Hienoa, että olet mukana Tietokirissä! Kun olet
osallistunut, toivomme, että kerrot siitä myös omille
verkostoillesi! Seuraavilta sivuilta saat siihen vinkkejä ja
työkaluja.

MIETI HETKI
Missä voisit Tietokiristä kertoa?
Kenelle aiot Tietokiristä kertoa?
Houkuttele kysymään, kuuntele ja yritä tavoittaa toisen
henkilön näkökulma.
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Mitä Tietokiristä voisi kertoa 1 - 2 - 3?
1.

2.

3.
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Kerro ensin ainakin YKSI asia, miksi ja mikä Tietokiri on, esim.
• verkosto, jossa edistetään tiedolla johtamista
• laajeneva joukko toimijoita: palveluntarjoajat ja muita aiheesta kiinnostuneita
organisaatioita

Kerro KAKSI syytä, miksi Tietokiri on hyvä juttu, esim.
• Tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä
• Tietokirissä on selvitetty perusteellisesti asiakastarpeita
• Tietokirissä on kuvattu valtionhallinnon tietovarannot
• Saatavilla on analysointi- ja raportointipalveluja
• Voit myös laitata analyytikon omaan organisaatioosi

Kerro KOLME pointtia siitä, miten sinä itse tai oma organisaatiosi on Tietokirissä mukana.

Hyödynnä hissipuhe!
#Tietokiri vahvistaa valtionhallinnon tiedolla
johtamisen toimintatapaa ja kulttuuria.
Tietokiri syntyi tarpeesta tehdä parempia
päätöksiä maailmassa, jossa tieto lisääntyy
joka hetki. Mukana ovat yhteisten palvelujen
tuottajat ja teemasta innostuneita virastoja.
Tietokiri kokoaa valtiokonsernin yhteisiä
tietovarantoja, kehittää ja tarjoaa
organisaatioille analysointi- ja
raportointipalveluja sekä vahvistaa tietoon
perustuvan päätöksenteon kulttuuria
jakamalla tiedolla johtamisen oppeja,
kokemuksia, tuloksia ja työkaluja. Tutustu
tarkemmin ja tule mukaan - www.tietokiri.fi.
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• Viereistä tekstiä voi hyödyntää, kun kerrot
Tietokiristä.
• Voit kopioida sen sähköpostiviestien
loppuun
• Voit liittää sen tekstiin, joita tuotat oman
organisaatiosi uutiskirjeisiin, www-sivuille
tai muihin viestintäkanaviin.
• Voit lisätä tekstin alkuun tiedon, miten asiasi
liittyy Tietokiriin: ”xxxx on osa Tietokiriä/ xxxxasiassa teemme yhteistyötä Tietokirin kanssa”

Valmiita viestintämateriaaleja käyttöösi
www.tietokiri.fi-sivustolla /Mikä#Tietokiri?
• Hankekuvaus
• Lähde mukaan Tietokiriin -ohjeet
• Tietokiri yhteen kuvaan tiivistettynä (tulossa)
• PowerPoint-esitys Tietokiristä
• Mikä Tietokiri on -video
• Tietokirissä mukana olevien kokemuksia videolla
Lisäksi sivustolla: Tiedolla tehty - kokemuksia
• case-kuvauksia erilaista tiedon hyödyntämisen projekteista ja palveluista
eOppivaan on tulossa tiedolla johtamisen verkkokurssi.
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#Tietokirissä nyt mukana. Tule sinäkin!

