
22.9.2016 1 

Viestintä 
- sähköiset työtilat 
- viestintäseminaarin anti 
- viestintäryhmän asettaminen  

Sote-muutoksen valmisteluryhmä 
22.9.2016 
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Sote- ja maakuntauudistuksen verkkoviestintä 

Alueuudistus.fi 
Kaikki julkinen tieto 

sote- ja 
maakuntauudistuksesta 

Sote- ja 
maakuntauudistuksen 

viestijöiden 
yhteistyötila 

- valtakunnallinen 
viestijäverkosto 

- materiaalit jakoon 
- vertaiskeskustelut 

Sote- ja 
maakuntauudistuksen 

muutosjohtajien 
yhteistyötila 

- Pöysti, Salo ja Harju 
viestivät maakuntiin johtajille 
- Alueiden muutosjohtajien 

keskinäistä sparrausta 

Alueiden organisaatioiden omat 
viestintäalustat ja kanavat 

- paikallinen sitouttaminen muutokseen 
- tieto ja materiaalit ihmisten lähelle, 

tuttuihin kanaviin ja alustoihin 

Innokylä 
- Toiminnallisten 

prosessien 
yhteiskehittäminen 

- teemakohtaiset hankkeet 

O365-
yhteistyöalusta 

Ministeriöiden 
valmisteluryhmät 
- VYVI-työtilat 
- keskeneräistä, 

luottamuksellista 
valmistelu-
materiaalia. 

- 10-20 eri työtilaa. 
 

Alueelliset 
ryhmätyöalustat 
- ei 

valtakunnallista 
ratkaisua 

- VM-TEM-ELY: 
helppo ottaa 
käyttöön myös 
O365 Elyjen 
Taimi-intran 
perusteella. 
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Sote- ja maakuntauudistuksen sähköiset 
yhteistyötilat 

• SOMA-muutosjohtajien yhteistyötila 
– kaikkien maakuntien muutosjohtajat 
– Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen 

valmisteluryhmä 
– Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon 

yhteistyöryhmä 
– maakuntien vastuuviestijät (?)  
– Muita? 

 

• SOMA-viestijöiden yhteistyötila 
– STM:n ja VM:n soma-viestijät 
– maakuntien soma-viestijät 

Perustyötila 
kokous-materiaalien 

jakamiseen, 
valtakunnallisten 

materiaalien työstö 
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Esimerkki yhteistyötilan etusivusta 
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Esimerkki Yammer-sovelluksesta. Toimii myös mobiilissa. 
Otetaanko muutosjohtajien käyttöön? 
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Innokylä - avoin innovaatioyhteisö 
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Innokylää voi käyttää maakunnallisessa 
kehittämisessä 
• Innokylä on käyttäjilleen maksuton. 
• Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat yhteisen tekemisen, 

kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen. 
• Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita 

kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. 
• Palvelussa on jo yli 700 hyvinvointi- ja terveysalan 

toimintamallia. 
– tietoa hankkeista ja tuloksista. 

• https://www.innokyla.fi/tyoskentely  
• https://www.innokyla.fi/loyda-sisaltoja  

https://www.innokyla.fi/tyoskentely
https://www.innokyla.fi/loyda-sisaltoja
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Viestijöiden seminaari Kuntatalolla 
16.9.2016  

• Sote- ja maakuntauudistus on valtavan laaja 
muutosprosessi, jossa kaivataan myös viestijöiden 
tiivistä yhteistyötä, jotta edetään samaan suuntaan. 
 

• Yhteistyö, tiedon jakaminen ja yhteisten materiaalien 
hyödyntäminen on tärkeää myös siksi, että viestinnän 
henkilöresurssit ovat rajalliset. 
 

• Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia jaetaan sekä 
sähköisesti että kasvotusten. 
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Sote-uudistuksen toimeenpanon 
viestintäryhmä 

Ryhmän tehtävänä on: 
 
• laatia valtakunnalliselle valmisteluryhmälle ehdotus 

maakunnille tarkoitetusta viestintäsuosituksesta sekä 
valtakunnallisesta muutoksen toimeenpanon 
viestintäsuunnitelmasta. 
 

• suunnitella, koordinoida ja toteuttaa sote-uudistuksen 
muutosviestintää valtakunnallisesti ja tukea maakuntien 
muutosviestintää. 
 

• varmistaa, että sidosryhmille viestitään säännöllisesti ja 
riittävästi uudistuksen etenemisestä ja toimeenpanosta. 
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Sote-uudistuksen toimeenpanon 
viestintäryhmä 

• Puheenjohtaja: STM / viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen 
• STM / verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää 
• STM / tiedottaja Leena Salonen 
• VM / tiedottaja Päivi Kaikkonen 
• THL / viestintäpäällikkö Kaarina Wilskman 
• Kuntaliitto / viestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni 
• Eksote / viestintäpäällikkö Saara Raudasoja 
• Turku / viestintäpäällikkö Arto Salo 
• Siun sote / viestintäpäällikkö Susanna Prokkola 
• Uusimaa / ei vielä nimetty 
• Pohjois-Savo / Jari Sihvonen 
• Sihteeri: STM / tiedottaja Minna Rantala 
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