Muistio

24.11.2016

Viestintätyöryhmän kokous 23.11.2016
Jäsenet:
Virpi Heikkinen & Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto
Emmi Hyvönen & Mikael Ratschinskij, Jyväskylän kaupunki
Pirjo Ahapainen, Keski-Suomen ELY-keskus
Tuija Melville, KSSHP
Sanna-Kaisa Launonen, Keski-Suomen TE-toimisto (poissa)
Annette Rinne, AVI (poissa)

Asialista:
1. Johtoryhmä kokoontui 14.11. ja poliittinen ohjausryhmä 16.11.:
- kuultiin terveiset kokouksista (ks. tiedote ja Emmin esitys): viestintäsuunnitelma ja budjetti
(25 000€) hyväksyttiin. Seuraava jory 12.12. ja seuraava ohry 17.2. koko päivän tilaisuus, jossa kuullaan myös työryhmien väliraportit.
- ks. myös aikataululuonnos: kiireinen kevät tulossa, myös mm. asiakasraateja luvassa. Lisäksi 13.1. on
Kuntaliiton seminaari JKLssä, jonka aiheena on sote- ja maakuntauudistus.
2. Viestintämateriaali:
- valmiina on logo Keski-Suomi 2019, ja word- ja ppt-pohjat (kiitos sote-viestinnän!).
- Lisäksi logosta tehdään eri palvelulupaus-versioita, kuten ”Minun valintani Keski-Suomi 2019”.
- Tarvetta kohderyhmälähtöiselle materiaalille, mm. kuntiin, eli perusesittely ppt:n tekeminen työn
alla (yhtenäinen aineisto organisaatiokaavioita myöten).
Aineisto myös netissä: http://www.keskisuomi.fi/maakuntauudistus/asiantuntijatyoryhmat/viestinta
3. Nettisivut: www.ks2019.fi. Toimittaja on aloittanut työn, ja saimme ensimmäisen vedoksen sivustosta nähtäväksi: todettiin, että työ on alkanut vauhdikkaasti, ja sivut saataneen auki hyvin aikataulussa eli joulukuussa. Nettisivuista pidettiin erillinen kokous to 24.11. toimittajan kanssa, jossa täsmennettiin vielä sivuston visuaalisuutta ja rakennetta. Ainakin alussa pääkäyttäjiä/sisällöntuottajia
ovat Virpi ja Emmi, mutta päivitysvastuun jakamiseksi mietitään koulutusta esim. työryhmien sihteereille. Nettisivujen avautumisesta tiedotetaan erikseen.
4. Ensimmäisen uutiskirjeen tilanne:
- valmisteilla paraikaa sote-viestinnässä, lähetys vielä marraskuun aikana, suunnattu pääosin henkilöstölle.
- Sovittiin jakeluvastuut, jokainen viestintäryhmän jäsen jatkolähettää kirjeen oman organisaation
henkilöstölle, Emmillä ja Virpillä lisäksi laajennetut jakelulistat (mm. kuntien kirjaamot, työryhmät,
media, mh, mv, ohry ym.).
- Uutiskirjettä tullaan julkaisemaan 2 kk:n välein, ja siihen halutaan jatkossa myös henkilöstötyöryhmän kuulumiset.

Tulevat nettisivut: www.ks2019.fi

5. Some –tilien perustaminen: perustetaan tässä vaiheessa lähinnä Twitter –tili, ennen nettisivuston
avaamista. Käytetään seuraavia hästägejä:
#maakuntauudistus #maakunta2019 #sote #sote2019 (valtakunnalliset)
#ks2019 #keskisuomi2019
6. Valtakunnallisen tason suunnitelmaehdotus & muu materiaali: on pyritty huomioimaan omissa
suunnitelmissa ja materiaaleissa. Valtakunnallisia tiedotteita jaetaan jo kaikissa organisaatioissa, ja
tulevilla nettisivuilla nostetaan ja suodatetaan tarpeellisia uutisia ja tiedotteita jatkossa.
7. Sidosryhmäanalyysin tekeminen: tehdään vielä tämän vuoden (2016) puolella. Pirjo P. valmistelee.
8. Median hyödyntäminen:
- tärkeää median tasapuolinen kohtelu.
- Myös uutiskirjeet toimitetaan medialle hyödynnettäväksi.
- Medialle tullaan järjestämään myös taustatilaisuuksia kevään aikana, vaikean ja monimutkaisen
asian selventämiseksi. Myös tulevat yleisötilaisuudet ja asiakasraadit kiinnostanevat mediaa. Joulukuun aikana selviää myös lakiehdotusten kohtalo, tiedotetaan niiden merkityksestä Keski-Suomelle.
9. Muut asiat:
- kaikkien työryhmien ja projektijohdon yhteinen palaveri 15.12., maku-ryhmille mennyt lyhyt ohjeistus viestinnästä (myös liitteenä)
- jatkossa viestinnän tehostamiseksi joka kunnasta nimetään uudistuksen viestintävastaava, palataan
asiaa alkuvuodesta
- juuri nyt menossa intensiivinen tietojen keruu/nykytilan kartoitus.
10. Sovittiin seuraava palaveri: to 15.12. klo 8.30, jota ennen saamme uuden version uusista nettisivuista.

Muistiin merkitsi,
Virpi Heikkinen

