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• Sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen 

pitkällä aikavälillä

• Tiedon lisääminen sosiaaliturvasta sekä yhteiskunnallisen 

keskustelun käyminen sosiaaliturvan arvovalinnoista

• Sosiaaliturvauudistus valmistellaan avoimella ja uudistuneella 

parlamentaarisella komiteatyöllä

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet
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Sosiaaliturvauudistuksen viestintä
#sosiaaliturvauudistus #sosiaaliturva



Viestintä

• lisää kiinnostusta uudistusta kohtaan, tukee uudistuksen päämääriä, vahvistaa uskottavuutta 
ja rakentaa luottamusta. Etenkin alkuvaiheessa auttaa uudistukseen kohdistuvien odotusten 
muotoutumista.

• kuvaa ymmärrettävästi sosiaaliturvauudistuksen tarpeellisuuden ja muutokset etenkin 
ihmisen näkökulmasta.

• tuo julkiseen ja uudistuksen sisäiseen keskusteluun uudistuksen kannalta olennaista tietoa 
sosiaaliturvasta.

• tukee julkista ja uudistuksen sisäistä arvokeskustelua uudistuksen teemoista. 

• lisää vuorovaikutusta asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa ja välillä.

• Huom. Tieto- ja tutkimuspohjainen uudistus menestyy, kun panostamme hyvään julkiseen 
keskusteluun. Viestintä ja vuorovaikutus on olennainen osa uudistusta tekevien 
asiantuntijoiden työtä. Viestintä tukee asiantuntijoita heidän viestintäponnistuksissaan.

Sosiaaliturvauudistuksen viestinnän 

tarkemmat tavoitteet



Sosiaaliturvakomitea
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• Ratkaisukeskeisyys

• Tutkimusperusteisuus, tosiasioihin perustuva rakentava dialogi

• Riittävä parlamentaarinen yhteisymmärrys 
• tilannekuvasta, ratkaistavista ongelmista, tiekartasta, uudistamisesta

• Vuorovaikutus ja dialogi

• Avoimuus ja uudistuksessa käsiteltävien aiheiden nostaminen 
julkiseen keskusteluun

• avoin valmistelu avoimessa tietopohjassa

• Tiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun lisääminen   

• Riippumattomuus

• Suhde hallitusohjelmaan

Komiteatyön periaatteet



• Viestintä tuo laajasti esiin uudistuksen tietopohjaa. Lisäksi se luo 
mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Viestintä huomioi sen, että uudistuksen 
eri osa-alueet kiinnostavat eri tahoja ja valmistuvat eri aikoihin. Viestintä 
palvelee kunkin kohderyhmän tarpeita.

• Uudistuksen keskusteleva, itsenäinen luonne ja ”akateeminen” vapaus tulee 
viestinnässä esiin.

• Viestinnän trendeistä muistetaan:

• Yhteiskunnassa kasvava halu luoda hyvää ja arvostavaa julkista keskustelua

• Saavutettavuus, selkeän ja ymmärrettävän kielenkäytön uusi arvostus

• Nopeus

Viestinnän meininki



- Verkkosivustona stm.fi/sosiaaliturvauudistus

- sisältää uudistuksen tietopohjan

- Komitean kokouksista tehdään uutinen/tiedote ennen ja jälkeen kokouksen

- Puheenjohtajan kolumni noin kerran kuussa, muita kolumneja

- Viestintä julkaisusarjasta ”Sosiaaliturvakomitean julkaisuja”

- Videosarja ”Sosiaaliturvastudio” (oli keväällä 2020 tauolla)

- Aktiivisin sosiaalisessa mediassa Twitterissä, oma Twitter-tili @sosiaaliturva, tarvittaessa myös 
@STM_Uutiset

- Asiantuntijat vahvasti mukana vuorovaikutuksessa. Räätälöityjä Twitter-työpajoja kevätkesällä 2020 
ja tarvittaessa

- Tapahtumaviestintä

- Ihmishahmot ja visuaaliset kiteytykset 

Viestinnän kanavat ja kampanjat



• Viestinnästä vastaa STM. 

• Hankkeella on viestintäverkosto, johon kuuluvat komitean ja jaostojen 
jäsenten ja asiantuntijoiden taustaorganisaatioiden viestijät.

• Uudistuksen tietopohjaa tuottava tutkijaverkosto tuottaa suuren määrän 
aineistoa viestintään ja sen pohjaksi.

• Hyödynnetään TOIMI-hankkeen materiaali, eduskunnan tuottama materiaali 
ja alan tutkijoiden, vaikuttajien ja järjestöjen tuottama sisältö.

• Hyödynnetään kansainväliset vertailut myös viestintäyhteistyön kannalta. 

• Yhteiskehittäminen

• Viestintäraadit

Hankkeen viestinnän organisointi, yhteistyö ja 

vastuut



• Parlamentaaristen komiteoiden yhteiset visuaaliset suuntaviivat on 
tuottanut valtioneuvoston kanslian (VNK) viestintä.

• Lisäksi VNK:n toteuttama PowerPoint-pohja 

VNK:n ratkaisujen puitteissa pyritään luomaan tai on luotu:

• Sosiaaliturvaa ihmisen näkökulmasta kiteyttävät piirretyt hahmot

• Kuvakonsepti ja ”oma” kuvapankki
• Kuvat elämän moninaisuutta kunnioittaen, yhdenvertaisuus näkyy

• Verkkobanneri

• Twitter-profiilikuva ja siitä johdettu ”leima”

• Julkaisupohja ja muistiopohja

• Rollupit

• Sosiaaliturvastudiolle oma alkuanimaatio ja tunnusmusiikki

Visuaalisuus ja ilme 
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• Kaikille avoin stm.fi/sosiaaliturvauudistus

• Tiimeri-työtilat avoin komitean ja jaostojen kesken

 Tiimerissä olevat kokousaineistot julkaistaan kokouksen jälkeen 

tietopohjassa

Tietopohja



Tuulia Nieminen

tuulia.nieminen@stm.fi

0295163635

@tuulia_nieminen

Ota yhteyttä!


