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Maakuntauudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä 

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän organisointi: viestintäryhmä ja toimitusneuvosto 
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä toteutetaan valtakunnallisen viestintäryhmän 
ja sen ohessa toimivan toimitusneuvoston kautta. 
 
Asukkaille suunnatun viestinnän lisäksi huomioidaan tiedottaminen kuntien ja 
maakuntien poliittisille päätöksentekijöille sekä poliittisille puolueille osana toimivan 
maakuntademokratian ja demokraattisen osallisuuden rakentamista ja sen 
edellyttämää viestintää. 
 
Viestintäryhmän tehtävänä on varmistaa yhtenäinen ja tasapainoinen viestintä. 
Ryhmän erityisenä vastuuna on varmistaa hyvän viestinnän edellytykset yhteistyössä 
alueiden kanssa ja samalla huolehtia, että uudistuksen kohteena oleville viranomaisille 
ja henkilöstölle tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöllisesti ja samanaikaisesti 
uudistuksen etenemisestä. Viestintäryhmä kokoontuu säännöllisesti myös 
laajennetussa kokoonpanossa. 
 
Toimitusneuvostossa linjataan muun muassa uudistuksen viestinnän painotuksista ja 
sisällöistä. Toimitusneuvosto on koordinoiva taho, jonka vastuulla on huolehtia että 
uudistus näyttäytyy hallinnonaloittain kansallisella tasolla tasapuolisena. Ryhmän 
jäsenet koostuvat pääosin ministeriön viestijöistä. 
 
Aiemmin omina erillisinä ryhminään toimineet sote-uudistuksen viestintäryhmä ja 
maakuntauudistuksen viestintäryhmä on lakkautettu.  
 

Viestintäryhmä asettaminen 
 
Projektiohjausryhmä on asettanut tänään 10.10.2017 Maakuntauudistuksen 
valtakunnallisen viestintäryhmän. 
 

Toimikausi 
 

Maakuntauudistuksen viestintäryhmän toimikausi on 1.9.2017–31.5.2020. 
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Viestintäryhmän tehtävät 
 

Viestintäryhmän tehtävänä on varmistaa yhtenäinen ja tasapainoinen viestintä 
- suunnitella ja koordinoida uudistuksen viestintää 
- varmistaa hyvän viestinnän edellytykset yhteistyössä alueiden kanssa 
- varmistaa, että uudistuksen kohteena oleville viranomaisille ja henkilöstölle 

tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöllisesti ja samanaikaisesti uudistuksen 
etenemisestä 

- lisätä kansalaisten tietoisuutta maakuntauudistuksesta - ihmisillä on oltava 
tarvittava tieto miksi uudistus tehdään ja miten uudistus vaikuttaa heidän 
palveluihinsa ja oikeuksiinsa. Lisäksi on kyettävä viestimään miten palveluja 
jatkossa saa sekä mistä voi saada lisätietoja.  

 
Kokoonpano 

 
Puheenjohtaja: 
Thomas Sund, VM  
Varapuheenjohtaja: 
Eriikka Koistinen, STM  
 
Jäsenet: 
Tiina Kairistola, TEM (varajäsen Pekka Väisänen, MMM) 
Inka Kanerva, Uudenmaan liitto (varajäsen Heli Masa, Vaasan sairaanhoitopiiri) 
Elina Kinnunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Niina Kauppinen, HUS) 
Pi Krogell-Magni, Kuntaliitto (varajäsen Teuvo Arolainen, KT Kuntatyönantajat) 
Pipsa Lotta Marjamäki, Kela (varajäsen Milla Meretniemi, SM) 
Eeva Mäntymäki, Kainuun liitto (varajäsen Arja Hankivaara, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto) 
Tuula Pörhö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (varajäsen Marja Dimitrow, KEHA-
keskus)  
Saara Raudasoja, Eksote (varajäsen Jaana Juutilainen-Saari, Helsingin kaupunki)       
Arto Salo, Turun kaupunki (varajäsen Jessica Ålgars-Åkerholm, Varsinais-Suomen 
liitto)  
Suvi Savolainen, VM (varajäsen Katja Huumo, YM) 
 
Sihteerit 
Eeva-Kaisa Kivistö, VM  
Minna Rantala, STM  
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Viestintäryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujansa 
matkakulut. Muut kustannukset maksetaan vuonna 2017 momentilta 416.28.90.22. ja 
sen jälkeen momentilta 28.70.05. 

 
Jakelu 

Päätöksessä mainitut 
 
 
Tiedoksi 

 
Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmä  
Valtiovarainministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sisäministeriö 
Ympäristöministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Oikeusministeriö 
KEHA-keskus 
Kuntaliitto 
Senaatti-kiinteistöt 
ELY-keskukset 
KT Kuntatyönantajat 

 Maakuntien muutosjohtaja
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