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INFRA ry 

HALLITUSOHJELMA - INFRAN RAHOITUS 
• MERKITTÄVÄ LISÄPANOSTUS PERUSVÄYLÄNPITOON 
• Estetään korjausvelan kasvu 2016-2019  

• Lisärahoitusta + 364 milj. €  
• perusväylänpidon tasokorotus = 

• 2017/  + 114,  
• 2018/  + 150,  
• 2019/  + 100 M€  

• Lisäksi vuonna 2020 vielä + 100 milj. € 
• Liikenneverkkojen korjausvelan vähentämiseen 600 milj. 

€  
• Vuosina 2016  - 2018  lisäystä + 200M€/vuosi 

• Budjetti: 2016 100 M€, 2017-2018  500 M€ 
• Kokonaan uutta rahaa 
• Rahoitus omaisuustuloilla, esim. valtionyhtiöiden taseiden 

keventäminen 
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Vanha tekninen kehys 377 milj.€  



INFRA ry 

VAIKUTTAMINEN VIESTINNÄN KEINOIN 

• Eduskuntavaalien kannalta keskeisenä asiana 
oli ulkoinen viestintä, joka kohdistui: 

• Mediaan ja 
• Vaikuttajaviestintään. 

• Mediaviestintä: 
• Alan tavoitteiden näkyminen julkisuudessa 

• Paineita päätöksentekijöille/ 
kansanedustajaehdokkaille 

• Vaikuttajaviestintä: 
• Päätöksentekijöille faktapohjaista 

informaatiota (asiantuntijoilta) 
• Yhdensuuntainen viesti alan muiden 

toimijoiden kanssa (esim. Auto- ja Tieforum) 
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INFRA ry 

MEDIAVIESTINTÄ 
• Tiedotteiden/artikkeleiden valmistelu 

• INFRA ry vastasi esille nostettavasta 
asiasta/teemasta ja siihen liittyvästä näkökulmasta 

• Määriteltiin tiedotteiden lukumäärä ja ajoitus 
• Media haluaa säännöllisin välein tietoa alan asioista eri 

näkökulmista 

• Toimituksellinen valmistelu 
• Toimittaja teki aiheeseen liittyvät haastattelut 

aineistoon liitettäväksi 
• Eri näkökulmia tuotiin esille (myös paikallisia 

näkökulmia, mikäli mahdollista) 
• Toimittaja käsitteli ja muokkasi aineiston mediaan 

sopivaksi (nostot, painotukset jne.) 
• Lopullisen version laadinta ja INFRA ry:n 

hyväksyntä 
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INFRA ry 

• Yhteydet mediaan 
• Ajantasainen medialista (koko maa) 

• Printtimedia 
• Radio, TV 
• Muut (Twitter, Facebook jne.) 

• Yhteydenotto valikoituun mediaan etukäteen  
• Henkilökohtaisten suhteiden tärkeys median 

yhteyshenkilöihin 

• Tiedotteen toimittaminen medialle 
• Mahdollisesti yhteystyötahojen nimellä (esim. 

Auto- ja Tieforum, Tieyhdistys jne.) tapauksesta 
riippuen 

• Viesti paremmin ja uskottavammin perille 
• Ei ajeta pelkästään omaa asiaa, vaan hyödynnetään 

sidosryhmiä 
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INFRA ry 

VAIKUTTAJAVIESTINTÄ 

• INFRA ry välittää henkilökohtaisesti 
asiantuntijatietoa päätöksentekijöille 

• Vaikuttamisessa hyödynnetään tarpeen 
mukaan RT:n (ja EK:n) voimaa  

• Kohderyhmän valinta tärkeää: 
• Oikeat henkilöt oikeissa puolueissa 
• Hyödynnetty mm. Miltton konsulttitoimistoa 

• Avainasemassa olevat henkilöt ennen vaaleja 
• Vaalien jälkeen hallitusohjelman kirjoittamiseen 

osallistuvat henkilöt 

 
 5.10.2015 Heikki Jämsä 



INFRA ry 

• Henkilökohtaiset tapaamiset 
• Ministerit ja erityisavustajat 
• Eduskuntaryhmät 

• Aamiaistilaisuudet  Eduskunnassa 
• Valiokuntien avainjäsenet 

• Valtionvarainvaliokunnan liikennejaosto 
• Liikennevaliokunta 

• Yksittäiset kansanedustajat (ja avustajat) 
• Mm. liikenneasioista vastaavat henkilöt 

• Keskeiset virkamiehet 
• Ministeriöt 
• Keskusvirastot ja aluekeskukset 

• Jälkihoito tapaamisten jälkeen 
• Lisämateriaalia 
• INFRA ry:n asiantuntijat ovat käytettävissä jne. 
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INFRA ry 

PANK RY VIESTINTÄ = VAIKUTTAMISTA 
• Sähköinen lehti 

• Valmiita pohjia 
• Nopeita tehdä 
• Edullisia 

• Esim. 4 kertaa vuodessa 
• Jokaisessa lehdessä 

merkittävän henkilön 
haastattelu 

• Kiinnostuksen herättäminen 
• Valiokunnat/Jaostot/ 
 Hallitus   

• Kertovat  toiminnastaan 
säännöllisesti 

• Ajankohtaisia asioita 
• Linjauksia, kannanottoja jne. 

• Laaja jakelu 
• 3000 asiantuntijaa 
• Media 
• Jne. 

• Somen hyödyntäminen 
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