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Epävarmuus, luottamus, video, sosiaalinen sisältö 
ja työntekijöiden sitoutuminen jokaisen agendalle

2016 oli epätavallinen vuosi, jolla on kauaskantoisia 
vaikutuksia vuoden 2017 viestintään. Muutosten 
seurauksena maailma on entistä arvaamattomampi: 
Trump ja USA:n uusi hallinto, Brexit, populistisen 
politiikan nousu, Thaimaan kuninkaan kuolema, 
Kiinan talouskasvun hidastuminen, öljyvaltioiden 
päätös öljyntuotannon kontrolloimisesta ja hinnan 
nostamisesta.

Nämä ja monet muut muutokset luovat sekä haasteita 
että mahdollisuuksia kaiken kokoisille organisaatioille 
eri puolilla maailmaa. Niillä on vaikutuksia myös 
viestintään, mikä kannattaa ottaa huomioon tämän 
vuoden toimissa. 

Viestintätoimisto Meditan kansainvälinen 
yhteistyöorganisaatio Worldcom PR Group kysyi 
asiantuntijoiltaan ennusteita vuodelle 2017.  
 
Tässä tulee Top 10. 
 



LuoTTamus on enTisTä  
Tärkeämpi voimavara brändiLLe
Epävarmuus kannustaa organisaatioita ja yksilöitä pitämään 
kiinni rahoistaan. Ihmisten saaminen vakuuttuneeksi esi-
merkiksi sijoittamisesta tai hankinnoista edellyttää entistä 
osuvampia viestejä. Luotetut brändit menestyvät paremmin 
kuin ne, jotka eivät pysty osoittamaan hyödyllisyyttään. 

1.

TyönTekijöiden siTouTuminen  
Tekee menesTyvän brändin 
Epävarmuus saa ihmiset varomaan työpaikan vaihtamista. 
Lahjakkaimmat ja osaavimmat ihmiset valitsevat seuraavan 
roolinsa sen perusteella, miten hyvin organisaatio osoittaa 
työntekijöiden sitoutumista ja osallistamista.

2.
Vinkki: Pystytkö näyttä-
mään, että arvostat työntekijöi-
täsi? Osallistatko ja sitoutatko 
heitä aktiivisesti? Muutatko 
sitoutumisen innovaatioiksi, jotka 
lisäävät organisaation arvoa? 
Aktiivinen viestintä tekee orga-
nisaatiostasi houkuttelevamman 
kuin yksittäiset työnantajakuvan 
kampanjat. 

Vinkki: Päivitä yrityksen 
nykyiset viestit ja varmista, että 
asiakasnäkemyksiä ja -tarinoita 
on tarjolla riittävästi. Anna  
asiakkaan puhua puolestasi. 
Muut luottavat varmemmin 
sinuun, jos itsekin luotat.



Organisaatiot haluavat kasvattaa viestinnän kannattavuutta 
– viestintään sijoitetun rahan takaisinmaksua – varmistamal-
la, että jokainen kampanja alkaa integroidulla suunnitelmal-
la, joka tuottaa sekä konkreettisia että aineettomia tuloksia. 

3.

ajaTusjohTajuus ja  
Leadien TuoTTaminen  
inTegroiTuvaT enTisesTään Vinkki: Päivitä nykyiset 

suunnitelmat ja varmista, että 
kerran luotu sisältö soveltuu 
useille alustoille ja myös toimii 
pitkään. 

Sekä B2B- että B2C-organisaatiot käyttävät yhä enem-
män sosiaalista mediaa sitoututtaakseen sidosryhmiä ja 
saavuttaakseen tuloksia. Sosiaalista mainontaa käytetään 
älykkäästi laajentamaan luovia kampanjoita ja saamaan 
aikaan haluttu reaktio kohdeyleisössä.

ansaiTTu ja makseTTu media  
suLauTuvaT yhTeen somessa Vinkki: Testaatko jatkuvasti, 

mitkä viestit toimivat yleisösi  
keskuudessa? Mittaatko sosiaali-
sen mainonnan vaikutusta? Mikä 
on tehokkainta: viestintä tuettuna 
mainoksilla vai ilman?

4.



Organisaatiot laajentavat brändikokemusta käyttämällä luo-
vasti videoteknologioita. Kuluttajat ja yrittäjäostajat odottavat 
näkevänsä sisältöä joka muodossa ja koossa.

LisäTTy TodeLLisuus,  
virTuaaLiTodeLLisuus  
ja 360-video “aikuisTuvaT”

Epävarmoina aikoina ihmiset etsivät varmuutta asiantunti-
joiden tuottamasta datasta. Epävarmuuden aika on  
organisaatioille tilaisuus luoda ajatusjohtajuutta.

Vinkki: Kuka tiimistäsi on 
luotettava asiantuntija? Onko 
teillä sisällöntuotannon suunni-
telma, joka mahdollistaa näky-
misesi “luotettavana lähteenä”? 
Pystytkö tuottamaan asiantunti-
jasisältöä ihmisille, jotka sitä  
tarvitsevat? Voitko tarjota neuvo-
ja esimerkiksi lakimuutoksista?

varmuuden eTsinTä  
Tarjoaa TiLaisuuden TuLLa  
“LuoTeTuksi LähTeeksi”

Vinkki: Käytätkö videota 
hyväksesi? Vielä ei tarvitse 
mennä lisättyyn todellisuuteen 
asti, mutta tutkimusten mukaan 
sekä kuluttaja- että bisnesostajat 
ottavat tietoa vastaan mieluum-
min videolla kuin tekstillä. 

6.

5.



Organisaation kannattaa omaksua digitaalinen strategia, 
jossa mobiili tulee ensin, verkko sitten. 

mobiiLi haLLiTsee Tärkeimpänä  
aLusTana ja siTouTTaa

Toimittajien määrä vähenee edelleen. Sisällön julkaiseminen 
riippuu siitä, mikä saa lukijan hakeutumaan verkkoon. Näi-
den kahden trendin yhdistelmä tarkoittaa, että organisaation 
on tuotettava sisältöä, joka auttaa toimittajia sitouttamaan 
lukijoita verkossa. 

mediasuhTeeT muuTTuvaT uuTis-
veToisesTa Lisäarvoa TuoTTavaan, 
sisäLTöä painoTTavaan maLLiin

Vinkki: Toimiihan kaikki 
sisältösi mobiilissa? Onko orga-
nisaatiosi helposti lähestyttävä? 
Onko teillä mobiilisovelluksia, 
joiden avulla ihmiset saavat 
teihin yhteyden missä ja milloin 
vain? Asetu asiakkaan asemaan 
ja mieti, mitä itse toivoisit teiltä 
mobiilissa.

Vinkki: Pohjautuuko suunni-
telmasi uutiskalenteriin? Tiedätkö 
riittävästi yleisösi mielenkiinnon 
kohteista, jotta voit luoda sisältö-
kalenterin, joka kiinnostaa ympäri 
vuoden?

8.

7.



Visuaalisesta sisällöstä tulee kampanjoiden tärkein työkalu, 
kun organisaatiot hakevat uusia tapoja tiedottaa, kouluttaa, 
sitouttaa ja viihdyttää ihmisiä.

kun ihmiseT jaksavaT kiinnosTua 
yhä Lyhyemmän aikaa, visuaaLisen 
sisäLLön merkiTys kasvaa   

Kättelyetäisyydet lyhenevät. Jos kenen tahansa ihmisen 
tavoittamiseen tarvittiin ennen keskimäärin kuusi välittävää 
henkilöä, jatkossa siihen riittää kolme kontaktia. Organisaa-
tiot ymmärtävät, että ne voivat saavuttaa suurimman osan 
tavoittelemastaan yleisöstä vaikuttamalla ryhmissä, joita 
yhdistävät yhteiset kiinnostuksen kohteet.

Vinkki: Oletko tunnis-
tanut aiheet, jotka innostavat 
yleisöäsi? Tuotatko lisäarvoa 
keskusteluihin näistä aiheis-
ta? Työskenteletkö tarpeeksi 
nykyisen verkostosi kanssa, 
jotta se vahvistaisi luottamusta 
brändiisi?

ihmiseT TavoiTTaa enTisTä  
nopeammin ja heLpommin

Vinkki: Osaatko esittää 
viestisi visuaalisesti? Voitko 
havainnollistaa tai muokata 
sisältöjäsi infografiikoiksi, sar-
jakuviksi tai muiksi vaikuttaviksi 
kuviksi? Pystytkö kertomaan 
yrityksesi tärkeimmän annin 
asiakkaille 60 sekunnissa (tai 
alle)?

10.

9.



TarviTseTko apua vuoden 2017  
viesTinnässä ja mahdoLLisuuksien  

hahmoTTamisessa?

WWW. WorldcomGrouP.com  
WWW.medita.Fi

ota yhteyttä  
tiinu.wuolio@medita.fi

Vastauksista kiitokset seuraaviin Worldcom-toimistoihin: Albuquerque, Amsterdam, Atlanta, Bangkok, Brisbane, Brysseli, Budapest, 
Cleveland, Kööpenhamina, Denver, Hong Kong, Indianapolis, Lima, Lontoo, Los Angeles, Milan, Minneapolis, München, New York, 
Pariisi, Praha, Phoenix, Rochester, Sao Paolo, St Louis, Tukholma, Virginia Beach, Washington DC ja Wisconsin.

Lähde:  httP://WorldcomGrouP.com/WP-content/uPloads/2017/01/WorldcomPrGrouP-communications-Predictions-in-2017-1.PdF 


