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1.
Viestintä tukee
konsernin strategian
tavoitteita

STM-konsernin viestinnän linjaukset

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja koko
STM-konsernin toimintaa ohjaa yhteinen strategia, joka ulottuu vuoteen 2030. Visiomme on
Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Konsernin
missiona on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja.
Eheän yhteiskunnan toteutumiseksi tarvitaan
tavoitteellista työtä viidellä osa-alueella:
•
•
•
•
•

Yhteen toimivat palvelut ja etuudet
Turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö
Aktiivinen osallisuus
Kestävä rahoitus
Hyvinvointia työn murroksessa

Tavoitteisiin päästään muun muassa tehokkaalla
tiedolla johtamisella, oikea-aikaisella viestinnällä,
laatimalla mahdollistavia säädöksiä, innovaatioilla,
digitalisaatiolla ja osallistumalla kestävän kehityksen toteutukseen.

Strategia, visio ja yhteiset tavoitteet ovat konsernin viestinnän lähtökohta. Samansuuntainen
viestintä tukee yhteisesti sovittujen tavoitteiden
saavuttamista.

STRATEGIA 2030
MISSIO
Turvaamme ihmisten
toimintakykyä,
toimeentuloa ja
palveluja

TAVOITTEET

YHTEEN
TOIMIVAT
PALVELUT
JA ETUUDET

TURVALLINEN JA
HYVINVOIVA ELINJA TYÖYMPÄRISTÖ

Arvot

OIKEUDENMUKAISUUS
ROHKEUS
AVOIMUUS

VISIO
Eheä yhteiskunta
ja kestävä
hyvinvointi

AKTIIVINEN
OSALLISUUS

KESTÄVÄ
RAHOITUS

HYVINVOINTIA
TYÖN MURROKSESSA
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2.
Linjaukset tukemaan
yhteistä viestintää

STM-konsernin viestinnän linjaukset

Hallittua ja vaikuttavaa
strategista viestintää
Strateginen viestintä tarkoittaa hallinnonalan tärkeiden teemojen viemistä eteenpäin suunnitelmallisella ja vaikuttavalla tavalla. Teemat ja niihin
liittyvät tavoitteet on määritelty STM-konsernin
strategiassa, hallitusohjelmassa ja hallituksen kärkihankkeissa.
Viestintä on osa johtamista. Viestinnälle asetetut
tavoitteet konsernissa ovat linjassa strategisten
tavoitteiden kanssa. Strategisia teemoja voi olla
viestittävänä kerrallaan rajattu määrä.
Suunnitelmallisella viestinnällä varmistetaan, että
suuri yleisö ja sidosryhmät saavat oikea-aikaista
ja kohdennettua tietoa ja että valmisteilla oleviin
asioihin on mahdollisuus vaikuttaa ajoissa.
Viestintäyksiköt arvioivat säännöllisesti strategista
viestintää. Arvioinnin perusteella tarkennetaan tai
määritellään viestinnän seuraavat vaiheet.

ryhmämme parhaiten. Vaikuttavuuden arviointiin
kehitetään yhteisiä mittareita.

Viestintä kuuluu kaikille
Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä kuuluu hyvään hallintoon.
Viestintä on osa kaikkien työtä. Johto ja esimiehet
vastaavat avoimesta toimintakulttuurista, ja asiantuntijat viestivät vastuullaan olevista asiasisällöistä.
Viestinnän ammattilaiset vastaavat viestinnän
suun
nittelusta, yhteensovittamisesta ja toteutuksesta yhteistyössä asiantuntijoiden ja johdon
kanssa. Viestinnän ammattilaiset tukevat johtoa ja
asiantuntijoita viestinnässä. Henkilöstön viestintävalmiuksien kehittäminen on osa tätä työtä.
Konsernin viestintää sovitetaan yhteen hallinnonalan viestintäryhmässä.

Vaikuttavuutta lisätään määrittelemällä ne välineet ja kanavat, joiden kautta tavoitamme sidos-
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STM-konsernin viestinnän linjaukset

Työyhteisöviestintä varmistaa
strategian toteutumisen
Työyhteisön sisäinen vuorovaikutus pitää yllä ja
vahvistaa organisaation yhteishenkeä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.
Pääperiaate on, että konsernin asiat kerrotaan aina
ensin henkilöstölle. Tästä ovat vastuussa johto ja
esimiehet.
Ilman avointa ja keskustelevaa sisäistä viestintää
ja vuorovaikutusta emme voi tehdä vaikuttavaa
ulkoista viestintää.
STM-konsernin strategia viedään käytäntöön työyhteisöviestinnällä.

ROHKEUS

OIKEUDENMUKAISUUS

AVOIMUUS

Arvot ja periaatteet
ohjaavat viestintää
STM-konsernin arvot ovat
• oikeudenmukaisuus
• rohkeus ja
• avoimuus
Nämä arvot ovat konsernin viestinnän perusta.
Valtioneuvoston viestintälinjausten ja yleisten
viestinnän periaatteiden mukaisesti viestintää
ohjaavat lisäksi muun muassa julkisuuslakiin, hallintolakiin ja kielilakiin sekä asetuksiin perustuvat
velvoitteet ja yleiset periaatteet. Nämä viestinnälle
määritellyt erityiset arvoihin pohjautuvat periaatteet ovat linjassa konsernin arvojen kanssa ja täydentävät niitä.
STM-konsernin viestintä on luotettavaa, avointa,
ymmärrettävää ja rohkeaa.
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3.
Näin periaatteet
toteutuvat

STM-konsernin viestinnän linjaukset

Luotettavuus
• Antamamme tiedot ovat oikeita, selkeitä ja
riittäviä ja vastaavat sidosryhmän tarpeita.
• Jaettu tieto perustuu asiantuntemukseen ja
tutkimukseen.
• Asiakkaiden kuuntelu ja halu jatkuvaan
oppimiseen vahvistavat luottamusta.
• Luotettavuus edellyttää yhteistyötä ja
linjakasta viestintää myös konsernin sisällä

Avoimuus
• Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ovat
avoimia ja läpinäkyviä.
• Tiedon ja osaamisen jakaminen on
jokaisen tehtävä.
• Viestintää suunniteltaessa arvioimme:
Keiden kaikkien on tiedettävä asiasta?
Miten tavoitamme heidät? Miten heidän
osallisuutensa voi toteutua? Miten arvioimme
viestinnän onnistumista?
• Kannustamme johtoa ja asiantuntijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ymmärrettävyys
• Teemme asiakaslähtöistä viestintää. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan palvelumuotoilua.
• Käytämme selkeää kieltä.
• Pitkäkestoisten ja vaikeiden asioiden viestinnässä
kiinnitämme erityistä huomiota viestin selkeyteen, asioiden taustoitukseen sekä viestinnän
jatkuvuuteen ja johdonmukaisuuteen koko
konsernissa.
• Helpotamme viestin ymmärtämistä tarinoiden
ja visuaalisuuden avulla (infografiikka, kuvat,
videot, animaatiot).
• Hyödynnämme monipuolisesti eri kanavia.
• Otamme huomioon eri sidos- ja kohderyhmien
tarpeet.

Rohkeus
• Käymme jatkuvaa dialogia sidosryhmien kanssa
ja otamme palautetta vastaan.
• Tuomme keskusteluun näkemyksiä ja tietoa.
• Kerromme myös vaikeista asioista.
• Hyödynnämme uusia ja vaikuttavia viestinnän
keinoja. Luovumme viestinnästä, joka ei vastaa
tämän päivän tarpeisiin.
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Linjaukset
lyhyesti

Hallittua ja vaikuttavaa strategista viestintää
Viestintä kuuluu kaikille
Työyhteisöviestintä varmistaa strategian toteutumisen
Arvot ja periaatteet ohjaavat viestintää
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Liitteet

SIDOSRYHMÄKARTTA

SIDOSRYHM
M:N
ÄT
ST

TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT

KANSALAISJÄRJESTÖT
PALVELUNTUOTTAJAT

MAAKUNNAT

TYÖPAIKAT

MINISTERIÖT

STM

EDUSKUNTA

VAKUUTUSSEKTORI

KUNNAT

KORKEAKOULUT

HALLINNONALAT
ASUKKAAT

ALUEHALLINTO

MEDIA

TIEDEYHTEISÖT

YRITYKSET

KV -TOIMIJAT (EU, WHO, ILO jne.)

STM-KONSERNIN KANAVAKENTTÄ

Esim.
Verkkosivut
Some-kanavat
Esitteet ja julkaisut
Tilaisuudet,
yhteistyöfoorumit ja
tapaamiset

Esim.
Verkkosivut
Tiedotteet
Uutiskirjeet ja blogit
Some-kanavat
Esitteet ja julkaisut
Tilaisuudet,
yhteistyöfoorumit ja
tapaamiset

OMAT KANAVAT

SIDOSRYHMIEN
KANAVAT
Esim.
Mediajulkisuus
Taustatilaisuudet
Tiedotustilaisuudet
Keskustelufoorumit
Asiantuntijaesitykset

ANSAITTU
MEDIA
MAKSETTU
MEDIA

Esim.
Mediamainonta ja kampanjat
Messut ja tapahtumat
Some-mainonta
Digi-mainonta
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“Eheä yhteiskunta ja
kestävä hyvinvointi”

