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Esipuhe
Julkishallinnon viestintä on monenlaisten muutosten
keskellä. Mediakenttä ja viestintäkanavat ovat pirstaloituneet ja sen myötä organisaatioiden on kyettävä
yhä monimuotoisempaan ja aktiivisempaan viestintään. Kanavia ja välineitä viestintään ja vuorovaikutukseen on enemmän kuin on mahdollista hyödyntää.
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Globaalissa maailmassa tiedotusvälineet toimivat lähes reaaliajassa, ja ihmiset viestivät aktiivisesti itse
ympäristönsä tapahtumista moderneja viestintävälineitä käyttäen. Esimerkiksi tieto suuronnettomuudesta tavoittaa hetkessä tiedotusvälineiden äärellä olevat
ihmiset maapallon toisella puolella.

Työryhmä on laatinut ministeriölle viestintästrategian,
jossa linjataan viestinnän periaatteet, vastuut, sidosryhmät ja viestinnän välineet vuoteen 2013. Strategiassa nostetaan viisi viestinnän kehittämisaluetta,
joissa pureudutaan viestinnän vaikuttavuuden lisäämiseen, verkkoviestinnän ja sisäisen viestinnän kehittämiseen, sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja
hallinnonalan viestinnän yhteistyöhön.

Muuttunut maailma on tuonut viestintään uudenlaisia
haasteita. Elämme yhteiskunnassa, jossa tiedotusvälineillä ei ole enää selkeitä deadlineja, vaan uutisvirta
on jatkuvaa ympäri vuorokauden. Myös käsitys mediasta on muuttunut, koska kaikilla on mahdollisuus
tuottaa sisältöjä internetin palveluihin. Muuttuneessa
maailmassa organisaatioiden viestinnän on oltava ennakoivaa ja nopeaa tietojen oikeellisuutta vaarantamatta.
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Samaan aikaan kun viestinnän tarve ja kysyntä ovat
ratkaisevasti lisääntyneet, julkishallinnon viestinnän resurssit ovat niukkenemassa. Tulevina vuosina
meidän onkin mietittävä entistä tarkemmin, millaista
viestintää harjoitamme, jotta voimme toimia avoimesti ja vaikuttavasti.
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Liikenne- ja viestintäasiat ovat mukana kaikkien kansalaisten arjessa ja yritysten toiminnassa. Ei ole yhdentekevää, millaista viestintää alaa ohjaava ministeriö harjoittaa. Vaikuttavalla viestinnällä on selkeä
suunta ja päämäärä, ja se on osa ministeriön strategista johtamista. Viestintä on samalla osa kaikkien
virkamiesten työtä.

Viestintästrategia ei ole viestinnän käsikirja, vaan
strategia määrittelee yleisen viestinnän suunnan
ja toimintalinjan. Tarkemmat viestinnän käytännön
ohjeet löytyvät Liiveri-intranetista. Tarjolla on tuhti
käytännön viestintätoiminnan työkalupakki kaikkien
käyttöön.
Liikenne- ja viestintäministeriön viestinnässä noudatetaan tämän strategian linjauksia ja viestintää kehitetään edelleen strategiassa esitetyllä tavalla.

Taina Pieski
Viestintäjohtaja

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö
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1. Yhdessä, reilummin ja
rohkeammin
Ministeriön visio:
Suomi on eturivin maa liikenteen ja viestinnän laadussa, tehokkuudessa ja kansainvälisessä osaamisessa.

2. Avoimesti ja yhteistyössä –
viestinnän toiminta-ajatus
Liikenne- ja viestintäministeriön viestinnän tehtävänä on toteuttaa
hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta sekä julkisen toiminnan läpinäkyvyyttä.
Ministeriön strategia määrittelee viestinnän painopisteet.

Ministeriön toiminta-ajatus:
Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on edistää yhteiskunnan
toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja
edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.

Ministeriön arvot:

Viestinnän toiminta-ajatus:
Liikenne- ja viestintäministeriö on avoin ja yhteistyökykyinen ministeriö. Viestimme toiminnastamme luotettavasti, rohkeasti ja ennakoivasti.
Viestintä vahvistaa ministeriön sidosryhmien ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua liikenne- ja viestintäpolitiikkaa koskevaan
keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Rohkeus
Oikeudenmukaisuus
Yhteistyö
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3. Viestintä osa johtamista ja
vaikuttamista – viestinnän
periaatteet
Viestinnässä noudatetaan periaatteita, jotka lisäävät ministeriön
toimien ja päätösten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Viestinnällä
vaikutetaan myös ministeriön julkisuuskuvaan ja se on maineenhallinnan keskeinen väline. Siksi viestinnän on oltava strategisesti
suunniteltua ja johdettua, pitkäjänteistä ja luotettavaa.

Viestintä on kaikkien vastuulla
Ministeriön virkamiehet vastaavat vastuualueensa viestinnästä ministeriön viestintäyksikön tuella. Virkamiehet osallistuvat julkiseen
keskusteluun, sidosryhmätyöhön ja kansalaisten palveluun.
Toimiva sisäinen viestintä on edellytys hyvälle ulkoiselle viestinnälle.
Virkamiehet huolehtivat siitä, että tarpeellinen tieto tulee välitettyä
kaikille asianosaisille.

Viestintä luo mahdollisuuden vuorovaikutukselle
Viestinnän avulla tuetaan ministeriön toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista sekä työntekijöiden tuloksellista työskentelyä, vaikutusmahdollisuuksia ja työssä viihtymistä.
Ministeriön viestinnän on oltava avointa ja luotettavaa, ja sen on
palveltava eri sidosryhmiä tasapuolisesti.
Viestinnän on oltava ymmärrettävää ja oikea-aikaista. Ennakoivuus
ja aloitteellisuus varmistavat, että avoimeen yhteiskunnalliseen
keskusteluun on riittävästi aikaa.
Viestinnällä tuetaan ministeriön sisäistä yhteisöllisyyttä ja rakennetaan toimivaa työyhteisöä.

Suunnitelmallisuus varmistaa tehokkuuden
Viestintä ja sidosryhmätyö ovat mukana ministeriön ydinprosessien
eri vaiheissa.
Viestinnän resurssit suunnataan ministeriön strategian ja toiminnan
kannalta tärkeisiin asioihin. Viestintä on suunnitelmallista ja koordinoitua ja sille on asetettu selkeät tavoitteet.
Viestinnän vaikuttavuutta ja sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan
säännöllisesti.
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Yhteistyöllä hyvää viestintää
– viestinnän vastuut

Viestintä kuuluu kaikkien ministeriön virkamiesten työtehtäviin, mutta osa siitä on
keskitetty ministeriön viestintäyksikön vastuulle.
Asiantuntijat vastaavat siitä, että viestittävät asiat ovat sisällöllisesti oikein. Viestinnän ammattilaiset vastaavat viestinnän
toteutuksesta eli keinoista, ajoituksesta ja
esitystavasta. Viestinnän oikea-aikaisuus
varmistetaan viestintäyksikön ja asiantuntijoiden yhteistyöllä.
Viestinnän ennakoinnin ja ajankohtaisuuden
näkökulmasta on tärkeää, että virkamiehet ja viestintäyksikkö seuraavat tahoillaan
myös niin sanottuja heikkoja signaaleja ja
välittävät niistä tarpeen mukaan tiedon asianosaisille.
Henkilöstön viestintävalmiuksia pidetään
yllä järjestelmällisellä koulutuksella.
Ministeriön viestintäyksikkö on suoraan ministeriön johdon alaisuudessa. Se tukee ja
avustaa ministeriön johtoa ministeriön viestinnässä. Ministeriön viestintäyksikkö suunnittelee, toteuttaa ja kehittää ministeriön
kokonaisviestintää.
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Ministeriön viestintäyksikön
tehtävänä on:
Lainsäädäntöhankkeiden viestintä ja
viestinnän tuki
Ministereiden ja johdon viestinnän
tuki
Mediasuhteet ja mediapalvelu,
mediaseuranta
Verkkoviestintä ja sen koordinointi
Sisäinen viestintä ja Liiveri-intranet
EU- ja kansainvälinen viestintä
Hankkeiden viestinnän tuki
Julkaisutoiminta ja sen kehittäminen
Visuaalinen ilme, liikelahjat
Sidosryhmätoiminnan koordinointi
Ruotsinkielinen viestintä
Hallinnonalan viestintäyhteistyö
Valtioneuvoston viestintäyhteistyö

5. Tiivis sidosryhmätyö luo luottamusta – keskeiset sidosryhmät
Vaikuttavan viestinnän kannalta on tärkeää, että ministeriö tunnistaa toimialansa keskeiset sidosryhmät, toimii suunnitelmallisesti ja
on aktiivinen verkoston ylläpitämiseksi.
Sidosryhmätyö kuuluu kaikkien ministeriön virkamiesten tehtäviin.

Ministeriön keskeiset sidosryhmät:
Lvm:n hallinnonalan virastot
Poliittiset päättäjät
		 - hallitus
		 - eduskunta
Muu julkishallinto
		 - muut ministeriöt
		 - aluehallinto
		 - maakuntien liitot
		 - kaupungit, kunnat, Kuntaliitto
Etujärjestöt
Työmarkkinajärjestöt
Toimialan yritykset
Kansalaisjärjestöt
Tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut
Media
Kansalaiset
EU, Venäjä ja kansainväliset toimijat
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6. Tehokas viestintä on oikein
kohdennettu – viestinnän keinot

Sisäisen viestinnän keinoja ja välineitä:
Liiveri-intranet
Henkilöstötilaisuudet

Ministeriössä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia viestintäkeinoja. Tapauskohtaisesti arvioidaan missä laajuudessa viestitään ja
mikä käytettävissä olevista keinoista on vaikuttavin ja tilanteeseen
sopivin.

Ulkoisen viestinnän keinoja ja välineitä:
Lvm.fi-verkkopalvelu

Osasto- ja yksikkökokoukset
Seminaarit ja koulutustilaisuudet
Esimies-alaisviestintä
Lvm.fi-verkkopalvelu

Kansainvälinen viestintä:
Osallistuminen ja vaikuttaminen kansainvälisillä foorumeilla

Tiedotteet

Vierailut ja tapaamiset

Lehdistö- ja taustatilaisuudet
Seminaarit ja sidosryhmätilaisuudet
Uutiskirjeet (mm. LaajaKaista, T&K-uutiskirje)
Yhteisömedia
Mediapalvelu

Kriisiviestintä:
Toimiva tiedonkulku varmistettava ja sovittava tilanteen
mukaan
Viestinnän perusprosessi varmistaa laajan tiedonvälityksen toimivuuden

Kansalaisten palvelu
Ministeriön julkaisut

Noudatetaan lvm:n ohjeita: Johtaminen ja viestintä kriisitilanteissa lvm:ssä, 2009.

Asiantuntija-artikkelit
Esitteet ja muu jaettava materiaali
Tapaamiset ja vierailut

Sidosryhmätoiminta:

Julkiset esiintymiset

Yhteistyö ja kuuleminen
Tilaisuudet ja tapahtumat
Osallistuminen ja vaikuttaminen toimialan foorumeilla
Muistamiset ja liikelahjat
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7. Viestinnän kehittämisalueet
2010-2013
Kehittämishankkeille laaditaan erilliset hankesuunnitelmat, joissa
sovitaan aikataulut, vastuut ja resurssit. Kehittämishankkeiden toteutumista seurataan osana ministeriön viestinnän tulosseurantaa.

1. Viestinnän vaikuttavuuden lisääminen
Enemmän priorisointia
Sovitaan ministeriön strategiset painopistealueet, joita tuetaan
tehostetulla ja suunnitelmallisella viestinnällä ja sidosryhmätyöllä. Huolehditaan, että painopistealueiden viestintä on riittävästi
resurssoitu ja että käytössä on tehokkaimmat viestintävälineet.
Avoimuuden ja ennakoinnin parantaminen
Vahvistetaan ajattelumallia, että viestintä on kaikkien vastuulla
ja viestintä on aidosti ydinprosesseissa mukana. Tiivistetään yhteistyötä ministeriön viestintäyksikön ja osastojen välillä, jotta
varmistetaan tiedottajien ja asiantuntijoiden tiivis vuoropuhelu.
Asiantuntijajulkisuuden ja henkilöstön viestintävalmiuksien
vahvistaminen
Lisätään taustatilaisuuksien määrää, jotta tiedotusvälineillä on
entistä paremmin tiedossa ajankohtaisten liikenne- ja viestintäpoliittisten asioiden perustiedot ja taustat. Ministerit vastaavat
poliittisista linjauksista, virkamiehet taustoittamisesta ja asiantuntijatiedon välittämisestä.

2. Verkkoviestinnän kehittäminen
Edistetään julkisen tiedon saatavuutta ja asiakirjajulkisuutta
Käytetään verkkoviestinnässä keskitettyjä tietovarantoja. Päämääränä on julkaisu- ja tietojärjestelmien yhteensopivuus. Näin
saavutetaan tehoa ja kustannussäästöjä. Käynnistetään viestinnän ja hallinto- ja kehityspalveluiden kanssa kehittämishanke,
jonka tavoitteena on keskitettyjen tietovarantojen kattava käyttö ja julkaisu- ja tietojärjestelmien yhteensopivuus.
Verkkopalvelulinjauksilla yhteiset pelisäännöt sisällöntuotantoon
Määritellään verkkoviestinnän vastuut ja pelisäännöt. Näin saadaan selkeyttä ja tehoa verkkoviestinnän sisällöntuontantoon.
Varmistetaan verkkoviestinnän riittävät voimavarat
Lvm.fi-verkkopalvelu on ministeriön keskeisin viestintäväline ja
näyteikkuna ulospäin. Huolehditaan verkkopalvelun ajantasaisuudesta ja laadusta. Tämä edellyttää palvelun jatkuvaa kehittämistä, suunnitelmallisuutta ja riittävää resurssointia.

3. Yhteisömedian mahdollisuudet puntariin
Luodaan ministeriöön yhteisömedian pelisäännöt ja ohjeet, jotta
ministeriön henkilöstö tietää, miten virkamies toimii yhteisömediassa.
Selvitetään mahdollisuuksia ja tarpeita yhteisömedian aktiiviseen hyödyntämiseen erityisesti ministeriön painopistealueiden
viestinnässä.

Vahvistetaan keskeisten asiantuntijoiden viestintävalmiuksia
räätälöidyllä viestintäkoulutuksella.
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4. Sisäisen viestinnän vahvistaminen osana
johtamista ja yhteisöllisyyttä
Tuetaan aktiivisesti sisäisen viestinnän keinoin ministeriön arvojen jalkauttamista ja ministeriön strategiatyötä.
Lisätään sisäisen viestinnän ennakointia ja suunnitelmallisuutta.
Sisäisen viestinnän toimenpiteet suunnitellaan etukäteen osastojen ja viestintäyksikön yhteistyönä. Isot julkistettavat asiat
kerrotaan ensin henkilöstölle.
Liiveri-intranetista kehitetään ministeriön sisäinen yhteisömedia.

5. Konsernimaisen viestinnän yhteistyön lisääminen
lvm:n hallinnonalalla
Viestintä ja sidosryhmätyö kytketään entistä kiinteämmäksi
osaksi tulosohjausta ja toiminnan suunnittelua.
Lisätään hallinnonalan viestinnän yhteistyötä vaikuttavuuden
ja tuottavuuden parantamiseksi. Selvitetään mahdollisuuksia
tiettyjen viestinnän erikoisalueiden osaamisen keskittämiseen
johonkin hallinnonalan virastoista niin, että osaaminen olisi
kaikkien virastojen käytettävissä yhdessä luoduilla periaatteilla.
Tällaisia viestinnän erikoisalueita voisivat olla esimerkiksi verkkoviestinnän tekniikkaan ja hankintaan, viestintäkampanjointiin
ja julkaisutoimintaan liittyvä osaaminen.

8. Viestintää ohjaavat
lait ja säädökset
Merkittävimmät ministeriön viestintää ohjaavat
säädökset ja ohjeet:
Perustuslaki
Julkisuuslaki
Julkisuusasetus
Sananvapauslaki
Hallintolaki
Kielilaki
Laki sähköisestä asioinnista
Henkilötietolaki
Tekijänoikeuslaki
Yhdenvertaisuuslaki
Valtionhallinnon viestintäsuositus, 2010
Valtionhallinnon viestintä kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa, 2007

Viestintää ohjaavat myös ministeriön omat linjaukset:
Johtaminen ja viestintä kriisitilanteissa lvm:ssä, 2009
Ministeriön lainvalmisteluohje
Ministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan ohje
Muut viestintää koskevat ohjeet
Viestintästrategiatyöryhmän kokoonpano:
Viestintäjohtaja Taina Pieski (puheenjohtaja)
Ylijohtaja Pekka Plathan
Lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen
Hallitusneuvos Jaana Heikkinen
Viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala
Liikenneneuvos Tuomo Suvanto
Ylitarkastaja Mona Rundberg
Viestintäpäällikkö Markku Tuhkanen
Tiedottaja Marjo Jäppinen (sihteeri)
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