SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS
VIESTINTÄTYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

Perjantai 8.12.2017 klo 9.00-11.05
Varsinais-Suomen liitto, kokoustila Kuhankuono

Läsnä

Jessica Ålgars-Åkerholm, Varsinais-Suomen liitto, pj.
Esa Halsinaho, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, vpj., kokouksen sihteeri
Anne-Maarit Itänen, Paraisten kaupunki
Katariina Wiren, Kaarinan kaupunki
Maria Nykyri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Minna Heikkilä, Raision kaupunki
Teija Järvelä, Salon kaupunki
Terhi Suominen, ELY-keskus
Tatu Virta, TE-toimisto
Antti Kauppinen, KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus

MUISTIO
1. Kokouksen avaus
Jessica Ålgars-Åkerholm avasi kokouksen klo 9:00 ja Esa Halsinaho lupautui toimimaan sihteerinä.
Jessica kertoi, että ensi vuoden alussa rekrytoitava tiedottaja hoitaa jatkossa kokousten sihteerin tehtävät.
2. Uutisten julkaiseminen KA-verkkosivuilla - Wordpress
Jessica näytti keskeiset sisällöntuotantotavat ja lupasi lähettää ohjeet kaikille sähköpostilla.
Kielenkäännökset tulee jokaisen hoitaa itse.
3. Viestintäohjeistus työryhmille
Työryhmät laativat muistion ja uutisen jokaisesta kokouksesta. Jatkossa tiedottaja tallentaa ne Yammeriin
ja KA-sivustolle. Katsottiin myös Yammerin sisältöä, josta löytyy mm. viestinnän ohjeistot sekä virallinen
muistion pohja.
4. Viestintä ja osallisuussuunnitelma
Jessica toivoi kaikilta palautetta ja kehittämisehdotuksia.
Keskusteltiin ydinviesteistä, viestinnän tavoitteista ja periaatteista sekä kohderyhmien huomioimisesta.
Keskusteltiin myös henkilöstöviestinnästä ja todettiin, että esimerkiksi työsuhteiden jatkumisen suoja-aika
on tärkeä tieto. Jessica tuottaa perustietopaketin henkilöstöviestinnästä tammikuussa.
Katariina ehdotti, että tehdään kuntien asukaslehdissä julkaistavaksi yhtenäisiä juttuja uudistuksesta.

Tarkasteltiin aikataulua. Esimerkiksi verkkosivutyöryhmä pitää saada käyntiin alkuvuodesta, jotta verkkosivujen tuotanto saadaan ajoissa käyntiin. Vielä on epäselvää, millä alustoilla verkkosivuja voidaan toteuttaa, mutta jokainen maakunta voi toteuttaa oman näköisensä internetsivustot. Ilmeisesti on tulossa
jonkinlainen suositus verkkosivun rakenteesta ja sote-sanasto suomeksi ja ruotsiksi.
Jessica muokkaa suunnitelmaa käydyn keskustelun mukaisesti.
5. Muutosjohtaja Laura Leppäsen terveiset
V-S:n osalta valmistelu on nyt helpottunut kun se toimii yhtenä kokonaisuutena. Poliittisten päättäjien informointi on tärkeää ja hoituu nyt hyvin. Myös ruotsinkielinen jaosto on hyvin mukana. Intressiryhmien
osalta viestintää on tarkoitus tehostaa.
Muutosorganisaatiossa on 14 nimettyä työntekijää tammikuusta alkaen. Maaliskuussa tulee 14 tehtävää
lisää täytettäväksi.
Henkilöstön tavoittaminen erityisesti sote-sektorilla on haastavaa. Yhtenä ajatuksena on tuottaa viestinnällinen tietopaketti organisaatioiden käyttöön.
Keskustelusta poimittua:








Jessica: seutukuntakierroksia toteutetaan taas ensi vuonna.
Laura: vapaamuotoisia aamukahvitilaisuuksia pidetään myös jatkossa.
Terhi: luottamusmiehet ovat tärkeä kanava henkilöstölle viestittäessä.
Laura: konsernirakenteen suunnittelu on alkanut. Mikä on maakunnan rakenne, järjestäjän tehtävät ja palvelun tuottajien tehtävät? Tätä priorisoidaan kaikessa valmistelussa. Käydään tarkkaan läpi lakiluonnoksia. Tavoitteena on saada näkemys maakuntaorganisaatiosta valmiiksi alkuvuoden aikana. Viestintätyöryhmä muistutti, että viestinnän ammattilaisten näkemyksiä on kuultava, kun
mietitään tulevan maakunnan viestinnän (ja markkinoinnin) organisoitumista.
Keskusteltiin yleisesti nykyisten organisaatioiden brändäyksestä suhteessa tulevaan maakuntaorganisaatioon.
Laura: strategiatyössä tarvitaan taloudellinen näkemys tulevasta ennen strategian laatimista. Lisäksi
pitää saada poliittiset päättäjät ensin valittua, jotka sitten linjaavat ja päättävät strategiasta.

6. Muita asioita
Siirrettiin 18.1.2018 sovittu kokous pidettäväksi 24.1.2018 klo 9-11, paikkana TE-toimiston uudet tilat Virastotalossa.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:05.

Muistion kirjoittaja: Esa Halsinaho

