
Viestintäsuunnitelma 2016 

SKOL Konsulttinuorten työryhmä  



Viestinnän tavoitteet 

1. Konsulttinuorten tunnettuuden edistäminen ja ylläpito. 

 

2. Uusien jäsenten hankinta. 

 

3. Nykyisten jäsenten sitouttaminen. 

 

4.  Tapahtumista tiedottaminen. 

 

5.  Verkostoituminen eri sidosryhmien kanssa ja sitä kautta nuorten ammattilaisten ja 
opiskelijoiden uran edistäminen. 



Viestinnän kohde- ja sidosryhmät 

• Viestinnän kohderyhmät ovat: 
– Nuoret konsultit ja opiskelijat 

• Talonrakentamisen, infrarakentamisen ja teollisuuden aloilla toimivat nuoret konsultit 

• Ammattikorkeakoulut, yliopistot ja niiden opiskelijat 

– Yritykset ja yritysjohto 

• SKOLin jäsenyritykset 

• SKOLin sidosryhmiin kuuluvat yritykset (esim. tilaajat) 

• Konsulttinuorten jäsenien yritykset (ei edellytä SKOLin jäsenyyttä) 

• Viestinnän sidosryhmät ovat: 
– SKOL ry 

– Teknologiateollisuus ry 

– SKOL ry:n jäsenyritykset 

– Eri konsulttitoimialojen yritykset 

– Median ja alan julkaisujen edustajat 

– Muut ammattijärjestöt ja opiskelijayhteisöt 

 

 

 



Jäsenten jakauma (yht 62 yritystä) 

Tilanne 12.1.2016. Talo 49 %, Infra 38,5 %, Muu 9 %, Teollisuus 3,5 % 

Määrä suuruusjärjestyksessä: 



Viestintäkanavat 

SKOL Konsulttinuoret 

Kotisivut SOME 
Facebook 
LinkedIn 
Twitter 

Sähköposti Tapahtumat Muut: 
- Yritysten 
sisäinen 
viestintä 

- Artikkelit 
- Oppilaitos-
tilaisuudet 

Jäsenet 

SKOL ry 

Toimikunta-
työskentely Tapahtumat 



Viestintä toimikautena 2016 

• SOME- ja markkinointivastaavan tehtävän perustaminen  Tehostetaan SOME-
viestintää tapahtumista ja ajankohtaisasioista Facebookissa, Twitterissä ja 
LinkedInissä 
– Twitterissä ja LinkedInissä pyritään myös nostamaan esille alaan liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja 

uutisia 

 

• Tiedotetaan tapahtumista sähköpostitse ja SOMEssa 
– Nostetaan esille työryhmän kuulumiset ja työskentely 

– Tapahtuman aikainen ja jälkimainontaa tapahtumista, kuvia 

 

• Kotisivujen ajankohtaistaminen ja englanninkielisten sivujen päivitys 

 

• Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös yritysten sisäistä viestintää 

 

 



Organisaatio ja vastuuhenkilöt 2016 

Touko 
Leppänen, 
varapuheen-
johtaja 
- Puheen-

johtajan 
sijaisuus 

- Toiminnan 
alueellinen 
laajentaminen 

 

Kari Parila, 
budjetti- ja 
oppilaitos-
yhteistyö 
- Budjetin 

ylläpito ja 
seuraaminen 

- Yhteydenpito 
TT:en ja 
oppilaitoksiin 

 

Antti 
Suutarinen, 
jäsen- ja 
viestintä-
vastaava 
- Kotisivujen, 

sähköpostin ja 
Drive:in 
ylläpito 

- Tapahtuma-
tiedotteet ja 
ilmoittautumi
set 

 

Jaak Kadak, 
SOME- ja 
markkinointi-
vastaava 
- SOME-

viestintä 
 

Kauri 
Salminen, KV-
vastaava 
- Yhteistyö 

EFCA, Fidic ja 
RiNORD 

 

Kristina Salomaa, puheenjohtaja 
- Työryhmän toiminnan ohjaaminen  

- Kokoukset 

Työryhmä 
Esa-Pekka Räisänen, Annika Paaso, Henri Alanne, Virpi Sandström, Frans Ritala 

Aki 
Kemppainen, 
tapahtuma-
vastaava, 
- NUKO-päivä 

2016 
- Tapahtumien 

järjestäjien 
tukihenkilö 

 



Onnistumisen mittaaminen 
Työryhmän kokoukset 

• Edellisen tapahtuman viestinnän onnistuminen käsitellään tapahtuman jälkeen pidettävässä 
työryhmän kokouksessa 

• Mahdolliset puutteet ja onnistumiset viestinnässä kirjataan pöytäkirjaan 
  

Jäsenten kuuleminen 

• Jäsenmäärän kasvu on merkki mielenkiintoisista tapahtumista ja viestinnän onnistumisesta 

– Vuoden 2015 jäsenmäärän kasvu ~30 % 

– Tavoite 2016 +30 % 

• Sähköpostiin tuleva palaute 

• Keskustelu jäsenten kanssa tapahtumissa 

• Jäsenkysely 

– Jäsenten arviot verkoston toimivuudesta, tapahtumiin liittyvät toiveet ja kehittäminen 

– Tavoitteellinen vastausprosentti 30 % 

– Kyselyn laadinta ja läpivienti kevät 2016 

 

 

 




