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Oikeusministeriön lehdet ja julkaisupolitiikka
1. Oikeusministeriön julkaisupolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet
Oikeusministeriön viestinnän tavoitteet ja lähtökohdat on kuvattu Oikeusministeriön viestintäsuunnitelmassa (Toiminta ja hallinto -sarja 2007:16). Myös
Rikoksentorjuntaneuvosto on laatinut viestintäsuunnitelman samojen periaatteiden pohjalta. Oikeusministeriön viestintäsuunnitelmassa lähtökohtia ja tavoitteita on kuvattu seuraavasti:
- Viestinnässä lähtökohtana ovat kansalaisten tarpeet, mutta samalla se on tärkeä
väline oikeusministeriön oikeuspoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa.
- Oikeusministeriön viestinnän tavoitteena on helpottaa yksilöiden ja yhteisöjen
mahdollisuuksia saada tietoa valmisteilla olevista asioista sekä herättää kiinnostusta osallistua niistä käytävään keskusteluun. Ajantasainen ja kattava tiedonsaanti mahdollistaa myös osallistumisen asioiden valmisteluun. Erityisesti verkkoviestintä mahdollistaa osallistumista.
- Oikeusministeriö tiedottaa toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tietoa tuotetaan erityisesti valmisteilla olevista säädöshankkeista ja muista kehittämishankkeista
mutta myös lakien sisällöstä ja siitä, miten lakeja käytännössä sovelletaan. Ministeriön linjauksista, kannanotoista, päätöksistä ja muista oikeusministeriön
vastuulla olevista, yleistä mielenkiintoa herättävistä asioista tiedotetaan. Hallinnonalan toiminnasta tuotetaan kansalaisia palvelevaa tietoa.
- Suomen- ja ruotsinkielisen väestön tiedonsaannista huolehditaan kielilain edellyttämällä tavalla yhtäläisten periaatteiden mukaan.
Viestinnän kohderyhmiä on kuvattu seuraavasti:
- Oikeusministeriö suuntaa viestintäänsä kansalaisille ja eri yhteisöille. Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa on keskeistä, sillä median kautta tieto välittyy laajalle. Tiedotusvälineet ovat myös keskeinen yhteiskunnallisen keskustelun väylä. Internet on tehnyt mahdolliseksi suoran viestinnän kansalaisille ja sidosryhmille.
- Viestintää suunnataan tuomioistuinten ja hallinnonalan virastojen asiakkaille.
Keskeisiä ryhmiä ovat myös hallinnonalan henkilöstö ja lautamiehet. Myös erilaiset kansalais- ja muut järjestöt ovat viestinnän osapuolia. Koska oikeusministeriön toiminta on monipuolista, myös yhteistyökumppanina oleva järjestökenttä
on laaja.
Oikeusministeriön viestintäsuunnitelmassa korostetaan, että viestintä kuuluu jokaisen virkamiehen perustehtäviin. Virkamiehet huolehtivat omalta osaltaan
viestinnästä ja kanssakäymisestä niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joita
heidän tehtävänsä koskevat. Myös sisäinen viestintä kuuluu jokaisen virkamiehen perustehtäviin. Esimiehillä on vastuu myös yksikkönsä sisäisestä tiedonkulusta. Toimiva sisäinen viestintä on myös hyvän ulkoisen viestinnän edellytys.
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Keskeisiä ajankohtaisviestinnän keinoja ovat tiedotteet, tiedotustilaisuudet ja
julkaisut. Tiedotustilaisuudet ja tiedotteet on suunnattu lähinnä tiedotusvälineille
ja niiden kautta kansalaisille. Suoraan kansalaisille tiedotetaan myös esitteiden
avulla. Oikeusministeriön julkaisusarjoissa ilmestyvät kaikki ministeriössä laaditut mietinnöt, ehdotukset ja selvitykset.
Työryhmän toteaa lisäksi että, oikeusministeriön lehtien julkaisupolitiikka on
muotoutunut enimmäkseen käytännön sanelemista tarpeista. Ohoi-lehti syntyi
alioikeuksien valtiolle siirtymisen yhteydessä. Aluksi se ilmestyi monisteena.
Lehti on kehittynyt sen jälkeen vähitellen nykyiseen muotoonsa ja on nyt ministeriön yleinen tiedotuslehti myös sidosryhmille. Haaste-lehden perustamista
pohdittiin perusteellisesti erillisessä työryhmässä. Perustana lehden syntymiselle
oli mm. kriminaalipoliittisen julkaisun puute Suomessa.
Oikeusministeriön hallinnonalan toimintasektoreille on syntynyt toimintasektoreittain lähinnä henkilöstöä palvelevia julkaisuja. Näitä ovat Kontra ja Akkusastoori.
Verkko on oikeusministeriön keskeinen viestintäkanava. Verkon kautta tietoa
voidaan välittää tehokkaasti ja laajasti suoraan tiedon tarvitsijoille. Verkkoviestintä mahdollistaa vuorovaikutuksen kansalaisten ja hallinnon välillä. Myös hallinnonalan sisäisessä viestinnässä verkkopalvelut ovat keskeisiä.

2. Ministeriön lehdet ja verkkopalvelut
Oikeusministeriö julkaisee tällä hetkellä kahta painettua lehteä, Ohoi ja Haaste,
sekä huolehtii useista Internet- ja intranetpalveluista. Yhteenveto lehdistä ja
verkkopalveluista on liitteenä 1.

2.1 Lehdet
Ohoi

Ministeriön viestintäyksikön toimittama ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvä
Ohoi-lehti on määritelty oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen ajankohtaisista
asioista kertovaksi oikeushallinnon tiedotuslehdeksi. Ohoi on ilmestynyt painettuna lehtenä vuodesta 1985. Sen 8 000 kappaleen painoksesta reilut 7 000 jaetaan ilmaisjakeluna ministeriössä, erillisvirastoille ja oikeuslaitokselle kattavasti,
vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen toimipaikoille sekä oikeusministeriön hallinnonalan ulkopuolisista tahoista oikeustoimittajille, oikeusasiamiehen toimistolle, oikeuskanslerinvirastolle ja lakivaliokunnalle. Maksullisia tilaajia on noin 600, joista suurin osa on asianajajia, lautamiehiä, yrityksiä ja
hallintoa. Ohoi ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Ohoi-lehteä voidaan pitää jakelunsa perusteella hallinnonalan henkilöstölehtenä,
mutta se on selkeästi myös tiedotus- ja sidosryhmälehti. Lehti jakaa tietoa tuomioistuinten, syyttäjien, ulosoton ja oikeusavun ajankohtaisista asioista.
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Haaste

Vuodesta 2000 ilmestyneen Haaste-lehden tavoitteena on jakaa tietoa rikollisuuteen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvästä kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä, tutkimuksesta ja käytännön työstä. Haaste-lehteä toimittaa rikoksentorjuntaneuvosto ministeriön taloudellisella tuella. Lehdellä on päätoiminen
ammattitoimittaja. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Haasteen levikki on noin 2
500. Maksullisia tilauksia on noin 630, joista suurin osa jaetaan poliisille, mutta
myös yksityisiä henkilöitä, sovittelutoimistoja, lakitoimistoja on maksullisten tilaajien joukossa. Maksutta lehteä jaetaan mm. kuntien rikoksentorjunnan yhteyshenkilöille, vankiloihin ja kriminaalihuoltoon, yliopistoihin, kirjastoihin sekä kansanedustajille ja medialle. Haaste ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Haaste-lehti on sisällöltään enemmän asiantuntijoille suunnattu, mutta se pyrkii
olemaan yleistajuinen ja keskusteleva.
Muita hallinnonalalla ilmestyviä lehtiä

Kontra on rikosseuraamusalan henkilöstölehti, jonka kohderyhmä on alan henkilöstö. Se sisältää artikkeleita, henkilöhaastatteluja, ajankohtaista ja taustoittavaa tietoa. Levikki on 3 500 kappaletta, ja se ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Rikosseuraamusviraston viestinnässä on yksi päätoiminen toimittaja, lisäksi sivutoiminen päätoimittaja sekä useita kirjoittajia.
Akkusastoori on syyttäjälaitoksen tiedotuslehti. Sen levikki on noin 500 kappaletta, ja se ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Valtakunnansyyttäjänvirastossa on lehdellä sivutoiminen päätoimittaja (viestintäpäällikkö).
Osku-sähköpostilehti jaetaan tuomioistuinten, oikeusaputoimistojen, syyttäjänvirastojen ja ulosottovirastojen virastosähköposteihin (yli 200 virastoa). Virastot
jakavat lehteä eteenpäin henkilöstölleen harkintansa mukaan. Sen pääsisältönä
on viime vuodet ollut Ilona-intranetin uutisotsikot, muta myös muita ajankohtaisia asioita on tiedotettu Oskun kautta. Osku ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Oskulla on sivutoiminen toimittaja (oikeushallinto-osaston tiedottaja).
Tuki muille lehdille

Itse julkaisemiensa lehtien lisäksi ministeriö tukee välillisesti joitakin toimialaansa liittyviä lehtiä tukemalla niitä julkaisevien yhdistysten toimintaa.
Oikeusministeriö rahoittaa pohjoismaisten kriminalistiyhdistysten julkaisua
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab (NTfK). Lehdessä ilmestyvät artikkelit
julkaistaan ruotsin, norjan tai tanskan kielellä, ja nykyisin artikkelien abstraktit
ovat lisäksi englanniksi. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja jo 94. vuottaan
Pohjoismaiden rikoksentorjuntaneuvostot julkaisevat Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston kanssa englanninkielistä tieteellistä julkaisua Journal
of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2 numeroa vuodessa). Suomen osuuden rikoksentorjuntaneuvostojen keskenään jakamasta kus-
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tannusosuudesta maksavat rikoksentorjuntaneuvosto ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos puoliksi.
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab julkaisee lisäksi uutiskirjettä Nordisk
kriminologi. Kolmisen kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä, josta on saatavilla sekä paperi- että nettiversio, kunkin pohjoismaan yhdyssihteerit raportoivat maansa tärkeimmät kriminologiset ja kriminaalipoliittiset kuulumiset.
Oikeusministeriö tukee Suomen lautamiehet ry:n lehteä Lautamies osallistumalla sen painatuskustannuksiin. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Tukea muille lehdille harkitaan tapauskohtaisesti ja myönnetään perusteluista
syistä.

2.2. Verkkopalvelut
Oikeushallinnossa on viimeisten kymmenen vuoden kuluessa otettu käyttöön
useita verkkopalveluja. Internet-sivut palvelevat lähinnä asiakkaita ja suurta
yleisöä ja intranetit hallinnonalan henkilöstöä.
Internet-palvelut

Oikeusministeriön www.om.fi -verkkosivuille on keskitetty ministeriön toimintaan sekä lainvalmisteluun ja lainsäädäntöuudistuksiin liittyvä viestintä. Oikeuslaitoksen toimintaan sekä tuomioistuimissa ja oikeushallinnon eri virastoissa
asiointiin liittyvä tieto on koottu www.oikeus.fi -sivuille, joihin liittyvät virastojen omat palvelusivut.
Muut oikeusministeriön verkkosivukokonaisuudet ovat säädöstietopankki
www.Finlex.fi, joka sisältää tietoa myös tuomioistuinten ratkaisuista, sekä
www.vaalit.fi, joka kokoaa vaaleihin, puolueisiin ja kansalaisten osallistumiseen liittyvää tietoa. Www.kansanvalta.fi-sivustolle on koottu tietoa suomalaisesta demokratiasta. Valtionhallinnon sähköinen foorumi Otakantaa.fi tarjoaa
kansalaisille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoprosessiin.
Intranet-palvelut

Intranet-sivuja käytetään ajankohtaisen sisäisen viestinnän välineenä sekä tietopankkina ja verkkotyökalujen sijoituspaikkana. Oikeusministeriön hallinnonalla
on käytössä seuraavat intranet-palvelut:
Yhteinen intranet on koko oikeusministeriön hallinnonalan kattava sisäinen
verkkopalvelu, johon on pääsy kaikilla.
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Ilona on ulosotto-, oikeusapu-, syyttäjä- ja tuomioistuimet -sektoreiden yhteinen, sisäinen intranet. Lisäksi Ilonassa on yhteinen osio Kaikille, jossa tiedotetaan kaikille sektoreille yhteisistä asioista.
Kontranet on Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen sisäinen intranet-verkko.
Oiva on oikeusministeriön sisäinen intranet.
Salmisaari-intranet on Helsingin Salmisaaren toimitiloissa olevien Helsingin
käräjäoikeuden, syyttäjänviraston ja oikeusaputoimiston yhteinen intranet. Jokaisella virastolla on omat sisäiset sivunsa ja lisäksi siinä on yhteinen osa, jonka
kaikki Salmisaaren virastoissa työskentelevät näkevät.
Into on korkeimman oikeuden sisäinen intranet.

3. Nykytilan arviointi ja kehittämisehdotukset
3.1 Julkaisupolitiikka
Työryhmä ei ole keskustellut kovin laajasti ministeriön julkaisupolitiikasta tai
sen kehittämisestä, koska oikeusministeriön viestinnän tavoitteita ja lähtökohtia
on käsitelty vastikään päivitetyssä julkaisussa, Oikeusministeriö viestintäsuunnitelma. Työryhmässä käydyissä keskusteluissa nousi esille useassa yhteydessä
verkkoviestinnän merkityksen kasvu.
Painettujen julkaisujen ja verkkopalvelujen suhdetta onkin tarpeen jatkuvasti
pohtia. Työryhmän havaintojen mukaan eri viranomaisten kotisivut ja verkkoviestintä korostuvat sekä Suomessa että muissa pohjoismaissa. Myös tutkimustietoa ja oppaita julkaistaan yhä enemmän vain verkkoversioina. Lisäksi on havaittavissa, että julkaisujen asema on parhaillaan pohdinnassa monissa organisaatioissa. Mediamaailma on muutoksessa ja verkkoviestintä mullistaa perinteisiä tiedottamisen välineitä. Tämän kehityksen taustalla ovat myös vaatimukset
kustannustehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.
Painettujen julkaisujen ja verkkopalvelujen suhdetta pohditaan parhaillaan muun
muassa ympäristöministeriössä ja sisäasiainministeriössä. Sisäasiainministeriön
lehtiselvityksessä vuodelta 2006 ehdotetaan nykyisten lehtien kehittämisen ohella sähköisen sidosryhmälehden perustamista. Ympäristöministeriössä julkaisutoiminnan uudistamishankkeessa pohditaan parhaillaan eri viestintävälineiden
vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Esillä on ollut muun muassa painetuista
aikakausilehdistä luopuminen ja niiden korvaaminen uudella verkkopalvelulla.
Työryhmän käsityksen mukaan ministeriön julkaisupolitiikkaan on
vaikuttanut jo jonkin aikaa tiedon siirtyminen tietoverkkoihin.
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Viestintää kehitettäessä verkkopalvelut tulisi ottaa entistä vahvemmin huomioon sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä.
Sisäinen viestintä

Organisaatiomuutosten myötä ministeriön rooli toimintasektoreiden ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa on muuttunut. Ohoi-lehden lisäksi uusina välineinä
ovat tulleet intranetit, esimerkiksi Ilona ja Kontranet ja toimintasektoreiden
omat lehdet, esimerkiksi Kontra ja Akkusastoori. Intranet-palvelut ovat nopea
ja edullinen tapa ajankohtaiseen viestintään henkilöstölle.
Rikosseuraamusvirasto ja Valtakunnanasyyttäjänvirasto huolehtivat tiedottamisesta oman toimialansa henkilöstölle. Ulosotto on noin vuonna 2010 saamassa
oman keskusvirastonsa, joka huolehtinee tiedottamisesta henkilöstölleen. Myös
tuomioistuimille on ehdotettu perustettavaksi omaa keskusvirastoa. Jos kaikkia
hallinnonalan aloja johdetaan jatkossa oman alansa keskusvirastoista, olisi luontevaa, että henkilöstölle tiedottaminen olisi näiden virastojen tehtävä. Tästä seuraa, että Ohoi-lehden tarve henkilöstölehtenä tulee ehkä vähitellen täytetyksi
muilla julkaisuilla.
Työryhmän käsityksen mukaan hallinnon sisäisen viestinnän painopiste on siirtynyt oikeusministeriön hallinnonalalla toimiviin
keskusvirastoihin. Oikeusministeriön tulisi kuitenkin tarvittaessa
tukea toimintasektoreiden sisäisen viestinnän kehittämistä. Sisäisen viestinnän kehittämiseen tulee myös tulevaisuudessa varata
riittävästi resursseja.

3.2 Lehdet
Organisaatioiden lehdillä on erilaisia rooleja. Asiantuntijalehtenä voidaan pitää
Haastetta, henkilöstölehtinä Ohoita ja Kontraa. Varsinaista tiedelehteä oikeusministeriöllä ei ole. Kaikilla lehdillä on myös muita rooleja päätehtävänsä lisäksi.
Lehtien sisältöä voidaan arvioida myös siltä kannalta miten ne kertovat oikeusministeriön eri politiikkalohkoista. Kriminaalipolitiikasta kertoo Haaste, säädöspolitiikasta ja oikeusturvapolitiikka jonkin verran Ohoi. Demokratiapolitiikka on esillä lähinnä verkkosivuilla.
Lehtien yhdistäminen

Työryhmän mielestä molemmat lehdet, Ohoi ja Haaste, täyttävät tarkoituksensa
ja lukijat tuntuvat olevan niihin tyytyväisiä. Lehtien yhdistäminen ei työryhmän
mielestä olisi hyödyllistä.
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Haaste ja Ohoi-lehtien kohderyhmät ja tavoitteet ovat työryhmän käsityksen
mukaan niin erilaiset, ettei yhdistäminen olisi tarkoituksenmukaista eikä tuottaisi mainittavia etuja toimitustyöhön.
Ohoi-lehteä voidaan pitää hallinnonalan henkilöstölehtenä, mutta se on selkeästi
myös tiedotus- ja sidosryhmälehti. Lehti jakaa tietoa tuomioistuinten, syyttäjien,
ulosoton ja oikeusavun ajankohtaisista asioista. Haaste-lehden tavoitteena on jakaa tietoa rikollisuuteen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvästä kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä, tutkimuksesta ja käytännön työstä. Haaste-lehti on sisällöltään enemmän asiantuntijoille suunnattu, mutta se pyrkii olemaan yleistajuinen ja keskusteleva.
Osa Haaste-lehden aineistosta voisi kiinnostaa myös esimerkiksi syyttäjiä ja
tuomareita, jotka lehti nykyisellään tavoittaa vain osin. Ohoi-lehden sisältämä
tieto taas saattaisi yhtä lailla kiinnostaa poliiseja, joille Haaste-lehteä jaetaan.
Lehdissä onkin jonkin verran päällekkäistä uutisaineistoa. Sisältöjen koordinoinnissa lehdet voisivat tehdä jatkossakin yhteistyötä. Lehdillä on kuitenkin
erilainen tehtävä ja kohderyhmä, joten sisällöt tulevat olemaan erilaisia edelleenkin.
Ohoi-lehteä tarvitaan lähivuosien ajan tukemaan ennen kaikkea käräjäoikeuksissa toteutettavaa rakennemuutosta ja siihen liittyvää muutosviestintää. Oikeushallinnon henkilöstö on tottunut seuraamaan keskeisiä uudistuksia Ohoista, joten
lehti on tärkeä väline näissäkin muutoksissa. Lehdessä on luontevaa kertoa muutoksen taustoista ja eri toimijoiden näkökulmista.
Haaste on rikoksentorjuntaneuvoston eikä oikeusministeriön julkaisema lehti,
mikä osaltaan tekee yhdistämisen ongelmalliseksi.
Lehtien yhdistäminen saattaisi tuoda vähäisiä kustannussäästöjä esimerkiksi
painatuskustannusten pienenemisen johdosta, mutta näitä ei työryhmä ole arvioinut tarkemmin. Ohoi:ta toimitetaan viestintäyksikössä vähäisin resurssein, joten yhdistäminen saattaisi auttaa Ohoi:n resurssivajauksessa.
Työryhmän käsityksen mukaan oikeusministeriön julkaiseman
Ohoi:n ja rikoksentorjuntaneuvoston Haasteen kohderyhmät ja tavoitteet ovat niin erilaiset ettei lehtien yhdistäminen ole tarkoituksenmukaista. Se ei myöskään toisi merkittäviä etuja eikä kustannusten säästöä.
Ohoi

Ohoi-lehden rooli on muodostunut vähitellen epäselväksi, kun ministeriön toiminta on viime vuosina painottunut yhä enemmän hallinnonalan strategiseen ohjaamiseen. Myös oikeuslaitoksen ohjaus on aikaisempaa strategisempaa, mutta
Ohoi-lehti ei tässä suhteessa ole uudistunut sisällöltään. Lehden toimituksen organisointi on myös ongelmallista. Oikeuslaitoksen strategista ohjausta hoitaa oikeushallinto-osasto, ja Ohoi-lehteä toimittaa viestintäyksikkö, mikä ei ole paras
mahdollinen tilanne.
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Ohoi-lehteä tulisi kehittää niin, että karsittaisiin ilmestyneiden työryhmämietintöjen ja muiden ajankohtaisasioiden esittelyä. Ohoi on tässä hidas kanava, ja
esimerkiksi juristit saavat painetussa muodossa vastaavat tiedot muista ammattilehdistä. Ajankohtaisasioille verkko on parempi forum. Keskeisistä hankkeista
tulee tietysti edelleen uutisoida. Aineiston siirtämisestä verkkoon tulee tiedottaa
kuitenkin tehokkaasti. Lehden sisältöön jää näin enemmän tilaa eri sisältöjen
monipuolisemmalle käsittelylle.
Työryhmä ehdottaa, että Ohoi-lehden ajankohtaista sisältöä siirretään enenevässä määrin oikeusministeriön verkkosivustoille. Työryhmä näkee ongelmana, että lehden resurssit ovat riittämättömät.
Viestintäyksikön mahdollisuudet toimittaa Ohoi-lehteä tulee turvata niin kauan kun lehteä tarvitaan.
Haaste

Haaste-lehti on syntynyt huolellisen valmistelutyön tuloksena. Lehdellä on selkeä kohderyhmä. Lehdelle on myös muodostunut luonteva rooli asiantuntijalehtenä. Se toimii lisäksi asiantuntevan kriminaalipoliittisen ja keskustelun foorumina. Lehti on sijoitettu sen sisältöönsä nähden luontevaan paikkaa eli rikoksentorjuntaneuvoston yhteyteen. Lehti onkin välttämätön rikoksentorjuntaneuvoston työssä ja rikoksentorjuntatyöstä tiedotettaessa. Lehden kustannuksiin osallistuu myös sisäasiainministeriö. Osa lehdessä julkaistuista artikkeleista julkaistaan
myös verkossa.
Kokonaisuudessaan lehti on vastannut sille asetettuihin tavoitteisiin hyvin. Se on
vakiinnuttanut asemansa ja osoittanut elinkelpoisuutensa, joskaan ei itsensä rahoittavana kaupallisena julkaisuna. Lehteä perustettaessa epäiltiin, että Suomen
kokoisessa pienessä maassa kriminaalipoliittiseen lehteen ei jatkuvasti saataisi
riittävästi kiinnostavia artikkeleita. Pelko on osoittautunut aiheettomaksi. Lehden kirjoittajakunta laajenee jatkuvasti. Tutkijakunnan keskuudessa lehti on hyväksytty tärkeäksi tutkimustulosten välittämisen kanavaksi. Lehteä seurataan
suurissa tiedotusvälineissä ja siinä julkaistut artikkelit näyttävät vaikuttavan niiden kirjoitteluun. Toimitus on saanut monilta kriminaalipolitiikan vaikuttajilta
kiitosta lehden artikkeleista ja lehden verkkosivut kuuluvat oikeusministeriön
vierailluimpiin. Vaikka tutkimusta ei ole käytettävissä, em. havainnot viittaavat
siihen, että lehti toimii kriminaalipoliittisen tiedon välittäjänä. Lehden artikkelit
kattavat monipuolisesti ja tasapainoisesti kriminaalipolitiikan eri alueita ja näkökulmia. Lehdessä julkaistuihin artikkeleihin viitataan tavalla, joka osoittaa, että niitä pidetään luotettavina – lehti on halunnut korostaa sisältönsä asiantuntevuutta.
Lehden on toivottu virittävän kriminaalipoliittista keskustelua. Lehden palstoilla
sellaista ei käydä. Asiantuntevuus saattaakin olla vastakkainen tavoite räiskyvälle mielipiteenvaihdolle. Lehden ongelma voi olla, ettei se riittävästi kyseenalaista esimerkiksi ministeriöiden toimintaa. Se on kuitenkin selvästi säilyttänyt toimituksellisen itsenäisyytensä suhteessa oikeusministeriöön.
Ehdotus: Työryhmän mielestä Haaste-lehdelläkin on joitakin kehittämistarpeita. Lehteä perustettaessa lähtökohtana oli, että lehti
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vähitellen tulisi aikaisempaa omavaraisemmaksi siten, että maksavia tilaajien osuus ja määrä nousisi. Työryhmän käsityksen mukaan tähän tulisi pyrkiä jatkossa esimerkiksi tehostetulla mainonnalla. Rikoksentorjuntaneuvostolla, joka on ottanut hoitaakseen
toimitusvastuun, ei kuitenkaan ole markkinoinnin osaamista vaan
tällainen olisi ostettava ulkoa.
Myös lehden verkkosivujen kehittäminen on tarpeen. Työryhmä
ehdottaa harkittavaksi lehden verkkosivujen kääntämisen englanniksi. Tällöin hyvin keskeistä ajankohtaisinformaatiota suomalaisesti kriminaalipolitiikasta, rikoksentorjunnasta ja kriminologiasta
välittyisi kansainväliselle yleisölle.
Uusi ministeriön toiminnasta kertova lehti?

Vaikka oikeushallinnon organisaation kehittäminen on vielä kesken, tulevat
muutokset vaikuttavat ennen kaikkea Ohoi-lehteen. Vaikka tuomioistuinten oma
keskusvirasto ei toteutuisi, sisäinen viestintä kuuluu ministeriön oikeushallintoosaston kehittämisvastuulle, ei ministeriön viestintäyksikölle, joka nykyisin vastaa Ohoi-lehden toimittamisesta.
Työryhmän mielestä eräs vaihtoehto oikeusministeriön viestinnän kannalta olisi,
että Suomessa olisi Ruotsin Riksdag & Departement –tyyppinen, riittävän usein
ilmestyvä ministeriöiden ja eduskunnan yhteinen tiedotuslehti. Näin oikeusministeriön ajankohtaisista asioista uutisointi tapahtuisi osana koko valtioneuvoston kattavaa viestintää ja asioista kiinnostunut saisi kokonaiskuvan poliittisesta
päätöksentekoketjusta ja siitä, mitä yhteiskunnassa poliittisella tasolla tapahtuu.
Koska näillä näkymin valtioneuvoston yhteisen lehden perustaminen ei näytä
todennäköiseltä, työryhmän mielestä olisi parin kolmen vuoden kuluttua syytä
pohtia sitä, millaista lehteä oikeusministeriö tarvitsee: tarvitsisiko ministeriö kokonaan uuden lehden esimerkiksi vahvistamaan ministeriön profiilia oikeusturvapolitiikan, demokratiapolitiikan ja maksuhäiriöpolitiikan näkökulmasta. Ajankohtaiseen uutisointiin lehteä ei tarvita.
Ulkoisille sidosryhmille tarkoitetun lehden kohderyhmiä olisivat ennen kaikkea
poliittiset päättäjät eduskunnassa, valtionhallinnon keskeiset virkamiehet, ministeriöt, yliopistot sekä kansalaisjärjestöt ja hallinnonalan etujärjestöt.
Päätöstä siitä, olisiko tuleva lehti painettu vai sähköinen, tulisi harkita senhetkiseen viestinnän kehityksen valossa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että verkkopohjaisten palvelujen käyttö kasvaa koko ajan. Verkon etuja ovat ennen kaikkea
saavutettavuus, jakelun helppous ja painettua lehteä alhaisemmat kustannukset.
Verkko tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää muita viestinnän keinoja, kuten
esimerkiksi lyhyitä, esitetyyppisiä sähköisiä tietolehtiä tai sähköisiä uutiskirjeitä
osana sähköistä viestintää ja verkkoviestintää.
Työryhmän käsityksen mukaan ministeriön lehden tulisi olla journalistisin periaattein toimitettu ja korkeatasoinen julkaisu, mikä edellyttäisi täysipäiväistä ja
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ammattitaitoista tekijää tai tekijöitä niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.
Myös lehden toimituksen organisointi eli se, toimitetaanko lehti kokonaan vai
osin esim. ministeriön viestintäyksikössä vai yhteistyössä viestintätoimiston tai
muun kustantajan/julkaisijan kanssa, on pohdittava erikseen. Vaihtoehtoja on
monia.
Työryhmä muistuttaa, että lehdellä pitää myös olla siitä kiinnostunut kohderyhmä, ja erikseen määritellyt tavoitteet. Lehden perustaminen on pitkäjänteinen projekti ja tunnettuuden rakentaminen
kestää vuosia. Uuden painetun lehden perustamiseen tuleekin ryhtyä vasta, kun on tarkkaan selvitetty painatus- ja jakelukustannusten lisäksi lehden tekemiseen tarvittavat henkilöstöresurssit ja
pohdittu muiden mahdollisten viestintäkanavien käyttöä.

3.3 Verkkopalvelut
Ajankohtaiseen viestintään verkot ovat harvoin ilmestyviä lehtiä parempi media.
Oikeusministeriön hallinnonalalla on meneillään uuden entistä monipuolisemman julkaisujärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmää käytetään sekä Internet- että
intranetpalveluissa. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös sähköisten palvelujen
käyttöönoton. Muutosvaiheessa on otollinen tilaisuus arvioida nykyisiä palveluja ja tehdä tarvittavia uudistuksia. Verkkopalvelujen ylläpito ja kehittäminen on
jatkuvaa toimintaa, ja siihen tulee varata riittävästi resursseja sekä sisällön asiantuntijoilta että tietohallinnosta.
Hallinnonalan sisäisessä viestinnässä ajankohtaisista asioista tiedotettaessa intranet on tehokas ja nopea väline. Oikeushallinnossa kaikilla on työssään käytössä tietokone ja verkkoyhteydet, joten kaikilla on helppo pääsy palveluihin. Intranetien kehittämiseen tulee edelleen panostaa. Julkaisujärjestelmän uudistuksen jälkeen voidaan nykyistä enemmän keskittyä sisällön kehittämiseen, muun
muassa kuvien käyttöön ja toimitettujen juttujen lisäämiseen. Myös sisäisen
viestinnän kehittämiseen tulee varata riittävästi työaikaa.
Työryhmän käsityksen mukaan ajankohtaiseen viestintään verkot
ovat harvoin ilmestyviä lehtiä parempi media. Henkilöstölle ajankohtaisista asioista tiedotettaessa intranet on tehokas ja nopea väline. Verkkopalvelujen kehittämiseen tulee edelleen panostaa varaamalla riittävästi sekä sisällöntuotannon että tietohallinnon resursseja.

4. Tiivistelmä
Oikeusministeriön viestintäsuunnitelmassa on kuvattu myös ministeriön julkaisupolitiikan periaatteita. Aktiivinen viestintä on osa myös oikeusministeriön
toimintaa. Viestinnän keinoja ovat muun muassa lehdistötiedotteet, julkaisut ja
verkkoviestintä - sekä julkiset www-sivut että sisäiset intranetpalvelut.
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Ministeriön keskeiset painetut lehdet ovat Ohoi ja Haaste. Ohoi kertoo ajankohtaisista asioista oikeushallinnon henkilöstölle ja ministeriön sidosryhmille.
Haaste jakaa tietoa rikollisuuteen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvästä kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä. Haastetta toimittaa rikoksentorjuntaneuvosto. Lisäksi hallinnonalalla ilmestyy toimintasektoreiden omia lehtiä eri muodoissa.
Oikeusministeriö ja sen hallinnonalan yksiköt ylläpitävät useita verkkopalveluja.
Internetpalveluja ovat muun muassa www.om.fi ja www.oikeus.fi sekä Finlex.
Hallinnonalalla on käytössä myös useita intranet-sivustoja.
Kehittämisehdotukset
Ministeriön julkaisupolitiikkaan on vaikuttanut jo jonkin aikaa tiedon siirtyminen tietoverkkoihin. Viestintää kehitettäessä verkkopalvelut on otettava entistä
vahvemmin huomioon sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä.
Hallinnon kehittyessä sisäisen viestinnän painopiste on siirtynyt keskusvirastoihin. Oikeusministeriö ohjaa ja tukee tarvittaessa toimintasektoreiden sisäisen
viestinnän kehittämistä. Sisäisen viestinnän kehittämiseen tulee kuitenkin varata
tulevaisuudessakin riittävästi työaikaa.
Oikeusministeriön julkaiseman Ohoi:n ja rikoksentorjuntaneuvoston Haasteen
kohderyhmät ja tavoitteet ovat niin erilaiset, ettei lehtien yhdistäminen olisi tarkoituksenmukaista eikä toisi merkittäviä etuja. Kumpaakin lehteä ehdotetaan
kehitettäväksi edelleen. Ohoi:n ajankohtaisia sisältöjä voidaan siirtää verkkoon.
Haasteen maksavaa tilaajakuntaa tulee kasvattaa ja lehden verkkolehden sisältöjen kieliversioita lisätä.
Työryhmä ehdottaa ministeriön toiminnasta kertovan viestinnän kehittämistä.
Välineenä voisi olla ministeriön oma, uusi lehti tai sisältöjen tarjoaminen johonkin nykyiseen toimialueella ilmestyvään lehteen. Uuden painetun lehden perustamiseen tuleekin ryhtyä vasta, kun on tarkkaan selvitetty painatus- ja jakelukustannusten lisäksi lehden tekemiseen tarvittavat henkilöstöresurssit ja pohdittu
muiden mahdollisten viestintäkanavien käyttöä.
Ajankohtaiseen viestintään verkot ovat harvoin ilmestyviä lehtiä parempi media.
Henkilöstölle ajankohtaisista asioista tiedotettaessa intranet on tehokas ja nopea
väline. Verkkopalvelujen kehittämiseen tulee edelleen panostaa.
Kukin virkamies onkin velvollinen omalta osaltaan tiedottamaan työstään myös
hallinnonalan henkilöstölle. Sisäisen viestinnän kehittämiseen tulee kuitenkin
varata tulevaisuudessakin riittävästi työaikaa.

Liitteet
1.
2.
3.

Yhteenveto oikeushallinnon viestintävälineistä
Muiden ministeriöiden julkaisemat lehdet
Ruotsissa toimialalla julkaistavat lehdet

OM - LEHTITYÖRYHMÄ
Nimi

LEHDET
Ohoi

Haaste + verkkosivut

Kontra

Akkusastoori
Osku-sähköpostilehti

YHTEENVETO OIKEUSHALLINNON VIESTINTÄVÄLINEISTÄ
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Tavoite, tarve

Kohderyhmä

Levikki
ja
ilmestyminen

Pääsisällöt

Organisointit

Kustannukset
ilman palkkoja

oikeushallinnon tiedotuslehti, joka kertoo OM:n ja
oikeuslaitoksen ajankohtaisista asioista

ministeriö, erillisvirastot,
oikeuslaitos, media,
poliitikot, osin vankeinhoito ja kriminaalihuolto,
kansalaiset
kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilöt, poliisi, media, poliitikot, alan
tutkijat, vankeinhoidon ja
kriminaalihuollon ammattilaiset, syyttäjät,
tuomarit, asianajajat,
järjestöt ja kiinnostuneet
kansalaiset

8000
4/vuosi

ajankohtaista tietoa
taustoineen

OM Viestintäyksikössä sivutoimisesti,
ostopalveluja

44.500 e/v
tulot 14200 e/v

2500
4/vuosi

asiantuntijaartikkeleita, haastatteluja ja uutisia rikoksentorjunnasta ja
kriminaalipolitiikasta

OM ja rikoksentorjuntaneuvosto
- päätoiminenen
toimittaja
- sivutoiminen päätoimittaja
+ paljon kirjoittajia

22.000 e/v, tulot
9.400 e/v

alan henkilöstö

3500
3/vuosi

artikkeleita, henkilöhaastatteluja, ajankohtaista ja taustoittavaa
tietoa

17.000 e/v

syyttäjävirastot

n. 500
10/vuosi
5500
10/vuosi

Risen viestinnässä
yksi päätoiminen
toimittaja, sivutoiminen päätoimittaja,
useita kirjoittajia
VKSV:ssä sivutoiminen päätoimittaja
OM:n tiedottaja muiden töiden ohella

Tukea kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteuttamista sekä jakaa
tietoa ja herättää keskustelua rikoksentorjuntaan,
rikollisuuteen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvästä
kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä, tutkimuksesta ja käytännön
työstä.
rikosseuraamusalan henkilöstölehti

syyttäjälaitoksen tiedotuslehti
nopea väline tiedottaa
ajankohtaisista asioista

tuomioistuimet, oikeusaputoimistot. syyttäjänvirastot, ulosottovirastot

Huom! Lisäksi
verkkoversio yksi
om.fi:n suosituimmista palveluista

pääosin Ilonan uutisten otsikoita, ennen
Ilonan käyttöönottoa
ajankohtaisia hallinnollisia ym.

tietoliikennekuluja
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Verkkosivut, mm.
www.om.fi

www.oikeus.fi +
virastojen sivut

tietoja asioinnin avuksi ja
yleistietoa oikeuslaitoksesta

www.rikosseuraamus
.fi

www.rikoksentorjunt
a.fi
www.kansanvalta.fi

www.vaalit.fi
Intranetit, mm.
Oiva

Ilona

Kontranet

kansalaiset, asiantuntijat,
media

190 000

oikeuslaitoksen asiakkaat, opiskelijat

215 000

rikosseuraamusalan
henkilöstö

23 000
+
vankeinhoito.fi
48 900
kriminaalihuolto.fi 7 000
8 900

suomalaista demokratiaa
koskevan tiedon kohtauspaikka
tietoa vaaleista

OM viestintäyksikössä yksi henkilö

Ministeriön ja osastojen ajankohtaisasiat,
henkilöstöasiat, talousasiat,
lainvalmisteluohjeistus, tietolöhteet

OM:n tietopalvelussa
sivutoiminen päätoimittaja
-osastojen/yksiköiden
edustajista koottu
sisäisen viestinnän
pysyvä työryhmä
puolipäiväinen tekijä
+ sektoreiden päivittäjät
Risen viestinnässä
yksi päätoiminen
verkkohlö, useita
ylläpitäjiä

OHO:ssa noin puoli
htv, satunnaisia päivittäjiä pari sataa
Risen viestinnässä
yksi päätoiminen
verkkohlö, useita
ylläpitäjiä

osuus tietoliikennekuluista, muut
kulut vähäisiä

7 500

61 800
ministeriön henkilöstö

ajankohtaistietoa, tietolähteitä, linkkejä työn avuksi

tiedotteet, hankkeet,
yleistä tietoa ministeriöstä
menettelyjen kuvaus,
lomakkeet, yhteystiedot
tiedotteet, toiminnan
esittely, yleistä tietoa,
julkaisut, yhteystiedot

tuomioistuimet, oikeusaputoimistot. syyttäjänvirastot, ulosottovirastot
rikosseuraamusala

20-30 000 käyntiä / kk
ajankohtaista, työvälineitä, ohjeita, asiakirjoja

osuus tietoliikennekuluista, muut
kulut vähäisiä

LIITE 2
MUIDEN MINISTERIÖIDEN JULKAISEMAT LEHDET
Luettelo on koottu Sisäasiainhallinnon lehdet -raportin (SM:n julkaisuja 46/2006) perusteella.
Kauppa- ja teollisuusministeriö
KTM verkkolehti
Kauppa- ja teollisuusministeriön verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen
teemoja ovat mm. innovaatiot, kilpailukyky ja energia. Lehden julkaisija on
kauppa- ja teollisuusministeriön viestintäyksikkö.
Hyvä yritys Hyvä yritys -lehti on työvoima- ja elinkeinokeskusten asiakaslehti, joka tarjoaa
yrityksille ajankohtaista tietoa julkisista palveluista. Siinä käsitellään myös
ajankohtaisia elinkeino-, työvoima- ja maaseutupolitiikan asioita. Hyvä yritys
ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on maksuton. Lehdessä on ruotsinkielinen yhteenveto. Hyvä yritys-lehteä julkaisee kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeino-osasto.
Energiakatsaus
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Energiakatsaus on energia-alan ajankohtaisia
asioita käsittelevä julkaisu, jota kustantaa kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosasto. Lehden kohderyhminä ovat ministeriön sidosryhmät ja muut energiatietoa tarvitsevat. Painos on yhteensä noin 4500 kappaletta ja lehden voi tilata
maksutta.
Omistaja & Sijoittaja - lehti
Omistaja ja Sijoittaja –lehti ilmestyy keväisin ja syksyisin. Suomeksi ja ruotsiksi
julkaistava lehti esittelee valtion omistajapolitiikan ja yhtiöiden ajankohtaisia
asioita. Lehden kohderyhmänä ovat sijoittajat ja muut sidosryhmät. Painos on
yhteensä noin 12 000 kappaletta. Lehti on maksuton. Lehden kustantaja on
kauppa- ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikkö.

Liikenne- ja viestintäministeriö
EU-vaihde -lehti
EU-vaihde-lehti kertoo liikenteen ja viestinnän ajankohtaiset, EU:ssa esillä olevat asiat. Lehti antaa taustatietoa tulevista päätöksistä ja kertoo niistä jo niiden
valmisteluvaiheessa. EU-vaihde-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija
on liikenne- ja viestintäministeriön viestintäyksikkö.

Maa- ja metsätalousministeriö
60 º North -lehti
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee koko hallinnonalan yhteiseksi sidosryhmälehdeksi tarkoitettua 60 º North -lehteä. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehdistä kaksi on englanninkielistä ja yksi suomenkielinen. suomenkielisen lehden nimi on nykyisin Suomen Heila (kerran vuodessa).
Uutiskirjeet
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee neljää uutiskirjettä: Verso maatalouspolitiikan uutiskirje, Liiteri - maaseutupolitiikan ja alueohjelmien uutiskirje, Käpy - metsäpolitiikan uutiskirje, Sarvi - riista-asioiden uutiskirje sekä

2
laatuketjun uutiskirje Laatunen. Uutiskirjeet ilmestyvät useita kertoja vuodessa.
Sarvi-uutiskirjettä julkaistaan yhteistyössä hallinnonalan kanssa.

Opetusministeriö
Opetusministeriön Etusivu -verkkolehti
Opetusministeriön -verkkolehti ilmestyy joka 2. torstai. Lehden julkaisija on
OPM:n viestintäyksikkö. Opetusministeriön Etusivu-verkkolehti alkoi ilmestyä
huhtikuussa 2002.

Puolustusministeriö
Puhuri -verkkolehti
Puhuri ilmestyy neljä kertaa kuukaudessa. Puhuri on henkilöstölehti, joka julkaistaan ainoastaan ministeriön Intrassa.

Sisäasiainministeriö
Poliisi

Poliisi-lehteä julkaisee sisäasiainministeriön poliisiosasto. Poliisi -lehti on ensisijaisesti henkilöstölehti. Poliisi -lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen painos on noin 14 000. Lehti jaetaan pääasiassa nippujakeluina poliisihallinnon
toimipisteisiin. Lehdestä tehdään verkkoversio, jossa ovat kaikki lehden jutut.
Verkkoversio on osoitteessa www.poliisilehti.fi
Rajamme Vartijat
Lehti on keskeinen rajaturvallisuuden erikoislehti – alansa ainoa Suomessa ja
Pohjoismaissa. Rajamme Vartijat on sidosryhmälehti. Rajamme Vartijat ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Lehden painos on 9 000 kappaletta. Sidosryhmälehtien lisäksi (5-6) lisäksi julkaistaan kolme henkilöstölle suunnattua numeroa.
Pelastusosaston verkkolehti
Pelastusosaston tiedotuksia -lehti alkoi ilmestyä verkossa vuoden 1996 alusta
lähtien. Nykyisin www.pelastustoimi.fi-sivuilla ilmestyy artikkeleita erilaisista
pelastustoimeen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Pelastustoimi.fi-sivusto palvelee kokonaisuudessaan pelastustoimen kenttää. Verkkolehti yhtenä osana tukee sivustoa ja päinvastoin.
Kuntakompassi
Kuntakompassi on sidosryhmälehti kaikille kuntien kehittämisestä ja lainsäädännön valmistelusta kiinnostuneille. Kuntakompassi ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Alue-Integraattori
Alue-Integraattori on sidosryhmälehti kaikille alueiden ja hallinnon kehittämisestä kiinnostuneille. Lehdestä on ministeriön Internet-sivuilla pdf-versio.
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hankelehdet
Naisuutiset: välittää tietoa maaseudun kehittämisestä, hankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista, ilmestymiskertoja on kaksi vuodessa, liittyy Maaseutupolitiikan Naisteemaryhmän toimintaan
AKO-katsaus ja AKO-uutiset sisältävät juttuja aluekeskusohjelma-alueista sekä
yksittäisistä hankkeista ja projekteista, AKO-katsaus ilmestyy noin kolme kertaa

3
vuodessa. AKO-uutiset ilmestyy kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Molemmat
lehdet ovat luettavissa pdf-versioina aluekeskusohjelman Internet-sivuilla osoitteessa www.intermin.fi/aluekeskusohjelma.
Hallinto-lehti
Hallinto-lehden julkaisijana toimivat sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö. Lehden kustantaja on Stellatum Oy. Hallinto-lehti ilmestyy kuusi kertaa
vuodessa. Hallinto-lehteä lukevat kuntien ja valtionhallinnon johtavat viranhaltijat ja asiantuntijat, hallintoa palvelevien yritysten työntekijät sekä yliopistojen ja
tutkimuslaitosten henkilökunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö
Socius

Socius on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti, jota julkaisee sosiaali- ja terveysministeriö. Sitä jaetaan maksutta sosiaali- ja terveysministeriön sidosryhmille, kuten valtionhallinnon sekä kuntien
sosiaali- ja terveystoimen päätöksentekijöille ja työntekijöille sekä alan järjestöille. Lehden osoitteellinen levikki on noin 9 000. Lisäksi kerran vuodessa julkaistaan Sociuksen englanninkielinen erikoisnumero ulkomaisille sidosryhmille.
Lehteä toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön viestinnässä työskentelevä päätoiminen toimituspäällikkö.

Sosteri

Sosteri on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen lehti. Se julkaistaan paperiversiona ja pdf-muodossa ministeriön intrassa.

Työministeriö
Työelämä-lehti
Työelämä -lehti on työpolitiikan, työvoimapalvelujen ja työelämäkysymysten
asiantuntijalehti. Työelämä ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden julkaisija on
työministeriö. Lehden kohderyhmänä ovat työministeriön yhteistyökumppanit,
yritykset, työelämästä kiinnostuneet kansalaiset ja työhallinnon henkilöstö.
Työpoliittinen Aikakauskirja
Työpoliittinen Aikakauskirja on tutkijayhteisöjen ammattilehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee työministeriö.
Työmyyrä-lehti
Työmyyrä-lehti on työhallinnon henkilöstölehti. Se ilmestyy 6-7 kertaa vuodessa ja sitä julkaisee työministeriön viestintäyksikkö.
Monitori
Monitori on poikkihallinnollinen maahanmuuttoasioiden ammattilehti. Monitori
kertoo maahanmuuttopolitiikan ajankohtaisista asioista ja linjauksista Suomessa
ja ulkomailla. Lehti välittää tietoa alan koulutuksesta, tutkimuksesta ja uusimmasta kirjallisuudesta. Kerran vuodessa julkaistaan maahanmuuttotilastot –liite.
Lehti on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville, maahanmuuttajille
ja kaikille monikulttuurisista asioista kiinnostuneille. Monitori ilmestyy suomeksi neljää kertaa vuodessa. Lehteä julkaisee ja kustantaa työministeriö. Keskeisimmät artikkelit löytyvät lehden verkkosivulta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.
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Ulkoasiainministeriö
Kauppapolitiikka
Kauppapolitiikka on ulkoasiainministeriön julkaisema kauppapolitiikan ja vienninedistämisen erikoisaikakauslehti. Lehti välittää ajankohtaista tietoa integroituvasta Euroopasta ja globaalin kaupan kehityksestä. Näkökulmana on vienninedistäminen ja ulkomaankauppa. Lehti seuraa ulkoasiainhallinnon edustusverkoston kautta tapahtumia ja raportoi niiden kehityksestä. Se välittää asiantuntijakirjoituksin keskeistä tietoa päätöksenteon tueksi ja toimii tiedotuskanavana
ulkoasiainhallinnon ja lukijoiden välillä. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Maailman markkinat
Uusi vuosittainen Maailman markkinat -julkaisu alkoi ilmestyä kesällä 2006.
Uusi vuosijulkaisu täydentää useammin ilmestyvää ulkoministeriön Kauppapolitiikka-lehteä. Vuosijulkaisun kirjoittajista valtaosa toimii Suomen edustustoissa
ulkomailla joko lähettiläinä tai kaupan ja talouden kysymyksistä vastaavina virkamiehinä. Maailman markkinat 2006 -julkaisussa tavoitteena on tuoda esiin
erityisesti paikalliseen läsnäoloon perustuvaa asiantuntemusta.
Kauppapoliittinen katsaus
Ulkoasianministeriö ryhtyi vuonna 2004 julkaisemaan kauppapoliittista katsausta tehostaakseen yhteistyökumppaniensa ja suuren yleisön tiedonsaantia myös
Suomen taloudellisista suhteista ja Suomen harjoittamasta kauppapolitiikasta.
Kauppapoliittinen katsaus sisältää tietoa EU:n kauppasuhteista, maailman kauppajärjestelmästä sekä EU:n kauppapolitiikan soveltamisesta.
Kehitys-Utveckling
Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen viestinnän yksikkö julkaisee KehitysUtveckling –lehteä, joka on suunnattu sekä asiantuntijoille että kansainvälisyyskasvatuksen tarpeisiin. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Kehitysuutiset
Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen viestinnän yksikkö julkaisee myös
kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä Kehitysuutiset –lehteä, joka kertoo kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan ajankohtaisasioista.

Valtiovarainministeriö
Valtiotyönantaja
Valtion työmarkkinalaitos julkaisee Valtiotyönantaja –lehteä, joka on tarkoitettu
lähinnä valtionhallinnon johdolle sekä virastojen työnantaja- ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleville. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Ympäristöministeriö
Asu ja rakenna -lehti
Asu ja rakenna –lehden pääkohteita ovat asumisen ja rakentamisen ammattilaiset ja kuntien virkamiehet. Lehti kertoo direktiivien, lakien ja muiden päätösten
valmistelusta ja taustasta sekä kokemuksia soveltamisesta. Se sisältää paljon
hallinnonalan virkamiesten omia kirjoituksia. Journalistiseen toteutukseen on
kohdennettu niukasti resursseja. Lehdellä on editoiva toimittaja Stellatumissa,
joka kustantaa lehteä. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
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Ympäristö -lehti
Ympäristö-lehti pyrkii kertomaan ympäristöpolitiikasta ja –tutkimuksesta ymmärrettävästi ja houkuttelevasti sekä edistämään kestävän kehityksen viemistä
kaikkiin poliitikkoihin. Sen tavoite on myös levittää hyviä käytäntöjä sekä antaa
yrityksille ennakoivaa tietoa. Lehti kattaa ympäristöasiat laajasti ympäristön- ja
luonnonsuojelusta kaavoitukseen ja kulttuurimaisemien suojeluun saakka. Se
ilmestyy 8 kertaa vuodessa.

LIITE 3
RUOTSISSA TOIMIALALLA JULKAISTAVAT LEHDET
Ruotsissa oikeushallinnon piirissä julkaistaan useita lehtiä. Seuraavat tiedot perustuvat lähinnä Internetin kautta saatuun tietoon:
Oikeusministeriöllä, Justitiedepartementilla, ei ole omaa tiedotuslehteä. Parlamentin ja ministeriöiden yhteinen tiedotuskanava on Riksdag & Departement –
lehti, joka kertoo sekä hallituksen, ministeriöiden että valtiopäivien ajankohtaisista asioista. Hallinnollisesti toimitus on valtiopäivien yhteydessä.
Ruotsin tuomioistuinlaitoksen lehti Domkretsen on tarkoitettu myös tuomioistuinten sidosryhmille, lautamiehille ja kaikille oikeuslaitoksesta kiinnostuneille.
Lehti on ilmainen. Lehden toimitus sijaitsee tuomioistuinvirasto Domstolsverketin tiedotusosastolla. Domkretsen ilmestyy neljä kertaa vuodessa (painos 17 000
kpl).
Syyttäjälaitos Åklagarmyndighetenin tiedotuslehti on nimeltään Påtalat, josta on
ilmestynyt vasta koenumero vuonna 2006. Lehden 6 000 kappaleen painosta
postitetaan oikeuslaitokseen, muille viranomaisille ja medialle. Lehden tavoitteena on osallistua kriminaalipoliittiseen keskusteluun syyttäjän näkökulmasta.
Syyttäjälaitoksella on omalle henkilöstölle tarkoitettu intranet.
Oikeusapuviranomainen Rättshjälpsmyndighetenillä ei ilmeisesti ole omaa tiedotuslehteä.
Ulosottoa hoitaa Ruotsissa kruununvoudinviranomainen kronofogdemyndighet,
joka toimii veroviranomaisen eli Skatteverketin alaisuudessa. Skatteverket julkaisee molempien hallinnonalojen henkilöstölle tarkoitettua yhteistä lehteä nimeltään Protokoll. Lehti ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa.
Vankeinhoidosta ja kriminaalihuollosta vastaavan Kriminalvårdenin työstä kertoo Ruotsissa lehti nimeltään Runtikrim. Henkilöstölehdeksi määritelty lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa (painos 17 000 kpl).
Rikoksentorjuntaan liittyvistä tehtävistä vastaavan Brottsförebyggande rådetin
kriminaalipoliittinen lehti on Apropå, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Lehti on
suunnattu erityisesti oikeuslaitoksessa työskenteleville sekä paikallisen rikoksentorjuntatyön toimijoille. Lisäksi neuvostolla on Loopen-niminen julkaisu, joka on kooste verkkosivuilla julkaistusta, paikallisesta työstä kertovasta materiaalista.

