaisiin odotetaan noin 4 350 urheilijaa 176 

maasta. Paralympialaiset kilpaillaan 7. - 18. syyskuuta 2016, reilu kaksi viikkoa olympia-

laisten päätyttyä. Kaupunki äänestettiin ylivoimaisesti äänin 66–32 isännöimään vuoden 

2016 olympialaiset ja paralympialaiset. Lokakuussa 2009 järjestetyssä äänestyksessä 

(Rio2016a) vastassaan Brasilian Rio de Janeirolla oli Madrid, Chicago ja Tokio. (IPC d.) 

Kahdentoista kilpailupäivän aikana kilpaillaan 528 eri mitalikategoriassa. Rio de Ja-

neirossa ensimmäistä kertaa paralympialaisissa nähdään melonta ja triathlon. Paralym-

pialaisiin on myynnissä 1,8 miljoonaa lippua ja ne ovat ensimmäiset Etelä-Amerikassa 

järjestettävät paralympialaiset. (Rio2016a.) 

 

2.3 Paralympiaurheilun viestinnän nykytila ja haasteet 

”Paralympiabrändi on silta, joka yhdistää urheilun ja sosiaalisen tietoisuuden. Sen ta-

voitteena on haastaa stereotypioita, mikä lopulta johtaa tasa-arvoon”, kirjoittaa Kan-

sainvälinen Paralympiakomitea strategiassaan (IPC f). Vammaishuippu-urheilutapahtu-

man viestintä on urheilijoiden ja itse tapahtuman tunnettuuden nostamisen lisäksi myös 
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yhteiskunnallisesti tärkeää. Vammaishuippu-urheilun arvostuksen nostaminen ja asen-

teiden muuttaminen päättäjien ja suuren yleisön keskuudessa edistää vammaishuippu-

urheilijoiden ja sitä kautta vammaisten ihmisten sosiaalisen aseman paranemista. Myös 

vammaishuippu-urheilijoiden urheilusaavutusten ja elämäntyön arvostaminen on tär-

keää, sillä vammaishuippu-urheilu vaatii saman verran panoksia kuin vammattomien 

urheilu. 

 

Paralympiaurheilun viestinnän nykytilaa ja haasteita on tarkasteltu tässä kappaleessa 

yleisellä tasolla sekä muutamien artikkeleiden ja uutisten pohjalta. Osittain pohjaa kat-

saukselle luovat myös työharjoittelussa Suomen Paralympiakomitealla opitut asiat.  

 

Kansallisten Paralympiakomiteoiden tehtävänä on muiden toimien ohella toimia maas-

saan paralympia-aatteen viestijänä. Suomen Paralympiakomitea on kiinnittänyt jo 

monta vuotta huomiota vammaishuippu-urheilutapahtumien uutisoinnissa käytettyyn 

kieleen. Toimittajille ja muille kiinnostuneille on laadittu sanasto, jossa on listattu kor-

rektit sanat ja termit vammaisurheilusta. Listaa on jaettu urheilutoimittajille useimmiten 

ennen paralympialaisia.  

 

Mattila (2012, 44–46) vetää opinnäytetyössään johtopäätöksen, että sosiaalinen media 

on mullistanut viimeisten vuosien aikana urheilumarkkinoinnin kentän, ja vasta muuta-

man vuoden ajan urheiluseurojen ja -organisaatioiden markkinointivastaavat ovat sisäis-

täneet sosiaalisen median tärkeyden urheilussa. Urheilumarkkinointi Suomessa on esi-

merkiksi muita pohjoismaita vielä selkeästi jäljessä (Mattila 2012, 44–46). Tämä antaa 

hyvän pohjan ymmärtää missä paralympiaurheilun viestinnän ja suosion taso liikkuu. 

Vammaishuippu-urheilu tulee aina vääjäämättä vammattomien urheilun perässä – aivan 

samalla lailla kuten esimerkiksi miesten joukkuelajeista on paljon enemmän juttuja me-

diassa kuin naisten vastaavista lajeista – vaikka naisurheilijat tai vammaishuippu-urheili-

jat menestyisivät kiitettävästi tai paremminkin. Samalla lailla mediasuosio ja tunnettuus 

kulkevat vammaishuippu-urheilun kohdalla vammattomien urheilusta jäljessä. 

 

Paralympialaisten suosio on kuitenkin noussut erityisesti vuoden 2012 Lontoon kesäki-

sojen ja vuoden 2014 Sotšin talvikisojen myötä, kun sosiaalinen media on ollut aiempaa 

enemmän mukana ja tavoittanut useampia ihmisiä kuin mihin perinteinen media on 
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pystynyt. Nopealla katsauksella Facebookista ja Twitteristä löytyy useiden maiden para-

lympiakomiteoiden sivut tai profiilit, esimerkiksi Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Uuden-See-

lannin paralympiakomiteat ovat edustettuina. Näiden lisäksi löytyy alueellisten paralym-

piatoimijoiden sivuja, paralympiaurheilijoiden omia profiileja ja joukkueiden sivuja, esi-

merkiksi Ukrainan paralympiamiekkailijoiden joukkue ja Tanskan paralympiahiihto-

maajoukkue.  

 

Huomion lisääminen on kuitenkin myös perinteisten medioiden vastuulla. Time Maga-

zinessa Lontoon 2012 paralympialaisten jälkeen ilmestyneessä artikkelissa pohdittiin 

Lontoon kisoja paralympialaisten tunnettuuden kääntöpisteenä medianäkyvyyden ja 

sponsoriyhteistyön kasvettua (Time Inc 2014). Kaksi vuotta myöhemmin Suomessa 

Yle näytti Sotšin paralympialaisista televisiosta ainoastaan päättäjäiset suorana lähetyk-

senä, muut lähetykset olivat vain koosteita (Sport.fi g). Yhdysvalloissa paralympialaisia 

pystyi ensimmäistä kertaa historiassa katsomaan televisiosta, kun NBC näytti 2014 

Sotšin paralympialaisista 52 tuntia materiaalia suorana ja tallenteina (CNBC Llc 2014). 

Rio de Janeiron paralympialaisiin sopimus kattaa 66 tuntia ohjelmaa, joka on 60,5 tuntia 

enemmän kuin Lontoon 2012 paralympialaisista lähetetty materiaali (United States 

Olympic Committee 2014). Nähtäväksi jää näyttääkö Yle Lontoon ja Sotšin paralym-

pialaisten hyvien katsojalukujen innoittamana Rio de Janeiron paralympialaisia suorana 

lähetyksenä televisiosta. 

 
Time Magazinen (Time Inc 2014) mukaan paralympialaisten tulisi periaatteessa olla yksi 

helpoimmista urheilutapahtumista markkinoida: joka toinen vuosi maailman parhaat 

urheilijat kerääntyvät yhteen ja kilpailevat toisiansa vastaan vahvuutta ja voimaa vaati-

vissa otteluissa, selvittyään musertavista, elämän täysin muuttaneista henkilökohtaisista 

tragedioista. Todellisuus ei kuitenkaan ole näin helppo. Edes yhdysvaltalainen NBC ei 

näyttänyt vuoden 2012 Lontoon kaksiviikkoisia paralympialaisia suorana, vaan ainoas-

taan neljänä tunnin pituisena koosteena. Olympialaisista taas näytettiin satoja tunteja 

suoraa materiaalia. (Time Inc 2014.) Paralympiaurheilu kohtaa edelleen useita viestin-

nällisiä haasteita, joiden kanssa kaikki paralympiaviestintää tekevät tahot joutuvat 

kamppailemaan.  
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Paralympiaurheilussa vaikuttaa lisäksi urheilijan ja suuren yleisön välinen ristiriita, jossa 

katsoja on useimmiten kiinnostunut urheilijan vammautumisen syistä ja ihailee urheili-

jan suorituksia vammasta huolimatta. Vammaishuippu-urheilija taas on urheilijana ja 

henkilönä useimmiten kasvanut tasolle, jossa hän näkee itsensä täysin kyvykkääksi ur-

heilijaksi, eikä vammaiseksi tai vialliseksi. Suuri yleisö taas rakastaa henkilökohtaista ta-

rinaa, joka jokaisella paralympiaurheilijalla on. Median esittämänä paralympiaurheilijan 

tarinaa usein lähestytään kronologisesti vammautumisesta ja sen aiheuttamien hanka-

luuksien voittamisesta urheilullisin keinoin. 

 

Ristiriitaa on hyvin hankala selvittää, sillä urheilijat eivät pääsääntöisesti pidä vamma-

lähtöisestä asennoitumisesta, vaan toivoisivat puhtaasti urheilusuoritustensa puhuvan 

puolestaan. Vammaishuippu-urheilijat eivät halua esiintyä uhreina, vaan hakevat arvos-

tusta ensisijaisesti urheilusuoritustensa kautta. Vammaishuippu-urheilijan tarinalla on 

kuitenkin viestinnässä ja median käytössä suuri voima saada urheilijalle lisää faneja ja 

seuraajia. Uskon, että vammaishuippu-urheilijat eivät ole vielä ymmärtäneet tarinansa 

voimaa ja käyttömahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.  

 

Lisäksi esiintyy ristiriitaa siitä, että paralympialaisia ollaan kehittämässä samanlaisiksi 

kuin olympialaisia. Tämän suunnan voidaan katsoa johtuvan osittain Kansainvälisen 

Paralympiakomitean (IPC) Kansainväliseltä Olympiakomitealta saaman rahoituksen 

vaikutuksesta. Purdue (2013, 399–400) mainitsee artikkelissaan, että IPC:n tulisi pysyä 

omalla tiellään ja muistaa, että se edustaa vammaishuippu-urheilijoita, mutta myös vam-

maisia ihmisiä yleisellä tasolla. IPC asettaa itsensä Purduen mukaan asemaan, jossa se 

tunnustaa urheilijan vamman, mutta yrittää saada tätä olympiaurheilijan kokoiseen 

muottiin, erityisesti yrityksellä markkinoida paralympiaurheilijoita samalla kaavalla, kuin 

olympiaurheilijoita. (Purdue 2013, 399–400.) Kummu (2006, 85) kirjoittaa Pro Gradu -

tutkielmassaan, että vammaisurheilun ja vammattomien urheilun olisi hyvä elää rinnak-

kain ja saada ansaittu määrä arvostusta ja huomiota ilman, että niitä verrattaisiin toi-

siinsa.  
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3 Suomen Paralympiakomitean viestinnän suunnittelu ja lähtö-

kohdat 

Viestinnän suunnittelun tarkoitus on määritellä viestinnän tavoitteet ja laatia ohjenuora 

sen toteutusta varten. Viestintäsuunnitelman tulisi olla päivittäin käytössä oleva työkalu, 

eikä arkistojen uumenista löytyvä dokumentti. (Juholin 2009, 108.)  

 

Viestinnän suunnittelu on hyvin yhteisökohtaista. Joissakin yhteisöissä suunnittelu on 

hyvinkin laajaa ja yksityiskohtaista, kun toisissa ei nähdä tarvetta suunnitella viestintää 

sen kummemmin. Järjestömaailmassa useimmiten järjestön suuri koko ja yhteiskunnal-

linen merkittävyys korreloivat viestinnän ammattimaisen suunnittelun kanssa. (Juholin 

2009, 108.) 

 

Åberg (2000, 227) jakaa viestinnän suunnittelun kolmeen tasoon; strategiseen, taktiseen 

ja operatiiviseen suunnitteluun. Tasot on havainnollistettu kuviossa 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Viestinnän suunnittelun tasot (Åberg 2000, 227.) 

 

Suomen Paralympiakomitean tehtävä on viestiä vammaishuippu-urheilusta suomalai-

sille ja lisätä sen tunnettuutta. Työtä on tehty vuodesta 1994 lähtien, mutta vasta 

vuonna 2006 Suomen Paralympiakomitea sai täysipäiväisen viestintäpäällikön.  

 

Strateginen  
Miksi? (2-3v) 

Missio, Visio, Arvot 
 

Taktinen 
Miten? (1-2v) 

Voimavarojen kartoitus, sidosryhmäanalyysi,  
toimintaohjeet, pelisäännöt 

 
Operatiivinen 

Mitä? (1v-viikkoja) 
Vuosisuunnitelma, erityishankkeet,  
käytännön toteutuksen suunnittelu 
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3.1 Strateginen suunnittelu 

Strateginen taso määrittelee viestinnän peruslinjat organisaation toimintastrategian mu-

kaisesti ja toimii pohjana seuraaville tasoille. Viestinnän strategisella suunnittelulla tue-

taan organisaation strategisia tavoitteita ja sen tehtävänä on asettaa tavoitteita viestin-

nälle pitkällä tähtäimellä. (Åberg 2000, 227.) 

 

3.1.1 Viestintästrategia 

Viestintästrategiassa on kerrottu yhteisön kehystarina, strategiset perusviestit, keskeiset 

arvot sekä millä tavalla niitä käytetään viestinnässä hyväksi. Strategisella tasolla linjataan 

lisäksi yhteisön visuaalinen ohjeistus, joka voi ylettyä käytetyistä fonteista ja väreistä 

aina työasuihin. Strategisella tasolla myös määritellään yhteisön viestinnän periaatteet, 

viestinnän voimavarat sekä vastuut, mutta taktisella tasolla tehdään suunnitelmat niiden 

käytännön toteutumisesta ja käytöstä. (Åberg 2000, 227.)  

 

Suomen Paralympiakomitea on tehnyt viestintästrategian viimeksi vuosille 2008–2011. 

Sen jälkeen se on päättänyt luopua niistä ja tekee pienelle organisaatiolleen sopivan toi-

mintasuunnitelman, minkä mukaisesti viestintä linjataan. Suomen Paralympiakomitea 

on valinnut ydinviestikseen ” Vammaishuippu-urheilu vaatii saman verran panoksia, 

kuin vammattomien urheilu” ja sloganiksi ”Urheilua täydestä sydämestä”. 

 

Suomen Paralympiakomitean viestinnän tavoitteet ovat: 

 Faktatiedon levitys urheilutuloksista sekä muu vammaishuippu- urheilun 

uutisointi mahdollisimman reaaliaikaisesti ja kiinnostavasti  

 Moniarvoisen urheilun esille tulo tasa-arvoisesti muun urheilun kanssa 

 Median ja kansalaisten kiinnostuminen paralympiaurheilusta 

 Uusien urheilijoiden rekrytointi  

 Vähentää ihmisten vammaisiin henkilöihin kohdistuvia ennakkoluuloja 

 Sidosryhmien sitouttaminen 
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3.1.2 Missio, visio ja arvot 

Strategiseen tasoon kuuluu lisäksi yhteisön arvojen sekä mission ja vision määrittely. 

Yhteisön arvot ohjaavat sen toimintaa sisältä päin. Ne kuvastavat yhteisön toimintata-

paa ja sen kulttuuria. Åbergin (2000, 84) mukaan arvot toimivat kahdella tasolla, sisäis-

tetyllä ja virallistetulla tasolla. Tavoitteena on arvokeskustelun kautta löytää yrityksen 

työntekijöitä ja toimintatapaa aidosti kuvaavat arvot, eikä vain hienoja ja virallisia koru-

sanoja. (Åberg 2000, 84–85.) Suomen Paralympiakomitean arvot ovat: Omistautumi-

nen, intohimo, tasa-arvo ja tavoitteellisuus (Sport.fi h). 

 

Missio kuvaa yhteisön keskeistä tehtävää. Se määrittelee yhteisön tien, jolla se saavuttaa 

asettamansa vision. Nämä kaksi tulisi linkittää toisiinsa, jotta toiminta saa olemassa-

olonsa perustan. (Åberg 2000, 78.) Paralympiakomitean missioksi on kiteytetty: 

 

”Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toteuttaa kaikilla toimillaan 

urheilun tasa-arvoa. Edistämme mahdollisuuksia tavoitella kansainvälistä 

huippu-urheilumenestystä paralympialaisissa.” (Sport.fi h.) 

 

Visio on yhteisön tavoitemielikuva tulevaisuuden tilasta, jota se tavoittelee. Vision aset-

tamisen haasteena on sen subjektiivisuus ja useimmiten ohjaavan otteen puute. Hyvää 

ja huonoa visiota voi arvioida vasta pitkän ajan päästä, jolloin voi nähdä onko se toteu-

tunut lähellekään suunniteltua. Visiota tulisi jatkuvasti peilata toimintaan ja arvioida sen 

toteutumista. (Åberg 2000, 77–78.) Paralympiakomitean visioksi on asetettu: 

 

”Vuonna 2018 olemme toimiva osa ja haluttu kumppani suomalaisessa ur-

heilukulttuurissa. Paralympiaurheilun mahdollisuudet on nykyistä laajem-

min tiedostettu ja paralympiaurheilijan ura on tavoiteltu ja arvostettu.” 

(Sport.fi h.) 

 

3.2 Taktinen suunnittelu 

Taktisen tason ohjeet antavat suunnan viestinnän toiminnalle ja ohjeistavat miten käy-

tössä olevat voimavarat sidotaan. Tälle tasolle kuuluvat esimerkiksi erilaiset toimintaoh-
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jeet ja analyysit. Ohjeita laatiessa ja operatiivisella tasolla niitä toteutettaessa tulee muis-

taa, että taktinen ohje ei osaa ennustaa tulevaan ja käyttötarve voi muuttua. (Åberg 

2000, 235.)  

 

3.2.1 Viestintäresurssien kartoitus 

Taktisella tasolla suoritetaan yleensä vuosittain voimavarojen kartoitus. Viestinnän tar-

peita tulisi kartoittaa kokonaisuutena ja katse tulevaan, jotta budjetista voidaan varata 

viestinnälle tarpeeksi varoja. Voimavaroihin luetaan myös henkilöt ja osaaminen. 

(Åberg 2000, 236.)  

 

Resursseilla tarkoitetaan yhteisön käytössä olevia aineellisia ja aineettomia voimavaroja. 

Resurssien kartoittamisen avulla niitä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. 

Useissa yhteisöissä resursseja hyödynnetään huonosti tai ei olenkaan. Erityisesti aineet-

tomat resurssit ovat tärkeässä asemassa ja niitä tulisi tukea läpi organisaatiorakenteiden. 

Esimerkiksi viestintä tulisi resurssina ymmärtää läpi organisaation, jotta sitä voidaan 

hyödyntää tehokkaasti. Resurssianalyysiin kuuluvat ammatillinen osaaminen, tieto, teknologia, 

viestinnän keinot ja foorumit sekä raha. (Juholin 2009, 94–97.)  

 

Suomen Paralympiakomitean viestintäresurssit ovat pienet. Viestinnästä huolehtii vain 

yksi työntekijä. Viestintä- ja yhteyspäällikkö on kuitenkin hyvin kiinnostunut uusista 

toimintatavoista ja viestinnän kehittämisestä. Hän kouluttautuu säännöllisesti muun 

muassa ProComin ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAFin järjestämissä tilaisuuk-

sissa.  

 

Osaaminen on erittäin hyvällä tasolla, ja esimerkiksi sosiaalisen median kanavat ja toi-

mintatavat ovat hänelle tuttuja, minkä takia tässä työssä ei käsitellä sosiaalisen median 

perusosaamista. Ammatillisen osaamisen voimavaraksi Paralympiakomitealle voidaan 

laskea myös pääsihteerin viestinnän koulutustausta, mikä näkyy organisaatiossa kiinnos-

tuksena viestintään ja ymmärryksenä sen tärkeydestä. Budjetti on suureksi osaksi valtiol-

lisen tuen varassa ja viestinnän vastuuhenkilöitä on vain yksi.  
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Vastuussa kaikesta julkisesta ulkoisesta viestinnästä on viestintä- ja yhteyspäällikkö. Hän 

vastaa Suomen Paralympiakomitean lähes kaikesta ulkoisille sidosryhmille suunnitel-

lusta viestinnästä. Kaikki työntekijät vastaavat omalta osaltaan sisäisen viestinnän suju-

vuudesta ja jokaisella on omaan toimenkuvaansa liittyvät viestintävastuut, esimerkiksi 

valmennuspäällikkö kommunikoi lajien valmentajien kanssa ja pääsihteeri päättäjien ja 

hallituksen kanssa. Kaikki sosiaaliseen mediaan, tiedottamiseen, lehtijulkaisuihin ja yh-

teydenpitoon median kanssa liittyvät tehtävät kuuluvat viestintä- ja yhteyspäällikölle.  

 

Teknologisia resursseja Komitealla on kiitettävästi. Viestintä- ja yhteyspäällikön käytössä 

on ajan tasaiset ohjelmistot ja laitteet, muun muassa kuvankäsittelyohjelma, kamera ja 

tablettitietokone etätyötä varten. Viestintä on painottunut verkkoon, jossa näkyvyyttä 

saadaan pienillä rahallisilla resursseilla. Painettuja juttuja kuitenkin tuotetaan esimerkiksi 

yhteistyökumppaneiden julkaisuihin. Nämä resurssit otetaan huomioon kampanjasuun-

nitelmaa ja somestrategiaa laadittaessa, jotta kaikki niissä esitellyt toimenpiteet pysty-

tään toteuttamaan olemassa olevilla resursseilla. 

 

Yhteisön toiminnan kannalta tärkeät yhteistyö- ja kohderyhmät määritellään taktisella 

tasolla. Ryhmien ajankohtaisuus tulee tarkistaa esimerkiksi vuosittain, jotta jatkuvassa 

toiminnassa pysytään ajan tasalla. Operatiivisen suunnittelun puolella tietylle ajanjak-

solle suunnitellaan yhteistyö- ja kohderyhmien kanssa toteutettava yhteydenpito. 

(Åberg 2000, 236–237.) Kohde- ja sidosryhmien yhteydenpito on sisällytetty tässä 

työssä laadittavaan kampanjasuunnitelmaan. 

 

3.2.2 Viestinnän toimintaohjeet 

Myös viestinnän toimintaohjeiden laatiminen kuuluu taktiseen tasoon. Niitä ovat muun 

muassa erilaiset viestinnän pysyvät ohjeet, käytännöt ja säännöt. Näihin kuuluu myös 

esimerkiksi kriisiviestinnän ohjeistus. (Åberg 2000, 237–238.)  

 

Tässä työssä laadittava kampanjasuunnitelma sekä somestrategia kuuluvat viestinnän 

käytäntöjen kuvauksiin ja ne kuuluvat näin ollen taktiseen viestinnän suunnitteluun. 

Kampanjasuunnitelma ja somestrategia suunniteltiin päivitettäviksi mallipohjiksi, minkä 

vuoksi ne lasketaan kuuluvaksi viestinnän pysyviin käytäntöihin ja ohjeistuksiin.  
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3.3 Operatiivinen suunnittelu 

Operatiivinen suunnitelma laaditaan lyhyelle aikavälille ja se ottaa taktisen suunnittelun 

tasolla määritellyt resurssit huomioon. Operatiivinen viestintä sisältää toimenpiteiden ja 

yksittäisten kampanjoiden suunnitelmat, verkkosuunnittelun ja projektiaikataulut. Myös 

esimerkiksi talousarvion ja vuosisuunnitelman toteutuksen suunnittelu kuuluvat tälle ta-

solle. Vuosisuunnitelman avulla perustellaan talousarvion kulut, minkä vuoksi ne laadi-

taan usein samaan aikaan. Yksittäiset viestintähankkeet ja -kampanjat suunnitellaan tak-

tisen ohjeistuksen mukaan operatiivisella tasolla. (Åberg 2000, 242–244.) 

 

Suomen Paralympiakomitea elää kaksivuotisissa sykleissä, joiden aikana sen järjestämät 

tapahtumat ja viestintä käsittelevät pääasiassa tulevia paralympialaisia sekä arvokilpai-

luja, joista urheilijat hakevat suorituksillaan kilpailupaikkoja. Tulee muistaa, että vaikka 

paralympialaiset järjestetään joka toinen vuosi, ne jakautuvat kesä- ja talviparalympialai-

siin. Kesälajit ja talvilajit siis valmistautuvat paralympialaisiin aina neljä vuotta, kun taas 

Suomen Paralympiakomitea hallinnoi kumpienkin valmisteluja.  

 

Paralympiakomitean viestintä on painottunut perinteisesti paralympialaisiin, joita ale-

taan viestimään suurelle yleisölle noin puolta vuotta aiemmin. Ajallisesti paralympia-

viestinnän painotus jakautuu kolmeen eri toimintoon: viestintään ennen paralympialai-

sia, viestintään paralympialaisten aikana ja jälkiviestintään. Suomen Paralympiakomitean 

pääsihteeri Tiina Kivisaari nosti syksyllä 2014 esille tarpeen tuoda paralympialaisia aktii-

visemmin esille jatkossa myös paralympialaisten välillä (Suomen Vammaisurheilu ja -

liikunta VAU ry).  

 

Viestintä- ja yhteyspäällikkö seuraa Suomen Paralympiakomitean viestinnän toimi-

vuutta ja aiheeseen liittyvää uutisointia aktiivisesti päivittäisillä mediaseurannan analyy-

siraporteilla. Myös sosiaalisen median seuraajien ja tykkääjien määrää seurataan ja analy-

soidaan aktiivisesti. (Kummu 25.9.2014.) 
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4 Somestrategian suunnittelu 

Sosiaaliset mediat ovat internetissä toimivia palveluja, joihin käyttäjät tuottavat omaa 

sisältöä ja kommunikoivat muiden käyttäjien kanssa. Sosiaalisen median työvälineitä 

ovat esimerkiksi blogit ja erilaiset verkostoitumismediat, kuten Facebook ja LinkedIn. 

(Juholin 2009, 173.) 

 

Syitä sosiaalisen median käytölle järjestöissä on monia. Osa on mukana luomassa pa-

rempaa sisäistä viestintää ja toiset tehostaakseen kommunikaatiota median kanssa. 

(Seppälä 2014, 14.) Tärkeää on järjestönä ymmärtää, että jokaisessa sosiaalisen median 

kanavassa ei kannata olla mukana, vaan toimintaa tulisi keskittää tarkoituksenmukaisesti 

ja omat resurssinsa huomioon ottaen. (Seppälä 2014, 15–16.)  

 

Ennen suunnittelun aloitusta tulisi asettaa tavoitteet sosiaalisen median käytölle. Useim-

miten järjestöjen tavoitteena on kasvattaa näkyvyyttä, joka voidaan sosiaalisessa medi-

assa konkretisoida pyrkimykseen saada uusia ihmisiä kiinnostumaan ja tulemaan mu-

kaan toimintaan. Järjestön tulisi osata vastata kysymykseen ”Miksi käytämme sosiaalista 

mediaa?”. (Seppälä 2014, 14–16.) Onnistunut viestiminen sosiaalisessa mediassa edel-

lyttää järjestön ymmärrystä siitä, miksi sitä käytetään (Seppälä 2014, 48). 

 

Seppälä (2014, 69) jakaa järjestöjen toiminnan sosiaalisen median kanavissa kolmeen 

osa-alueeseen: järjestön aihepiireihin liittyvän keskustelun seuraaminen, siihen reagointi 

ja sisällön jakaminen omiin tarpeisiin soveltuvissa palveluissa. Hän muistuttaa lisäksi, 

että toiminta tulee aina tehdä kohderyhmien ehdoilla ja omat tavoitteet sekä resurssit 

mielessä pitäen.  

 

Suomen Paralympiakomitea käyttää sosiaalista mediaa tavoittaakseen nuoremmat koh-

deryhmät ja ollakseen ajankohtaisesti lähellä seuraajiaan. Sosiaalisen median kanaviin on 

matala kynnys liittyä seuraajaksi. Somekanavat myös tarjoavat mahdollisuuden saada 

näkyvyyttä erittäin edullisesti. Lisäksi julkaisujen onnistumista ja seuraajien määriä pys-

tytään analysoimaan hyvin pienellä vaivalla. 
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4.1 Suomen Paralympiakomitean somestrategia 

Sosiaalisen median strategiat voivat olla kaikille tarkoitettuja ja toimintaa ohjaavia, yllä-

pitäjille suunniteltuja kanavakohtaisia toimintasuunnitelmia tai henkilöstölle tarkoitet-

tuja ohjeistuksia. Strategian tulisi olla käytännönläheinen ja selkeä ja sen tulisi pitää si-

sällään kaikki sosiaalisen median käyttöön liittyvä tieto. (Seppälä 2014, 18.)  

 

Strategian ja ohjeistuksen lisäksi toimintaa sosiaalisessa mediassa kehitetään saatujen tu-

losten perusteella ja niistä koko ajan oppien. Aukottomien ohjeiden laatiminen on han-

kalaa, sillä sosiaalinen media muuttuu koko ajan ja se vaatii jatkuvaa oppimista ja kehi-

tystyötä. Sosiaalisen median muokkautumiseen vaikuttavat ihmiset ja organisaatio, jotka 

mediaa käyttävät sekä palvelut ja niiden uudistukset. (Seppälä 2014, 20–21.)  

 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena laadittu somestrategia sisältää strategiset linjaukset 

sekä käytännön ohjeistusta. Alkuperäisenä tavoitteena oli kerätä yhteen paikkaan kes-

keiset vinkit sosiaalisen median käytön tehostamiseen. Koska toimeksiantajalla ei ollut 

ennestään somestrategiaa, päädyttiin tekemään strategiset toimintaohjeet sosiaalisen 

median käyttöä varten. Somestrategia on tämän opinnäytetyön liitteenä. 

 

Strategian käyttäjä tulee olemaan lähes ainoastaan toimeksiantajan viestintä-ja yhteys-

päällikkö, minkä vuoksi sen lähtökohdat pystyttiin määrittelemään helposti ja tuotettava 

sisältö räätälöimään käyttäjälleen. Sosiaalisen median tietämyksen lähtökohdat ovat jo 

hyvät, minkä vuoksi oppaassa ei käydä läpi sosiaalisen median kanavien ja niiden käy-

tön perusasioita.  

 

Somestrategia laadittiin 16 dian pituiseksi PowerPoint-esitykseksi. PowerPoint-pohja 

valittiin sen selkeyden ja erilaisten käyttömahdollisuuksien vuoksi. Toimeksiantaja voi 

halutessaan pitää oppaan sähköisenä tai tulostaa sen haluamassaan muodossa. Diojen 

ulkoasuksi valittiin Suomen Paralympiakomitean oma logollinen pohja. 

 

Opas antaa ohjeita sosiaalisen median kanavien käyttöön ja niiden toimivuuden analy-

sointiin. Lisäksi annetaan ohjeita keskustelujen seuraamisesta ja tuotettavan sisällön ta-

voiteltavasta tyylistä. Loppuun on listattu blogeja ja nettisivuja, joiden avulla tietämystä 
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voi pitää yllä, sosiaalisen median muuttuessa koko ajan. Oppaassa käytetyt lähteet on 

merkitty kootusti viimeiselle dialle.  

 

Sosiaalisen median ohjeistus käsittää Suomen Paralympiakomitean tällä hetkellä aktiivi-

sessa käytössä olevat sosiaalisen median kanavat (Facebook, Twitter ja YouTube) sekä 

kampanjasuunnitelman mukaan alkuvuodesta 2015 aktiiviseen käyttöön otettavan In-

stagram-tilin.  

 

4.2 Oikeiden kanavien valinta 

Järjestö voi valita oikeat sosiaalisen median kanavat käyttöön selvittämällä missä sen ta-

voittelemat ihmiset liikkuvat ja keskustelevat sekä missä järjestöstä ja sen edustamista 

aiheista jo puhutaan. Kanavista kannattaa valita käyttöön tärkeimmät, koska useim-

missa järjestöissä henkilö- ja osaamisresurssit ovat vähäisiä. Olemassa olevat resurssit 

tulisi tiedostaa ja keskittyä ainoastaan hyödyllisimpiin palveluihin, jotta kokonaisuus py-

syisi hallittuna. Käytössä olevien sosiaalisen median kanavien määrä ei korvaa laatua. 

(Seppälä 2014, 48–49.) Seuraava kuvio (kuvio 5) esittelee Suomen Paralympiakomitealla 

käytössä olevat sosiaalisen median kanavat, niiden profiilinimet sekä kohderyhmät. 

 

Kuvio 5. Suomen Paralympiakomitean käyttämät sosiaalisen median kanavat ja kohde-

ryhmät. 

 

Suomen Paralympiakomitealla viestintä- ja yhteyspäällikkö vastaa tällä hetkellä kaikkien 

sosiaalisen median kanavien päivittämisestä. Sosiaalisen median kanavista käytössä on 

tällä hetkellä Twitter, YouTube ja Facebook. Instagramia aletaan käyttää tulevaisuudessa 

yhdessä paralympiaurheilijoiden kanssa jakaen kuvia leireiltä ja kilpailuista. Kanavat on 

Instagram

finnparalympic

Suuri yleisö

Urheilijat

Twitter

Finnparalympic

Suuri yleisö

Päättäjät

Yhteistyökumppanit

YouTube

finnishparalympic

Suuri yleisö

Facebook

Paralympiaurheilu

Suuri yleisö

Urheilijat
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tällä hetkellä valittu käytössä olevien resurssien puitteissa, joista aktiivisimmassa käy-

tössä ovat Facebook ja Twitter.  

 

Yhdysvaltalaisesta yliopistomaailmasta alkunsa saanut Facebook on tehokas väline tie-

donjakoon ja ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Järjestöt pyrkivät viesteillä, kuvilla 

ja videoilla herättämään kiinnostusta ja lisäämään vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. 

Facebook soveltuu myös erinomaisesti tapahtumamarkkinointiin. Sisäisesti Facebookia 

voi käyttää myös ryhmien kesken luomalla keskustelu tai oma ryhmäsivu, jossa kaikki 

ryhmään kuuluvat voivat lähettää viestejä tai jakaa sisältöä. (Seppälä 2014, 55.) Vuonna 

2014 Facebookia käytti 95 prosenttia kaikista suomalaisista yhteisöpalveluiden käyttä-

jistä. Facebook on tutkituista palveluista ainoa, joka ei ole kasvattanut käyttäjämääriään 

edellisvuodesta, toisin kuin kaikki muut tutkitut kanavat. (Tilastokeskus.)  

 

Mikroblogiksikin kutsuttu Twitter mahdollistaa lyhyiden, maksimissaan 140 merkin pi-

tuisten viestien lähettämisen seuraajille. Viestit merkitään aihetunnisteilla, eli hashta-

geillä (#), joita hakemalla järjestöjen on helppo seurata ajankohtaisia keskusteluja. Twit-

ter on matalan kynnyksen kanava, jossa kuka tahansa voi lähestyä ketä tahansa. Järjestöt 

voivat näin ollen lähettää julkisen viestin esimerkiksi päättäjille tai Suomen Paralympia-

komitean tapauksessa esimerkiksi suoraan Yle Urheilulle tai Urheilutoimitukseen. Myös 

kriisiviestinnässä Twitter on nopeana ja ajankohtaisena kanavana tehokas. (Seppälä 

2014, 56–57.) Twitteriä vuonna 2014 käytti 20 prosenttia suomalaisista yhteisöpalvelui-

den käyttäjistä, jolloin se oli toisella sijalla heti Facebookin jälkeen (Tilastokeskus).  

 

Instagram on Facebookin omistama ja erityisesti nuorten keskuudessa kasvuun lähtenyt 

palvelu, jossa jaetaan aihetunnistein merkittyjä kuvia. Kuvien lisäksi on mahdollista ja-

kaa lyhyitä, 3–15 sekunnin pituisia videoita. Toisten jakamia kuvia ja sisältöjä voi kom-

mentoida ja niistä voi tykätä. Profiilit voivat Instagramissa olla julkisia tai yksityisiä. Jul-

kisia profiileja voi seurata kuka vain ja kuvia voi asetusten mukaan myös jakaa eteen-

päin. (Seppälä 2014, 63.) Järjestöjen kannattaa seurata edustamiinsa asioihin liittyviä ai-

hetunnisteita ja jakaa eteenpäin hyviä kuvia (Seppälä 2014, 66). Suomen Paralympiako-

mitean tapauksessa kannattaa seurata muiden maiden jo pitkään Instagramissa olleita 

paralympiakomiteoita ja ottaa vinkkejä heidän jakamansa sisällön tyylistä. Neljännelle 
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sijalle Tilastokeskuksen tutkimuksessa nousi Instagram, jota käytti 13 prosenttia kai-

kista suomalaisista yhteisöpalveluiden käyttäjistä (Tilastokeskus). 

 

YouTube voidaan luokitella maailman toiseksi suosituimmaksi hakukoneeksi heti 

Googlen jälkeen. Järjestöjen kannattaa ladata videoitaan Googlen omistamaan YouTu-

been ja nimetä ne osuvasti, jotta ne näkyvät myös Googlen hakukoneessa. (Seppälä 

2014, 67.) 

 

Facebook on Suomen Paralympiakomitean käytössä olevista kanavista eniten seurattu; 

vuoden 2014 marraskuun lopussa sivulla oli hieman yli 8 300 tykkääjää (Facebook 

2014). Twitterissä seuraajia samaan aikaan oli yli 580 ja siellä ollaan viikoittain aktiivisia 

(Twitter). Twitteriä pyritään käyttämään tehokkaasti, esimerkiksi tulevien paralympia-

laisten järjestäjämaiden lanseeraamia hashtagejä käytetään omissa julkaisuissa. YouTu-

bessa Paralympiakomitealla on kanava, jonne oli marraskuun 2014 loppuun mennessä 

ladattu 113 videota ja kanavan oli tilannut 107 käyttäjää. Videoita oli näytetty yhteensä 

yli 47 700 kertaa (YouTube). 

 

4.3 Kiinnostava sisältö avaintekijänä kohti tavoitteita 

Kiinnostava sisältö palvelee aina järjestön tarkoituksia ja siitä on hyötyä sen tavoittele-

mille ihmisille. Sisältöä ei siis tule tehdä vain tekemisen vuoksi. Näkyvyyden nosta-

miseksi järjestön kannattaa julkaista sosiaalisen median kanavillaan sisältöä, mikä kir-

voittaa seuraajat keskustelemaan siitä ja jakamaan sitä eteenpäin omille seuraajilleen. 

Näin julkaisun ja sitä kautta järjestön näkyvyys kasvaa eksponentiaalisesti. Haasteellista 

sisällön tuotannossa tänä päivänä on massasta erottautuminen ja ihmisten reagoinnin 

aikaansaaminen. Se tulisi suunnitella niin kiinnostavaksi, että tavoitetut ihmiset alkavat 

puhumaan siitä ja jakavat sitä omille sidosryhmilleen. Yhteisöjen tulisi arvioida oman 

sosiaalisen median sisältöjensä tehokkuutta ja analysoida minkälaiset sisällöt ovat saa-

neet omat kohderyhmät reagoimaan niihin (Seppälä 2014, 70–71).  

 

Hyvää sisältöä voivat olla esimerkiksi omista medioista jaetut uutiset tai blogitekstit, jär-

jestön aiheita koskevien uutisten jakaminen valtamedioista, tapahtumista ja tapahtu-
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mista saadusta palautteesta tiedottaminen, muille sosiaalisen median kanaville jaetut si-

sällöt sekä kuvat ja ihmisten tarinat. (Seppälä 2014, 73.) Paras sosiaalisen median sisältö 

on salaista, tabuja rikkovaa, älytöntä, suurta ja kantaa ottavaa (Leino 2011, 38–39).  

 

Suomen Paralympiakomitean sisällön tuottaminen on viestintä- ja yhteyspäällikön ide-

oitavissa. Suomen Paralympiakomitean tehokkain ja rikkain sisältö ovat paralympiaur-

heilijoiden tarinat. Kampanjasuunnitelma antaa somestrategian puitteissa toteutettavia 

ideoita viestintää sosiaalisessa mediassa. 

 

4.4 Tehokkuus sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalisen median käyttöä voi järjestöissä tehostaa helpoimmin ottamalla suunnitte-

lussa huomioon omat resurssit sekä olemalla ainoastaan tarpeellisissa yhteisöllisissä ka-

navissa (Seppälä 2014, 48). Kun tavoitteena on korkealaatuinen viestintä sosiaalisessa 

mediassa, siihen tulee panostaa etenkin ajallisesti. Liian monta kanavaa ja liian vähän 

vastuuhenkilöitä ei tue optimaalista resursointia. 

 

Julkaisujen ajastaminen helpottaa viestinnän vastuuhenkilön työtaakkaa ja saavuttaa 

parhaiten seuraajat. Eri kanavien otollisimmista julkaisuajoista on tehty useita tutkimuk-

sia, mutta Seppälä (2014, 74) suosittelee myös oppimaan omasta verkosta milloin seu-

raajat reagoivat julkaisuihin parhaiten. Verkostoista voi myös oppia minkä laatuinen si-

sältö kiinnostaa juuri omia seuraajia, eli mitkä julkaisut ovat saaneet eniten reagointeja 

(Seppälä 2014, 76). 

 

Keskustelujen seuraaminen aihetunnisteiden avulla auttaa järjestöä pääsemään seuraa-

jien keskuuteen. Kun ajankohtaisia keskusteluja löytyy ja niihin reagoidaan oikealla ta-

valla, nostetaan samalla järjestön näkyvyyttä huomattavasti. (Seppälä 2014, 37.)  

 

Sisältöjä voi kehittää analysoimalla julkaisuja ja niiden saavuttamista. Sosiaalisen median 

sisällöntuotannon lisäksi on tärkeää löytää analyysityökalut, joilla voidaan kehittää toi-

mintaa entisestään, ellei palvelu itsessään jo tarjoa työkaluja analysoimiseen. Analyysin 

työstämisen jälkeen tehokkuutta sosiaalisen median käyttöön tuo työkaluista saadun tie-

don käyttäminen omien julkaisujen kehittämiseen. (Seppälä 2014, 76.) 
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Sosiaalinen media tulisi ennen kaikkea saada koko järjestön arkipäivään. Käytössä ole-

vat sosiaalisen median kanavat tulisi selkeästi tuoda esiin esimerkiksi nettisivuille, koko 

henkilökunnan sähköpostiallekirjoituksiin, käyntikortteihin, esitteisiin sekä tilaisuuksiin 

ja tapahtumiin. Myös mahdolliseen sähköiseen uutiskirjeeseen yhteisölliset kanavat olisi 

hyvä merkitä. (Seppälä 2014, 91–94.) Kaiken toiminnan jalkauttaminen sosiaaliseen me-

diaan ei syrjäytä vanhoja keinoja tavoittaa ihmisiä, vaan monipuolistaa mahdollisuudet 

tavoittaa heidät. Kun uudet ja vanhat kanavat yhdistetään yhtenäiseksi kokonaisuu-

deksi, saadaan viestinnästä tehokasta ja tavoitteellista. (Seppälä 2014, 95.) 
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5 Kampanjasuunnittelu 

Åberg (2000, 196) kirjoittaa, että viestintäkampanja on ajallisesti ja budjetillisesti rajattu. 

Kampanjaa suunniteltaessa tulee määritellä sanoman aihe, tavoiteltu vaikutus, kohde-

ryhmät ja kanavat. Ne ovat kampanjan puitetekijöitä, jotka määrittelevät kampanjan ka-

navat ja sisällön. (Åberg 2000, 197.) Kuvio 6 esittelee kampanjan suunnitteluprosessin 

vaiheet. 

 

 

Kuvio 6. Viestintäkampanjan suunnittelumalli (Åberg 2000, 196.) 

 

Tässä työssä laadittavan viestintäkampanjan runko luo pohjan seuraaville kampanjoille, 

minkä vuoksi sitä voidaan pitää taktisen suunnittelun tason mallina tai ohjeistuksena.  

 

5.1 Sanoman aihe ja tavoiteltu vaikutus 

Sanoman aihe kertoo sen, mitä kampanjassa halutaan kertoa. Kampanjan onnistumisen 

arviointia varten on myös määriteltävä, mitkä ovat tavoitellut vaikutukset kohderyh-

mien mielipiteissä ja asenteissa. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että vastaanottajien 

asenteisiin pysyvän vaikutuksen tekeminen on hyvin vaikeaa. (Åberg 2000, 197.) 

 

Kampanjasuunnitelman sanoman aiheena toimii Suomen Paralympiakomitean ydin-

viesti: ”Vammaishuippu-urheilu vaatii saman verran panoksia, kuin vammattomien ur-

heilu”. Sitä pyritään viestimään erilaisin keinoin kohderyhmille.  

 

Sanoman aihe Tavoiteltu vaikutus
Kohderyhmät & 

Kanavat & 
Sanoman muoto

Kampanjasuunnitelma Kampanjointi Saavutettu vaikutus
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Kampanjan aikana helposti seurattava vaikutus ovat sosiaalisen median seuraajien mää-

rät. Tavoitteeksi vuoden 2016 loppuun mennessä asetetaan seuraajamäärien nousemi-

nen 30 prosentilla. Tavoite on saavutettavissa, kun määriä vertaa Sotšin paralympialais-

ten valmisteluissa saavutettuihin seuraajamäärien nousuihin.  

 

5.2 Kohderyhmät 

Juholin (2009, 261) havainnollistaa digitaalisen viestinnän kohderyhmien oikeanlaisen 

tavoittamisen kahden pyramidin malliin (kuvio 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Juholinin kohdistamisen kolmiot. (Juholin 2009, 261) 

 

Laajat kohderyhmät tavoittavan viestinnän on oltava enemmän, kuin tiedote. Tarvitaan 

tarinoita ja kerrontaa, jotta tavoitettaisiin suureen yleisöön lukeutuvat alakohderyhmät. 

Lähempiin sidosryhmiin kohdistuva viestintä taas käsittelee enemmän kyseiselle raja-

tulle ryhmälle saatavaa informaatiota. Tärkeää tälle ryhmälle ei ole niinkään viestinnän 

hienoudet, vaan viestin nopea vastaanottaminen. Useimmiten ryhmä koostuu sisäisistä 

sidosryhmistä, jolloin yhteiskäytössä olevien viestintävälineiden tulisi olla helposti käy-

tettäviä ja implementoituja. Asiantuntija taas toivoo nopeaa detaljitietoa, koska tarvitsee 

faktatietoatietoa. Tätä ryhmää varten tulisi pitää huoli siitä, että dokumentit on merkitty 

selkeästi ja ne on helppo löytää tietokannoista. (Juholin 2009, 262–263.) 
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Suomen Paralympiakomitean kohderyhmät on esitelty seuraavassa kuviossa (kuvio 8). 

Ne koostuvat suuresta yleisöstä, päättäjistä, yhteistyökumppaneista, urheilijoista ja val-

mentajista sekä mediasta ja urheilutoimittajista.  

 

 

Kuvio 8. Suomen Paralympiakomitean tärkeimmät sidosryhmät 

 

Suomen Paralympiakomitean sidosryhmät koostuvat suureksi osaksi ulkoisista ryh-

mistä, mutta esimerkiksi urheilijat ja valmentajat sekä jäsenjärjestöt voidaan laskea se-

kundäärisiksi sisäisiksi sidosryhmiksi (merkitty punaisella). Heidän tarpeensa kommuni-

koida Suomen Paralympiakomitean kanssa on suurempi, kuin muiden sidosryhmien. 

Viestinnän tavoitteet urheilijoiden ja valmentajien suhteen myöskin eroavat muista. 

Suurelle yleisölle, päättäjille, yhteistyökumppaneille ja medialle pyritään viestimään pa-

ralympiaurheilun tärkeydestä ja hienoudesta. Urheilijoita sen sijaan pyritään sitoutta-

maan toimintaan positiivisesti, rakentamalla hyvää me-henkeä.  
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Suuri yleisö koostuu perheistä, penkkiurheilijoista, mahdollisista tulevista vammaisurhei-

lijoista sekä koululaisista, joille tarjotaan mahdollisuutta tutustua paralympialaisiin kou-

lukiertueiden kautta. Tämän kohderyhmän tavoittaminen on erittäin tärkeää, koska 

Suomen Paralympiakomitean tavoite on saada suuri yleisö ymmärtämään mistä para-

lympiaurheilussa on kyse. Lisäksi uusien vammaisurheilijoiden rekrytointi takaa suoma-

laisedustuksen paralympialaisissa myös tulevaisuudessa. (Suomen Paralympiakomitea 

2008–2011.) 

 

Päättäjiä pyritään sitouttamaan vammaishuippu-urheiluun oman kokemuksen kautta. 

Vaikuttaminen on tärkeää erityisesti rahallisen tuen vuoksi, mutta myös asenteiden 

muokkauksen takia. Päättäjiin luetaan opetusministeriö, kulttuuri- ja urheilu-ministeri, 

pääministeri, puhemies, eduskunta sekä kunnanvaltuustot. Myös Suomen Paralympia-

komitean hallitusta on sitoutettava työhön pitkin hallituskautta. Olennaista on, että hal-

litus ja erityisesti puheenjohtaja ovat tietoisia siitä, mitä komitea tekee ja mitä vammais-

huippu-urheilun kentällä tapahtuu. Positiivinen asia on, että hallituksella on tällä het-

kellä aktiivinen vammaishuippu-urheilijajäsen Leo-Pekka Tähti. Tieto kulkee sähköpos-

tiviesteillä ja hallituksen kokouksissa. Hallituskausi on 4/2 vuotta. (Suomen Paralym-

piakomitea 2008–2011.) 

 

Näkyvyyden takaamiseksi mediaan ja erityisesti urheilutoimittajiin on rakennettava ak-

tiivinen ja tiivis suhde. Tärkeimmät viestintämuodot ovat lehdistötiedotteet, tiedotusti-

laisuudet ja kahdenkeskiset tapaamiset. Tärkeimmät mediat ovat YLE Urheilu, STT ja 

Helsingin Sanomat. (Suomen Paralympiakomitea 2008–2011.) 

 

Seuraava taulukko (taulukko 1) esittelee Åbergin tieto-asenne-matriisin mukaisesti koh-

deryhmien suhtautumista ja tietoja Suomen Paralympiakomitean ajamista asioista. Mat-

riisi on täytetty kirjoittajan työharjoittelussa opituilla sekä havainnoiden ja keskustellen 

saaduilla tiedoilla.  
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Taulukko 1. Tieto-asenne-matriisi kohderyhmistä havaintojen perusteella. (Åberg 2000, 

119.) 
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 Penkkiurheilijat 1 
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jat 

 

 

 Urheilijat 
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 Yhteistyökumppanit 

 Lajiliitot 2 

 Vammaisurheilujärjestöt 

 

 

Asennoituu 

kielteisesti 

 

 

 Lajiliitot 1 

 Urheilutoimittajat 

 

 

 Penkkiurheilijat 2 

 Media 

 

Useat kohderyhmät asennoituvat paralympiaurheilua ja paralympiaurheilijoita kohtaan 

positiivisesti. Muun muassa koululaiset, päättäjät, yhteistyökumppanit ja tulevat vam-

maisurheilijat lukeutuvat tähän. Koululaiset ja päättäjät harvoin kuitenkaan tietävät asi-

asta paljon, ja he ovat positiivisesti yllättyneitä, kun pääsevät kokeilemaan lajeja tai pää-

sevät lähelle paralympiaurheilua. Tulevat vammaisurheilijat eivät tiedä omista mahdolli-

suuksistaan, mikä johtuu osittain esikuvien puutteesta.  

 

Penkkiurheilijat jakautuvat kahteen ryhmään; toiset tietävät paralympiaurheilusta vähän, 

mutta asennoituvat myönteisesti. Toiset taas tietävät paralympiaurheilusta paljon ja 

suhtautuvat välinpitämättömästi tai negatiivisesti, eivätkä arvosta sitä. Myös media on 

koettu kylmäksi ja tuntuu, että se tietää paralympialaisista, mutta ei näe sen kiinnosta-

vuutta ja näin asennoituu siihen kielteisesti. Urheilutoimittajat tuntuvat tietävän para-
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lympiaurheilusta hyvin vähän, eivätkä pidä sitä kiinnostavana. Muutamat urheilutoimit-

tajat, kuten Riikka Smolander ja Jouko Vuolle ovat perehtyneet paralympiaurheiluun ja 

ovat sitä kautta päässeet selostamaan ja tekemään juttuja paikan päälle.  

 

Lajiliitot jakautuvat myös kahteen eri tyyppiin. Osa tietää lajiansa harrastavista vam-

maisurheilijoista ja on heistä selkeästi ylpeitä. Muun muassa ampumaurheiluliitto viestii 

kiitettävästi vammaisurheilija Minna Leinosen kilpailutuloksia. Toiset liitot taas eivät ole 

niinkään kiinnostuneita tai eivät näe vammaisurheilusta viestimistä tärkeänä. Suomen 

vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry on aloittanut lajiliittojen kanssa yhteistyön paran-

taakseen niiden tietämystä vammaisurheilusta.  

 

Urheilijat ja valmentajat tietävät paljon ja suhtautuvat myönteisesti Paralympiakomite-

aan. Yhteistyökumppanit on luettu samaan kategoriaan, joskin voidaan uskoa, että yh-

teistyösopimuksen solminut taho (useimmiten johtoporras) tuntee Paralympiakomitean 

hyvin, mutta epäillä voidaan, onko yhteistyötä ja tietoa kommunikoitu koko organisaa-

tiolle. Vammaisurheilujärjestöt tuntevat Komitean hyvin ja asennoituvat myönteisesti 

paralympiaurheiluun.  

 

Kaikki kohderyhmät on pyritty ottamaan huomioon kampanjasuunnitelmassa. Viestin-

tätoimenpiteet eivät kuitenkaan jakaudu tasapuolisesti jokaisen kohderyhmän kesken, 

vaan painopiste on selkeästi suuren yleisön tavoittamisessa. Urheilijoiden sitouttaminen 

toimintaan sekä näkyvyyden lisääminen mediassa ovat toinen tärkeä osa-alue. Kaikki 

kohderyhmät on pyritty ottamaan huomioon niiden tarvitsemalla tavalla. 

 

5.3 Kanavat ja keinot 

Kohderyhmien määrittelyn avulla saadaan tietoon tärkeimmät viestintäkanavat, joiden 

kautta kohderyhmät parhaiten saavutetaan. Kanavia valittaessa tulee pitää mielessä, että 

niiden on palveltava sanomaa ja saavutettava kohderyhmät. (Åberg 2000, 197.) 

 

Yhteisöillä on perustarve monenlaiseen vuoropuheluun eri tahojen kanssa. Yhteyden-

pito moniin eri sidosryhmiin kuuluu toimenkuviin automaattisesti. Keinoja voi olla 
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suoria tai välillisiä. Suoriin keinoihin lukeutuvat esimerkiksi henkilökohtaiset tapaami-

set, paneelit ja tapahtumat. Välilliset keinot muodostuvat muun muassa verkkoviestin-

nästä, kuten nettisivuista ja sähköpostista sekä säännöllisistä julkaisuista, mainonnasta ja 

mediamarkkinoinnista. (Juholin 2009, 206–207.) 

 

Viestinnässä käytettävien välineiden kirjo on laaja ja tällä hetkellä tietotekniikkaan pai-

nottuva. Sähköinen ja kirjallinen viestintä kulkevat suuntauksesta huolimatta käsi kä-

dessä. (Juholin 2009, 96.) Juholin käyttää kanava-sanan sijasta mieluummin foorumi-

käsitettä, joka kuvaa paremmin dialogin tapahtumista, koska kanava on hyvin yksisuun-

tainen käsite (Juholin 2009, 172). 

 

Kampanjan viestintäkanaviksi valittiin Komitean jo käytössä olevat kanavat, koska ne 

palvelevat Suomen Paralympiakomiteaa ja sen kohderyhmiä. Sosiaalisen median kana-

vat painottuvat kampanjaviestinnässä, koska niissä saa hyvää näkyvyyttä alhaisella ra-

hankäytöllä. Sosiaalisen median profiilien nimet on valittu yleisiksi (kuten Finnparalym-

pic ja Paralympiaurheilu), jotta niitä voi käyttää useiden kampanjoiden aikana. Kampan-

jaa varten ei ole suunnitteilla erillistä kampanjasivustoa, vaan kaikki tieto pyritään tar-

joamaan ja välittämään omien jo käytössä olevien kanavien kautta. 

 

Ensisijaiset viestintäkanavat Suomen Paralympiakomitealla ovat sähköposti, puhelin ja 

nettisivut. Kaikki henkilökohtainen yhteydenpito hoidetaan kasvotusten, puhelimitse 

tai sähköpostilla. Nettisivut toimivat osoitteessa sport.fi, mutta myös vanhoilta sivuilta 

osoitteesta www.paralympia.fi kävijät ohjautuvat automaattisesti uusille sivuille. Sport.fi 

on keskitetty sivusto suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle. Sivuilla toimivat Paralympia-

komitean lisäksi Olympiakomitea, Valo sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 

KIHU (Sport.fi e). Seuraava kuvio (kuvio 9) havainnollistaa Suomen Paralympiakomi-

tean käytössä olevat viestintäkanavat sekä niiden kautta tavoitettavat kohderyhmät. 
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Kuvio 9. Suomen Paralympiakomitean viestintäkanavat ja kohderyhmät.  

 

Suomen Paralympiakomitea on nettisivujen lisäksi edustettuna eri sosiaalisen median 

kanavissa. Komitealla on Facebook-sivut, Twitter-tili ja YouTube-kanava. Näiden li-

säksi on perustettu Instagram-tili, jota ei vielä käytetä aktiivisesti. Instagram-tilin käyttö-

oikeudet on suunniteltu lähitulevaisuudessa antaa urheilijoiden käyttöön, jotta he voisi-

vat itse julkaista seuraajia kiinnostavaa materiaalia kanavassa. 

 

Media tarjoaa yrityksille monenlaisia keinoja tavoittaa asiakkaansa ja vaikuttaa heidän 

käyttäytymiseensä. Perinteisesti eri mediatyypit on jaoteltu ostettuun, omistettuun ja an-

saittuun mediaan. Roolit ja painotukset ovat kuitenkin muuttumassa yhteisöllisen me-

dian kasvattaessa suosiotaan, jolloin ostetun median osuus pienenee ja ansaitun median 

osuus kasvaa. (Soininen, Wasenius & Leponiemi 2010, 100–102.)  
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Kuvio 10. Suomen paralympiakomitean omistettu, ostettu ja ansaittu media (mukaillen 

Soininen, Wasenius & Leponiemi 2010, 100–102.) 

 

Suomen Paralympiakomitean viestinnän keinot sijoittuvat suureksi osaksi edellisessä 

kuviossa (kuvio 10) havainnollistettuun omistetun median kenttään. Siihen lukeutuvat 

muun muassa yhteisön omat nettisivut, blogit ja sosiaalisen median profiilit. Ansaitun 

median muodostavat muiden tahojen yhteisöstä kirjoittamat jutut ja sosiaalisessa medi-

assa leviävät omat viestit. Ostettu media on nimensä veroisesti ostetut (maksetut) pal-

velut, kuten hakutulokset ja näkyvyys, sponsorointi ja mainokset. (Soininen, Wasenius 

& Leponiemi 2010, 101.). 

 

Järjestön viestinnän ja markkinoinnin ytimen muodostavat kuitenkin useimmiten toimi-

vat nettisivut, joiden informaation vahvistamista varten käytetään muita sähköisiä kana-

via. Muiden kanavien kautta käyttäjiä ohjataan oikean tiedon pariin tai tuodaan se heille 

lähemmäksi. Järjestön ollessa läsnä useassa paikassa verkossa, voivat ihmiset ihanneta-

pauksessa osallistua järjestön toimintaan ja keskusteluihin avoimesti usean kanavan 

kautta. (Seppälä 2011, 12.)  

  

Sosiaalisessa mediassa ei olla vain sen takia, että kaikki muutkin ovat. Sosiaalisen median 

kanavat tulee ottaa käyttöön vain, jos niille on käyttöä ja yhteisöllä resursseja päivittää 

sisältöä niihin. Jakamismahdollisuus ja eri kanavien linkittäminen toisiinsa tuovat tehok-

kuutta ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa (Seppälä 2011, 15–16), esimerkiksi kun tie-

dote linkitetään Twitteriin tai sosiaalisen median kanavan syöte upotetaan nettisivuille. 
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Erityisesti niukoilla resursseilla toimeen tuleville järjestöille sosiaalisen median kanavat 

antavat mainion mahdollisuuden toteuttaa viestintäänsä ilmaisia palveluita käyttäen 

(Seppälä 2011, 7). ”Sosiaalinen media järjestöille ei ole Facebook, Twitter tai YouTube, 

vaan niitä käyttävät ihmiset” Seppälä (2014, 12) kiteyttää. Siltikin järjestön oma aktiivi-

suus on kaikkein tärkeintä sosiaalisessa mediassa (Seppälä 2014, 68).  

 

Viestinnän keinoina voidaan myös pitää tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia. Tapahtumia 

järjestetään poikkeuksellisen tärkeiden asioiden ympärille, jotta viesti saadaan levitettyä 

tehokkaammin kuin tavanomaisella tiedotteella. (Juholin 2009, 223.) Seuraava kuvio ha-

vainnollistaa, millä keinoin Suomen Paralympiakomitea pyrkii tuomaan ydinviestejään 

esiin.  

 

Suomen Paralympiakomitean tapauksessa tapahtumia eri sidosryhmien kanssa on vuo-

sittain monia; urheilijoille järjestetään paralympialaisiin valmistavia leirejä, suurelle ylei-

sölle urheilullinen tapahtuma hieman ennen paralympialaisia, samoin toimittajia tullaan 

perehdyttämään paralympialajeihin ja niiden termistöön. Myös muiden sidosryhmien, 

kuten urheilugaalan tai Olympiakomitean järjestämien tapahtumien kautta pyritään pää-

semään moniin eri paikkoihin, joissa tavoitteena on tuoda paralympialajeja erityisesti 

suuren yleisön tietoisuuteen.  

 

5.4 Kampanjasuunnitelma 

Kampanjan sanoman muoto päätetään, kun kanavat ja kohderyhmät on määritelty. 

Muoto näyttelee suurta osaa sanoman ymmärtämisessä ja sisäistämisessä. Kampanjan 

ajalliset puitteet ja käytettävissä olevat resurssit määrittelevät hyvin pitkälti kampanjan 

puitteet. (Åberg 2000, 197.) 

 

Kampanjasuunnitelman laatiminen oli opinnäytetyön perimmäinen tarkoitus. Prosessin 

alkaessa suunnitelman muoto päätettiin Excel-pohjaiseksi. Se kuitenkin sai lopullisen 

muotonsa vasta työn viime metreillä, kun se muutettiin entistä havainnollistavammaksi 

aikatauluksi. Suunnitelman laatimiseen käytettiin teoriapohjan lisäksi opinnäytetyön kir-

joittajan työharjoittelun kautta saatua käytännön kokemusta niin Sotšin talviparalympia-

laisten aikaisesta viestinnästä kuin myös Suomen Paralympiakomitean toimintatavoista 
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ja organisaation dynamiikasta. Viestintäkampanjan suunnitelma on tämän opinnäyte-

työn liitteenä. 

 

Suunnitelman tavoitteena oli saada mahdollisimman käyttökelpoinen ja uusin ideoin 

varustettu kampanjasuunnitelma toimeksiantajan käyttöön. Käyttökelpoisuus haluttiin 

tuoda suunnitelmaan esille muun muassa aikataulutuksessa ja sisällöissä. Aikataulu py-

rittiin laatimaan sopivaksi, jotta kaikki toimenpiteet ehditään vähillä resursseilla tehdä. 

Liian tiukka aikataulu vaatisi toimeksiantajalta toimenpiteiden priorisointia ja mahdol-

lista hylkäämistä toteutukseen vaadittavan ajan puuttuessa. Myös toimenpiteet pyrittiin 

suunnittelemaan olemassa olevin resurssein toteutuskelpoisiksi. Uusia ideoita pyrittiin 

suunnittelussa tuomaan esiin erityisesti sosiaalisen median kehittämisen ja erilaisten yh-

teistyöideoiden kautta. 

 

Kampanjasuunnitelman rungon loivat jo tiedossa olevat tapahtumat, kuten urheilijoi-

den leirit, olympia- ja paralympiapäivä sekä erilaiset messut ja tapahtumat. Sen lisäksi 

päätettiin toimintatavat toistuvien tapahtumien, kuten suomalaisen urheilijan paralym-

piamaapaikan saannin ja kansainvälisten arvokilpailujen tulosten viestimistä varten. 

Myös toimintaohjeet etapeille, kuten 500 päivää ja 100 päivää paralympialaisiin, sekä 

paralympiaurheilijan syntymäpäivät, kirjattiin suunnitelmaan.  

 

Kampanjasuunnitelma ajoittuu tammikuusta 2015 aina loppuvuoteen 2016. Suunni-

telma rakentuu usealle Excel-välilehdelle, joista ensimmäiselle on tiivistetty viestinnän 

aiheet ja niiden ajankohdat. Aiheiden ajankohdat on merkitty sinisin palkein kuukausit-

tain etenevään aikatauluun. Aikataulua käytettäessä senhetkinen kuukausi ilmestyy pu-

naisella (käytetty ehdollista muotoilua). Seuraaville välilehdille on merkitty viestintätoi-

menpiteet aiheittain. Välilehtien otsikot lyhennettiin, jotta kaikki välilehdet näkyisivät 

käyttäjälle samanaikaisesti. Jokaisen tapahtuman kohdalle on merkitty tavoitteet, toi-

menpiteet ja sisällöt, seurannan mittarit, kohderyhmät sekä vastuuhenkilö. Budjetin 

merkitseminen on jätetty toimeksiantajalle. 
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Jotta taulukon seuraaminen olisi mahdollisimman käyttäjäystävällistä, kiinnitettiin sen 

ylin rivi paikoilleen, niin että sarakkeiden selite näkyy kun taulukkoa vieritetään alas-

päin. Kampanjasuunnitelman kieli on mukautettu sopimaan Paralympiakomiteassa käy-

tettävien käsitteiden kanssa yhteensopivaksi. 

 

Erilaiset tapahtumat ennen Rio de Janeiron paralympialaisia määrittelivät kampanja-

suunnitelman painopistealueet. Seuraavan kahden vuoden aikana suurin painopiste on 

syyskuussa 2016 järjestettävät paralympialaiset, jolloin kaikki resurssit on kohdistettu 

kilpailuviestintään. Sitä ennen erityisesti suomalaisten urheilijoiden saamat kilpailupai-

kat (maapaikka) vaativat viestinnällistä huomiota. Tärkeää on myös jälkiviestintä, jolla 

pidetään kilpailuissa aikaan saatua humua yllä ja summataan kilpailujen tapahtumia ja 

parhaita paloja. 

 

Tapahtumat ja toteutettavat asiat määrittävät hyvin pitkälle viestien muodot eri kohde-

ryhmille. Kesälajien urheilijoita ja valmentajia pyritään sitouttamaan toimintaan eri ta-

voin: integroimalla mukaan viestintään, leirittämällä omana joukkueena sekä olympia-

joukkueen kanssa yhdessä sekä ottamalla urheilijoita mukaan yleisötapahtumiin. Kes-

keinen tavoite suuren yleisön tavoittamisessa on tuoda paralympialajit heille tutuksi 

kiinnostavalla tavalla, esimerkiksi kokeilumahdollisuuksien tai videoiden kautta. Myös 

urheilijoiden tarinoita pyritään käyttämään viestinässä mahdollisuuksien mukaan hy-

väksi, jotta suuri yleisö saa kosketuspintaa urheilijoihin. Yhteistyökumppaneille kohdis-

tuva viestintä on hyvin pitkälti yhdistelmä urheilijoiden ja suuren yleisön kanssa tehtä-

västä viestinnästä. Heidät saatetaan esimerkiksi ottaa mukaan tapahtumiin tai järjestää 

urheilijavieraita yrityksen omiin tapahtumiin. Mediaa pyritään etenkin paralympialaisten 

alla tutustuttamaan toimintaan tapahtumissa, joissa heille esitellään paralympiaurheilula-

jeja ja niiden erityispiirteitä. Lajien sanasto, vammaisurheilun sanojen oikeaoppinen 

käyttö ja rohkeus tehdä juttuja aiheesta tulevat olemaan keskeisiä sisältöjä. Pääsihteeri 

on vastuussa viestinnästä päättäjiin, mutta epäsuorasti median, erityisesti tv-kanavien, ja 

suuren yleisön kiinnostus vaikuttavat tähän sidosryhmään ja sen päätöksiin.  
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5.5 Saavutettu vaikutus 

Juholin (2006, 105) kirjoittaa, että kampanjoinnin tulos on tietojen ja asenteiden ero en-

nen kampanjointia ja kampanjoinnin jälkeen. Vaikutuksia asenteisiin ja tietoihin on hel-

poin mitata mielipidetutkimuksilla. Kampanjan aikana voidaan kuitenkin käyttää erilai-

sia mittareita. Ne ovat työkaluja, joilla arvioidaan viestinnän onnistumista ja havaita ke-

hittämistä vaativia osa-alueita. Ne voivat olla kyselytutkimuksia, joilla pyritään mittaa-

maan esimerkiksi vastaajien arvoja tai asenteita. (Juholin 2009, 105.) Mittarit ja arvioin-

tikriteerit Suomen Paralympiakomitealla nojautuvat pääosin uusien seuraajien ja tykkää-

jien seuraamiseen.  

 

Tavoitelluksi vaikutukseksi asetettiin sosiaalisen median seuraajamäärien nousu 30 pro-

sentilla. Facebookin seuraajissa määrä tarkoittaisi nousua tämänhetkisestä 8300 seuraa-

jasta 10 790 seuraajaan. Twitterissä nousun tulisi olla nykyisistä 580 seuraajasta 764 seu-

raajaan. Vaikutusta voidaan seurata jatkuvasti, joten myös toimenpiteillä voidaan vauh-

dittaa seuraajamäärien kasvua.  
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6 Opinnäytetyöprojekti 

Opinnäytetyöprojekti kesti yhteensä noin seitsemän kuukautta. Työhön pystyttiin pa-

neutumaan vaihtelevasti työn ohella tai täysipäiväisesti, mutta prosessin kestoon vai-

kutti oleellisesti aiheen tietoperustan muokkautuminen useaan otteeseen matkan var-

rella. Taulukko 2 havainnollistaa prosessin suunnitelman ja toteutuneen aikataulun suh-

teen. 

 

Taulukko 2. Opinnäytetyöprosessin eteneminen 

 Suunniteltu  Toteutunut 

Kevät 2014 

  

Työharjoittelussa aiheen kypsymi-

nen ja ideointi yhdessä viestintä- 

ja yhteyspäällikön kanssa 

Työharjoittelussa aiheen kypsyminen 

ja ideointi yhdessä viestintä- ja yh-

teyspäällikön kanssa 

Toukokuu 2014 Aiheanalyysi ja aiheen hyväksytty 

aloittaminen 

Aiheanalyysi ja aiheen hyväksytty 

aloittaminen 

Kesäkuu 2014 Aiheen tutkiminen (aiemmat vies-

tintäsuunnitelmat, muut aiheeseen 

liittyvät opinnäytteet ja lähdekir-

jallisuus) 

Aiheen tutkiminen (aiemmat viestin-

täsuunnitelmat, muut aiheeseen liit-

tyvät opinnäytteet ja lähdekirjalli-

suus) 

Heinäkuu 2014 Lähdekirjallisuuden tutkiminen, 

ideoiden keruu, mm. benchmar-

kaamalla muiden maiden NPC, 

muita yhdistyksiä/järjestöjä, työn 

taustan ja tavoitteiden auki kirjoit-

taminen. Teoriaosuuden kirjoitta-

minen ja osioittainen soveltami-

nen produktiin. 

Lähdekirjallisuuden tutkiminen, ide-

oiden keruu, mm. benchmarkaamalla 

muiden maiden NPC, muita yhdis-

tyksiä/järjestöjä, työn taustan ja ta-

voitteiden auki kirjoittaminen. 

Elokuu 2014 Työn viimeistely ja palauttaminen 

viikolla 36 

Teoriaosuuden kirjoittaminen ja osi-

oittainen soveltaminen produktiin. 

Syyskuu 2014 

 

 Teoriaosuuden muokkautuminen ja 

selkeyttäminen, teorian muuttami-

nen, tuotoksen jakaminen kahteen 
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Lokakuu 2014  Tuotosten ja työversion täsmäämi-

nen, tuotosten viimeistely 

Marraskuu 2014  Viimeiset muokkaukset, tuotosten 

palautus ja työversion viimeistely 

 
Opinnäytetyöprojekti alkoi hahmottua keväällä 2014 syventävän työharjoittelun aikana 

Suomen Paralympiakomitealla. Kevään aikana työn aihe kypsyi ja toimeksiantajan 

kanssa päädyttiin yhteisymmärrykseen tuotoksesta. Työharjoittelun päätyttyä aihetta 

alettiin työstämään aiheanalyysin ja opinnäytetyöohjaajan tapaamisen muodossa touko-

kuussa 2014. Kesä- ja heinäkuussa 2015 aihetta tutkittiin tarkemmin ja lähdekirjallisuu-

teen perehdyttiin. Ideoita kerättiin heinäkuussa vertailemalla muutamien muiden mai-

den kansallisia paralympiakomiteoita sekä muutamia muita suuria järjestöjä. Tuolloin 

myös aloitettiin varsinainen kirjoitusprosessi, joka huipentui elokuussa. Tietoperustaa 

vaihdettiin useaan otteeseen, kunnes päädyttiin kampanjasuunnitelmaan. Ajatukset oi-

kean suunnan suhteen selkiintyivät vihdoin syyskuun lopulla ja tuotos päätettiin jakaa 

kahteen osaan, kampanjasuunnitelmaan ja somestrategiaan. Työ valmistui marraskuun 

lopulla 2014.  

 
Prosessin tavoitteena oli alun perin saada työ tehtyä napakalla aikataululla. Tavoitteena 

oli lisäksi tuottaa toimeksiantajalle toimiva ja käytännöllinen työkalu tuotoksena ja saa-

vuttaa toimeksiantajan työlle asettamat tavoitteet. Kuten edellä mainittiin, prosessin 

edetessä tuotos jaettiin kahdeksi erilliseksi, mikä tuotti toimeksiantajalle lisäarvoa.  

 

Prosessin aikataulu venyi yllättävän paljon teoriaosuuden vaihtumisen ja tekijän osa-ai-

kaisen työssäkäynnin vuoksi. Työkutsuja tuli kesällä enemmän, kuin oli arvioitu, mikä 

saattoi tarkoittaa viikon taukoa opinnäytetyöhön perehtymisessä. Toisaalta toimeksian-

taja ei asettanut minkäänlaista ajallista toivetta työn valmistumiselle, mikä näin jälkikä-

teen nähtynä olisi aikataulun kasassa pysymisen kannalta ollut järkevää. 

 

Prosessin läpivienti ei edennyt ihanteellisella tavalla, koska tuotoksesta oli tekijällä sekä 

toimeksiantajalla jo hyvin selkeä visio. Ongelmaksi koitui oikean tietoperustan löytymi-

nen visiolle, jotta sen laatiminen sujuisi olemassa olevan teorian mukaisesti. Tuotos val-

mistui tietoperustan vaihtuessa matkan varrella useaan kertaan, mikä ei ole ihanteellinen 
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toteutustapa. Lopputulos kuitenkin onnistui toimeksiantajan toivomalla tavalla, joten 

opinnäytetyöprosessin voidaan nähdä olleen onnistunut oppimisprosessi.  

 

Toimeksiantajan voidaan katsoa olleen tyytyväinen tuotoksiin. Prosessin aikana lähete-

tyt raakaversiot tuotoksista saivat positiivista palautetta. Lisäksi toimeksiantaja on lu-

vannut tuotokset Viron Paralympiakomitealle malliksi toiminnan kehittämistä varten.  

 

6.1 Haasteet 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, prosessin suurin haaste oli alun perin oikean 

tietoperustan löytyminen tuotoksen vision tueksi. Toiseksi haasteeksi voidaan mainita 

opinnäytetyön rajauksessa pysyminen. Kampanjasuunnitelman toimenpiteiden rajaus 

keskittymään ainoastaan ulkoisten sidosryhmien kanssa viestimiseen oli ajoittain haas-

teellista. Toisaalta tiedot toimeksiantajan organisaation rakenteista ja dynamiikasta kui-

tenkin auttoivat esimerkiksi määrittelemään minkä kokoiset projektit ovat sopivia jär-

jestettäviksi olemassa olevien resurssien puitteissa. 

 

6.2 Oma kehittyminen 

Prosessissa opin paljon viestinnän suunnittelun tasoista ja miten suunnittelu eroaa eri-

kokoisissa organisaatioissa. Teoriaa jouduttiin soveltamaan sitä järjestömaailmaan, mitä 

kautta opin yritys- ja järjestöpuolen eroavaisuuksista. Opinnäytetyöprosessin kautta tie-

dän entistä enemmän viestinnän suunnittelusta ja ymmärrän sen tärkeyden. Opinnäyte-

työprosessissa oivalsin myös ensi kertaa kuinka paljon olin työharjoittelussa Suomen 

Paralympiakomitealla oppinut.  

 

6.3 Jatkotyöstämisaiheita 

Jatkotyöstämisaiheeksi nousee tärkeimpänä ja ajankohtaisimpana nuoren paralympiaur-

heilijan itsensä brändäämisen ja sosiaalisen median käytön oppaan laatiminen. Urheili-

joiden itsensä brändäys on tällä hetkellä ajankohtainen aihe sen suosion sekä Rio de Ja-

neiron paralympialaisten lähestymisen vuoksi. Paralympiaurheilijat saisivat oikeanlai-

sella brändäämisellä ja sosiaalisen median käytöllä paljon seuraajia, mikä edistäisi urhei-

lijan oman suosion lisäksi koko suomalaista paralympiakenttää.  
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Tulevaisuudessa opinnäytetyön aiheena voitaisiin mitata suuren yleisön mielikuvaa Suo-

men Paralympiakomiteasta. Pohjana mittaukselle voisi käyttää kappaleessa 4 havain-

nointipohjalta laadittua tieto-asenne-matriisia. Suomen Paralympiakomitea varmasti tu-

kisi tutkimuksen tekoa, sillä se hyötyisi tutkimuksen tuloksista paljon.  
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