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Asiasanat  viestintä, sisäinen tiedottaminen  ja yhteystoiminta,  ulkoinen tiedottaminen  ja 
yhteystoiminta, lähiverkot, laitoskuva, luotaus 

Tiivistelmä  

Viestintä  on  yhteisön voimavara  ja  johtamisen väline. Viestinnällä luodaan 
haluttua kuvaa yhteisöstä, tuetaan perustoimintoja, välitetään tietoja  ja 

 kiinnitetään henkilöstä tyäyhteisöön. Viestinnän lopullisena tavoitteena  on 
 vaikuttaa muuttavasti  tai vahvistavasti  viestin vastaanottajan tietoihin jaltai 

asenteisiin. 

Kaakkois-Suomen tiepiiri  on  osa tielaitosta.  Tiepiirin viestinnän tehtävänä  on 
 tukea pitkäjänteisesti laitoskuvaa. Tielaitoksen vuosittaisten perusviestien 

avulla Kaakkois-Suamen tiepiiri vahvistaa niin omaa kuin  koko  laitoksen 
tunnettuutta  ja  yhtenäisyyttä. 

Viestinnän tulee olla suunniteltua  ja tavoitteellista.  Sitä - kuten kaikkia yhteisön 
voimavaroja - tulee suunnittelun lisäksi johtaa  ja  seurata. Seuranta kohdistuu 
tehtyjen päätösten oikeellisuuteen sekä toteuttamiseen. 

Tavoitteellinen  viestintä  on  osa  jokaisen vastuualueen työtä. Vuosittain 
vastuualueet tekevät omaa työtään varten tulosyksikäiden viestintä- 
suunnitelmat. Tavoitteena  on  sekä tukea tienpitotoimintaa että luoda hyvä  ja 

 selkeä  kuva tiepiiristä ja tielaitoksesta.  

Tiedottaminen  on  tietojen välittämistä. Sisäisessä  ja ulkoisessatiedottamisessa 
 käytetään kanavia (suulliset, kirjalliset, sähköiset), joiden avulla ajankohtaiset 

tiedot saadaan vastaanottajille mandollisimman nopeasti  ja  perusteltuina. 

Jokaisellatiepiiriläiselläon tärkeäroolitiepiirin  ja  laitoksen kuvan muodostajana 
 ja  välittäjänä. Lähiverkko, joka koostuu sukulaisista, ystävistä  ja tuttavista,  luo 

meidän välityksellämme  ja tiedottamisellamme  mielikuvan, joka välittyy 
edelleen seuraaviin lähiverkkoihin. Perehdyttämiselläjakouluttamisellalisätään 
henkilöstön tietoja työyhteisöstä. 

Yhteystoiminta  on  yhteydenpitoa niin sisäisiin kuin ulkoisiin yhteistyöryhmiin, 
eikä siinä ensisijaisesti välitetä tietoja. Tavoitteena  on  luoda myönteinen  ja 

 tuttavallinen ilmapiiri, jossa  on  helppo hoitaa asioita. 

Luotaus  on  yhteisön keino havaita ajoissa toiminnan kannalta olennaiset sekä 
sisäiset että ulkoiset muutokset, jotka otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä eri yhteyksistä, kokouksista  ja  tapaamisista, 
luodatut tiedot  on  kerättävä yhteen, verrattava  ja  arvioitava niiden vaikutus 
tiepiirin  ja tielaitoksen  toimintaan. 



Alkusanat  

Kaakkois-Suomen tiepiirin viestintäohjeisto määrittelee tiepiirimme viestinnän 
periaatteet  ja  tavoitteet. Ohjeistossa käsitellään seuraavia viestinnän  osa- 
alueita: sisäinen tiedotus, sisäinen yhteystoiminta, ulkoinen tiedottaminen, 
ulkoinen yhteystoiminta, viestinnän seuranta sekä luotaus. Viestinnän lopul-
lisena tavoitteena  on  muuttaa, lisätä  tai  vahvistaa viestin vastaanottajan 
tietoja ja/tai saada hänet toimimaan  2)  Sisäinen viestintä  on  ulkoisen viestinnän 
perusta. 

Tiepiirin tiejohtaja vastaa työjärjestyksen mukaan tieplirin viestinnästä.  Vies-
tintäohjeistolla  jaetaan viestinnän toiminnallista vastuuta. Vastuualueiden 
päälliköt vastaavat omien vastuualueidensa viestinnästä. 

Vastuualueiden päällikät  laativat vuosittaisen tulosyksikän viestintäsuunni-
telman, jossa kerrotaan, kuinka alueen sisäinen  ja  ulkoinen viestintä toimii 
käytännössä. Viestintäryhmä kokoaa aineistostaviestinnän vuosisuunnitelman. 

Tämä ohjeiston liitteisiin  on  koottu viestirinässä huomioon otettavia asioita, 
tulosyksikän viestintäsuunnitelman  lomake sekäluettelo  muutamista viestintää 
käsittelevistä kirjoista, joihin kannattaa tutustua. 

Viestintäryhmä  vastaa viestintäohjeiston pitämisestä ajantasalla  ja  tiedottaa 
ohjeistoon tulevista muutoksista. 

Kouvolassa elokuussa  1994  

Viestintä  
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1  VIESTINTÄ  ON  VOIMAVARA 

 1.1  Viestinnän merkitys 

Viestintä ei ole itsetarkoitus, vaan  se on  johtamisen väline. Viestinnällä 
tuetaan tiepiirin toimintaa  ja  tehdään yhteisöämme tunnetuksi. Viestinnän 
tavoitteena  on  luoda Kaakkois-Suomen tiepiiristä  ja tielaitoksesta  luotettava, 
oikea  ja  selkeä  kuva. 

Viestinnällä  voidaan vaikuttaa vastaanottajan  
1) tietoihin  
2) mielipiteisiin  
3) asenteisiin jaltai  
4) käyttäytymiseen  

1.2  Miksi  viestitään?  1  

Profil  o I daa  fl  

Profilointi  on pitkäjänteistävaikuttamistatyöyhteisöstäjasentuottamista 
 palveluista muodostuneisiin mielikuviin. Tienkäyttäjien  ja  yhteistyö-

kumppaneidemme mielikuviin voimme vaikuttaa  
1) teoilla  mitä  me  teemme,  
2) viesteillä - mitä  me  sanomme  ja  miten,  
3) tyäyhteisön ilmeellä -  miltä  me  näytämme. 

Tärkeintä näistä  on se,  mitä  me  teemme. Tehokkainkaan viestintä ei 
riitä,  jos palvelumme ja  tuotteemme eivät vastaa lupauksiamme. 

Tuetaan tienpidon perustoimintoja 

Perustoimintojen  tukeminen  on  työyhteisön viestinnän tärkein tehtävä.  
1) Sisäinen markkinointi  ja työviestintä 

Henkilöstölle  annetaan riittävän paljon tietoa työyhteisästä 
 ja sen tulostavoitteista ja  tapahtumista. Tuntemuksen  ja 
 tiedon avulla henkilöstä pystyy vastaamaan myös ulko-

puolisten esittämiin kysymyksiin. Jokainen tiepiiriläinen  on 
tyäyhteisönsä  tiedottaja omassa lähiverkossaan. 
Henkilöstölle  annetaan riittävästi omaa työtään, omaa 
työyksikköään  ja  omaa tulosryhmäänsä koskevaa tietoa. 
Tässä lähin esimies  on  avainasemassa.  

2) Markkinointiviestintä  ja työviestintä  muihin työyhteisöihin 
Oikean  ja  selkeän laitoskuvan luominen vaatii myös mark-
kinointia. Myös tuotteidemme  ja palvelujemme maksullisuus 

 lisää meille haasteita. Markkinointiviestintää  on  muun muassa 
mainonta, joka  on maksettua  ajatusten, tuotteiden  ja 

 palvelujen viestintää. 
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Työviestintää  muihin työyhteisöihin  on  yhteydenpito  mm. 
-  urakoitsijoihin, alihankkijoihin 
- ammattijärjestöihin, 
- ministeriöihin, 
- keskushallintoon, 
-  paikkakunnan viranomaisiin. 
Yhteistyö näiden tahojen kanssa  on  usein niin sanotulla 
kriittisellä polulla. Kriittinen polku  on  toisiinsa kytkeytyvien 
työvaiheiden sarja, jossa jokin työvaihe hidastuessaan 
hidastuttaa  tai nopeutuessaan  nopeuttaa  koko  työn loppuun 
saattamista. 

Viestitään  työyhteisön tapahtumista  

1) Sisäinen sekä ulkoinen tiedottaminen  ja yhteystoiminta 
 Sisäinen tiedottaminen  on  tietojen jakamista,  ja  se  kohdistuu 

omaan henkilöstöön. Tässä ohjeistossa selvitetään tie-
dotuksen kanavia  ja  keinoja. 
Sisäinen yhteystoiminta  on  yhteydenpitoa tiepiirin johdon  ja 

 henkilöstön välillä  ja  keskuudessa, eikä siinä ensisijaisesti 
välitetä tietoa. 
Ulkoinen tiedottaminen  ja  yhteydenpito kohdistuu työ- 
yhteisöstä ulospäin.  

2) Sisäinen  ja  ulkoinen luotaus 
Luotauksen  avulla yhteisö havaitsee toiminnan kannalta 
olennaiset sisäiset  ja  ulkoiset muutokset ajoissa  ja  ottaa ne 
huomioon päätöksenteossa. 

Kiinnitetään henkilöstö työhön  ja  työyhteisöön 

Kiinnittäminen  koskee sekä palveluksessa  jo  olevaa että palvelukseen 
tulevaa henkilöstöä.  
1) Työyhteisöön perehdyttäminen  

Tässä  on  kysymys yleisten pelisääntöjen viestinnästä. Työ-
yhteisön tavoitekuvan perusviestit kerrotaan uudelle  tulok-
kaalle jo  ensimmäisenä työpäivänä. Paikkakuntaa vaihtava 
tulee perehdyttää myös työpaikkakuntaan.  

2) Työhön perehdyttäminen 
Työhön perehdytettävä voi olla uusi tulokas, työ-  tai urakier-
rossa  oleva  tai  henkilö, jonka työmenetelmät  tai  työt muut-
tuvat. Perehdyttäminen tulee kysymykseen myös silloin, kun 
työyhteisön tapa toimia muuttuu. 

011aan vuorovaikutuksessa 

Ihmiset ovat sosiaalisia,  ja  viestintää tarvitaan sosiaalisten tarpeiden 
tyydyttämiseen. 
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Yhteisö voi vaikuttaa itse näistä neljään ensimmäiseen, jotka vaikuttavat 
suoraan  ja  ratkaisevalla tavalla työyhteisön tuloksen tekemiseen. 

Viestintää tulee tarkastella kokonaisuutena, jotta  se  olisi tehokasta. Jokaista 
 osa-aluetta, profilointia, toiminnan tukemista, informointia  ja  kiinnittämistä  on 

 kehitettävä siten, että tuetaan tiepiirin kokonaistavoitteiden saavuttamista  ja 
 tuloksen tekemistä. Tämän jaon pohjalta vastuualueiden päälliköt laativat 

tulosyksikön viestintäsuunnitelman (luku  10  ja  lute 9). 

1.3  Tavoitteellisen  viestinnän toimintamalli  2)  

Kaakkois-Suomen tiepiirin viestinnän tulee olla tavoitteellista. Edellytyksenä 
tälle  on  neljävaiheinen  viestinnän toimintamalli, jonka vaiheet ovat saman-
aikaisia, nivoutuvat voimakkaasti yhteen  ja  muodostavat jatkuvan ketjun. Malli 
soveltuu  koko tiepilrin  viestinnästä yksittäisen  projektin  viestintään. 

Selvitys 

Kerätään tietoja eri yhteistyöryhmissä olevista, yhteisöä koskevista 
tiedoista, mielikuvista, luuloista  ja  käsityksistä sekä  sen nauttimasta 

 luottamuksesta. 

Suunnittelu  ja  päätöksenteko 

Kartoitetaan yhteistyöryhmät, valitaan viestinnässä esiin nostettavat 
tielaitoksen perusviestit  ja  niitä tukevat tiepiirin omat viestit  ja  teemat. 
Laaditaan pitkän  ja  lyhyen tähtäyksen toimintasuunnitelmat tavoit-
teineen sekä talousarviot. 

Toiminta 

Toiminta  on  jatkuvaa, suunnitelmallista laitoskuvan rakentamista  ja 
 toiminnan tukemista. Yksittäisten sekä yllättävien asioiden hoidon  on 

 tähdättävä samoihin tavoitteisiin kuin mihin etukäteen suunniteltu toi-
minta tähtää. 

Tulosten seuranta 

Työn suunnittelemiseksi  ja  kehittämiseksi tulee arvioida  ja  seurata 
yksittäisiä viestintätapahtumia sekä  koko  tiepiirin viestintää. Tuloksia 
verrataan asetettuihin tavoitteisiin. 
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2  LAITOSKUVA  JA  PERUSVESTIT  

Tavoitteena hyvä laitoskuva 

Kaakkois-Suomen tiepiiri  on  osa tielaitosta.  Tiepiirin viestinnän tulee 
tukealaitoskuvaa. Tielaitoksen johto  on kertonuttiivistetysti tielaitoksen 

 toiminnan yleisistä linjoista kirjassa "Tielaitoksen tienviitat  ja  vies-
tinnästä tarkemmin kirjassa "Tielaitoksen viestintä" muun muassa 
seuraavaa:  

Me tielaitoksessa  kerromme avoimesti toiminnastamme 
henkilöstölle, asiakkaille  ja yhteistyökumppaneille. 

 Erityisen tärkeää  on  viestintä suoraan tienkäyttäjille. 
Osallistumme aloitteellisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun 

 ja aktivoimme  tätä keskustelua. 
Eri suunnilta koottu tieto otetaan huomioon tielaitoksen 
työssä. 

Hyvä laitoskuva  on  edellytys tielaitoksen menestymiselle  ja  tien-
käyttäjien luottamuksen kasvattamiselle. Tielaitoksen ilmeen yhte-
näisyyden saavuttamiseksi  on  laadittu Graafinen ohjeisto"  ja sen osa 
"Tielaitoksen julkaisuohjeet". 

Perusviestit  vastauksia odotuksiin 

Tielaitoksen  johto määrittelee vuosittain perusviestit, joita tielaitos tuo 
esiUe toiminnassaan  ja  viestinnässä. Perusviestit ovat meidän  vas-
tauksemme  asiakkaiden  ja yhteistyöryhmien  odotuksiin,  ja  niiden 
avulla luodaan tielaitokselle pitkäjänteisesti selkeää  ja  oikeaa 
laitoskuvaa. 

Tiepilrin  omat tienviitat perusviestien tueksi 

Kaakkois-Suomen tiepiiri määrittelee vuosittain tiepiirin omat viestit. 
Niitä tuodaan esille yhdessä tielaitoksen perusviestien kanssa,  ja  ne 
perustuvat tiepiirin tulostavoitteisiin.  

Koko  henkilöstön  on  sisäistettävä tielaitoksen perusviestit  ja tieplirin 
 niistä johtamat omat viestit, jotta viestintämme onnistuisi. Ei riitä, että 

johto  ja esimiehettiedottavat -  onnistumiseen tarvitaan  koko  henkilöstö 
lähiverkkoineen. Tämä edellyttää sitä, että omalla väellä  on  riittävästi 
tietoa, jotta  se  voi keskustella perusasloista missä  ja  milloin tahansa4. 
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3  VIESTINNÄN PERIAATTEET  

Viestinnälle  asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi noudatetaan seuraavia 
periaatteita: 

Aktiivisuus  ja  tehokkuus 

Viestintä  on  suunniteltua, tavoitteellista, vastuullista  ja  oma-aloitteista. 
Tiedotusvelvollisuuden painottaminen tehostaa tiedonkuikua. Oma- 
aloitteisesti annetuilla tiedoilla varmistetaan, että tiedot ovat oikeita  ja 
totuudenmukaisia.  

Laajuus 

Viestinnän piiriin kuuluvat kaikki laitoksen  asiat,  paitsi ne, jotka  on 
 määrätty salassa pidettäviksi  (lute 2).  Tiedot annetaan niin kattavina, 

ettei vastaanottajan saama  kuva  jää  vajavaiseksi  eikä yksipuoliseksi. 
Perustelujen esittäminen  on  erityisen tärkeää. Tällöin ratkaisut tehdään 
ymmärrettäviksi  ja  väitetään tarpeeton vastustus. 

Ajankohtalsuus  ja  nopeus 

Tiedottamisen  on  ehdittävä huhujen edelle. Ennakkotiedottaminen  on 
 tärkeää; asioista  on  kerrottava mandollisuuksien mukaan  jo  suun-

nitteluvaiheessa. 

Täsmällisyys, ymmärrettävyys  ja  todellisuus  

Asiat  esitellään selkeällä yleiskielellä  ja  siten, ettei  Jää  tulkinnanvarai-
suutta. Tekniset  termit  selvitetään kansantajuisesti. Vaikeaselkoisia 
asioita  on  selvennettävä  kuvien, piirrosten  ja  karttojen avulla. Toiveista 
tiedottamistatulee välttää.  Jos  niistä kerrotaan,  on  tiedon todellisuuden- 
vastaavuus tuotava selvästi esille. 

Avoimuus  ja  kaksisuuntaisuus  

Avoin tiedottaminen tarjoaa henkilästölle mandollisuuden tyäyhteisönsä 
kehittämiseen. Kaikille  on  suotava  mandollisuus myös epäkohtien  ja 

 kritiikin esittämiseen ilman painostuksen vaaraa. 
Kertomalia  asiat  avoimesti lisäämme luottamusta tiepiiriä  ja tielaitosta 

 kohtaan  ja parannamme yhteistoimintaedellytyksiä yhteistyöryh-
miemme  kanssa. 
Viestinnästä vastaavien tulee seurata vastaanottajien reaktioita  ja 

 mielipiteitä  ja  ottaa ne huomioon toiminnassa. 
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Tasapuolisuus  ja palvelualttius  

Ketään asianosaista ei saa jättää tiedotuksen ulkopuolelle,  ja  tietojen 
 on  mentävä eri kohteisiin samanaikaisesti samankaltaisina. Alueellisen 

 ja  poliittisen tasapuolisuuden periaatetta noudatetaan. Jokaistatietojen 
tarvitsijaa kohdellaan tasavertaisesti, asiallisesti  ja  ystävällisesti. 

Osallistuvuus 

Tienpitäjä  osallistuu yhteiskunnan suunnittelusta  ja liikennepolitiikasta 
 käytävään keskusteluun  ja  tuo esille oman, asiantuntijan näkemyk-

sensä. 

Laitosyhtenälsyys 

Tielaitoksen  yhtenäisyys  on  tärkeä asia.  Jos  asiassa  on  mielipide- 
eroja tielaitoksen  tai  tiepiirin sisällä, keskustelu käydään sisäisesti, ei 
julkisuuden palstoilla. Asiasta tiedotetaan saavutetun yksimielisyyden 

 tai  tiepiirin virallisen  kannan  mukaisesti. 

Sisäistä  ja  ulkoista viestintää säätelevät lait, asetukset  ja  sopimukset  on 
 lueteltu liitteessä  1. 
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4  VIESTINTÄRYHMÄ  PALVELEE 

Viestintää - aivan kuin yhteisön muitakin resursseja - tulee suunnitella, johtaa 
 ja  valvoa. Tiejohtaja vastaa  koko  tiepiirin viestinnästä apunaan tiepiirin viestintä- 

ryhmä  ja vastuualueiden  päälliköt. Tiepiirin viestintäpäällikön tehtävänä  on 
 tarkastella Kaakkois-Suomen tiepiirin viestintää kokonaisuutena. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin viestintäryhmä vastaa osaltaan viestinnän suun-
nittelusta  ja  tukee pitkäjänteisen tavoitekuvan rakentamista viestinnän keinoin. 

Viestintäryhmä  selvittää viestintään käytettävät voimavarat  ja  niiden jakamisen 
tiepiirissä.  Sen  tehtävänä  on  parantaa työyksiköiden valmiuksia toimia 
muuttuvissa tilanteissa järjestämällä muun muassa viestinnän koulutusta. 

Viestintäryhmä  tukee vastuualueita  ja tulosyksiköitä  niiden viestinnän suun-
nittelussa  ja  toteutuksessa.  Se  kokoaa tulosyksikölden viestintäsuunnitelmista 
vuosittain Kaakkois-Suomen tiepiirin viestintäsuunnitelman, jonka tiepiirin 
johtoryhmä hyväksyy yt-käsittelyn jälkeen. 

Viestintäryhmä  tarkkailee sisäisessä  ja  ulkoisessa viestintäympäristässä 
tapahtuvia muutoksia; seuraa  julkista  keskustelua,  on  mukana yhteystoiminnan 
järjestämisessä  ja  tekee tutkimuksia sekä selvityksiä tiepiirin viestinnän 
vaikutuksista ympäristöön. 

Viestintäryhmän perusvastuut: 

-  Kaakkois-Suomen tiepiirin viestinnän suunnittelu  ja  kehittäminen 
- viestintäohjeiston laatiminen 
- viestinän vuosisuunnitelmien  kokoaminen 
-  viestinnän erillisprojektien  ja  kampanjoiden suunnittelu sekä 

toteuttaminen 
-  tiepiirin yleisten tiedotustilaisuuksien järjestäminen 
-  tulosyksiköiden avustaminen tiedotustilaisuuksien järjestelyissä 
- henkilöstö-  ja asiakaslehtien  toimittaminen 
-  tiepiirin pysyvä tiedotusaineisto 
-  liike-  ja mainoslahjakäytäntö 
-  opastaa hanke-esitteiden tekemisessä 
-  opastaa laitoskuvasta annettujen toimintaohjeiden käytössä 
- joukkoviestimien päivittäisuutisoinnin  seuranta, lehtileikekierto 
- viestintäkoulutuksen järjestäminen 
-  tiepiirin viestinnän sisäisten  ja  ulkoisten yhteistyöryhmien määrittely 
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5  SISÄINEN VIESTINTÄ 

Sisäinen viestintä  on  avointa tietojen jakamista  ja  vaihtamista. Sille  on 
 ominaista kaksisuuntaisuus: tiedon  on  kuljettaja sekä vaakasuunnassa 

työpisteiden välillä että pystysuunnassa johdon  ja  alaisten välillä. 

Sisäinen viestintä jaetaan kahteen pääryhmään: sisäiseen tiedottamiseen  ja 
 sisäiseen yhteystoimintaan. 

Sisäinen tiedottaminen jakaantuu kahteen päätyyppiin: 
- työtehtäviin  liittyvään (operatiiviseen) tiedottamiseen 
-  yleiseen tiedottamiseen, johon kuuluu kaikki tiedonvälitys, joka  jää 

työohjeiden  ja  vastaavan välttämättömän tiedottamisen ulkopuolelle. 
Tätä yleistä tiedottamista ovat  mm.  täydentävät, syventävät tiedot 
työyhteisöstä, lähiympäristöstä  ja  toimialasta. 

Sisäinen tiedottaminen kuuluu yt-järjestelmässä käsiteltäviin asioihin. 

Tämän ohjeiston sisäistätiedottamista käsittelevilläsivuilla annetaan opastusta 
yleiseen tiedottamiseen tiepiirissämme.  

5.1  Sisäiset yhteistyäryhmät  ja  niiden odotukset 

Viestintää suunniteltaessa  on  ensimmäiseksi määriteltävä ne henkilöt jaltai 
henkilöryhmät, joille tiedotetaan ja/tai joiden kanssa pidetään yhteyttä. 
Tiepiirimme henkilöstö  on  sisäinen yhteistyöryhmä.  Se  voidaan ryhmitellä 
viestinnän kannalta useisiin eri ryhmiin muun muassa tehtävien, vastuiden  tai 
työpaikkakunnan  mukaan esimerkiksi seuraavasti: 

tehtävät: suunnittelu, maanhankinta, kunnossapito 
vastuut:  johto, esimiehet, asiakaspalveluhenkilästö 

Viestinnällävastataan yhteistyöryhmien  odotuksiin. Sisäisten yhteistyöryhmien 
odotukset tulee kartoittaa kyselyjen avulla. Myös tielaitoksen keskushallinnon 
teettämiä tutkimuksia henkilöstön odotuksista voidaan käyttää hyväksi.  

5.2  Tavoitteet 

Kaakkois-Suomen tiepiirin sisäisellä viestinnällä  on  seuraavat tavoitteet: 
- tukea tulosohjausta  ja tulostavoitteiden  saavuttamista 
-  selkeyttää  ja  yhtenäistää yleiskuvaa tielaitoksesta  ja tiepiiristä  sekä 

omasta työstä osana tiepiirin toimintaa 
-  lisätä työmotivaatiota  ja  viihtyvyyttä sekä samalla työn palveluhenki-

syyttä, tehokkuutta, tuottavuutta  ja  suunnitelmallisuutta 
-  auttaa henkilöstöä  ja  johtoa muodostamaan mielipiteitä asioista, joihin 

voidaan tulosjohtamisella vaikuttaa 
-  parantaa yksiköiden  ja toimipaikkojen  sisäistä sekä niiden välistä 

yhteistyötä 



16 	 Kaakkois -Suamen tiepilrin viestintäohjeisto  
SISÄINEN VIESTINTÄ 

parantaa henkilöstön, heidän järjestöjensä  ja  työnantajan välistä 
yhteistyötä 
luoda perusta henkilöstön myönteiselle  ja  aktiiviselle asennoitumiselle 
sisäiseen  ja  ulkoiseen viestintään 
estää perättömien huhujen leviäminen  

5.3  Vastuu 

Sisäisen viestinnän vastuu kussakin organisaatioyksikössä kuuluu esimiehelle. 
Sisäinen viestintä  on monisuuntaista.  Jotta  se  toimisi hyvin,  on  jokaisen 
tiepiiriläisen osallistuttava siihen. 
Yhteistyötoimikunnat  seuraavat viestinnän toteutumista omissa organisaatio-
yksiköissään  ja  tuovat esiin henkilöstön mielipiteen sisäisen viestinnän 
toimivuudesta  ja  kehittämisestä.  

5.4  Sisäinen tiedottaminen 

Sisäinen tiedottaminen  on  tiedon jakamista, sanomien välittämistä tiepiirin 
sisäisille yhteistyöryhmille. Tiedottamisessavoidaan käyttääsuullisia, kirjallisia 

 ja  muita kestoviestinnän kanavia sekä sähköisiä kanavia. Kun tiedottamisella 
halutaan saavuttaa nopeasti laaja kohderyhmä,  on  syytä käyttää useita 
kanavia samanaikaisesti.  

5.4.1 	Suulliset tiedotuskanavat 

Suullinen tiedottaminen  on  tehokkaimpia viestintämuotoja.  Se on 
 keskeinen tulosohjauksen keino.  Sen  etuja ovat muun muassa nopeus, 

välittömästi saatava palaute. Sisäisen tiedottamisen suullisia muotoja 
ovat: 

Henkiläkohtainen  keskustelu 

Tässä yhteydessä keskustelu liittyy operatiiviseen tiedot-
tamiseen. Esimiehen tulee varata riittävästi aikaa keskus-
teluun.  Se on  keskeinen tulosohjauksen väline. Kanden-
keskinen keskustelu onnistuu luottamuksellisessa ilmapii-
rissä, jossa keskustelijat ovat rehellisiä toisilleen. 

Kokoukset  Ja  neuvottelupäivät 

Henkilökunnalle järjestetään yksiköittäin  tai erityisryhmissä 
 säännöllisesti kokouksia. Näissä tilaisuuksissa  on  järjes-

tettävä mandollisuus keskusteluun  ja  mielipiteiden esit-
tämiseen. 
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Tledotustilalsuudet 

Tiedotustilaisuudet  soveltuvat erityisesti kiireelliseen tiedot-
tamiseen  ja  kun tiedotettavasta asiasta halutaan keskustella. 
Pienissä yksiköissä tiedotustilaisuus  on  suositeltava myös 
säännölliseksi tiedottamisen muodoksi. 

Perehdyttämlnen  

Uuden henkilön perehdyttäminen  on  tärkeää. Uusi työntekijä 
perehdytetään esimiehen perehdyttämisohjelman mukai-
sesti. Ohjelmassa tulee ottaa huomioon perehdyttäminen 

 1)  työhön  2)  omaan työyksikköön  3)  vastuualueeseen  
4) tiepiiriin  ja  5) tielaitokseen. 

5.4.2 	Kirjalliset  tiedotuskanavat  

Kirjalliset kanavat ovat kestoviestimiä, joiden välittämä sanomavoidaan 
tarkistaa  ja  lähettää laajalle vastaanottajakunnalle. 

Henki  löstölehtl 

Tiepiirissä  ilmestyy kuusi kertaa vuodessa henkilöstö-  ja 
 tiedotuslehti, Osviitta.  Se  sisältää taustatietoja tiepiirin 

tavoitteista, toiminnasta  ja  ajankohtaista tietoa  tie-ja  liikenne- 
asioista. Lehdessä julkaistaan myös henkilöstön mielipiteitä. 
Lehti jaetaan omalle henkilökunnalle, muille tiepiireille,  tie- 
laitoksen keskushallinnolle, tiepiirin yhteistyökumppaneille 
sekä pyynnöstä tiepiirin eläkeläisille. Toimitussääntö  on 

 liitteenä  3.  

Henkilöstön vilkkolehti 

Viikoittain perjantaisin ilmestyy sisäinen tiedotuslehti, 
Heijastin. Lehti sisältää lyhyitä tiedotuksia  ja  uutisia,  ja  siinä 

 on  henkilöstöllä mandollisuus esittää mielipiteitään. Toi-
mitussääntö  on  liitteenä  3. 

Osviitan  ja  Heijastimen  toimittamisesta vastaa nimetty pää-
toimittaja. Lehden sisällöllisistä suuntaviivoista päättää 
lehden toimitusneuvosto. Päätoimittaja nimeää lehden toi-
mittajat. 

Tledotteet 

Tiepi  inn  sisäisten tiedotteiden käyttöä  on  tarkkaan harkittava, 
koska ne voidaan useimmiten korvata kirjoituksella viikko- 
tai henkilöstölehdessä.  Mikäli kyseessä  on  kiireellinen asia 

 tai  aineisto  on  hyvin laaja,  on  tiedote paikallaan. 
Tiepiiristä  ulospäin lähetettävien tiedotteiden sisältö tiedo- 
tetaan henkilöstölle samanlaisena  ja  viimeistään samaan ai- 
kaan kuin ulospäin annettu tiedote. Siten taataan, että 



18 	 Kaakkois-Suomen  tiepilrin viestintäohjeisto  
SISÄINEN VIESTINTA 

henkilöstö saa niiden sisältämät tiedot  täsmällisessä 
 muodossa ilman  joukkoviestimien  väritystä. 

Sisäisten tiedotteiden  laadinnassa  voi käyttää hyödyksi 
 tiedotematlia,  joka  on  liitteenä  6.  

Tervetuloa taloon -esite 

Esitteen laatu  ja  pitää  ajantasalla henkilöstöhallintoryhmä 
viestintäryhmän  avustuksella. 

Muut kirjalliset tiedotuskanavat 

Sisäisen tiedottamisen muita kirjallisia kanavia ovat: 
 - esitteet 

-  tiepiirin historiaa käsittelevät teokset  
- toimintakertomus 
- piirtoheitinkalvosarjat 
-  sisäinen  puhelinluettelo 
- palveluhakemisto 
-  muut  painotuotteet  

5.4.3  Muut  kestoviestiminä  käytettävät kanavat  

ilmoitustaulut 

Kullakin  työkohteella  on  oltava  ilmoitustaulu,  jossa  on 
 nähtävillä tärkeimmät sisäisen tiedotuksen  asiat  asioittain 

ryhmiteltyinä. Ilmoitustaululle  on  määrätty vastuulliset hoitajat. 
Hoidosta  on  annettu  erillisohje  (lute 4).  Ilmoitustaulujen 

 käyttöä valvovat tiepiirin tiedottajat.  

Asiaklrjakierto 

Asiakirjakierto  soveltuu erityisesti silloin, kun  
-  halutaan jakaa  yleisinformaatiota, 
-  kyseessä  on  tiedotusaineisto,  jonka  monistaminen  ei ole 

tarkoituksenmukaista  
-  informaatio ei ole sidoksissa määräaikaan. 

Kierron  on  oltava järjestelmällistä. 

Lehti  I  ei keki  e rto 

Lehtileikekierto  on  viestinnän  luotauksen  keino;  se  antaa 
käsityksen siitä, millaista kuvaa  joukkoviestimet  luovat  tie - 
piiristä.  Viestintäryhmä  hoitaa maakunta-  ja  paikallislehtien 
seurannan sekä  tiepiiriä  koskevien artikkeleiden kokoamisen 
päivittäin  lehtileikekoosteeksi  ja  järjestää kierron.  
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Kirjasto-  ja  tietopalvelu  

Tiepiirin kirjastot palvelevat  koko  henkilöstöä. Vastuu- 
henkilönä toimii kirjastovastaava. 
Arkistojenvastu uhenkilöinä  toimivat  n imetyt arkistovastaavat. 
Määräyskokoelmatja  niiden nähtävilläpito: vastuuhenkilönä 
kyseisen vastuualueen sihteeri. 
Sähköposti 

5.4.4Sähköiset  kanavat 

Puhelin: Jokaisen tiepiiriläisen tulee huolehtia asiakas- 
palvelusta. Matkoista  ja  muista poissaoloista sekä paluu- 
ajoista tulee kertoa puhelinkeskuksen hoitajalle  tai  yksikön 
vastaaval  le. 
Palautepuhelin,  johon viestit tallentuvat kasetille,  on 

 tarkoitettu  koko  henkilöstön käyttöön. Siinä voi antaa 
palautetta myös nimettömänä viestinnän onnistumisesta 
sekä esittää kysymyksiä esimiehille  tai työyksiköille. 
Viestintäryhmä  purkaa viestit, välittää ne eteenpäin  ja  pyytää 
niistä vastaukset viikkolehteen. 
Keskusradio 
Telekopio 
Sähköposti  
Video 

5.5  Sisäinen  yhteystoiminta  

Henkilöstö  on  tärkein tiepiirin sisäinen yhteistyöryhmä. Sisäinen yhteystoiminta 
 on  tiepiirin johdon  ja  henkilöstön välistä yhteistoimintaa.  Sen  tavoitteena  on 

 synnyttää yhteenkuuluvuuden  tunnetta,  me-henkeä  ja  vuorovaikutusta johdon 
 ja  henkilöstön välille  ja  henkilöstön keskuuteen.  Sillä  tavoitellaan henkilöstön 

viihtyvyyttä, joka lopulta johtaa - yhdessä tiedottamisen kanssa - motivoituun, 
mielekkääseen  ja tulokselliseen  työntekoon  2)  

	

5.5.1 	Palaute  Ja  kiitos 

Työyhteisön rakentaminen henkilöstön omaa aktiivisuutta kannus- 
tavaksi  on  johtamisen  ja esimiestyön  haaste. Tielaitoksen johtamisen 

 ja esimiestyön  perusasioita ovat yhteistoiminta, yksilön arvostaminen, 
tasa-arvo  ja oikeudenmukaisuus. 3  Henkilöstön työstä  ja sen  esille 
tuomista asioista tulee antaa rakentavaa palautetta  ja  kiitosta.  

	

5.5.2 	Henkilöstökokoukset 

Henkilöstölle  järjestetään henkilöstökokouksia, joissa  sillä  on  mah-
dollisuus keskustella tiepiirin johdon kanssa ajankohtaisista tiepiirin 
asioista. 
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5.5.3 	Huomionosoitukset 

Tiepiirissä  on  laadittu julkaisu "Merkkipäivät  ja huomionosoitukset, 
 jossa selvitetään tiepiirin oma muistamiskäytäntö.  

	

5.5.4 	Henkilöstätilaisuudet 

HenkUöstötilaisuuksien  tarkoituksena  on  luoda hyvää  me -henkeä. 
Näitä ovat: 
- tieplirin henkilöstöjuhla, 
-  virkistys-  ja liikuntailtapäivät, 
-  pikkujoulu  ja 
-  muut henkilöstölle järjestetyt tilaisuudet. 

Kaikkien näiden tilaisuuksien onnistumisen ehdoton edellytys  on 
 huolellinen ennakkovalmistelu.  

	

5.5.5 	Vapaa-ajan harrastukset  

Tielaitoksen  liikunta-  ja kulttuuristrategian  pohjalta tiepiiri laatU pitkän 
tähtäyksen suunnitelmat henkilöstön työkunnon edistämiseksi  ja 

 ylläpitämiseksi. Tiepiiri tukee henkilöstön motivoitumista huolehtimaan 
omasta kunnostaan.  

56  Aloitetoiminta 

Aloitetoiminta  on  yksi sisäisen viestinnän keino. Aloitetoiminnan tavoitteena 
 on  saada jokainen tielaitoksen palveluksessa oleva henkilö kehittämään 

työtään  ja työympäristöään ja  sitä kautta parantamaan työnsä mielekkyyttä. 
Julkaisut "Aloitetoiminnan säännöt  ja Aloitetoimintaohje'  ovat nähtävillä 
tiepiirin aloiteyhdyshenkilöillä. 
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6  ULKOINEN VIESTINTA 

Ulkoinen viestintä  on  tiepiirin asioiden tiedottamista ulospäin  ja  yhteydenpitoa 
eri  yhteistyöryhmiin.  

Ulkoista viestintää  on  kahta lajia:  
1) säädöksiin  (mm.  tielaki  ja  -asetus) perustuvaa 

 viranomaistiedottamista,  
2) omaehtoista tiedottamista  ja  yhteydenpitoa. 

Nämä täydentävät toisiaan. Nykyisin pelkkä  viranomaistiedottaminen  ei 
yksinään riitä. 
Tämän ohjeiston ulkoista viestintää käsittelevillä sivuilla annetaan tietoa 
omaehtoisesta tiedottamisesta sekä  yhteydenpidosta.  

Ulkoisen viestinnän tulee olla suunniteltua,  tavoitteellista  ja pitkäjänteistä. Sen 
 on  oltava  osa  jokapäiväistä työntekoa. 

Ulkoisen viestinnän onnistumisen edellytyksenä  on  tehokas  ja  toimiva sisäinen 
viestintä. Tiepiirin henkilökuntaan tulee luoda  viestintämyänteinen  asenne  ja 

 ilmapiiri.  

6.1  Ulkoiset yhteistyäryhmät  ja  odotukset 

Suunniteltaessa tiedotusta  ja  yhteydenpitoa  on  määriteltävä ensimmäiseksi 
 yhteistyäryhmä (kohdehmä),jonka  mukaan viestin sisältö laaditaan. Ulkoisen 

viestinnän  yhteistyöryhminä  ovat asiakkaamme  (tienkäyttäjät)  ja yhteis-
työkumppanimme. 

Tienkäyttäjinä: 
ammattiliikenne 
erikoiskuljetukset 

 kevyt liikenne  
työmatkaliikenne 

 vapaa-ajan liikenne  

Yhteistyökumppaneinamme: 
 alue-  ja paikallishallinto 

 eturyhmät  
joukkoviestimien  toimittajat 
kansalaisjärjestöt  
kuijetusten  antajat 

 maakuntaliitot yms.  
maanomistajat  ja  yrittäjät 
naapurit 
oppii aito  kset 
projektikohtaiset yhteis - 
työryhmät  (mm.  tutkimus-
laitokset) 

valtuutetut 
viranomaiset  ja  vastaavat 

 tavarantoi mittajat  
ulkomaiset yhteistyökumppanit 

 urakoitsijat  ja  konsultit 
ylempi hallinto 

eduskunta 
liikenneministeriö 
muut ministeriöt 
valtioneuvosto  
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Odotukset 

Asiakkaiden  ja yhteistyöryhmien  odotukset tielaitokselta  ja tiepiiriltä 
 ovat viestinnän lähtökohta. Viestinnällä  me  vastaamme odotuksiin. 

Tiepiirin tulee kartoittaa odotuksia tutkimusten  ja  kyselyjen avulla 
(esim. messuilla  ja yleisötilaisuuksissa).  
Eri ryhmien odotuksia tielaitokselta  on  voitu luetella tähänastisten 
tutkimusten perusteella seuraavasti:  4)  

Tienkäyttäjät 
-  tiet palvelevat liikkumis-  ja kuljetustarpeita 
-  liikenne sujuu turvallisesti  
Kunnat 
-  alueen liikenneyhteyksistä huolehditaan 
-  tiet suunnitellaan yhteistyössä 
Eturyhmät 
- tielaitos  hyväksyy eturyhmät tasaveroisiksi osapuoliksi 

yhteiskunnallisessa keskustelussa 
- tielaitos  toimii yhteistyössä eturyhmien kanssa  ja  ottaa 

toiminnassaan huomioon niiden näkemykset 
Ylempi hallinto 
- tielaitos  tehostaa toimintaansa 
- tierahoja  käytetään taloudellisesti 

Yhteistyöryhmien osoitereklsterl 

Tiepilrin viestintäryhmä  pitää yllä tiepiirin yhteistyöryhmien osoite- 
rekisteriä.  

6.2  Tavoitteet 

Kaakkois-Suomen tiepiirin ulkoisen viestinnän tavoitteet ovat: 
-  luoda hyvä, selkeä  kuva  asiakkaille jayhteistyöryhmille tiepiiristämme 

 ja tielaitoksesta, 
-  myönteisen asennoitumisen aikaansaaminen työtämme kohtaan, 
- ajankohtaisen  ja  perustellun tiedon  jakaminen tienpidosta  siten, 

että yhteisöt  ja  yksityiset kansalaiset tietävät oikeuksistaan  ja 
velvollisuuksistaanjaettäheilläon mandollisuusvaikuttaatienpitoon.  

6.3  Vastuu  ja  organisointi  

Tiepiirin ulkoinen viestintä tapahtuu tiejohtajan hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti. Kunkin yksikön päällikkö vastaa oman yksikkönsä viestinnästä. 

Jottaviestinnän periaatteettoteutuisivat  käytännössä, onjokaisellatiepiiriläisellä 
oikeus, vastuu  ja  velvollisuus antaa tietoja oman vastuualueensa asioista. 
Viestinnän onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta  ja  aktiivisuutta. Maas-
tossa työskentelevillä  on  viestinnässä merkittävä tehtävä. 

Tiedon tarvitsija  on  aina ohjattava suoraan oikean henkilön luokse. 
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6.4  Ulkoinen tiedottaminen 

Valtakunnallisten  joukkoviestimien  (mm.  televisio,  radio,  sanomalehdet) lisäksi 
 on  muistettava paikalliset  ja  maakunnalliset  joukkoviestimet  (mm. ilmais-

jakelulehdet,  paikallisradio). Niiden kautta tiedottaminen  on  tehokasta, koska 
uutiskynnys  on  valtakunnallisia viestimiä matalampi. Ulkoisen tiedottamisen 
kanavia ovat:  

	

6.4.1 	Tiedotustllalsuudet  

Tiedotustilaisuus voidaan järjestää  joukkoviestimille  tai asianosaisille. 
 Tilaisuus  on  paikallaan silloin, kun halutaan esitellä  

1) tuote, rakennus  tai  jokin muu, jonka näkeminen  ja 
 mandollinen  kokeileminen  tuo asian tehokkaasti esille  

2) henkilö,  jonkatapaaminen  tai  haastattelu lisää olennai-
sesti asian ymmärtämistä. 

Tulee aina harkita, voiko tiedotustilaisuuden korvata  tiedotteella. 
 Joutavat tilaisuudet eivät unohdu toimittajien mielistä. 

Kutsut  on  lähetettävä hyvissä ajoin. Aineisto  on valmisteltava  etukäteen 
huolellisesti. Tilaisuudessa  käytettävään  kieleen  on  kiinnitettävä huo-
miota  - ammattikieltä  on  vältettävä. Tiedotustilaisuuden järjestelyt 
tulee miettiä tarkkaan. Kirjallinen, lyhyt tiedote  on  syytä jakaa 
tilaisuudessa.  

Vastuualueet  järjestävät  tietuotantoprosessin  aikana (suunnittelu, 
rakentaminen, kunnossapito)  hankekohtaisia esittelyjä  muun muassa 
yleisölle,  maanomistajille  ja  päättäjille. Näissä  yleisötilaisuuksissa 

 myös yleiseen  tiepitoon  liittyvä tiedottaminen  on  luonnollista.  

	

6.4.2 	Tledotteet  

Tiedote voidaan kohdentaa  kohderyhmälle  joko  joukkoviestimien 
 välityksellä  tai  suoraan jaettuna  (mm.  posti, huoltoasemat,  suorajakelu). 

Tiedotteet  luovat  laitoskuvaa.  Niiden perusteella  joukkoviestimet 
 rakentavat meistä mielikuvan, jonka ne välittävät  juttujensa  kautta 

 vastaanottajille - tielaitoksen  asiakkaille. 

Hyvä tiedotteessa  on  uutinen, joka ylittää uutiskynnyksen.  Uutisarvon 
 ratkaisee  tiedotettavan  asian  merkittävyys  ennen kaikkea vastaan-

ottajalle,  asiakkaallemme.  U utiskyn nystä madaltaa se,  että kerrottavana 
 on  jotain uutta, yllättävää, koskettavaa, läheistä  ja  ajankohtaista. 

Laadi  tiedotteesi  niin ajoissa, että ehdit  luetuttaa  sen  viestintäryhmässä 
 ja  käyttää näin viestinnän asiantuntijoita hyväksesi. 

Mieti jakelu tarkoin.  Ole  tasapuolinen kaikille  paikkakuntasi  joukko - 
viestimille;  lähetä tiedote yhtäaikaisesti. Lähetä  se  tiedoksi  tiepiirissä 
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kaikille asianosaisille, tiejohtajalle, maakuntakonttorin päällikölle,  vies-
tintäryhmään  sekä tielaitoksen keskushallinnon viestintään. 
Kaakkois-Suomentiepiirin alueen joukkoviestimeton lueteltu lääneittäin 
liitteessä  5.  Osoitteet  on  saatavissa piiri-  ja maakuntakonttorin  posti-
tuksista.  

	

6.4.3 	Haastattelut 

Haastattelu voidaan järjestää joko toimittajan  tai  omasta aloitteesta. 
Usein haastattelu tapahtuu niin, että toimittaja tekee kysymykset  ja 

 niihin vastataan.  Jo  haastattelun yhteydessätulee sopia haastattelusta 
tehdyn jutun asiatietojen tarkistamisesta ennen jutun julkaisemista.  

	

6.4.4 	LehtikirJoitukset  

Lehtikirjoitukset tehdään joko omasta aloitteesta  tai  yhteistyössä 
toimittajan kanssa.  

	

6.4.5 	Vastaaminen lehtikirjoituksiin 

Lehtikirjoituksiin  vastataan vastineella, oikaisulla  tai  kirjoittamalla 
yleisön-osastoon. Vastauskirjoitukset  on  toimitettava nopeasti jouk-
koviestimiin. Kirjoituksiin  on  vastattava välittömästi. 

Vastine 
Vastineella  tarkoitetaan arvostelun  tai  loukkauksen kohteeksi 
joutuneen oikeutta vastata julkistettuun tietoon. 
Vastineesta  on  määräykset painovapauslaissa. Vastineen 
julkaisemisestapäättäätiejohtajatai henkilöön kohdistuvassa 
asiassa asianomainen henkilö. 

Oikaisu 
Oikaisulla  tarkoitetaan joukkoviestimessä julkistetun vir-
heellisen asiatiedon korjaamista. 

Lehdessä esitettyihin lukijoiden  tai  toimittajien esittämiin mielipiteisiin 
voidaan kirjoittaa vastauskirjoitus mielipide-  tai  yleisönosastoon. 
Yleisönosastokirjoituksiin vastaaminen  on  hyvä tilaisuus saada tiepiirin 
näkemys esille. Pitkällisiin väittelyihin ei ole syytä ryhtyä. 

Oikaisupyynnöstä  ja  vastaamisesta päättää kunkin yksikön 
päällikkö. Näiden kirjoitusten  alle  tulee aina liittää yksikön 
lisäksi vastaajan nimi.  

	

6.4.6 	Maksetut kuulutukset  ja  ilmoitukset 

Kuulutukset  ja  ilmoitukset tulee laatia tielaitoksen graafisen ohjeiston 
antamien ohjeiden mukaan. Niissä tulee käyttää hyvää yleiskieltä  ja 
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yleisesti tiedossa olevia paikan  ja  tien nimiä.  Henkiläyhteystiedot  ovat 
tarpeellisia.  

6.4.7 	TlenkäyttäJllle tledottamlnen 

Tienkäyttäjille  tiedotetaan  tienvarsitauluilla  tai -ilmoituksilla,  huolto- 
asemilla olevissa  Tie-infoissa, Radio  Suomessa,  paikallisradioissa  ja 

 lehdissä. Huolto-asemille  voidaan jakaa esimerkiksi  tietyökarttoja  ja 
 hanke-esitteitä.  

Li ikenn  että  haittaavista tieosista  välitetään tietoa  Lilkenteenpal-
velukeskukseen  kesäaikana kerran viikossa  ja  talvella kerran kuu-
kaudessa.  Tiepiiriin  on  nimetty  tietyötiedottamisen yhteyshenkilöt.  

6.4.8 	TIe-Info 

Tie-info on tienkäyttäjille  suunnattu  tielaitoksen  ja  poliisin  informaa-
tiopalvelu.  Tie-infoja on  sijoitettu  vilkkaimmille  ja edustavimmille  pää- 
teiden  huoltoasemille.  Niissä tiedotetaan muun muassa seuraavista 
aiheista:  
- 	sää  ja  keli,  
- 	matkapalvelu  (mm.  matka-ajat, tietyöt, vaihtoehtoiset reitit),  
- 	poliisi-informaatio,  
- 	yllättävät häiriöt liikenteessä,  
- 	päivittäin  anastetut moottoriajoneuvot, 
- 	autoilijoiden  hätäpalvelut.  

Heinolan  Tähtihovissa  on Tie-info  rakennettu laajemmaksi  multi-
mediaesitykseksi.  Siellä matkailijat saavat myös  reittiopastusta.  

Kaakkois-Suomen  tiepiiriin  on  nimetty  Tie-infon yhdyshenkilä. 

6.4.9 	Osallistuminen messuihln, näyttelyihln yms. 

Tielaitos  on  nykyaikainen, osallistuva laitos, jonka mukanaolo messuilla, 
näyttelyissä  ja  muissa tapahtumissa  on  luonnollista. Messu-  ja  näyt

-telyosastot  rakennetaan  tielaitoksen  hengen  ja  kuvan mukaisiksi (Graa-
finen  ohjeisto).  Osastoilla tulee olla riittävästi tietoa  toiminnastamme, 

 ja  esitteli  jöiden  tulee olla tarjoamassa tietoa aktiivisesti.  

6.4.10  Pysyvä tiedot usaineisto 

Tiepiirin pysyvää  tiedotusaineistoa  ovat  
- esitteet (tiepiiri,  hankkeet),  
- toimintakertomukset, 
-  julkaisut,  
- piirtoheitinkalvosarjat, 
- diasarjat, 
- palveluhakemisto, 
-  julkaisut.  
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Tiedotusaineiston  tulee olla laitoskuvaa parantava, graafista ohjeistoa 
noudattava. Sekä sisältö että ulkoasu vaikuttavat yhdessä hyvään 
lopputulokseen. 

Merkittävimmistä hankkeista  ja  projekteista  on  syytä laatia hankekoh-
tainen esite esimerkiksi esisuunnittelu-, tiesuunnitelma-  ja raken-
tamisvaiheessa.  

	

6.4.11 	Aslakaslehtl  

Tiepiirin henkilöstö-  ja tiedotuslehti  lähetetään myös ulkoisille yhteis-
työryhmille  ja  asiakkaille. Lehden tarkoituksena  on  jakaa tietoa  ja 

 luoda oikeaa kuvaa palvelevasta tielaitoksesta.  

	

6.4.12 	Lähiverkot  

Jokainen tiepiiriläinen vaikuttaa käytöksellään laitoskuvaan. Tapaamme 
päivittäin tielaitoksen asiakkaita kotona, kaupassa, harrastusten  tai 

 luottamustoimien parissa. Tieasioista keskustellessamme luomme 
kuulijoittemme eteen mielikuvan tielaitoksen toiminnasta. Mielikuva 
välittyy edelleen kuulijoiden lähiverkkoihin. 

Siksi  on  erittäin tärkeää, että sisäinen viestintä  on  hyvin hoidettu.  Jos 
 asiakkaiden joukkoviestimistä saama viesti  on  risti riidassa lähiverkossa 

välitettyyn viestiin, ristiriita heikentää laitoskuvaa.  
Koko henkilöstö!lä  tulee olla valmiudet vastata erilaisiin kysymyksiin. 
Mielenkiintoisessajaymmärrettävässä muodossavastauksetmuistuvat 
mieleen helposti. Perehdyttäminen  ja  kouluttaminen lisäävät hen-
kilöstön tietoja  ja  motivaatiota välittää oikeaa kuvaa tielaitoksesta.  

6.5  Ulkoinen yhteystoiminta 

Ulkoista yhteystoimintaa  on  yhteydenpito yhteistyöryhmiimme.  Se on 
moninaista, tervehdyspuhelinsoitosta yritysvierailuihin.  Tavoitteena  on  luoda 
myönteinen  ja  tuttavallinen ilmapiiri, jossa  on  helppo hoitaa asioitamme. 

Tiepiirin tulee kartoittaa yhteystoiminnan kohteet; määritellä vastuuhenkilöt  ja 
vastuut,  eritellä tärkeät yhteistyöryhmät  ja  laatia niiden perusteella  TOP-lista 

 tärkeistä vaikuttajista sekä luoda  ja  ylläpitää suhteita. 

Yhteyttä voidaan pitää monella tavalla:  

	

6.5.1 	Yhteiskuntasuhteet 

Valtakunnallinen  ja paikallistasoinen  yhteydenpito muun muassa poliit-
tisiin päättäjiin  ja järjestövaikuttajiin. 
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6.5.2 	Ympäristönsuojeluviesti ntä 

Tielaitos  ottaa huomioon toimintansa ympäristävaikutukset  jo  etukäteen. 
Yhdessä eri yhteisöjen kanssa toimimme tieliikenteen aiheuttamien 
ympäristöhaittojen vähentämiseksi  3) 

	

6.5.3 	VIerailut 

Vieraillamme  on  mandollisuus tutustua henkiläihin,taloonjapalveluihin 
 koko  päivän ajan  tai vain  muutamana tuntina. Vierailun aikana tulee 

luoda myönteinen  kuva tiepiiristämme ja tielaitoksesta. Ennakkoval-
mistelu  on  tärkeää varsinkin suurien vierailijaryhmien saapuessa. 
Vierailijoista tulee tiedottaa  koko  työyksikön henkilöstölle (mistä  ja  ketä 

 he  ovat, mihin  he  tutustuvat  ja  aikataulu).  

	

6.5.4 	Avointen ovien päivä 

Avointen ovien päivän tavoitteena  on  antaa yleisölle myönteinen  kuva 
 meistä  ja toiminnastamme.  Päivä tulee suunnitella huolellisesti  ja 
 kaikki ikär-yhmät huomioon ottaen.  

	

6.5.5 	Huomionosoitukset  

Tiepiirin käytäntö määritellään erillisellä ohjeella.  

	

6.5.6 	Liike-  ja  rnainoslahjat 

Tiejohtaja  päättää yhdessä viestintäpäällikön kanssa tiepiirin liike-  ja 
mainoslah  joista.  

	

6.5.7 	Yhteydenpito joukkoviestinten edustajiin 

Tiepiirin tulee pitää yhteyttä joukkoviestimien edustajiin, toimittajiin 
tiedotteiden  ja lehdistötilaisuuksien  lisäksi myös henkilökohtaisella 
tasolla. Henkilökohtaisten suhteiden luominen toimittajiin  on  hyvin toi-
mivan ulkoisen tiedottamisen perusedellytys . Mitä paremmin  me 
osapuolinatunnemme  toisemme, sitä paremmat mandollisuudet meillä 

 on  ymmärtää toistemme näkökohtia. 

Tiepiirissä  tulee määritellä toimittajasuhteiden vastuuhenkilöt, meille 
tärkeimmät joukkoviestimet  ja  toimintatavat. 
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7  VIESTINNÄN SEURANTA" 

Viestinnän seuranta  ja  siihen liittyvä valvonta  on  päätösten arviointia  sen 
 jälkeen, kun ne  on  pantu täytäntöön. Seuranta kohdistuu kahteen seikkaan, 

joita kumpaakaan ei saa laiminlyödä:  
1) päätösten oikeellisuus: tehtiinkä oikeita päätöksiä,  ja  
2) päätösten toteuttamiseen: toimitaanko sovitulla tavalla. 

Kun viestinnän tavoitteet asetetaan riittävän konkreettisiksi, voidaan niiden 
toteutumista aina mitata. Viestinnällä voidaan vaikuttaa vastaanottajie  n  tietoihin, 
mielipiteisiin, asenteisiin ja/tai käyttäytymiseen. Kaikkiin näihin voidaan antaa 
konkreettiset tavoitteet. Tällöin voidaan aina arvioida, kuinka hyvin tavoitteet 

 on  saavutettu. 

Seurannan työvaiheita ovat:  
1) asetetaan tavoitteet  tai  ennakoidaan päätösten seuraukset,  
2) kootaan tiedot tuloksista,  
3) vertaillsan toteutumat ennakoituun  toimintaan  tai  tavoitteisiin,  
4) oikaistaan menettely  ja sen  seuraukset,  jos  on  tarpeellista  tai 

 mandollista. 

Seuraavia asioita  on  välttämätöntä seurata: 
- 	yhteisäkuvan  kehittyminen ulkoisissa  ja  sisäisissä yhteistyö- 

ryhmissä 
- 	sisäisen viestintäilmaston kehittyminen 
-  jokainen sisäinen  ja  ulkoinen kampanja 
-  sisäisten kanavien seuraaminen 
- 	perehdyttäminen  ja  viestinnän koulutus 

Seurannan keinoja: 
- 	toistuvat mielipidetutki mukset (omat  tai  tutkimuslaitoksen) 
- joukkoviestinten  seuranta 
-  kyselylomakkeet  (mm.  kurssipalaute,  messu kysely) 
- kuunteleminen 
- yhteydenottojen  seuranta (mihin meitä pyydetään mukaan) 
- seurantaryhmä (viestejä saavien ryhmä) 
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8  LUOTAUS,  
MUUTOKSET  TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

Luotaus  on  järjestelmä, jonka avulla yhteisö havaitsee ajoissa toiminnan 
kannalta olennaiset sisäiset  ja  ulkoiset muutokset  ja  ottaa ne huomioon 
päätöksenteossa 1 . Luotaus  on  jatkuvaa havaintojen tekoa ympäristöstä. 
Myös omat toimenpiteet vaikuttavat tarkkailtaviin tekijöihin. 
Muutokset voivat olla trendejä (esim. muoti,  sää), satunnaisvaihteluja tai 

 meihin kohdistuvia uhkia  tai  mandollisuuksia. 

Sisäisessä luotauksessa tarkkaillaan muutoksia esimerkiksi organisaatio- 
ilmastossa sekä koneiden käyttöasteessa. 
Ulkoisessa luotauksessa seurataan ympäristön eri tahojen työyhteisöömme 
kohdistamia arvostuksia  ja  odotuksia. 

Luotauksessa selvitetään, onko havaittu muutos oire suuresta olennaisesta 
muutoksesta vai onko  se vain satunnaisvaihtelua.  Toisaalta selvitetään, miten 
voidaan mandollisimman nopeasti havaita heikot signaalit, jotta niihin vastaa-
miseen saadaan mandollisimman paljon aikaa. 

Viestintäympäristön luotaus  on viestintäryhmän  ja  myös kaikkien tiepiiriläisten 
tehtävä. Tiepiiriin tulee suunnitella järjestelmä, jonka avulla eri puolilta saatua 
tietoa (yksikön kokoukset, johto ryhmä, maastossa työskentelevien kuuleminen) 
verrataan keskenään  ja  niiden merkitys arvioidaan. 

Sisäisen luotauksen keinoina ovat muun muassa henkilöstölehtien lukija- 
tutkimukset, viestintäilmapiirin muutosten seuraaminen  ja  talosta pois lähtevien 
haastattelut. 

Ulkoisen luotauksen keinoja ovat muun muassajulkisen keskustelun seuranta, 
yhteystoiminta sekä tutkimusten  ja  selvitysten tekeminen. Tärkeää  on  seurata 
myös viestinnän teknistymisen  ja  teorioiden kehittymistä. Tielaitoksen keskus-
hallinnon viestintäyksikkö tukee tiepiirin viestintää näissä asioissa.  

9  KRIISI  VIESTINTA 

Yht'äkkisissä  kriisitilanteissa tarvitaan suunniteltuajajohdettua, oma-aloitteista 
viestintää. Varsinkin sisäinen tiedottaminen  on  silloin erityisen tärkeää. 
Tiepiirissä laaditaan vuonna  1994  erillinen kriisiviestintäohjeisto. 
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lo  TULOSYKSIKÖN VIESTINTÄSUUNNITELMA 

Jokainen  vastuualueen  päällikkö laatu omaa  vastuualuettaan  koskevan 
 tulosyksikän viestintäsuunnitelman  (lute 9).  Sen  tarkoituksena  on  saavuttaa 

 suunnitelmallisesti tiedonkulku,  joka tukee toimintaamme  ja  kuvaa  tie
-piiristämme.  Tavoitteena  on  synnyttää mandollisimman joustava  ja  avoin 

 vastuualueen  sekä sisäinen että ulkoinen  tiedonkulku  ja  yhteydenpito. 

Suunnitelmassa tulee käsitellä luvussa  1  käsiteltyjä viestinnän  osa-alueita:  
1) prof  ilointi,  
2) tienpidon perustoiminnan  tukeminen,  
3) tiedottaminen  ja  
4) henkilöstön  kiinnittäminen.  

Suunnitelman laatimisen pohjana käytetään  liitteissä  7  ja  8  tiedotettavien 
 asioiden  muistilistoja.  

Tulosyksikön  viestintäsuunnitelma  tulee saattaa  tiejohtajan, viestintäryhmän, 
yhteistyöelimien  ja  kaikkien  vastuualueen  jäsenten tietoon  ja  nähtäville.  
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11  TIEPIIRIN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN  

Tieplirin viestintäryhmän perusvastuissa  on  viestinnän kehittäminen. Vastuu- 
alueiden päälliköt  ja yhteistyötoimikunnat  ovat avainasemassa tiepiirin 
viestinnän kehittämisessä omilla vastuualueillaan. Johdon  ja  esimiesten 
velvollisuus  on  luoda edellytykset toimivalle sisäiselle tiedonkululle, joka  on 

 perusta ulkoisen viestinnän onnistumiselle. 
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12  LIITTEET  

1. Sisäistä  ja  ulkoista viestintää säätelevät lait, asetukset  ja  sopimukset  
2. Tieplirin  salassa pidettävät  asiat  
3. Kaakkois-Suomen tiepiirin henkilöstälehtien toimitussääntä  
4. llmoitustaulun käyttäohje  
5. Kaakkois-Suomen tiepilrin alueen joukkoviestimet  
6. Tiedotemalli  
7. Sisäisen tiedottamisen muistilista  
8. Ulkoisen tiedottamisen muistilista  
9. Tulosyksikön viestintäsuunnitelman  lomake  
10. Lähteet  
11. Viestinnän kirjallisuutta 
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LuTE  1  

Sisäistä  ja  ulkoista viestintää säätelevät lait, 
asetukset  ja  sopimukset  

Hallintomenettelylaki,  1982  ja  laki  sen  20 §:n  muuttamisesta,  1987 
Hallintomenettelylain palveluperiaate  (oikeusministeriön tiedote tammikuussa 

 1983)  

Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista  ja  laitoksista 

Sopimus yhteistoiminnasta valtion virastoissa  ja  laitoksissa,  1988 

 Sopimus yhteistoiminnasta tielaitoksessa,  1993 

Painovapauslaki,  1919  

Laki yleisten asiakirjojen julkisuudesta,  1983  ja  tämän  lain  muuttaminen,  1987 

 Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin  ja  taiteellisiin teoksiin,  1961  

Laki oikeudesta valokuvaan,  1961  

Asetus tekijänoikeudesta kirjallisiin  ja  taiteellisiin teoksiin sekä oikeudesta 
valokuvaan annettujen lakien soveltamisesta,  1961  
Asetusta  on  muutettu  v. 1964  

Valtion hallintoyksiköiden sisäistä tiedotusta koskeva ohje,  VM,  1974 

Henkilörekisterilaki,  1987 
Henkilörekisteriasetus, 1987  

Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon ulkoisessa tiedotuksessa noudatet-
tavista periaatteista,  22.1.1987  

Valtionhallinnon ulkoisen tiedotuksen ohje  ja  valtioneuvoston  kanslian 
 23.1.1987  antama soveltamisohje 

Aloitetoiminnan  säännöt,  1992 
Aloitetoimintaohje, 1992 

Tielaitoksen  liikunta-  ja  kulttuuristrategia,  Hyvä työkunto 

Nämä ovat nähtävillä viestintäryhmässä  ja  tiepilrin kirjaamoissa. 
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Tiepiirin salassa pidettävät  asiat  

Budjetti 
Meillä, kuten  koko  valtionhallinnossa  tulo- ja  menoarvion  laadintaa  varten 
tehdyt ehdotukset ovat salassa pidettäviä, kunnes hallituksen budjettiesitys 

 on  annettu eduskunnalle.  

Suunnitteluasiakirjat 
Tiesuunnitelmiin  sisältyy usein tietoja, joiden  tunnetuksitulo  saattaisi aiheuttaa 

 mm.  keinottelua  ja  muita  epäterveitä  ilmiöitä.  Tämänlaatuisia  ovat  mm. 
 tientekoaineiden  ottoon liittyvät tutkimukset  ja  selvitykset, samoin  tiealueiden 

 ja  haittojen  yms.  korvauksia  ennakkoarviot  (pääsuunnittelija ratkaisee). 

Urakka-asiakirjat 
Urakkatarjousten avaamiseen saakka  tarjoustiedot  ovat salaisia. Kun 

 tarjouksista  on  otettu  seIko,  on  tarjouskilpailuun  osallistuneille lupa ilmoittaa 
 halvin  tarjous. Vasta  urakkasopimuksen allekirjoittamisen  jälkeen urakka- 

tarjouksia koskevat tiedot voidaan julkistaa. 

Eräät tutkimukset 
Myös  yleisluontoisissa  tutkimuksissa saattaa joskus olla sellaisia  (mm. 

 maaperäkartoitukset),  joita ei anneta julkisuuteen  keinotteluvaaran  takia. 

Palkka-asiat  
Palkoista ei pidä antaa  viranomaiseksikaan  itsensä  esittelevälle  suullisesti 
tietoja, vaan viranomaisen  on  esitettävä  tietopyyntö  kirjallisesti. Näin var-
mistetaan  tietopyynnön virallisuus. 

Terveyskortisto 
Terveyskortiston tiedotovat  luottamuksellisia  ja  yksinomaan  työterveyshoitajan 

 tiedossa.  

Tyähönotto 
Työhönoton  ja  perehdyttämishaastattelun  yhteydessä esiin tulevat henkilö-
kohtaiset,  asianomaistayksityishenkilönä koskevattiedot  ovat luottamuksellisia 

 ja  jäävät  kandenkeskisiksi.  

Muut  asiat  
Erilaisten asioiden yhteydessä voi ilmetä yksittäisiä  asiapapereita,  jotka ovat 

 I u  ottam  u  ks  elli  sia.  

Varautumis-  ja  vss -suunnitelmista  tiepiiri  on  antanut erilliset ohjeet.  
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LUTE 3 

Kaakkois-Suomen tiepiirin henkilästölehtien 
toimitussääntö  

H EN KILÖSTÖLEHD ET,  
ILMESTYMINEN  JA  TARKOITUS 

Henkilöstölehtiä  ilmestyy kaksi, Heijastin  ja Osviitta. 

Heijastin  ilmestyy perjantaisin. Viikkolehti  on  tiepiirin henkilökunnan 
sisäinen henkilöstö-  ja tiedotuslehti.  Tavoitteena  on,  että Heijastin  on 

 ajankohtainen, tehokas, nopea  ja  joustava sisäisen tiedon viestintä- 
kanava. 

Osviitta  ilmestyy kuusi kertaa vuodessa  (1.2., 1.4.,1.6.,1.9., 1.11.,  ja 
 20.12.).  Lehti  on  suunnattu ensisijaisesti henkilökunnalle, muttajaetaan 

myös tiepiirin asiakkaille. Tavoitteena  on,  että Osviitta  on  lehti, jossa 
kerrotaan taustatietoa tiepiirin tavoitteista  ja  toiminnasta. Lehdessä 
kerrotaan myös ajankohtaista tietoa  tie-  ja liikenneasioista.  

TOIMITUSKUNTA 
Lehden toimituskunnan muodostaa päätoimittaja, tiedottajat  ja 

 vakituiset, päätoimittajan nimeämättoimittajat Mikkelistä  ja  Kouvolasta. 

TOIM ITUS  N  EU VOSTO 
Toimitusneuvostona  on  tiepiirin yhteistyötoimikunta, joka käsittelee 
henkilöstölehtien linjakysymyksiä. 

TOIMITTAJAT 
Henkilöstölehtien tiedotusyhdyshenkilöverkosto  koostuu aluetoimit-
tajista, jotka päätoimittaja nimeää. 

PÄÄTOIMITTAJA 
Tiejohtaja  nimeää päätoimittajan viideksi vuodeksi kerrallaan. 

TOIM  IT U SSl HTE ER IT 
Osviitalla  ja Heijastimella  on  omat toimitussihteerit, jotka nimeää 
päätoimittaja. 

LEHTIEN SISÄLTÖ 
Heijastin  
Sisäisen tiedotustoiminnan piiriin kuuluvat ajankohtaiset  asiat  muo-
dostavat lehden rungon. 
Heijastimessa tiedotettavia  asioita ovat  mm: 

-  organisaatio  ja sen  muutokset 
- henkilöstäasiat 
-  tiepiirin tavoitteet 
- työoloihin  liittyvät  asiat 
- johtoryhmien kokousyhteenvedot 
-  tiepiirin yhteistyötoimikuntien kokousyhteenvedot 
- aloitetoiminta  

käännä  
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-  ilmoitukset tulevista tapahtumista 
- merkkipäiväonnittelut 
-  henkilökunnan ilmoitukset 
-  järjestöjen kokouskutsut  ja  ilmoitukset 
- henkilöstön "lukijan kynästä" paista 

Osvi itta 
Osviitassa  kerrotaan taustatietoa tiepiirin tavoitteista, toiminnasta  ja 

 niistä asioista, joita  on  käsitelty Heijastimessa. Lehdessä kerrotaan 
myös ajankohtaista tietoa  tie -ja liikenneasioista. 
Osviitassa tiedotettavia  asioita ovat  mm.: 

-  organisaatio  ja sen  muutokset 
-  taustaa henkilöstäasioille 
- työoloihin  liittyviä asioita 
- henkilöhaastatteluja 
-  hanke-esittelyjä 
- työpaikkakuvauksia 
-  henkilöstön virkistys-  ja kulttuuritapahtumia 
-  tutkimustietoa  tie-  ja iiikenneaialta 
-  henkilöstön "lukijan kynästä" paista 

PALKK lOT  
Henkilöstön kirjoituksista Heijastimeen  ja Osviittaan  ei makseta palk-
kiota. Osviittaan voidaan pyytää juttujatiepiirin ulkopuolisilta henkilöiltä. 
Heille maksetaan palkkio sopimuksen mukaan. 

JAKELU 
Heijastin  jaetaan Kaakkois -Suomen tieplirin henkilökunnalle,  tie- 
laitoksen keskushallinnolie  ja palvetukeskuksille  sekä toisille tiepiireille. 
Heijastin voidaan jakaa myös tiepiirin eläkeläisille siinä tapauksessa, 
että siinä  on sellaistatiedotettavaa  asiaa, joka koskee myös eläkeläisiä. 
Heijastin lähetetään myös pitkiilä lomiila oleville toivomusten mukaan. 

Osviittajaetaan  Kaakkois-Suomen tiepiirin henkilökunnalle, tietaitoksen 
keskushallinnolle  ja palvelukeskuksilie  sekä toisille tiepiireille. Toivo-
musten mukaan Osviitta jaetaan piirin eläkeläisille  ja  pitkillä lomilla 
oleville. Lisäksi Osviitta jaetaan piirin asiakkaille erillisen jakeiun 
mukaan. 

ARKISTOINTI  
Tiepiirin arkistoon arkistoidaan kappale jokaista Heijastimen  ja Osviitan 

 numeroa  ja  säilytetään pysyvästi. 

LEHTIEN ULKOASU 
Heijastin  ilmestyy monisteena. Osviitta  pain etaan  kirjapainossa yleensä 

 tabloid-kokoisena. 
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Ilmoitustaulun käyttäohje 

Ilmoitustaulun  oikeaan alareunaan asetetaan tiedote, mistä käy 
selville ilmoitustaulun vastaavan hoitajan  ja  sijaisen nimet. 

Ilmoitukset  ja tiedotteet  taululle asettaa  vain  taulun hoitaja  tai 
 hänen luvallaan ohjeiden mukaan tiedotusta taululle haluava. 

Tiedote saa olla korkeintaan  A4-kokoinen. Teksti selkeää  ja 
 mieluimmin konekirjoitustekstiä suurempaa. Tiedotteen  on  oltava 

mandollisimman lyhyt. 

Ilmoitustaulun  vastaava hoitaja merkitsee tiedotteen ylälaitaan 
päivämäärän,jollointiedote  on ilmoitustautulle asetettu,jaalataitaan, 

 milloin  se on  poistettava. 

Tiedote  on ilmoitustaululla  enintään kaksi  (2)  viikkoa, ellei  sen 
nähtävänäolosta  ole toisin säädetty. (Esim. avoimetvirat, harrastus-
toiminta ym.) 

ilmoitustauluilta  tulee löytyä tieto siitä, missä ne lait, asetukset, 
työehtosopimukset  ja  muut pysyväisluonteiset tiedotteet sekä 
päytäkirjat ovat, jotka tulee olla henkilökunnan nähtävillä  ja  joiden 
kiinnittäminen ilmoitustaulu  ile  ei ole tarkoituksenmukaista (lokerikon 
ja/tai kansion sijoituspaikka). 

Ilmoitustaulu jäsennetään  kolmeen osaan: vasemmalle viralliset 
ilmoitukset, keskellä muita aiheita käsittelevät ilmoitukset  ja  oi-
kealla harrastus-, liikunta-  ja virkistystoimintaa  koskevat tiedotteet, 
järjestöasiat ym. 

Väriltistä  paperia, väriliisiä reunuksia, nuolia  tai  tähtiä voidaan 
käyttää katseenvangitsijana. 

Uusin tiedote pidetään  pari  päivää erikoisesti sille varatulla paikalla 
 ja  siirretään  sen  jälkeen omaan aihepiiriinsä. 

Hyvin järjestettynä ilmoitustaulu palvelee käyttäjäänsä. Kun 
henkilöstö tietää, että ilmoitustaulu  on  aina ajantasalla, sitä 
pysähdytään lukemaan aivan toisin toivein kuin hoitamatonta. 
Toimivan ilmoitustaulun merkitys sisäisessä tiedottamisessa  on 

 todella suuri.  

On  hyvä muistaa, että ilmoitustaulut rakentavat myös omalta 
osaltaan laitoskuvaa. Ne ovat aina henkilöstön nähtävissä  ja  usein 
myös ulkopuolisten, tiepiirissä käyvien vieraiden nähtävissä. Siisti 

 ja  hyvin hoidettu ilmoitustaulu antaa myönteisen kuvan tiepiiristä. 
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Kaakkois-Suomen tieplirin alueen 
joukkoviestimet 

Joukkoviestimien  osoitteet ovat piirikonttorin  ja maakuntakonttorin postituksissa.  

Kymen läänissä: 

Sanoma-  ja  palkallislehdet 

Anjalankosken  Sanomat 
Elimäen  Sanomat 
Etelä-Saimaa 

 Etelä-Suomen Sanomat 
Helsingin Sanomat (valtakunnallinen) 
litinseutu 
Inkeri Sanomat (i!maisjak.) 
Itärannikko (ilmaisjak.) 
Itä-S  avo 
Joutseno-lehti 
Kaakkoisseutu 
Kaakonkulma 
Karj  al a  
Karjalainen 
Kaupunkilehti Seiska (ilmaisjak.) 
Kotkansilmä (ilmaisjak.)  
Kymen Sanomat 

Kouvolan Sanomat 
Kuusaan  Seutu 
Luumäen lehti 
Lähiuutiset 

 Parikkalan Sanomat 
Pohjois-Kymenlaakso (ilmaisjak.) 
Poiju-julkaisut (ilmaisjak.) 
Pyhtäärilehti 
Ruokolahtelainen (ilmaisjak.) 
Uutis-Karjala (ilmaisjak.) 
Uutis-Vuoksi 
Valkealan Sanomat 
Viikko-Eteenpäin 
Viikko-Lappeenrantalainen 
(ilm aisj ak.)  
Virallinen lehti (valtakunnallinen) 
Yhteissanomat 

Shköiset  viestimet  

MTV-Uutiset 
Oy Yleisradio  Ab  

Etelä-Karjalan  radio  
Imatran paikallistoimitus 
Kymenlaakson  radio 

 Kotkan aluetoimitus  
Albatross  i 
Saimaat  Aallot  
S BC-Radio 
Kaape li -TV  

Tietotoimistot 

Suomen tietotoimisto STT 
 Kotka  

Lappeenranta 

käännä  
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Mikkelin läänissä: 

Sanoma-  ja  paikallislehdet 

Etelä-Saimaa  
Etelä-Suomen Sanomat 
Heinolan Sanomat 
Heinäveden Lehti 
Helsingin Sanomat (valtakunnallinen) 
Hirvensalmen Sanomat 
Itä-Häme 
Itä-Savo  
Joroisten Lehti 
Juvan Lehti 
Kangasniemi Kunnallislehti 
Keskisuomalainen 
Länsi -Saimaa  
Län si -S  avo 

Pieksämäen lehti 
Pitäjänuutiset 
Pu ruve  si  
Puumala 
Päljät-Häme 
Rantasalmen Lehti 
Ristiinatainen 
Savon maa 
Savon Sanomat 
Savot  
S  ui  kava  
Sysmäläinen  
Vapaus 
Virallinen lehti (valtakunnallinen) 
Warkauden Lehti 

ilmalsiehdet  

Mikkelin kaupunkilehti 
Ukko-Pekka 
Uutisviikko 
Viikkoset  

Tietotoimistot 

Suomen tietotoimisto STT 
 Lahti  

Sähköiset viestimet 

Yleisradio Oy  Ab  
Etelä-Savon  Radio,  Mikkeli 
Pieksämäen toimitus 
Savonlinnan toimitus 
Landen aluetoimisto 

Rafio  Keski -Savo 
Radio  Päämaja  
Radio Savonmaa  
Kaapeli -TV 
MTV-Uutiset 

Kuntien viralliset  ilmoituslehdet 

Kunnanvaltuustot  määrittelevät vuosittain (yleensä vuoden ensimmäisessä 
valtuuston kokouksessa) kuntansa viralliset ilmoituslehdetvirallisia kuulutuksia 
varten. 

Luettelot virallisista ilmoituslehdistä ovat saatavissa viestintäryhmästä. 

Tietoja ilmoituksista antavat myös kunnankansliat. 
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Kaakkois-Suomen tiepilri 
Tielaitos 	 JOUKKOVIESTINTIEDOTE  

16.11.1994  
Julkaisuvapaa  19.11.1994  klo  11.00  

TIEDOTTEEN LAATIMINEN (PÄÄOTSIKKO) 

Mieti ensimmäiseksi  kohcleryhmä. Joukkoviestintiedotteen kohderyhmä  on 
tienkäyttäjät.  Valitse  sen  jälkeen esitystyylisi kohderyhmän mukaan. 
Kerro yksi uutinen. Rajaa sanottavasi juuri kohderyhmällesi sopivaksi. 

 Tee  jokaisesta uutisesta mieluummin oma tiedotteensa kuin että ymppäät 
kaikki samaan tiedotteeseen. 
Yksi  aanelonen.  Tiedotteen tulee olla lyhyt, enintään puolentoista arkin 
pituinen. Liitteeksi voit laittaa aineistoa, joka olennaisesti parantaa 
tiedotettavan asian ymmärtämistä (kartta, piirros, mustavalkovalokuva) 
Kirjoita hyvää suomea.  Tee  lauseista lyhyitä (enintään  15  sanaa). Käytä 
selkeää yleiskieltä,  jota  jokainen matti  ja  maija meikäläinen ymmärtää 
(ei siis ammattikieltä). Kamrnoa substantlivitautia: Suoritamme 
tienparannustoimenpiteitä. Ihaile verbejä: Parannamme tietä.  

Jaa  teksti kappaleislin. 

Otsikko: Kerro jutun uutinen muutamalla iskevällä sanalla. Voit tehdä 
myös kaksirivisen otsikon. Malli 
Alkukappale  eli ingressi: Kerro jutun uutinen tiiviisti muutamalla lauseella. 
Leipäteksti:  1  -  4  kappaleessa tärkeysjärjestyksessä. Joukkoviestimet 
tilan-  tai ajanpuutteen  takia saattavat lyhentää juttuasi loppupäästä, joten 
sijoita tärkeimmät  asiat  alkuun! 
Väliotsikko:  Käytä sitä  vain  kerran  tai  kandesti selventämään lukemista. 

Tarkista lopuksi 	Kerro asiasi  kattavasti. Tiedotteessa  on  asiat  kerrottu siten, ettei 
vastaanottajalle  jää  olennaisia kysymyksiä. 
Kerro  se,  mikä  on  totta. 
Tarkista  se,  mitä  kerrot!  
Tarkista lopuksi, että tiedotteesi vastaa kysymyksiin: 
Mitä, missä, milloin, miksi, miten, kuka. 

LISATIETOJA 	Kirjoita (mielellään kanden) lisätietoja antavan tehtävänimike,  koko  nimi, 
puhelinnumero, myös matkapuhelinnumero (esim. työmaapäällikkö Taavi 
Tiemies,  puh.  (951) 668 668 tai 949 999 999). 
Ole  tavoitettavissa myös työajan jälkeen. 
Liitteisiin  tulee merkitä myös nämä samat tiedot siltä varalta, että paperit 
eksyisivät toimituksen kiireessä erilleen. 
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Sisäisen  tiedottam  isen  muistilista 

Tielaitoksen,  tiepiirin  ja vastuualueen  toiminta 
Asioiden vireilläolo  ja  päätöksenteko 
Budjettiasiat 
Toimintakertomukset 
Toimintasuunnitelmat 
Toimipaikat  ja  niiden muutokset 
Tulostavoitteet 
Tulostavoitteiden toteutuman  seuranta  ja  lopputulos 

Organisaatio  ja sen  muutokset 
Organisaation muutossuunnitelmat  ja  toteuttaminen 
Säädökset, ohjeet  ja yhteistyösopimukset  
Työ järjestys 

Henkilöstön asemaan vaikuttavat seikat 
Avoimet  virat ja  nimitykset 
Henkilöstöhallinnon periaatteet 
Henkilöstöhallinnossa  hoidettavien asioiden menettelytavat 
Henkilöstön haku  ja  valinnat 
Henkilöstön siirrot 
Henkilöstösuunnitelmat  
Tehtävien lakkauttaminen  ja rationalisointisuunnitelmat  
Toimien määrä, laatu  ja  rakenne - näiden muutossuunnitelmat  ja 

 toteuttaminen 
Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet 

Palvelussuhteen  ehdot 
Palkat, isät  ja tulospaikkiot 
Paikkatilastot 
Palvelussuhteen  päättyminen 
Työ-, ruokailu-  ja lepoajat  
Vuosilomat, sairaus-  ja äitiyslomat, virkavapaudet  

Henkilöstön kehittäminen 
Henkilöstön kehittämissuunnitelmat 
Koulutustoiminta 
Omaehtoinen opiskelu 
Opintovapaan  ehdot 
Perehdyttäminen  
Yhteistyö  ja osallistumisjärjestelmä 

Luottamusmiesjärjestelmä  
Sisäinen tiedotustoiminta 
Työntekijäjärjestöt 
Yhteistyöelimet  ja  niiden toiminta 

käännä  
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LuTE  7  

Työolot  ja henkilöstäpalvelut  
Asunnot  ja monikäyttäkiinteistöt 
Työpaikkaruokailun  järjestäminen 
Työsuojelu 
Työterveyshuolto  
Työtilat  ja  työympäristö 
Virkistys-  ja liikuntatoiminta  
Muu harrastustoiminta 

Muut henkilöstöä koskevat  asiat 
Aloitetoiminta  
Henkilöstön merkkipäivät  ja  muu huomioiminen 
Henkilöstön vaikutusmandollisuudet omaan työhön  ja  työympäristöön 
Omien tehtävien  ja  työpanoksen merkitys tiepiirille, vastuualueille  
ja tulosryhmille  asetettuihin tulostavoitteisiin 
Organisaation  ja organisaatioympäristän yleistietous 

 Sukupuolten tasa-arvoa edistävät suunnitelmat 
Tehdyt  ja  palkitut aloitteet 
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Ulkoisen tiedottamisen muistilista 

Tulosyksikän viestintäsuunnitelmaa  varten laadittua muistilistaa voidaan pitää 
ohjeellisena. Tiedottamisen niin kuin yhteydenpidonkin tulee olla aktiivista, 
oma-aloitteista  ja  jatkuvaa toimintaa. Lähtökohtana tiedottamiselle  on  asioiden 

 ja  tilanteiden tapahtuminen, ei jäykkä aikataulu. 

käännä  



Tienkäyttäjä, yhteistyör.  Pysyvät tiedotusaineisto Tiejohtaja 
esittely, messut, neuvott.  

J -viestimet,  kunnat 	Tiedote, lehdistötil. 	Pääsuunnittelija  

Kunnat,  maanomistajat Tiedote 	 Pääsuunnittelija  

J -viestimet,  kunnat, 	Tiedote 	 Pääsuunnittelija 
poliisi, liikkeenharj. 

Tarvittaessa 

Aloitettaessa 
Päätös suunnitelmasta 

Tarvittaessa 
Ennen tutkimusta 
Tulosten valmistuttua  
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Lehdistötilaisuus Tiejohtaja Julkaistaessa  
Tiedote, Jakelu Suunn.päälL  

Tiedote Tiejohtaja Julkaistaessa  

Tiedotustilaisuus Tiejohtaja, tieverkkoins. Julkaistaessa  
Tiedote, Jakelu Suunn.pääll.  

Tiedote Tiejohtaja, Va.pääll.  Syyskuu 

Tiedote Tiejohtaja, Va.pääll.  Tarvittaessa 

Tiedote Va.päätlikkö  Tarvittaessa 

Tiedote kommentoitu na Va.päällikkö  Tarvittaessa 

Jakelu Tiejohtaja  Tarvittaessa 
Tiedote, Jakelu Tarvittaessa 
Tiedote, Jakelu Tiejohtaja, Va.pääll.  Tarvittaessa 

Tiedote Yksikön päällikkö! Tarvittaessa 
hlöstölehden  toimitus 

Joukkoviestimet 
Yhteistyöryhmät 
Yhteistyöryhmät 
Joukkoviestimet 
Yh  te  is  ty  ö ry h m ät 
Joukkoviestimet 
Yhteistyöryh  mät 

 Tiedotustilaisuus 
Joukkoviestimet 
Joukkoviestimet 

Yhteistyöryhmät 
 J-viestimet, yhteistyör 

 J-viestimet, yhteistyör 
Lehdistö (paikallisl.) 

Asia 
	

Kohde 
	

Keinot 	 Vastuu/tekijä 
	

Ajankohta 

Piiri 
Piirin tienpidon PTS 

Piirin tulostavoitteet 
Tienpidon toimenpideohjelma (KTS) 

 Tulo- ja menoarvioesitys 

LM:n  ja  keskushallinnon ohjeet 

Kokeilut  ja  tutkimukset 
Keskushallinnon tiedotteet 
Organisaatio  ja sen  muutokset 

- organisaatiokaavio 
- osoitteenmuutos 
-  uudelleen järjestelyt 

Huomionosoitukset 
-  kunniamerkit 
- merkkipäivät 
- eläkkeelle jääminen 

Piirin toiminta 

Suunnittelu  
Tieverkkosuunnittelu 

-  suunnittelun aloitus  
ja  suunnitelman hyväksyminen 

Tiekuvaukset 
Liikennetutkimukset 



Asia  Kohde 	 Keinot  Vastuu/tekijä  Ajankohta  

Esisuunnittelu  J -viestimet, suuri yleisö, 
yhteistyöryhmät 	Tiedote, jakelu Pääsuunnittelija Aloitettaessa 

- pääsuuntaselvitykset (Pss)  J -viestimet, suuri yleisö 	Kuulutus  (Ys) 
-  toi menpideselvitykset (lps) Maanomistajat 	Maanomistajatiedote  (Ys) 
- yleissuunnitelmat  (Ys) 

*  J-viestimet, (suuri yleisö) Tiedote Pääsuunnittelija Suunnittelun 
* Yhteistyöryhmät 	Neuvottelu, esittely aikana 
*  Suuri yleisö 	Yleisötilaisuus 

*  J -viestimet, (suuri yleisö) Tiedote Pääsuunnittelija Suunnitelman 
Yhteistyöryhmät 	Esittelytilaisuus  valmistuttua 

* (+ mand.  suunnitelma- Suuri yleisö 
näyttely 

*  J -viestimet, (suuri yleisö), Tiedote, jakelu Pääsuunnittelija Päätös 
lausunnonantajat  suunnitelmasta 

* =  hankkeen laajuuden mukaan tarvittaessa 
* =  tiedotus täydellisenä merkittävimmissä päätiehankkeissa 

Liikenneturvallisuus 
-  tilanne  J -viestimet, poliisi, 	Tiedote Liikenneturvall.ins.  Tilanteiden 

Liikenneturva  muuttuessa 
-  tilastot  J -viestimet, poliisi,  kunnat  Tiedote, jakelu Liikenneturvall.ins.  

Tarvittaessa 
-  suunnitelmat Joukkoviestimet 	Tiedote Liikenneturvall.ins.  Aloitettaessa 

Yhteistyöryhmät, 	Kirjoitukset Liikenneturvall.ins.  Suunnittelun aikana 
tienkäyttäjät 	Tilaisuudet Liikenneturvall.ins. Valmistuessa  

Jakelu Liikenneturvall.ins. 
- erityiskysymykset Joukkoviestimet 	Tiedote Liikenneturvall.ins.  Tarvittaessa 
-  kokeilut Joukkoviestimet 	Tiedote 

Nopeusrajoitusten muutokset Yhteistyöryhmät 	Jakelu Liikenneturvall.ins.  Tarvittaessa 

Opastus-  ja viitoitusasiat (pääverkolle) Tienkäyttäjät, yhteistyör.  Tiedote Liikenneturvall.ins.  Tarvittaessa 

Liittymälupa-asiat Kunnat,  maanomistajat 	Tiedotejausunto, lupa Liikenneturvall.ins.  Tarvittaessa 

-)  
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Asia 
	 Kohde 	 Keinot 	 Vastuu/tekijä 

	Ajankohta  

Työpääll./työmaapääll.  x  kk ennen aloitusta 

Rakentaminen  
Työohjelma 
Hankesuunnittelu 

-  suunnittelun aloitus 
 ja lopetus 

- periaateratkaisut  

Hankkeen  ja sen  vaiheiden esittely 
-  hanke-esite (pysyväistiedot) 

-  aloitus, tietoimitus, haltuunotto 

-  hankkeen yleistiedot 
- urakat 
-  kokeilut 
-  työn aikaiset järjestelyt 

-  syrjään jäävät tiet 

- liikenteelleotto 
Hankkeen aiheuttamat haitat (yleistiedot) 

- ajankohtaiset ongelmat 
Maa-ainesasiat 

Kunnossapito  
Kunnossapitokauden  muuttuminen 

- talvihoito 

- kesähoito  

J -viestimet, yhteistyör 
asiakkaat 
Asiakkaat 

Joukkoviestimet 
Joukkoviestimet 
Joukkoviestimet 
Tienkäyttäjät, 
joukkoviestimet 

 Asiakkaat, yhteistyör 
Maanomistajat, tieltk 
joukkoviestimet 
Joukkoviestimet 
Joukkoviestimet 
Tienkäyttäjät  
Maanomistajat 

Joukkoviestimet, 
tienkäyttäjät 
Joukkoviestimet 
yhteistyör., tienkäytt  

Jakelu 

Yleisötil., 
tietoimitusesite (MMH) 
Tiedote/jakelu 
Tiedote/jakelu 
Tiedote/jakelu 

 Info-taulu 
Tiedote  
Video  
Tiedote, yleisötilaisuus 
Tiedote 
Tiedote 
Tiedote/jakelu 

 Info-taulu,  Tie-info  
Tiedote, neuvottelu 

Työmaapäällikkö 

TyöpääU./työmaapääl  I 

Maanhankintaryhmä  

Haltuunottokats:n 
 yhteydessä 

Tarvittaessa (>  1/  vuosi) 
Tarvittaessa 
Tarvittaessa 
Ennen maastotöiden 
alkua, tilanteen muutt. 
Erityiskohteista tarvitt. 

 3  kk ennen liikent.ottoa 

Kohteen mukaan 
Tilanteen muuttuessa 
Tilanteen muuttuessa 

Ennen ensilumia/-lumilla  I 

Sorateiden  kevät-
kunnostuksen yhteyd.  

J -viesti metlkun nat 	Joukkoviestintiedote 	Aluepäällikkö 	Vahvistamisen jälkeen  

J -viestimet, maanomist., Kuututus, tiedote, 	Pääsuunnittelija' 
	

Aloitettaessa  ja 
kunnat,  viranomaiset 	maanomistajatiedote 	työmaapäällikkö 

	
lopetettaessa 

Yleisötilaisuus, lehdistötil. 	 Suunnittelun aikana 
neuvottelut  

Tiedote, 	 Ylitiemestari  
k-pitoesite  (lokakuu) 
Tiedote  
k-pitoesite (huhti-toukok.)  

fl) 
fl) 
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Cd,  
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Asia 	 Kohde 	 Keinot 	 Vastuu/tekijä 	Ajankohta 

Tienkäyttäjät 
Paikallis-  ja alueradiot, 
aluehälytyskeskukset...  

Joukkoviestimet 
	

Tiedote, tiedotustil 
Joukkoviestimet 
	

Tiedote 
J -viestimet (paikall.), 	Tiedote 
maanomistajat  
J -viestimet (paikall.) 

	
Tiedote 

yhteistyör., maanomist.  Tiedote 
J -viestimet, yhteistyör.  

Tiedote 
Ilmoitus painorajoit. 

Tien  vaikutuspiirin 	Tiedote  
asukk.,  paikalliset 
joukkoviestimet 

Tied  ote 
Joukkoviestimet  Tiedote, uutinen 
Joukkoviestimet  Tiedote, uutinen 

Joukkoviestimet  Tiedote 

Joukkoviestimet  Tiedote  

J -viestimet,  kunnat  Tiedote  
J -viestimet, mainos- Tiedote 
tajat,  kunnat  
J -viestimet, yhdistykset Tiedote 
Joukkoviestimet  Tiedote, uutinen  
J -viestimet (paikall.) Tiedote  

Tied  ote 
Joukkoviestimet  Tiedote  
J -viestimet, yhteistyör. Tiedote  
J -viestimet, yhteistyör. Tiedote 

Keliolot 
- päivittäistiedote 

(tiesäätiedot) 
-  poikkeukselliset olot 

Päällystystyöt 
-  suunnitelmat, ohjelmat 
- edistyminen 
-  han  kalat tieosat 

Louhinta-  ja murskaustyöt 

Kelirikko 
- yleisinformaatio 
- painorajoitukset 

Varatyöt 

Ojitustyöt  
Uudet työmenetelmät, kokeilut  
Sil tako rjau kset 
Ajoratamerkinnät 
Vesakonraivaus 

Viito  itu  s 
Vaalimainokset 

Avattavat  lossit  ja  sillat, aikataulut 
Museokohteet 
Murskaus-  ja päällystysasemien  toiminta 
Suuret yksityistiehankkeet 
Tiemestarin vaihtuminen 
Ympäristö 
Talonrakennukset 

Aluepäälliköt 
	

Lo ka-huh ti  kuu 

Tiemestari 

Pääl  lyste  insinööri 
	

Huhtikuu  
2 / päällystyskausi 

 Kohteen alkaessa 
-  

m  - 

Pääll.iris./työmaapääll. 	Kohteen alkaessa 
	 cx  

(fl 

C)) 
C 
0 
3 

Aluepäälliköt 	Helmikuu 	 CD 

Vastuuhenkilö 	Päivittäin 
CD 

Työpäällikkö/tiemestari  Ennen töiden alkua 
	 V 

CD 
(I) 

Tiemestari 
	

Tarvittaessa 
Työpäällikkö/  tiemestari 

 
Tarvittaessa 	 0 

Merkittävimmät kohteet 
	

CD 
(fl 

Yl itiemestari 
	

Toukokuu 
	 0 

Työpäällikkö/tiemestari Tarvittaessa 

Työpäällikkö/tiemestari Tarvittaessa 
Aluepäällikkö Vaalien  alla 

Työpäällikkö/tiemestari Tarvitt.  (kesäisin) 
Museoyhdyshenkilö 

	
Harkinnan mukaan 

Työpäällikkö 
	

Tarvittaessa 
Työpääll. /tiekunta 	Tarvittaessa 
Viestintä 
	

Tarvittaessa 
Vastuuhenkilö 
	

Tarvittaessa 
Vastuuhenkilö 
	

Tarvittaessa 
(J1  



Kaakkois-Suomen  tiepilrin viestintäohjeisto 

 LUTE 9  

Tulosyksikän viestintäsuunnitelma  

Asia 	 Kohde 	Keino  +  ajankohta 	Vastuu/tekijä 	Rahoitustarvc 



Kaakkois-Suomen tiepiirin viestintäohjeisto 

LuTE  lo  

Lähteet  

Ohjeistossa  on  viitattu seuraaviin  tietolähteisiin:  

1) Åberg,  Leif,  Viestintä  -  tuloksen tekijä. Mänttä  1989. 
2) Siukosaari,  Anssi, Yritysviestinnän  opas.  Business Books. 

Helsinki 1989. 
3) Tielaitos, Tielaitoksen  tienviitat.  Helsinki 1990. 
4) Tielaitos,  Hämeen tiepiirin  viestintäsuunnitelma  1993. Tampere 1993.  

Ohjeiston  Iähtöaineistona  on  käytetty Kymen  ja  Mikkelin  tiepiirien  sisäisen 
 ja  ulkoisen tiedottamisen  ohjeistoja. 



Kaakkois-Suomen  tiepilrin viestintäohjeisto 

LuTE  11  

Viestinnän kirjallisuutta 

Aulanko,  Mar  Minäkö tuennoimaan. WSOY  1992. 
 Itkonen, Terho, Kieliopas.  Vaasa  Oy.  Vaasa 1985.  

Kotilainen,  Lauri,  Hyvä lehtijuttu - kirjoittajan opas. WSOY. Juva  ja  Porvoo 
 1989.  

Kotilainen,  Lauri,  Yrityksen lehdistäopas. Suomen Graafiset Palvelut Oy  Ltd. 
 Kuopio  1990.  

Leppänen, Pertti, Manninen, Raili, Toivonen Pirjo (toimittaneet), Yhteisö 
viestii. WSOY. Juva  1989.  
Miestamo,  Riitta, Kielineuvo. Weilin+Göös. Espoo  1986.  
Murto, Mervi, Apulainen, oikeakielisyysopas. Laatusana Oy. Painorauma Oy 

 1992.  
Siukosaari, Anssi, Yritysviestinnän opas.  Business Books. Helsinki 1989.  
Vuortama,  Timo, Kerosuo,  Lauri,  Strandén,  Paul,  Viestinnän lait  ja  säännöt. 
Kustannus-Mäkelä  Oy. Karkkila  1990.  
Åberg,  Leif,  Esimiehen viestintäopas - riemua johtamiseen. Gummerus Oy. 
Jyväskylä  1993.  
Åberg,  Leif,  Viestintä - tuloksen tekijä. Mänttä  1989.  

Kirjoja  on  nähtävänä viestintäryhmässä. 
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