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Sote-uudistuksen viestinnän periaatteet

Viestintä pohjaa arvoihin
Sote-uudistuksen viestintä nojaa hallituksen viestinnän arvoihin.
• Luotettavuus – Viestinnällä varmistetaan, että ihmiset voivat luottaa saavansa oikeaa ja luotettavaa
tietoa tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Sote-uudistuksesta viestitään punnitun ja tutkitun tiedon
perusteella.
• Avoimuus – Viestintä on avointa ja läpinäkyvää.
• Selkeys – Sote-uudistuksesta viestitään hyvällä ja selkeällä kielellä. Tieto tehdään helposti löydettäväksi.
• Rohkeus – Uudistuksesta käytävää keskustelua seurataan ja siihen osallistutaan rohkeasti. Myös
keskeneräisistä asioista viestitään.
• Vuorovaikutteisuus – Viestintä on avainasemassa uudistuksen onnistumisessa. Onnistuminen
varmistetaan avoimella vuoropuhelulla ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisella kaikkien
sidosryhmien kesken.
soteuudistus.fi/viestinta

Sote-uudistuksen
viestinnän tavoitteet
Tavoitteena on
• tukea viestinnällisesti uudistuksen päämääriä
• kuvata ymmärrettävästi uudistuksen tarpeellisuus
• sanoittaa selkeästi monimutkaista kokonaisuutta
• konkretisoida muutoksen vaikutuksia
kohdennetusti eri kohderyhmille
• vahvistaa uudistuksen uskottavuutta ja
rakentaa luottamusta.
POPsoten viestinnällä samat tavoitteet,
lisäksi tarkemmat osahankekohtaiset tavoitteet

Kohderyhmät
• Viestitään aina ihmiselle, ei kohderyhmälle.
• Listataan kohderyhmät erityispiirteineen
• Maakunnan asukkaat
• Sote-palvelujen asiakkaat
• Henkilöstö kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiirissä
• Päättäjät
• Järjestöt ja yhdistykset
• Sidosryhmät Pohjois-Pohjanmaalla ja kansallisesti:








valtionhallinto (STM, THL)
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kela ja muut viranomaiset
koulutus- ja tutkimusorganisaatiot
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)
yritykset ja yrittäjäjärjestöt

Mitä osallistumisen
mahdollisuuksia
tarjoamme eri
kohderyhmille?

Viestintäkanavat
• POPsotella on yhteiset viestintäkanavat, kuten verkkosivut ja some-kanavat: Facebook ja Twitter,
tulossa Instagram, LinkedIn ja Youtube.
• Lisäksi hyödynnetään organisaatioiden omia viestintäkanavia, hankehenkilöstön profiileja ja kansallisia kanavia,
esimerkiksi soteuudistus.fi-sivuja ja Innokylää.
• Mediayhteistyö: tiedotteet, juttuvinkit, tapaamiset, asiantuntijakirjoitukset. Paikallismedia on tärkeä!
• Uutiskirjeet, blogit, videot
• Puheenvuorot ja esitykset eri foorumeissa
• Mainonta lehdissä/radiossa/somessa

POPsote.fi

#popsote #sote #tulevaisuudensote

Sisällöt
• Ydinviestien ja sisältöjen suunnittelussa voimme hyödyntää SWOT-analyysia, jossa mietitään
hankkeen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat viestinnän näkökulmasta
tehdään kullekin kehittämisohjelmalle tai osahankkeelle
• Ovatko viestinnän sisällöt erilaiset eri kohderyhmille?
• Mietitään myös äänensävy, jota käytämme viestinnässä.
• Mitä tehdään päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain?
Laaditaan aikataulut kaikelle tekemiselle eli viestintäkalenteri.
• Kaikessa viestinnässä huomioidaan saavutettavuus, muun muassa kielen selkeys ja
ymmärrettävyys, verkkoviestinnän toimivuus ja asiakirjojen saavutettavuus.
• Keskeisistä asiasta viestitään kohderyhmäkohtaisesti englanniksi, ruotsiksi, selkokielellä tai
viittomakielellä.

Resursointi ja työkalut
• POPsoten viestinnästä vastaa hankejohtaja.
Projektikoordinaattorit ja -päälliköt vastaavat
osahankkeensa viestinnästä.
• Käytännön viestintää hoitaa viestintävastaava yhdessä
hankehenkilöstön kanssa.
• Viestintäryhmiä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen
viestintäverkosto, sote-uudistuksen kansallinen
viestintäverkosto
• Viestinnän työkaluja
• Verkkotyöskentelyyn ja -fasilitointiin:
Flinga, Howspace, Viestiseinä, Innoduel, Screen.io
• Uutiskirje: Creamail
• Blogi: Wordpress
• Mediaseuranta: Meltwater

Saavutettavuus
• Tiedon saavutettavuus tarkoittaa ymmärtämisen helppoutta.
• Saavutettava sivu tai tiedosto on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti. Tämä
tarkoittaa sitä, että verkkopalvelussa on helppoa navigoida ja että tekstit ja muut verkkosisällöt ovat
ymmärrettävissä.
• Verkkosivujen käyttäminen ja tiedostojen lukeminen onnistuu, vaikka ei näkisi, kuulisi tai pystyisi
käyttämään kahta kättä sujuvasti.
• Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä.
• Kaikkien verkkopalvelujemme tuli olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä.
• Verkkosivuille lisätään saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan saavutettavuuden puutteet.
• Osa sisällöistä voidaan kirjoittaa selkokielellä.
• Viisi vinkkiä – näin kirjoitat selkeämmin verkkoon

Viestintämateriaalit
• Graafinen ohjeistus
• Powerpoint-pohja
• Kirjepohja

Tunnuksessa esiintyy Pohjantähdestä modiﬁoitu kuvio, jossa on
symbolisesti ihmishahmo jonka suunta on eteenpäin nojaava.
Merkissä on viitteitä myös Suomen lipusta ja pohjoisuudesta
tähtikuvion kautta.
Pohjoisen luontoa kuvio symboloi muistuttamalla
koivunsiementä.
Ilmeen on suunnitellut Hanna Piekkola Plusmark Oy:sta.

Kuvamaailma
• Käytetään aitoja kuvia.
• Kuvia eri alueilta ja
organisaatioista, eri-ikäisiä ja
-näköisiä ihmisiä, toimintaa,
maisemia ja paikallisväriä
• Huomioidaan tekijän- ja
kuvattavien oikeudet.

Viestinnän toimenpiteet 2020-2021
10-12
2020

Hanke käyntiin

1-6
2021

Täysi höyry

7-12
2021

Jatkomuuvit

•
•
•
•
•
•
•

Yhteinen viestintäsuunnitelma
Kehittämisohjelmien ja osahankkeiden viestintäsuunnitelmat
Hyvinvointialueen viestintäverkoston tapaaminen ja aktivointi
Viestinnän työkalujen hankinta ja käyttöönotto
Henkilöstö- ja rekrytointiviestintä
Kanavien perustaminen ja/tai aktivointi
Popsote.fi-sivujen rakentaminen

•
•
•
•
•
•

Kuvien kerääminen, videoiden teko
Saavutettavuusseloste ja saavutettavuudesta ohjeistaminen
Kansallisen viestintäverkoston työskentelyyn osallistuminen (STM ja THL)
Osallisuussuunnitelmat yhdessä asiantuntijoiden kanssa
Viestinnän ja osallisuuden vahvistaminen ja keinojen monipuolistaminen
Käyttäjäkyselyt ja -haastattelut

•

Viestinnän arviointi ja jatkon suunnittelu

Seuranta ja arviointi
• Viestinnän suunnittelussa ja arvioinnissa tarvitaan tietoa kohderyhmistä.
Mitä kautta kävijät tulevat sivuillemme tai somekanaviin?
Mitä he tekevät siellä?
Millaista sisällöstä he ovat kiinnostuneita?
• Viestinnän vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan sopivilla mittareilla.
• Asiakaspalaute, kyselyt ja haastattelut ovat hyviä keinoja kehittää niin palveluita kuin niiden viestintää.
• Työkaluja analytiikkaan:
Google Analytics
Facebookin kävijätiedot
Twitter-analytiikka
• Muutetaan tarvittaessa suuntaa. Karsitaan kaikki mikä ei toimi ja kokeillaan uutta.
Viestintäsuunnitelma saa elää.

Osallisuus ja vuorovaikutus
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kutsutaan ihmisiä osallistumaan konkreettisten
tekojen ja tiedon jakamisen kautta.
Sisällytetään viranomaisviestintään esimerkkejä
kansalaisten viestintämahdollisuuksista.
Muistetaan saavutettavuus ja esteettömyys.
Tuodaan tietoa laajasti saataville ja tehdään se
helposti löydettäväksi.

Kansalaisten voimaannuttamisen periaatteet:
• Otetaan kaikki mukaan (inclusive)
• Ollaan kiinnostuneita (interested),
hellittämättömiä (insistent) ja
kekseliäitä (inventive)
Lähde: Public Empowerment Policies for Crisis Management tutkimusprojekti

Vuorovaikutuksen onnistuminen vaatii suunnitelmallisuutta, erityisesti suurissa muutostilanteissa.
Aikataulut, tiedonsaantikanavat ja osallistumistavat kootaan osallisuussuunnitelmaan.
Kuntalaisille annetaan ajoissa tietoa valmisteluun tulevista asioista.
Suunnitellaan, miten palautetta voi antaa, miten saatu palaute käsitellään ja miten osallistumisen
vaikutuksista kerrotaan.
Tärkeää sekä osallistumisen motivaation että luottamuksen luomisen kannalta

Muutosviestintä
• Muutostilanteessa viestinnällä pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys muutoksen
tarpeellisuudesta ja tavoitteista. Muutokseen ei sitouduta, jos sen syitä ei ymmärretä.
• Muutostilanteessa on tärkeää, että henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat ajan tasalla.
• Asukkaat, erilaiset sidosryhmät ja media tarvitsevat jatkuvasti tietoa siitä, miten muutos vaikuttaa
ihmisten elämään ja palveluihin.
• Keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeys korostuu muutostilanteessa.
• Muutosviestinnällä pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja ajattelutapoihin.
Viestinnässä otetaan huomioon ihmisten tunteet.
• Muutosviestintä on pitkäkestoista. Toisto on tarpeen, mutta on myös oltava valmiutta muuttaa
viestin sisältöä tilanteen muuttuessa.

