
 1

       
      3.6.2008 
 
 
SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMIKUNTA 
TOIMIKAUSI 2008-2012 
 
 
VIESTINTÄSUUNNITELMA 
 
 
1. Tavoitteet  
 

Toimikunnan viestinnän tavoitteena on tehdä toimikuntaa ja sen työtä tunnetuksi kotimaas-
sa ja ulkomailla. Käytännössä viestintä keskittyy kansallisen kestävän kehityksen strategian 
tavoitteiden ja niiden toimeenpanon seurantaan ja vaikutuksiin yhteiskunnassa. Suurena 
haasteena on popularisoida ja konkretisoida kestävän kehityksen käsitettä ja sisältöjä.  
 
Toimikunnan viestintä perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen yhteiskunnan eri toimijata-
hojen kanssa. Erityisenä tehtävänä on vahvistaa vuoropuhelua eduskunnan valiokuntien 
kanssa kansallisen kestävän kehityksen politiikan suunnasta. Toimikunnan tärkeänä tehtä-
vänä on edelleen sitouttaa mahdollisimman moni taho edistämään kestävän kehityksen ta-
voitteita omassa toiminnassaan.  
 

2. Periaatteet 
 

Viestinnän pääperiaatteet ovat: 
- Avoimuus 
- Osallistuminen 
- Aktiivisuus 
- Vaikuttavuus 
- Ajantasaisuus 

 
Avoimuus tarkoittaa sitä, että toimikunnan kokousten asialistat, tausta-aineistot ja pöytä-
kirjat ovat kaikkien saatavilla ympäristöhallinnon verkkopalvelussa. 
 
Osallistuminen tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen sisällöistä keskustellaan vuorovai-
kutteisesti eri toimijatahojen kanssa. Viestinnän linjauksista päätetään yhdessä ministeri-
öiden välisessä verkkosihteeristössä. Viestinnän toteutukseen osallistuvat kaikki asian-
omaiset ministeriöt ja tarvittaessa myös muut toimikunnat toimijatahot. 
 
Aktiivisuus tarkoittaa sitä, että toimikunnan työstä ja sen tuloksista viestitään aktiivisesti 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Uusia keinoja näkyvyyden parantamiseksi ja viestien pe-
rille saamiseksi etsitään ja toteutetaan. 
 
Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että viestinnässä pyritään käyttämään vaikutuksiltaan tehok-
kainta välinettä. Myös kustannustehokkuuteen kiinnitetään huomiota.  
 
Ajantasaisuus tarkoittaa sitä, että asioista pyritään viestimään oikea-aikaisesti ja että väli-
tettävä tieto on luotettavaa ja ajan tasalla. Esimerkiksi verkkosivuja päivitetään säännölli-
sesti.  
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3. Kohderyhmät 
 

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kohderyhmiä ovat:  
- Kansalaiset 
- Hallitus, kansanedustajat ja muut päätöksentekijät  
- Tiedotusvälineet ja toimittajat/freelancerit 
- Elinkeinoelämä  
- Kansalaisyhteiskunnan järjestöt 
- Kunnat ja muut paikalliset toimijat 
- Opiskelijat ja opettajat 
- Tutkijat ja muut tiedon käyttäjät 
 
Kohderyhmien tiedon taso ja tiedontarve ovat hyvin erilaiset, mikä tuo haasteita viestinnäl-
le ja vuorovaikutukselle. Kohderyhmät tarvitsevat "räätälöityjä" viestejä, mutta myös eri 
tavoin toteutettuja informointi-, keskustelu- tiedonvaihto- ja markkinointitilaisuuksia. 

    
4. Ydinviestit 
 

Toimikunnan työstä viestitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota ydinviesteihin. Niihin 
pyritään kiteyttämään sanoma, jota toimikunnan toimijatahot johdonmukaisesti eri yhteyk-
sissä viestivät ja tekevät tunnetuksi. Käynnistetään kestävän kehityksen verkkosivuilla 
'ydinviesti-kilpailu', jossa toimikunnan jäsenet, varajäsenet ja kansalaiset laajasti voivat eh-
dottaa viestinnän tueksi lyhyitä ja ytimekkäitä kestävän kehityksen sloganeita. Kestävän 
kehityksen verkkosihteeristöstä, ministeriöiden ja järjestöjen tiedottajista sekä toimikunnan 
viestinnän asiantuntijoista kootaan arviointiryhmä, joka valitsee ehdotuksista nasevimmat. 
Ne esitellään toimikunnalle ja julkaistaan sen jälkeen kestävän kehityksen verkkosivulla 
www.ymparisto.fi/kestavakehitys. 
 

5. Vastuut 
 
Toimikunnan viestinnän linjauksista keskustelee ja niistä päättää ministeriöiden välinen 
kestävän kehityksen verkkosihteeristö. Verkkosihteeristön sisäisestä tiedonkulusta huolehtii 
ylitarkastaja Annika Lindblom ympäristöministeriöstä. Kestävän kehityksen verkkosivujen 
päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa avustaja Satu Kapanen ympäristöministeriöstä.  
 
Kukin ministeriö on nimennyt oman yhdyshenkilönsä kestävän kehityksen viestintään liit-
tyvissä asioissa. Viestintäyhdyshenkilön tehtävänä on toimia viestinnän asiantuntijana sil-
loin, kun oman hallinnonalan vastuulla olevaa teemaa käsitellään Suomen kestävän kehi-
tyksen toimikunnan kokouksessa, seminaarissa tai muussa tapahtumassa. Käytännössä tie-
dottajat vastaavat viestinnän ajoituksesta, keinoista ja toteutuksesta. Viestien sisällön oi-
keellisuudesta puolestaan vastaavat kestävän kehityksen verkkosihteeristön jäsenet. Suo-
men kestävän kehityksen toimikunnan asioita voidaan tarvittaessa esittää käsiteltäväksi 
myös ministeriöiden tiedottajien yhteiskokouksissa. 
   
Toimikunnan viestintää koskevissa asioissa eri ministeriöiden yhteyshenkilöt ovat: 

- Karoliina Kinnunen, YM (Leena Salosen viransijainen) 
- Mauri Vieru, TEM 
- Elina Uotila, Ajoneuvohallintokeskus /LVM 
- Pekka Väisänen, MMM 
- Tiina Nikkinen, UM 
- Taina Pieski, STM 
- Hanna Uusitalo, PLM 
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- Heidi Mäenpää, OPM  
- Tiiu Bräutigam, OPH 
- Minna Takalo-Eskola, VM 
- Päivi Paasikoski, VNK 

 
6. Rahoitus 
 

Toimikunnan työhön liittyvä viestintä kuuluu osana kunkin toimijatahon normaaleihin 
vuosibudjetteihin.  
 
Ympäristöministeriö rahoittaa vuonna 2008 erillisen toimikunnan työstä kertovan esittely-
lehtisen toimitus- ja taittokulut sekä mahdolliset kääntämis- ja painatuskulut. Ympäristö-
ministeriö maksaa myös Suomen ympäristökeskuksessa laadittavien indikaattorilehtisten 
painokulut. 
 
Seminaarien ja työpajojen järjestelykulut rahoittaa pääsääntöisesti ympäristöministeriö, 
mutta teemasta riippuen myös muut ministeriöt ja toimikunnan jäsentahot osallistuvat tar-
peen mukaan yksittäisten tilaisuuksien järjestelyihin tarjoamalla henkilöresursseja, tiloja tai 
taloudellista tukea.  

 
7. Viestinnän seuranta ja arviointi 
 

Viestinnän tuloksia arvioidaan muun muassa tiedotusvälineissä aihetta käsittelevien juttu-
jen määrän ja sävyn perusteella. Erityisesti kiinnitetään huomiota ydinviestien läpimenoon. 
 
Mediaseurannasta sovitaan tarvittaessa erikseen esimerkiksi Esmerkin kanssa. Seurannassa 
pyritään saamaan aikaan yhteistyötä muiden tahojen kanssa. 
 
Viestinnän onnistumista arvioidaan lisäksi verkkopalautteen tai sidosryhmiltä saadun pa-
lautteen tai muun kansalaispalautteen perusteella. 
 

8. Keinot ja välineet 
 

Viestinnän vaikutusten maksimoimiseksi on tärkeä tietää, kenelle viestitään ja mikä väline 
tavoittaa parhaiten kyseisen kohderyhmän. 
 
a) Kestävän kehityksen verkkosivut 
 
Viestinnän selkärangan muodostaa ympäristöministeriön verkkosivuilla oleva kestävän ke-
hityksen portaali (www.ymparisto.fi/kestavakehitys). Verkkosivuilla on tietopaketti kansal-
lisen kestävän kehityksen toimikunnan työstä sekä muista kestävän kehityksen prosesseista 
ja toimenpiteistä kansallisesti, paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Toimikunnan 
kokousaineistot, kuten pöytäkirjat, julkaistaan kokonaisuudessaan verkkosivulla. Vastuu 
verkkosivujen päivityksestä ja kehittämisestä on ympäristöministeriön kestävän kehityksen 
sihteeristöllä. Suomen ympäristökeskus vastaa indikaattoreita koskevien sivustojen sisäl-
löstä ja päivityksestä. 
 
Ministeriöitä ja muita toimikunnan jäsentahoja kannustetaan linkittämään ympäristöminis-
teriön kestävän kehityksen verkkosivusto omaan palvelimeensa. 
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b) Tietolehtinen Suomen kestävän kehityksen toimikunnasta 
 
Ympäristöministeriön kestävän kehityksen sihteeristö työstää vuoden 2008 aikana yhteis-
työssä ministeriöiden välisen verkkosihteeristön kanssa tiiviin esittelylehtisen Suomen kes-
tävän kehityksen toimikunnasta ja sen työstä. Lehtinen julkaistaan ympäristöministeriön 
kestävän kehityksen verkkosivuilla ja mahdollisesti myös painettuna. Lehtinen käännetään 
ruotsiksi ja englanniksi. 
 
c) Kestävän kehityksen indikaattorit 
 
Toimikunnan kokousten yhteydessä julkaistaan ao. kokouksen teemaan / sisältöön liittyvä 
indikaattorilehtinen, jossa muutamalla avainindikaattorilla ja niitä tukevilla viesteillä esite-
tään erityisesti poliittisille päätöksentekijöille kestävän kehityksen kannalta olennaisia ke-
hitystrendejä. Indikaattorilehtiset jaetaan kokouksissa kaikille toimikunnan jäsenille. Li-
säksi lehtinen toimitetaan kaikkiin eduskunnan valiokuntiin ja valtioneuvoston kansliaan 
tiedoksi. Painetun lehtisen lisäksi indikaattorit julkaistaan ympäristöministeriön kestävän 
kehityksen verkkosivuilla.  
 
Teemaindikaattorit valitaan yhteistyössä teemakokouksen valmistelusta vastaavan ministe-
riön kanssa ja niistä päätetään ministeriöiden välisessä verkkosihteeristössä. Tilastotietojen 
saatavuudesta ja käytettävyydestä vastaa kansallinen kestävän kehityksen indikaattoriverk-
ko. Lehtinen työstetään ympäristöministeriön tuella Suomen ympäristökeskuksessa. 
 
d) Lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet  
 
Toimikunnan kokouksista laaditaan tarvittaessa lehdistötiedote, joka julkaistaan tilanteesta 
riippuen joko ennakkoon tai välittömästi kokouksen jälkeen. Tiedote laaditaan yhteistyössä 
ympäristöministeriön ja kokousteeman kannalta keskeisen ministeriön tai toimijatahon 
kanssa. Tiedotteen julkaisemisesta vastaa yleensä ympäristöministeriö omia kanaviaan 
käyttäen. Muut tahot voivat täydentää jakelua omilla tahoillaan. 

 
Tarvittaessa muistakin toimikunnan tilaisuuksista tiedotetaan, mikäli aiheella katsotaan 
olevan uutisarvoa.  
 
Tiedotustilaisuuksia tai toimittajatapaamisia järjestetään tarvittaessa sekä uutistoimittajille 
että erikoistoimittajille harkinnan mukaan silloin, kun tiedotettavan asian uutisarvo on suu-
ri tai toimittajatapaamiselle on muu erityinen syy. Kutsuttavat tiedotusvälineet riippuvat ti-
laisuuden luonteesta. Tilaisuuksien järjestelyihin osallistuvat teeman kannalta tärkeimmät 
ministeriöt tai muut tahot. Käytännön järjestelyistä vastaavat viestinnän ammattilaiset so-
vittuaan menettelytavoista asiantuntijoiden kanssa.  

 
Toimikunnan ja sen verkkosihteeristön jäseniä kannustetaan olemaan aloitteellisia tiedo-
tusvälineiden suuntaan kestävää kehitystä koskevien artikkeleiden tms. julkaisemiseksi. 
Toimittajien yhteydenottoihin ja haastattelupyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti noudat-
taen viestinnän yleisiä periaatteita. 
 
e) Seminaarit ja työpajat 
 
Toimikunta järjestää vuosittain 1-2 teemaseminaaria, joiden tavoitteena on laajentaa yh-
teiskunnallista dialogia toimikunnan jäsenistön ulkopuolelle. Seminaarialustukset pyritään 
pitämään poliittisesti korkeatasoisina ja tarpeen mukaan kutsumaan mukaan kansainväli-
sesti merkittäviä vaikuttajia tai asiantuntijoita. Teemaseminaarien kautta myös kansalaisille 
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ja muille kuin toimikunnan jäsentahoille voidaan tarjota mahdollisuus esittää näkemyksiä 
ja ideoita esim. politiikkatoimien vauhdittamiseksi tai hankkeiden käynnistämiseksi ja/tai 
toimeenpanemiseksi. Yhteistyötä eduskunnan kanssa seminaarijärjestelyissä jatketaan. 
 
Toimikunta järjestää myös pienimuotoisia, teemallisesti tai osallistujaprofiililtaan räätälöi-
tyjä työpajoja, joissa vuoropuhelu ja viestinnän kaksisuuntaisuus korostuvat.  
 
f) Tapaamiset toimikunnan toimijatahojen kanssa 
 
Toimikunta järjestää tarpeen mukaan tapaamisia sekä keskustelu- ja informointitilaisuuksia 
eri toimijatahojen kanssa. Verkkosihteeristössä edustettuina olevat ministeriöt ja niiden 
kestävän kehityksen yhdyshenkilöt informoivat omaa hallinnonalaansa kestävän kehityk-
sen toimikunnan työstä ja kansallisesta kestävän kehityksen politiikasta sekä järjestävät 
tarpeen tullen tapaamisia oman alansa sidosryhmien kanssa.  
 
g) Yhteistyö mainostoimistojen ja muiden kaupallisten tahojen kanssa 
 
Selvitetään yhteistyöalueita ja –mahdollisuuksia mm. mainostoimistojen kanssa viestinnän 
näkyvyyden lisäämiseksi sekä uusien kanavien ja kohderyhmien löytämiseksi. 

 


