MAAKUNNAN VIESTINTÄTYÖRYHMÄ 27.3.2018, KAARINA-TALO
Paikalla: pj. Jessica Ålgars-Åkerholm (muutosorganisaatio), siht. Katri Puhakainen (V-S liitto), Antti Vaalikivi
(V-S liitto), Maria Nykyri (Pelastuslaitos/V-S liitto), Heli Lempa (Kaarina), Minna Heikkilä (Raisio), Terhi
Suominen (ELY), Arto Salo (Turku), Antti Kauppinen (Paimio), Tatu Virta (TE-toimisto/V-S liitto), Teija Järvelä
(Salo), Anne-Mari Itänen (Parainen)
Aiheet:
Muutosorganisaation viestintä vahvistuu
Katri Puhakainen on aloittanut 12.3.2018 muutosorganisaation kokopäiväisenä tiedottajana ja toimii
vastaisuudessa myös viestintätyöryhmän sihteerinä. Maria Nykyri aloittaa 1.4.2018 osa-aikaisena
verkkosuunnittelijana. Tatu Virta on myös siirtynyt muutosorganisaatioon kasvupalvelun valmistelun puolelle
ja toimii yhteyshenkilönä TE-toimiston ja muutosorganisaation välillä.
Viestintätyöryhmän uudet jäsenet
Katri Puhakainen, Kirsi Stjernberg (V-S:n liitto) ja Tobias Björklund (Kemiönsaari) on lisätty
viestintätyöryhmän yhteystietoihin.
Henkilöstö- ja työnantajaviestintä
Henkilöstötiedotteita ei ole jaettu enää sähköpostilla, vaan yritetty ohjata ihmiset Kimpassa-verkkosivuille.
Muutosorganisaation henkilöstöjohtaja Laura Saurama pitää yllä henkilöstösivua, jonne uusimmat
henkilöstötiedotteet ladataan.
Kunnilla on eri käytäntöjä tiedonjaon suhteen, mutta todettiin että ihmiset seuraavat huonosti intrawebiä
varsinkin sote-puolella. Tästä syystä myös henkilökuntaa voisi kannustaa seuraamaan uudistuksen someuutisointia Facebookissa ja Twitterissä.
Tilaisuudet
Kevään seutukuntavierailukierros starttaa 10.4. Turun messukeskuksesta (huom. vaihtunut aika 13.30!).
Viestinnästä mukana Jessica Ålgars-Åkerholm ja Esa Halsinaho juontamassa, Tatu Virta toimii viestiseinän
moderaattorina ja Katri Puhakainen taltioi tilaisuuden Twitter Live -lähetyksenä. Videomateriaali siirretään
myöhemmin katsottavaksi Kimpassa Youtube-kanavalle, josta sen voi katsoa. Turussa ja Salossa on käytössä
viestiseinä, muissa kunnissa järjestetään infon jälkeinen kahvihetki muutosjohdon ja henkilöstön kesken.
Kaikkien tilaisuuksien yhteydessä järjestetään myös mediatilaisuus.
Seutukuntakierroksesta viestitään muutosorganisaatiovetoisesti Uudessakaupungissa ja Loimaalla, joissa ei
ole omia viestijöitä. Kemiönsaaressa 12.4. on mukana tiedottaja Tobias Björklund.
Turun messukeskuksessa järjestetään 12.4. TEM:n kasvupalvelutilaisuus, jossa ovat mukana Varsinais-Suomi,
Satakunta ja Pirkanmaa. Muutosorganisaatiosta Tatu Virta ja Petri Pihlavisto ovat menossa paikan päälle.
Lisäksi Turussa järjestetään 18.5. alivaltiosihteeri Päivi Nergin Oma maakunta -maakuntakierros 18.5., joka
on ministeriöiden organisoima tilaisuus.

Verkkopalvelut – maakunnan ja valtakunnan tasolla
Varsinais-Suomi on juuri valittu yhtenä Drupal -järjestelmän kärkimaakunnaksi verkkouudistuksessa.
Maakunnan omien verkkosivujen mallina toimisi Turun kaupungin käyttäjätarinoihin pohjautuva kunta.fi verkkoyhteistyö, avoimen lähdekoodin pohjalta. Myös Raisio ja Naantali ovat uudistamassa omia sivustojaan
ja lähdössä tekemään Drupal-kokeilua omilla kuntasivuillaan. Käyttäjätarinakoulutusta suunnitellaan.
Verkkosivujen kärkimaahanke tulee olemana suuritöinen, ja muutosorganisaatiossa aloittavan Maria Nykyrin
lisäksi muutosorganisaatioon tullaan tarvitsemaan lisävoimia, projektijohtaja tms. Kuntaliitto, VIMANA ja
STM ovat kartoittaneet esiselvityksessä kuntien mielipiteitä maakuntaverkkosivuista ja uudistusta lähdetään
viemään eteenpäin tämän palautteen perusteella.
Valtakunnalliset tilaisuudet ja kampanjat: valinnanvapausviestinnän päivä, digipäivä, valtakunnallinen
viestintätyöryhmä
Maria Nykyri ja Arto Salo selostivat edellisellä viikolla pidetyissä valtakunnallisessa viestintäryhmässä ja
valinnanvapausviestijöiden tilaisuudessa kuulemaansa.
Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeen tarkoituksena on tuottaa yhteisiä, erilaisten teemojen alle
koottuja sisältöjä maakuntien käyttöön. Käytännössä nykyisestä kunta.fi:stä jalostetaan maku.fi-sivusto. Sen
oheen perustetaan alaryhmiä, jotka miettivät sektorikohtaisia sisältöjä, mutta ryhmissä ei oteta kantaa itse
alustaan. Maria Nykyri on hyväksytty jäseneksi pelastusryhmään, joka aloittaa huhtikuun ensimmäisellä
viikolla, Katja Heinämäki sote-ryhmään ja Tiia-Riikka Ronimus kasvupalveluryhmään. Myös maakuntien
vastuuviestijöistä kootaan ryhmä. Varsinais-Suomesta hankkeessa on tämän hetkisten tietojen mukaan
kolme edustajaa.
Myös suomi.fi-sivuston jatkokehityshanke on aloitettu. Jatkossa sivustolla voi tehdä esimerkiksi palvelujen
vertailua. Suomi.fi:ssä tällä hetkellä oleva Maakuntien näkymät -sivusto sisältää palvelukuvaukset sekä
perustiedot maakuntien lakisääteisestä sisällöstä (lisätiedot: www.alueuudistus.fi/digitalisaatio/yhteisetverkkosisällöt). Tarkoituksena on tarjota maakuntien käyttöön yhtenäisyyttä lisäävää materiaalia esimerkiksi
termistön tasolla. Tämä myös auttaa maakuntaviestinnän ymmärrettävyyttä.
Uuden maakunnan viestinnässä on tärkeää muistaa erottaa toisistaan järjestäjän, tuottajan ja liikelaitoksen
tuottajan roolit. Järjestäjä voi kertoa maakunnan palveluista tasapuolisesti, ketään ei saa kuitenkaan nostaa
erityisesti esille tai markkinoida. Maakunta/liikelaitos ei voi hoitaa valinnanvapauspalvelujen viestintää.
Valinnanvapausviestinnän päivässä oli käyty läpi asiakkaan palveluvalintaprosessiin kuuluvia järjestelmiä
sekä potilastietojärjestelmää. Lisätiedot ja esitetty materiaali löytyvät alueuudistus.fi-sivustolta.
Maakuntavaalit, omamaakunta.fi, piirrosvideot
Ministeriöiden kampanja, omamaakunta.fi, kannustaa kansalaisia tutustumaan maakuntamalliin omasta
näkökulmasta, jonka aineistoja voi hyödyntää omassa viestinnässä, alueellinen näkökulma edellä. Laajalla
maakuntavaaleihin liittyvällä kampanjalla halutaan tavoittaa 90 % suomalaisista. Maakuntavaaleihin liittyvä
materiaalipankki on jo olemassa ja sieltä voi poimia valmiita twiittejä ym. viestintämateriaalia.
Viestintätyöryhmässä voitaisiin miettiä kevään aikana maakunnan omia tapahtumia ja somekampanjoita
vaaleihin liittyen. Lisäksi puolueet kaipaavat perustietoja vaaleihin liittyen.
Muut aiheet ja kuulumiset

Seuraava, huhtikuun viestintätyöryhmäkokous pidetään Kimpassa-tiloissa Turussa ja toukokuussa 24.5. klo 9
alkaen olemme Antin vieraana Paimiossa, jossa työryhmän vieraana on kuntayhtymäjohtaja Seija Aaltonen.

