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Valtio Expo 10 vuotta!

• Valtiokonttori järjesti Valtio Expon ensimmäisen 

kerran vuonna 2008, osallistujia oli silloin 

noin 800

• Alkuvuosina julkaistiin myös messulehteä

• Valtio Expo on suunnattu valtiohallinnon

johdolle ja asiantuntijoille, tänä vuonna 

Kela mukana ensimmäistä kertaa

• Myös medialle kutsut

• Tapahtuman kohderyhmä laajeni 2010, kun

valtion ict-asiat mukaan talous- ja 

henkilöstöasioiden lisäksi

• Nykyisin valtionhallinnon suurin tapahtuma
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Valtio Expo 10 vuotta!

• Viime vuonna osallistujia oli 1 600 ja näytteilleasettajia reilut 70, 

ohjelmaa samanaikaisesti 6 salissa

• Vieraiden yleisarvosana tapahtumalle oli 8,4 ja näytteilleasettajien 

8.3. 

• Tapahtuma koettiin työn kannalta hyödylliseksi, lähes kaikki voisivat 

suositella tapahtumaa kollegalleen

• Monipuolinen ohjelma sai osallistujilta hyvää palautetta

• Tunnelmia viime vuoden tapahtumasta videogalleriassa
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http://www.valtioexpo.fi/fi-FI/Kuvagalleria/Videogalleria_2017


Valtio Expon suunnittelu 

• Seuraavan vuoden tapahtuman suunnittelu alkaa edellisen vuoden 

syksynä

• Viime vuonna 2018 tapahtuman ajankohta julkaistiin elokuussa, 

näytteilleasettajat olivat koossa lokakuun lopussa, teema julkaistiin 

tammikuussa

• Vuosittainen viestintäsuunnitelma ja erilliset 

suunnitelmat videointiin, työnjakoon ym.

• Valtiokonttorissa tapahtumasta 

vastaavat Ismo Tikka ja Laura Salmi 

yhteistyössä Viestinnän kanssa, säännölliset

palaverit elokuusta lähtien
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Valtio Expon suunnittelu 

• Tapahtuman järjestelyissä yhteiskumppaneina mm. 

valtiovarainministeriö, Marina Congress Center ja WS-Expogroup

• Viestinnän apuna on käytetty myös ulkopuolisia tahoja mm. esiintyjien 

hankinnassa, valokuvauksessa ja videoinnissa

• Valtiokonttori on tapahtumassa mukana Valtion palveluntarjoajat

-yhteisosastolla Palkeiden, Valtorin, 

HAUSin, Hanselin ja Senaatin kanssa

 osastoa suunnitellaan yhdessä

• Lisäksi Valtiokonttorin palveluilla on

omia osastoja (mm. Handi ja D9-

digitiimi)
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Valtio Expon ohjelma

• Valtiokonttorin tehtävänä on kehittää valtionhallintoa; Valtio 

Expon avulla innostetaan organisaatioita kehittämään 

toimintaansa yhdessä samaan suuntaan 

 verkostoidutaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä

• Vuosittain vaihtuva teema kuvastaa valtionhallinnon 

ajankohtaisia strategisia tavoitteita, esim. viime vuonna 

Valtiolla töissä 

• Ohjelma suunnitellaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa, 

viime vuonna oli 34 esitystä ja 30 tietoiskua

• Ajankohtaisia asioita on tuotu esille myös viihteen avulla

• Tapahtuman päättää verkostoitumistilaisuus
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Näytteilleasettajat tärkeässä roolissa

• Valtio Expoa markkinoidaan suoraan edellisen vuoden 

näytteilleasettajille ja Hanselin sopimustoimittajille

• Nykyisin paikat myydään jo syksyllä, näytteilleasettajia ollut 

vuosittain noin 70

• Valtio Expon kulut katetaan näytteilleasettajien osastomaksuilla

(2 000 – 3 000 euroa)

• Näytteilleasettajat voivat pitää 

tietoiskun ja ovat mukana myös

esiintyjinä

• Näytteilleasettajista suurin osa

kaupallisia toimijoita (valtionhallin-

non yhteistyökumppaneita)
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Valtio Expon viestintätoimenpiteet

• Tavoitteena on kertoa kehittämishankkeista ja hyvistä ideoista ja 

toteutuksista sekä tuoda valtionhallinnon kannalta tärkeitä asioita 

keskusteluihin

• Tapahtuman brändäys helpottaa myös nimekkäiden puhujien 

saamista ohjelmaan

• Valtio Expo on tunnettu ja suosittu tapahtuma valtiohallinnossa, joten 

suurta markkinointikampanjaa ei tarvita

• Ohjelmassa on myös valtiohallinnon viestintään liittyviä aiheita

• Koko Viestintä-yksikkö mukana tapahtumaviestinnässä

• Esiintymiskoulutusta ja infoja valtiokonttorilaisille
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Tärkeimmät viestintäkanavat

• Valtioexpo.fi: ennakkouutiset, ilmoittautumiset (avoin kutsu), 

ohjelma, esiintyjät ym. Tilaisuuden jälkeen valokuva- ja 

videogalleriat, uutiset ym.

• Facebook-sivusto: uutisointia, tunnelmia (videot) ym.

• Twitterissä käytössä tunniste #valtioexpo: uutisten ja muiden 

ajankohtaisten asioiden jako

• Tapahtumasta kerrotaan Uutisia konttorilta –uutiskirjeessä

• Medialle kutsu ennen tapahtumaa ja toimituksiin ollaan myös 

suoraan yhteydessä

• Osaa ohjelmasta voi seurata suorana verkkolähetyksenä ja 

myöhemmin tallenteena
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http://www.valtioexpo.fi/fi-FI
https://www.facebook.com/valtioexpo
https://twitter.com/search?q=valtioexpo&src=typd
http://www.valtiokonttori.fi/uutiskirjeet/Public/default.aspx?nodeid=24091&culture=fi-FI&contentlan=1


Tärkeimmät viestintäkanavat

• Valtionhallinnon intrasivut: valmiita intrauutisia virastoille 

• Yhteistyöverkostot auttavat tapahtuman markkinoinnissa omissa 

kanavissaan, kuvassa Valtion palveluntarjoajat –osasto
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Viestintää tapahtumaa ennen, sen aikana 
ja jälkeen
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Valtio Expo 8. toukokuuta 2018

• Valtio Expo järjestetään Marina Congress Centerissä 

8. toukokuuta teemalla Valtio – yhdeltä luukulta kaikilla mausteilla

• Voit jo nyt ilmoittautua tapahtumaan (vaati etukäteen 

ilmoittautumisen)

• Ohjelma

• Tervetuloa verkostoitumaan!
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http://www.valtioexpo.fi/fi-FI/Ohjelma


Poimintoja ohjelmasta
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Kiitokset ja nähdään Valtio 
Expossa!

Apulaisjohtaja Sami Moksunen, puh. 050 328 7377

sami.moksunen(at)valtiokonttori.fi ; @SamiMoksunen

Tiedottaja Marja-Leena Viitala, puh. 050 428 2029

ext-marja-leena.viitala(at)valtiokonttori.fi

Valtioexpo.fi

Valtiokonttori.fi
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