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Verkkosivut ja makufi -kuulumiset + VRK + suomi.fi
Naantalilla ja Raisiolla meneillään yhteinen tarjouskilpailu verkkosivutoimittajan valitsemiseksi.
Naantalin ja Raision verkkosivu-uudistushankkeeseen liittyvät käytännön asiat synnyttivät keskustelua verkkopalveluille asetetuista nykyvaatimuksista yleisellä tasolla kilpailutuksesta aina verkkopalvelujen yleiseen toimivuuteen.
Muutosorganisaatio selosti verkkopalveluyhteistyön edistymistä. Yhteistyöryhmässä on ollut mukana eri siirtyvien organisaatioiden edustajia. Todettiin, että yleisesti verkkoasiat tällä hetkellä pinnalla kaikilla tasoilla: kunnissa ja eri organisaatioissa kehitellään nykyaikaisia järjestelmiä, joissa asiakas, palvelut ja mobiili on asetettu etusijaan. Monin paikoin organisaatiokulttuurin muuttamiseksi
saattaa olla koulutustarpeita. Samaan aikaan IT-osaajista on pulaa kaikkialla.
Valtakunnallinen yhteistyö on jatkunut monella tasolla. Maakuntaverkkosivujen kärkimaakunnat
esittelevät muille maakunnille konseptityönsä tuloksia syksyllä, joten yhteydenpito viikoittaista. Päällekkäisen työn välttämiseksi esim. sotedigiä hyödynnettävä ja huomioitava myös suomi.fi:n integrointi, jotta asiakkaan ei tarvitse syöttää tietoja kahteen paikkaan.
Muutosorganisaation verkkopalvelukysely on avattu ja vastauksia saatu todella kiitettävä määrä. Kysely on auki vielä kuun loppuun.
Valmistelun tämän hetkinen tilanne ja muutosorganisaation kuulumiset
Perustuslakivaliokunnan lausunto on nyt saatu, mutta eduskuntaäänestys uudistuksesta lykkääntyy
syksyyn. Ennen lomia saataneen lisätietoja aikataulusta. Vaaleja ei joka tapauksessa voida järjestää
lokakuussa. Tällä on vaikutuksia erityisesti muutosorganisaatiossa, jossa työsopimukset riippuvaisia
lakien läpimenosta.
Viikon kysymys -palsta on käynnistetty uudelleen. Sarjaan kerätään uudistukseen liittyviä usein kysyttyjä ja ajankohtaisia kysymyksiä.
Yammerissa viestinnän vuosikello kaipaisi päivitystä, jos sitä halutaan edelleen käyttää.
Vaalikampanjaideointi
Puhuttiin maakuntavaalien kampanjoinnista, johon uusi aikataulu antaa enemmän ideointi- ja toteutusaikaa. Esillä oli ehdotus videomainoksesta/vlogeista, joilla maakunnan tehtäviä ja päätöksentekoa
tuotaisiin esille ja tunnetuksi maakunnan asukkaiden keskuudessa. Lisäksi keskusteltiin niistä teemoista, jotka erityisesti tulisi nostaa esiin sekä kohderyhmien huomiointi levityskanavia valittaessa.

Kampanjavideon olisi tärkeää innostaa ihmisiä äänestämään ja luoda mielikuvaa maakunnasta ja sen
tehtävistä. Keskusteltiin mahdollisesta korkeakouluyhteistyöstä esimerkiksi Turun AMK:n journalistiikan opiskelijoiden kanssa. Tehtävänannossa eriteltäisiin viisi tärkeintä teemaa maakunnassa. Selvitetään mikä taho toteuttaisi, ottaen huomioon tämän hetkisen aikataulun asettamat rajat.
Vastuuviestijöiden valtakunnallinen verkosto
Verkosto kokoontuu säännöllisesti kasvotusten sekä skypen välityksellä. Verkostotapaamisiin osallistuvat
vastuuviestijät. Syksyllä tiedossa työpajoja eri teemoilla.
Maakunnan brändityö
Työtä maakunnan brändin luomiseksi aloitellaan juuri ja ideointityöhön kaivataan kaikkien näkemyksiä. Tavoitteena on olla houkutteleva alueena ja pärjätä vertailussa niin Suomessa kuin kansainvälisessä vertailussakin.
Syksyn kokoukset
Päätettiin viestintätyöryhmän syksyn 2018 kokousajat seuraavasti:
-

21.8.
25.9.
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27.11.

