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Tämän oppaan 
tarkoitus
• Vasemmiston viestintäopas pyrkii 

yhtenäistämään puolueen ääntä eri 

kanavissa ja korjaamaan 

vasemmistoon tutkimusten perusteella 

liitettäviä mielikuvaongelmia. 

• Myös yksittäiset ehdokkaat voivat 

hyödyntää opasta viestinnässään. On 

kuitenkin selvää, että moniäänisessä 

liikkeessä on tilaa monenlaisille tavoille 

viestiä. 



MITKÄ SANAT KUVAAVAT 
MEITÄ?



ILO

• Vasemmistolla on hyvä meininki – vaikka 

yhteiskunnallinen analyysimme on 

tarkkaa, se ei käänny negatiivisuudeksi. 

• Me olemme asioiden puolella ja 

tarjoamme ratkaisuja, mutta emme 

pelkää puhua ongelmista.  

• Me puhumme tulevaisuudesta ja jaamme 

visiotamme paremmasta huomisesta. 

• Me autamme ihmisiä toteuttamaan 

haaveensa paremmasta yhteiskunnasta. 



PERIKSIANTAMATTOMUUS

• Meissä on särmää. 

• On periaatteita, joita emme myy. Se myös 

erottaa meidät monista muista puolueista.  

• Me teemme kovemmin töitä 

tavoitteidemme eteen kuin muut. 

• Emme pelkää olla rakentavassa 

konfliktissa. 

• Toimimme silloinkin, kun muut eivät 

uskalla.  

• Me kykenemme tuomaan selkeyttä sinne, 

missä muut pyrkivät hämmentämään.



VAHVAT ARVOT

• Aitous. Toimintamme on linjassa 

arvojemme kanssa.  

• Enemmistön voima harvojen valtaa 

vastaan. Me tiedämme, että yhdessä 

toimien me voimme luoda sen 

tulevaisuuden, josta me unelmoimme. 

• Tasa-arvo. Meidän tavoitteenamme on 

yhteiskunta, jossa jokaisella on todellinen 

mahdollisuus toteuttaa unelmiaan. 

• Ympäristö. Ilmastonmuutos on tasa-

arvokysymys. Työ yhteisen maapallomme 

puolesta on työtä tasa-arvon puolesta.



VOITTAVA VIESTINTÄ 
SOSIAALISESSA MEDIASSA



Äänemme sosiaalisessa 
mediassa: Pääviestit

• Liitä viestiisi aina pääviesti, eli kerro 

minkä puolesta toimit. Näin vahvistat 

yleisösi mielikuvaa sinusta joka viestillä. 

• Ei ainoastaan näin: 
Vasemmistoliiton teltalla koko tapahtuman ajan arvontaa ja 
muuta mukavaa, mm. Maija Meikäläinen tavattavissa. Arvomme 
teltalla kävijöiden kesken nostalgisen punaisen Jopo-
polkupyörän. 

• Vaan näin: 
Vasemmistoliiton teltalla rakennetaan oikeudenmukaista ja 
välittävää Suomea. Maija Meikäläinen kertoo työstämme 
Suomen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Arvomme teltalla 
kävijöiden kesken Jopo-polkupyörän. 



Lisää aina pääviesti



Äänemme sosiaalisessa 
mediassa: Ole asioiden 
puolella

• Käännä asiat niin että olet asioiden 

puolella, etkä poikkiteloin. 

• Hyvässä viestissä on mukana ongelma 

ja ratkaisu. 

• Kirjoita arvoihin vedoten ja 

innostavasti. 

• Kommunikoi asiat mieluummin myös 

mahdollisuuksina, kuin pelkästään 

uhkina. Luo unelmia.



Ongelma + ratkaisu = voittava viesti



”Ihmiset unohtavat 
mitä olet tehnyt, he 
unohtavat mitä olet 
sanonut, mutta he 
eivät koskaan 
unohda, sitä tunnetta 
jonka heissä herätit.

–Maya Angelou



Vetoa tunteisiin, se muistetaan



Äänemme sosiaalisessa 
mediassa: Yhdessä 
olemme vahvoja

• Korosta joukon voimaa. Sitä että 

yhdessä olemme vahvoja. 
• ”Me voimme yhdessä valita Suomelle uuden 

inhimillisen suunnan. Tule mukaan!” 

• Luo tunnetta vahvasta laajenevasta 

välittävien ihmisten yhteisöstä. 
• ”…sen takia onkin niin ilahduttavaa, että yhä 

useampi on mukana valitsemassa kanssamme 

Suomelle inhimillistä suuntaa. Tule mukaan!”



Korosta joukon voimaa



Korosta joukon voimaa



Äänemme sosiaalisessa 
mediassa: Ilo

• Asiaperusteiden lisäksi poliittinen kanta 

valitaan samaistumisen kautta: missä 

joukossa minun on hyvä olla? 

• Ilon näyttäminen somessa tekee 

sinusta lähestyttävämmän. 

• Emojit tehostavat brändiimme kuuluvan 

ilon kommunikointia. Voit käyttää niitä 

hillitysti.  



Ilo



Äänemme sosiaalisessa 
mediassa: Selkeys

• Vältä kliseitä ja latautuneita sanoja. 

• Uudet tukijat löytävät viestimme 

helpommin, kun vältät latautuneita 

sanoja. 

• Puhu selkein sanoin. Löydä 

abstrakteille asioille kiinnekohta 

jokapäiväisestä elämästä. 



Äänemme sosiaalisessa 
mediassa: Kannusta 
toimimaan

• Käytä viesteissäsi aina niin sanottuja 

call to actioneita. Kannusta ihmisiä 

toimimaan. Se tuo viestillesi enemmän 

näkyvyyttä ja auttaa muistamaan 

viestisi paremmin. 

• Esitä kysymyksiä 

• Pyydä allekirjoittamaan 

• Pyydä kutsumaan ystävä mukaan 

• Pyydä tulemaan tapahtumaan 

• Pyydä jakamaan viestiä  

• Pyydä lahjoittamaan

”TOIMINTA 

MUUTTAA 

ASENTEITA 

NOPEAMMIN 

KUIN ASENTEET 

TOIMINTAA.”



Call to Action: Kysymys



Call to Action: Lahjoita



Call to Action: Kysymys



KÄÄNTEITÄ, JOILLA 
LAAJENNAMME 

KANNATUSPOTENTIAALIAMME



ÄLÄ ESITÄ PELKÄSTÄÄN 
ONGELMIA 👉 

TARJOA RATKAISUJA
Tutkimuksissa vasemmistoliittoa ei mielletä aikaansaavaksi tai 

yhteiskuntaa uudistavaksi. Korjataksemme mielikuvaa meidän tulee 

kiinnittää erityistä huomiota ymmärrettävien ratkaisujen 

tarjoamiseen. 

ONGELMA + RATKAISU = VOITTAVA VIESTI



ÄLÄ TOISTA NEGATIIVISIA 
MIELIKUVIA 👉 

KOROSTA VAHVUUKSIA
Haastatteluissa toimittajat kysyvät usein kriittisiä kysymyksiä 

negatiivisella kulmalla. Kun vastaat kysymykseen, älä vahvista 

negatiivisia mielikuvia toistamalla niitä, vaan pyri kääntämään haasteet 

vahvuuksiksi.

EI NÄIN: 
”Joillekin kynnys äänestää meitä on 
korkea. Meidät koetaan änkyröiksi.”

VAAN NÄIN: 
”Meille tasa-arvon puolustaminen on 
sydämenasia. Äänestäjämme luottavat 
siihen, että meillä on periaatteita joita 
emme myy.”



ÄLÄ OLE TYLSÄ 👉 
AUTA IHMISIÄ TEKEMÄÄN 

HYVÄÄ JA PITÄMÄÄN 
SAMALLA HAUSKAA

Asiaperusteiden lisäksi poliittinen kanta valitaan samaistumisen kautta: 

missä joukossa minun on hyvä olla? Luomalla mahdollisuuksia iloon 

teet politiikastasi vetovoimaisempaa.



EI PELKÄSTÄÄN ”MEILLE” 👉 
VAAN KAIKILLE

Asemoidu ajamaan yleistä etua. Näin viestisi resonoi laajemmassa 

yleisössä ja siihen suhtaudutaan positiivisemmin.



ÄLÄ KOROSTA 
RADIKAALIUTTA 👉 

OLE PERIKSIANTAMATON 
TAI ROHKEA

Vasemmistoliitto hallitsee jo poliittisen kentän vasenta laitaa. 

Korostamalla politiikkamme radikaaliutta kavennamme 

kasvumahdollisuuksiamme.



ÄLÄ ASEMOIDU 
PURKAMAAN  

JA PERUMAAN 👉 
ASEMOIDU RAKENTAMAAN

Viestimme on helpompi ottaa vastaan, kun asemoimme itsemme 

rakentamaan parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, emme 

vastustamaan.



MISTÄ LÖYDÄN 
VIESTINTÄ- 
MATERIAALEJA?

• Löydät vasemmistoliiton 
viestintämateriaalit kootusti 
tästä kansiosta:  
http://bit.ly/vasemmisto-
viestintamateriaalit 

• Vasemmistoliiton aktiiveille ja 
kampanjan tekijöille on tehty 
oma verkkosivu: 
www.vaikutavasemmistossa.fi

http://bit.ly/vasemmisto-viestintamateriaalit
http://bit.ly/vasemmisto-viestintamateriaalit
http://www.vaikutavasemmistossa.fi

