Viestintätyöryhmän kokous 19.4.2018, kokoushuone Kuhankuono, Varsinais-Suomen
liitto
Paikalla:
pj. Jessica Ålgars-Åkerholm (Kimpassa)
vpj. Esa Halsinaho (V-S:n sairaanhoitopiiri)
siht. Katri Puhakainen (Kimpassa), Kirsi Stjernberg (V-S liitto), Terhi Suominen (ELY-keskus), Antti
Kauppinen (KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus), Susanna Lehtiranta (Akseli-yhtymä),
Minna Heikkilä (Raisio), Katja Heinämäki (Arto Salon sijaisena) (Turku), Heli Lempa (Kaarina), Maria
Nykyri (Kimpassa/Pelastuslaitos), Riikka Laitinen (Naantali), Tatu Virta (TE-palvelut), Anne-Maarit Itänen (Parainen)
Maakunnan verkkosivuprojektin eteneminen ja Drupal-kuntien kuulumiset
Aluksi käytiin läpi maakunnan verkkosivuhankkeen tämän hetkistä tilannetta. Verkkosivuprojektin suhteen
on iso työsarka edessä: Varsinais-Suomi, Keski-Suomi ja Uusimaa on valittu kärkimaakunniksi lähtemään kehittämään avoimen Drupal lähdekoodin maakuntakohtaisia verkkosivustoja. Kärkimaakunta-asema tarkoittaa, että nämä ed. mainitut kolme maakuntaa tekevät itse kehittämistyön, muut maakunnat seuraavat perässä. Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana tarjoaa kärkimaakuntien käyttöön kehittämisalustan. VarsinaisSuomessa on haussa projektijohtaja hanketta johtamaan sekä verkkohankkeen ohjelman omistaja/hankepäällikkö, jotka tekisivät tiiviisti yhteistyötä keskenään.
Vimana hoitaa Drupal-toimittajan kilpailutuksen, jonka tulokset valmistunevat vuodenvaihteessa 2018/19.
Kimpassa-organisaation tekeillä oleva projektisuunnitelma on saanut hyvän vastaanoton muilta maakunnilta.
Yhteistyösuuntia on paljon sekä maakunnassa että valtakunnallisesti, projektiryhmiä on tällä hetkellä kolme:
viestintä ja markkinointi, tekninen drupal-kehittäjäryhmä sekä palvelut ja osallisuus. Hanketta varten on
myös perustettu erillinen verkkotyöryhmä.
Naantali ja Raisio tekevät yhteistyössä Drupal 8 -verkkopalvelukehittämistä, joka käsittää kuntien tulevat
verkkosivustot sekä sähköiset palvelut. Kuntaliitto.fi-sivusto on tulossa avoimeksi lähdekoodiksi toukokuun
puolivälin paikkeilla ja Naantali ja Raisio alkavat kehittää omia sivustojaan sen pohjalta omiin tarpeisiinsa
sopiviksi. Kunnat myös kilpailuttavat verkkotoimittajat yhdessä.
Sairaanhoitopiirissä ja TYKSissä on meneillään suuri brändäysoperaatio, jonka yhteydessä on mietitty, miten
TYKS:n toiminta jatkossa heijastuu liikelaitoksen kokonaisuuteen, kun joitain nykyisistä palveluista siirtyy valinnanvapauden piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriöstä on tulossa ohjeita siihen, miten tuleva tarjonta näkyy
maakunnan sivuilla, kun kaikkien palveluntarjoajien tiedot pitäisi kuitenkin löytyä myös maakunnan verkkosivuilta puolueettomasti tarkasteltaviksi.
Ketterän kehittämisen koulutus ja muut koulutustarpeet
Kodentolta on tilattu ketterän kehityksen koulutusta, ja sitä on tarjolla perjantaina 25. toukokuuta klo 8.3011.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Todettiin, että tulevia koulutustarpeita ja -toiveita olisi esim. napakalle verkkokirjoittamiselle ja mobiilikirjoittamiselle.

Valtakunnallinen Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hanke (VRK) ja Varsinais-Suomen edustus
Valtakunnallisen Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeen tavoite on yhteisten tietosisältöjen hyödyntäminen ja asiakaskeskeisten palveluprosessien luominen. Hanke jakautuu eri työryhmiin teemojen mukaan
ja Varsinais-Suomesta on mukana hyvä edustus:
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut: Katja Heinämäki, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
kasvupalvelut: Tia-Riikka Ronimus, TE-toimisto
liikennepalvelut: Jenni Selänne, ELY-keskus
pelastus- ja turvallisuuspalvelut: Maria Nykyri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
päätöksenteko ja osallistuminen: Jessica Ålgars-Åkerholm/Katri Puhakainen, muutosorganisaatio
Todettiin, että kuntien/maakuntien ja suomi.fi rajapinnat eivät tähän mennessä ole toimineet kovin hyvin,
on syytä miettiä mitä kannattaa tehdä maakuntatasolla ja mitä valtakunnallisella tasolla. Myös saavutettavuusnäkökulma tärkeää ottaa heti mukaan ja eri kieliversiot huomioitava alusta saakka.
Seutukuntakierros on käynnistynyt (kokemukset, yleisökysymykset)
Seutukuntakierros starttasi Turusta 10.4. ja jatkui Kemiönsaarella 12.4. Ensi viikolla vuorossa Uusikaupunki
(24.4.) ja Loimaa (25.4.). Tilaisuudet ovat kiinnostaneet kunnissa ja yleisöä on riittänyt. Myös toimittajia ollut
paikalla kaikissa tilaisuuksissa. Kaikki kysymykset ja kommentit ovat olleet asiallisia. Kysymyksiä kerätään talteen ja herätellään viikon kysymys -sarjaa Kimpassa-sivuilla. Erityisesti henkilöstön huoliin pitää pystyä vastaamaan.
Maakuntavaalit ja (some) -kampanjaideoita niihin liittyen sekä muu kansalaisviestintä
Omamaakunta.fi-sivusto on virallinen valtakunnallinen kansalaisviestintään keskittyvä verkkosivu. Valtakunnalliset kampanjat alkamassa nyt huhtikuussa, ja maakunnat ovat sitä kautta saamassa myös omiin tarpeisiin
muokattavia matskuja. Lokakuun maakuntavaaleihin keskittyvä, valtakunnallinen maakuntavaali.fi-sivusto
aukeaa kesäkuussa. Myös omia paikallisia ideoita kuitenkin tarvitaan. Omia kampanjoita pitäisi miettiä ja toteuttaa mahdollisesti kesän aikana ja sen jälkeen. Esim.sosiaaliseen mediaan voisi tuottaa videoita maakunnan eri palveluista teemalla ”Sinä voit vaikuttaa”. Kimpassa voisi tarjota videointi- ja käsikirjoitusapua. Selvitetään voisiko media-alan oppilaitoksia, harjoittelijoita, youtube-bloggaajia hyödyntää, kilpailun tai muun yhteistyön kautta.
Kansalaisten, yhdistysten ja järjestöjen osallistaminen palvelujen kehittämiseen on myös tärkeää. Voitaisiin
esimerkiksi kysyä palveluita käyttäviltä ihmisiltä, järjestöiltä ja yhdistyksiltä, mitä tarpeita heillä on, mikä käsitys heillä on maakuntapolitiikasta ja mitä mieltä he ovat omalla kohdallaan uudistuksesta, mitä pitää tehdä,
etc. Verkkosivujen beta-version julkistamisen yhteydessä otetaan palautetta vastaan.
Muut viestinnän kuulumiset ja tulevat tapahtumat
V-S:n sairaanhoitopiiri pitää infotilaisuuden sairaalan henkilökunnalle Vapun jälkeen. Tilaisuudesta tulossa
uutinen Kimpassa-sivuille.
Seuraava kokous pidetään Paimiossa 24.5. klo 9-11, ja Paimion kuntayhtymän johtaja osallistuu tilaisuuteen.
Tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Kesäkuun kokous pidettäisiin keskiviikkona 13.6. kokoussali Kuhankuonossa, Varsinais-Suomen liiton tiloissa.

