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Viestintä on hankkeen velvollisuus

• Hankeviestinnän tavoitteena on kertoa hankkeiden tuloksista, levittää hyviä 
käytäntöjä ja lisätä hanketoiminnan näkyvyyttä.

• Hankkeen alkaessa on hyödyllistä tehdä erillinen viestintä- ja 
tiedotussuunnitelma, joka tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta.

• Viestintä ja tiedottaminen on jokaisen rakennerahastoista tuettavan 
hankkeen velvollisuus ja julkisen rahoituksen edellytys. 

• Euroopan unionilta saatu tuki on tuotava näkyvästi esille kaikessa hankkeen 
toiminnassa.



Tuo esille Euroopan unionin tuki

• Kaikessa hankkeeseen liittyvässä 
viestinnässä ja kaikilla viestintäkanavilla 
on käytettävä Euroopan unionin 
lipputunnusta. 

• Lippulogoa tulisi käyttää myös silloin, 
kun osana hankkeen toimenpiteitä 
EAKR-tuella rahoitetaan
− laitteita, ajoneuvoja, tarvikkeita jne. jos 

ne sijaitsevat tai jos niitä käytetään 
hankkeen kohderyhmille tai yleisölle 
näkyvällä paikalla.

− tietojärjestelmiä kohderyhmien tai 
yleisön käyttöön.



Ohjeita EU-lippulogon käytöstä

• Lippulogon on oltava kaikissa viestintämateriaaleissa selkeästi näkyvillä ja 
sijoitettuna huomattavalle paikalle.

• Lipun sijainti ja koko on suhteutettava käytetyn materiaalin tai asiakirjan 
kokoon.

• Verkkosivulla EU-lippulogo on hyvä sijoittaa näkyville siten, ettei 
digitaalisen laitteen sivua tarvitse vierittää alaspäin verkkosivustolle 
mentäessä. 

• Jos esillä on EU-lipun lisäksi myös muita logoja (esim. rahoittajan logo, 
tuensaajan oma logo), ei lipputunnus saa jäädä muiden varjoon.



Tiedotusta ja viestintää koskevat 
velvoitteet 1/2

• Kuvaus hankkeesta, tavoitteista ja tuloksista tuensaajan 
verkkosivustolla ja sosiaalisen median tileillä. 

• A3-kokoinen hankejuliste näkyvälle paikalle.

• Yli 500 000 € EAKR-investointihankkeiden toteutuspaikalle pysyvä kyltti.

• Näkyvyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisellä voi olla vaikutuksia 
hankkeelle myönnetyn tuen määrään – voidaan peruttaa enintään 3 
prosenttia hankkeelle myönnetystä tuesta.



Tiedotusta ja viestintää koskevat 
velvoitteet 2/2

• Tarkista rahoituspäätöksestä viestintään liittyvät ehdot sekä viranomaisen 
täydentävät ehdot.

− Hankkeen viestinnässä on pääsääntöisesti käytettävä myös rahoittavan maakunnan 
liiton logoa. Kestävän kaupunkikehittämisen hankkeissa suositellaan käytettäväksi 
Innokaupungit-logoa.

• Hankkeen tulee käyttää viestinnässään rahoituspäätöksen mukaista 
hankenimeä. 



Maakuntien logot, Innokaupungit-logo

https://www.hameenliitto.fi/ennakointi-ja-tietopalvelut/tunnukset/hameen-liiton-logo/
https://www.kymenlaakso.fi/tietoja-kymenlaaksosta/materiaalipankki/logot
https://paijat-hame.fi/paijat-hameen-liitto/viestintaaineistot/
https://uudenmaanliitto.fi/logo/
https://varsinais-suomi.fi/liitto/organisaatio/aineistopankki/?material_search=Varsinais-Suomen+liiton+logo&filter_material-type%5B%5D=986#tax-filters
https://rakennerahastot.fi/innokaupunkien-logot


Kuvaus 
hankkeesta 
verkkosivulla

• Jokaisen tuensaajaorganisaation 
verkkosivuilla ja some-kanavissa 
on esitettävä lyhyt kuvaus 
hankkeesta.

• Kuvauksessa on tuotava esille 
Euroopan unionilta saatava tuki 
hankkeen toteuttamiseen.



Juliste

• Vähimmäiskoko A3

• Juliste asetettava esille selvästi 
yleisön nähtäville olevaan 
paikkaan heti hankkeen alkaessa.

• Voidaan toteuttaa myös 
pelkästään digitaalisessa 
muodossa.



Sosiaalinen media

• EU-tuen oltava näkyvästi esillä 
myös hankkeen sosiaalisen median 
tileillä. 

− EU-lippulogo esim. profiilikuvassa tai 
bannerissa.

− Kuvaus hankkeesta esim. 
esittelytekstissä tai profiilikuvauksessa, 
joka on aina näkyvissä. 

• Myös yksittäisissä hankkeeseen 
liittyvissä some-postauksissa 
tuensaajaorganisaation some-tileillä 
tulisi mainita EU:n tuki.



Tulosten yleinen 
hyödynnettävyys



Hankkeen tulosten juurruttaminen ja 
levittäminen

• Hankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.
− Hankkeen materiaalit ja tuotokset on oltava yleisesti saatavilla ja 

löydettävissä vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin

• Hankkeessa aloitetun toiminnan jatkuminen ja aikaansaatujen 
tuotosten ja tulosten hyödyntäminen keskeistä alusta alkaen.
− Miten hankkeessa aikaansaatuja tuotoksia ja tuloksia, esim. uusia 

toimintatapoja, hyödynnetään tuensaajan oman organisaation 
toiminnassa ja levitetään laajemmin myös muiden toimijoiden 
hyödynnettäväksi? 



Verkkopalvelujen saavutettavuus

• Jos hankkeen nimenomaisena tehtävänä on tietyn verkkopalvelun 
kehittäminen, tarjoaminen tai ylläpito, lain digitaalisten palveluiden 
tarjoamisesta (306/2019) mukaiset saavutettavuusvaatimukset 
koskevat kyseistä verkkopalvelua. 

• Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, millä tavoin tuensaaja 
varmistaa, että hankkeen verkkopalvelu täyttää 
saavutettavuusvaatimukset. 

• Saavutettavuusvaatimuksessa mainittu "verkkopalvelu" ei tarkoita 
tavanomaista hankkeen verkkosivua tms. vaan nimenomaisesti 
jotain kehitettävää tai tarjottavaa verkkopalvelua. 



Viestintä hankkeen raportoinnissa

• Kerro seurantaraporteissa hankkeen viestinnästä.

− Hankkeen konkreettiset viestintätoimet seurantajakson aikana.

• Seurantaraporttiin linkki (osoite) hankkeen nettisivuille, blogeihin, some-
kanaviin, artikkeleihin yms. viestintäaineistoihin.

• Linkit hankkeen järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin, seminaareihin tms. 
tai ohjelmat seurantaraportin liitteenä (ei osallistujalistoja).

• Viestintäsuunnitelma liitteeksi, jos tehty.



Muistathan

• Tekijänoikeudet huomioitava 
julkaisuissa.

• Monipuoliseen viestintään sisältyy 
runsaasti eri elementtejä teksteistä 
kuvitukseen ja musiikkiin. Julkaisijan on 
huolehdittava, että hänellä on oikeus 
käyttää kaikkia aineistoja. 

• Creative Commons -lisenssi eri 
muodoissaan on hanketoimijoidenkin 
hyödynnettävissä oleva mahdollisuus 
aineiston jakamiseen. 



Viestitään yhdessä

• Myös rahoittaja haluaa tuoda näkyväksi 
hankkeiden toimintaa ja tuloksia!
− Toimita helposti julkaistavaa tietoa, kuvia, 

videomateriaalia: eakr@uudenmaanliitto.fi

• Etelä-Suomen EAKR Facebook

• rakennerahastot.fi | Etelä-Suomi | 
Toimintaa ja tuloksia

• Tulosjulkaisut 
− ohjelmakauden 2014–2020 tulosjulkaisu 

Satoa Etelä-Suomesta

• Euroopan laajuiset kilpailut 
− REGIOSTARS Awards 2023

mailto:eakr@uudenmaanliitto.fi
https://www.facebook.com/esEAKR/
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/toimintaa-ja-tuloksia
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/toimintaa-ja-tuloksia
https://www.e-julkaisu.fi/satoa-etela-suomesta/mobile.html#pid=1
https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en?etrans=fi#1


Muita vinkkejä viestintään

• Muista hyödyntää ohjausryhmää 
viestinnän tukena

• Tarramalleja hankkeiden käyttöön

• Some-tunnisteita
#EAKR
#rakennerahastot
#uudistuvajaosaavasuomi
#innokaupungit #innocities

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information-sources/logo-download-center/stickers_fi.zip


Hyödyllisiä linkkejä ja materiaaleja

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2021/1060

• Viestintäohje: Koheesiopolitiikasta viestiminen vuosina 2021–2027

• Rakennerahastot.fi | Viestintä

• Mediapankki Emmi

• Lipputunnus (zip-tiedosto) ja tarramallit (zip-tiedosto)

• Helppokäyttöinen verkkosivusto hankejulisteen tai tiedotuskyltin toteuttamiseksi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=FI
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/communication/communicating_cohesion_policy_2127_fi.pdf
https://rakennerahastot.fi/viestinta
https://tem.emmi.fi/l/wNqPv_7RRn9L/f/Ckhk
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information-sources/logo-download-center/co-funded_fi.zip
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information-sources/logo-download-center/stickers_fi.zip
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_fi?lang=fi


Kiitos!
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