MAAKUNNAN VIESTINTÄTYÖRYHMÄ 21.8.2018 VALTION VIRASTOTALO
Paikalla: Jessica Ålgars-Åkerholm, Antti Kauppinen, Maria Nykyri, Kirsi Stjernberg, Susanna Lehtiranta, Terhi
Suominen, Tatu Virta, Teija Järvelä, Anne-Maarit Itänen, Heli Lempa, Katri Puhakainen
AIHEET:
Uudistuksen tilanne valtakunnallisesti ja maakunnassa - mitä tehdään tänä syksynä viestinnässä?
Eduskunnan sote-valiokunta äänesti kuluneella viikolla, ettei se kuule enää asiantuntijoita. V-S:n valmistelussa mennään eteenpäin hallituksen linjausten mukaan, priorisointi on kuitenkin tarpeen. Viestinnässä
keskitytään nyt hyvien aikaansaannosten korostamiseen sekä näyttämään ne hyödyt, joita valmistelusta on
jo tähän mennessä saatu. Muutosorganisaatio valmistelee videosarjaa tällä teemalla.
Verkkopalvelut ja makufi -hanke
Lisävuosi on verkkohankkeiden suhteen tervetullut aikalisä. Muutosorganisaatio teki verkkopalveluiden
käyttäjäkyselyn, johon saatiin yli 800 vastausta. Käytiin läpi kyselyn tuloksia, joissa nousivat esiin erityisesti
sähköiset asiointikanavat, chat-palvelut sekä mobiilikäytettävyyden tarve. Kyselyn tulokset esiteltiin myös
valtakunnalliselle makufi-työryhmälle saaden hyvän vastaanoton.
Makufi-hanke
Käytiin läpi Makufi-hankkeen kuulumisia. Konseptin rakennuksessa hyödynnetty kotimaisia ja kansainvälisiä
hyviä esimerkkejä ja tärkeimpien palveluiden ryhmittelyä on jo tehty päätasolla. Integraatiotarpeet kansallisiin palveluihin tulee huomioida. Maakunnan verkkopalvelut kytkeytyvät moniin valtion verkkopalveluihin,
jolloin asiointipolkujen tulee toimia. Yhteensovittamista on paljon! Makufi-hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun.
TE-palvelut ja Työvoimatori / Tatu Virta
Tulevaisuuden työnvälityksen kansalliseksi ekosysteemiksi kaavaillusta Työmarkkinatorista on julkaistu beta-versio ja sitä pääsee jo tarkastelemaan. te-palvelut.fi kuitenkin ensisijainen vielä toistaiseksi. TEM:n
oman digihankkeen, TE-digin, keskiössä ovat tulevaisuuden työelämäpalvelut, kohdentaminen sekä oikeaaikaisuus. Työnhakua halutaan kehittää huomioimalla ”yhden luukun periaate” ja hakijoiden anonymiteetti.
Videoviestintä - uusi sarja tulossa
Muutosorganisaatio on kehittelemässä uutta videosarjaa.
Avoimet ovet Kimpassa-Allihopassa 1.10. klo 13-15
Kimpassa-toimistolla järjestetään 1.10.2018 (Miina Sillanpään päivä, liputuspäivä) avoimien ovien päivä.
Kyseessä on kunnille, sidosryhmille ja poliitikoille ensisijaisesti suunnattu tapahtuma, joka on kuitenkin
avoin kaikille kiinnostuneille. Tarjolla kahvia ja keksiä, laitamme pystyyn esim. viestiseinän (fläppitaulu)
jonne saa jättää terveiset tai vaihtoehtoisesti videoterveiset tms. interaktiivista. Viestintäryhmän jäsenet
voivat miettiä, keitä olisi hyvä kutsua.
Muiden kuulumiset ja mahdolliset muut aiheet
Viestinnän vuosikello on käynyt turhaksi ja jäänyt vähälle käytölle. Jatkossa viestijät ovat tarvittaessa yhteydessä muutosorganisaation vietsintään.
Viestintä- ja osallisuussuunnitelma päivitetty suomeksi ja ruotsiksi.
Paraisilla ja Kaarinassa verkkosivu-uudistus suunnitteilla.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään muutostoimistolla 25.9. klo 9-11. Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöpäällikkö
Laura Saurama.

