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Kirsti Kivilinna, Pirkanmaan liitto 
20.4.2017 



Me kaikki mukana muutoksessa – 22 000 työntekijää, 

Pirkanmaan 509 356 asukasta, palvelujen käyttäjät 
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Liikkeellelähtö ja järjestäytyminen 

• Keväällä 2016 tehtiin maakunnallinen nykytilankuvaus, 
Tampereen kaupunki veti valmistelua ja siihen liittyvää 
viestintää. 

 

• Esivalmisteluun järjestäydyttiin kesällä 2016 

* Maakuntahallituksen rinnalle esivalmistelun hallitus 

* Johtoryhmään mukana olevien organisaatioiden 
johtajat 

* Muutosjohtaja ja kaksi projektijohtajaa (sote ja maku) 
 

• Viestintäryhmän kotipaikaksi Pirkanmaan liitto. 
Ryhmään koottiin laajempi edustus. 
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Organisoituminen 
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Sote ja maku 
yhtenä 
kokonaisuutena 
 
 
Viestinnällinen 
haaste?  



Työryhmät (N=359+141=500) 
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Yhteiset asiat 

projektiryhmä (11) 
(Kari Hakari) 

Sote- 
projektiryhmä (7) 

(Jaakko Herrala) 

Maakunta- 
projektiryhmä (12) 

(Jukka Alasentie) 

1. ICT-asiat (18)  
2. Henkilöstöasiat (16)  
3. Talousasiat (9) 
4. Hankinta ja logistiikka (14) 
5. Kiinteistöt (7) 
6. Konsernirakenne ja johtaminen (16) 
7. Osallistuminen (14) 
8. Järjestäjän ja tuottajan roolit (11) 
9. Yhteistoiminta-alue –asiat (8) 

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –ryhmä (18) 
2. Tiedolla johtamisen ryhmä (15) 
3. Palveluiden digitalisointiryhmä (13) 
4. Lapsi- ja perhepalveluiden ryhmä (27) 
5. Kotona asumisen kehittämisen ryhmä (16) 
6. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ryhmä (13) 
7. Palveluverkko- ja –integraatioryhmä (23) 
8. Tutkimus, opetus- ja kehittämistyöryhmä (17)  
9. Valinnanvapaus- ja kilpailutusryhmä (17) 

1. Pelastustoimi ja varautuminen (16) 
2. Alueen elinvoiman edistäminen (16) 
3. Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus (12) 
4. Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon 

edistäminen (13) 

TEEMARYHMÄT 

N=30 

N=329 

N=113 

N=57 

N=159 

N=141 



Viestintäryhmä 

Viestintäpäällikkö Kirsti Kivilinna 
(Pirkanmaan liitto) 
 

Viestintäasiantuntija Minna Koivunen 
(Pirkanmaan TE-toimisto) 
 
Viestintäjohtaja Elina Kinnunen 
(Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) 
 
Tiedottaja Tiina Helminen 
(Ylöjärven kaupunki) 
 
Viestintäsuunnittelija Marika Haapala 
(Tampereen kaupunki) 
 
Viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu 
(Tampereen kaupunki) 
 
Viestintäpäällikkö Sirkka Kulomäki 
(Pirkanmaan ELY-keskus) 
 
Tiedotuspäällikkö Veijo Kajan 
(Pirkanmaan pelastuslaitos) 
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Viestintäryhmän tehtävät 

• Hoitaa viestintää operatiivisesti, valmentaa, sparraa, luo kanavia ja järjestää 
tarpeen tullen koulutusta. Edustus projektiryhmissä.  

 

• Hoitaa viestintää oman johdon, organisaation tukena. Informoi omaa henkilöstöä. 
Yhteistyössä myös Pirkanmaan kuntien viestintää hoitavien kanssa.  

 

• Tekee tarvittaessa ehdotuksia viestinnän keinoista tai esim. viestinnän 
kehittämisestä. Tarkentaa viestintäsuunnitelmaa ja käytäntöjä kokemusten 
perusteella. 

 

• Osallistuu viestintämateriaalien tekoon. 

 

• Arvioi viestinnän toteutumista muutos- ja projektijohtajien kanssa. Asiasta 
keskustellaan säännöllisesti viestintäryhmässä. 
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Viestintä mukaan ryhmiin 
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Striimauksia: 

Tilaisuuksien 
viestintää, 
viestintäyhteistyötä 



Henkilöstö on tärkeä! 

• Mukana olevien organisaatioiden henkilöstö on muutoksen 

valmisteluajan tärkein viestinnän kohde ja viestinvälittäjä. Jokaisella on 

oma vastuu etsiä tietoa sekä kysyä mieltä askarruttavista asioista. 

 

• Erityisesti henkilöstön asemaa koskevaa tiedotteet lähetetään ennen 

mediaan menoa mukana olevien organisaatioiden viestintävastaaville 

julkaistavaksi sisäisissä kanavissa.  

 

• Oleellisia kysymyksiä: mitä tämä merkitsee minulle, miten minun käy, 

mistä löydän palvelut jatkossa, miten uudistus tapahtuu, milloin se 

tapahtuu. 
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Johtaminen on viestintää 

 

• Viestinnän päävastuu on hankkeen johdolla. Johtajat näyttävät muille 

viestinnän mallia.  

 

• Tärkeitä henkilöitä viestinnän onnistumisen takana: Muutosjohtaja, 

projektijohtajat, henkilöstöjärjestöjen edustajat, päätöksentekoelinten 

puheenjohtajat, teemaryhmien vetäjät, organisaatioiden (kunnat, muut 

kohteena olevat organisaatiot) johtajat  

 

• Projekti- ja teemaryhmien tukena toimivat viestintäryhmä ja lakiasioiden 

ryhmä. 
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Valmisteluryhmien viestintää 1 

• Projektiryhmien yhteydessä olevat teemaryhmät (22 kpl) vastaavat 
käytännön valmistelusta. Teemaryhmien tulee pitää toisensa ja muut 
uudistuksessa olevat tahot tietoisena valmistelusta.  

 

• Teemaryhmien materiaali tulee käsiteltäväksi projektiryhmiin. Valmisteltu 
materiaali on lähtökohtaisesti julkista. Strategisten asiakokonaisuuksien 
mediaviestintä suunnitellaan yhdessä viestinnän ammattilaisten kanssa. 
 

• Muutosjohtaja, sote- ja maakuntaprojektiryhmien puheenjohtajat 
vastaavat viestinnästä ja mahdollistavat sen, että avoimuus toteutuu. 
 

• Viestinnän edustus on mukana projektiryhmissä. 
Henkilöstöteemaryhmässä mukana viestintäasiantuntija. 
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Valmisteluryhmien viestintää 2 

• Projektiryhmissä käsiteltävistä asioista viestitään aktiivisesti tiedotteella.  
Tiedotteet toimitetaan muutostiimille. Tiedotteet lähtevät keskitetysti 
Pirkanmaa2019-sähköpostista. > viestintäryhmä, kuntien viestijärinki 
 

• Haasteellisimmissa tiedotusasioissa viestintäryhmä antaa tukea ja 
osaamista. Viestintäammattilainen varmistaa, että viestintää pidetään 
esillä jokaisessa kokoontumisessa.  

 

• Rohkaistaan avoimeen keskusteluun uudistuksesta ja sen vaikutuksista 
kaikissa kanavissa. 

 

• Mediayhteistyö (Aamulehti ja Yle, paikallislehdet, paikallisradiot) 
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Kanaviin kiinni vähitellen: twitter, blogit, videot, striimaukset, uutiskirje 
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Blogitekstit ovat tärkeä lisä 



Työtä tehdessä eteen tulee erilaisia asioita 
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• Viestinnän tekijät, arkiseen viestintään käytetty aika? Työtä tehdään 
oman toimen ohella! 

 

• Poliittiset, suurten kaupunkien, erikoissairaanhoidon, asukkaiden, 
palvelujen käyttäjien … intressit > pysymmekö me viestijät 
professionaalisina intressien ristitulessa 

 

• Miten suhteuttaa resurssit ryhmistä tuleviin toiveisiin: priorisointi 

 

• Viestinnän kohderyhmien tarkentaminen kulloinkin, kenelle tässä 
vaiheessa tehdään ja milloin mukaan tulevat asukkaat, miten viestitään 
henkilöstölle – tarpeeksi? > Kuntien viestijöiden rooli 

 



Viestinnän kysymyksiä 

• Keskeneräinen tilanne ja vaikutus viestintään 

• Suunnitellaan väliaikaishallinnon ja uuden organisaation viestinnän 

sijoittumista > resurssit 

• Epätietoisuus ICT- ja digiratkaisuista (valtakunnallinen, maakunnallinen) 

• Maakuntien omaleimaisuuden säilyminen myös viestinnän keinoin on 

sydämen asia. 

• Henkilöstö ja henkilöstöviestinnän kasvava tarve 

• Maakuntavaalit 

• Ja paljon muuta, aina kun tulee eteen 

20.4.2017 www.pirkanmaa2019.fi 17 



Kiitos! 

 

 

 

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan 

kiinnostavin uudistus! 
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