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Taustaa – mitä ollaan tekemässä? 
Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen 

uudistuksista. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. 

Valmistelun avoimuus edellyttää hyvin suunniteltua, monikanavaista viestintää ja vuorovaikutusta eri 

sidosryhmien kanssa. Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa laajamittainen sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistus, sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen 

aluehallinnon järjestämistä. Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä 

työnjako valtion, maakunnan ja kuntien välillä. 

Keski-Pohjanmaalla maakuntauudistus koskettaa noin 14 organisaation toimintaa ja lähes 4 000 ihmisen 

työtä sekä kaikkien lähialueen kuntien toimintaa. Vuoden 2019 alusta Keski-Pohjanmaan 

maakuntaorganisaation tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveyshuollon, ympäristöterveydenhuollon, 

pelastustoimen, maakuntaliiton, TE-toimiston, ELY-keskusten, maaseutuhallinnon sekä lomituksen 

työtehtäviä. Nykyiset em. tehtäviä hoitavat organisaatiot sulautuvat muutoksessa uuteen 

maakuntaorganisaatioon. Maakuntauudistusta tehdään yhteisin voimin kaikkien muutosta koskevien 

organisaatioiden kanssa. 

 

Organisaatiot: 
Keski-Pohjanmaan liitto   Soite kuntayhtymä 
Pohjanmaan ELY-keskus   Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Keski-Suomen ELY-keskus   Pohjanmaan TE-toimisto 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI   Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitos 
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto  Kokkolan maaseutuhallinto 
Maaseutuyksikkö KaseKa   Lomituspalvelut: Kaustinen, Toholampi, Kokkola 
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Yleiskuvaus: viestinnän tavoitteet ja periaatteet 
Tämä on Keski-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelma. Suunnitelmassa linjataan 

mm. viestinnän periaatteet, tavoitteet ja kanavat. Uudistuksen onnistuminen edellyttää hyvää johtamista ja 

sitoutunutta henkilöstöä. 

Maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano tehdään mahdollisimman avoimesti. Se edellyttää hyvin 

suunniteltua monikanavaista viestintää, sujuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden ja eri 

sidosryhmien kanssa. 

Viestinnän tavoitteena on: 

 tukea muutosjohtamista viestinnän keinoin 

 viestiä osallistavalla ja vuorovaikutteisella tavalla uudistuksen kokonaiskuvasta, sen tavoitteista ja 

hyödyistä 

 antaa henkilöstölle tietoa uudistuksen tavoitteista ja vaikutuksista sekä tukea henkilöstöä avoimella 

tiedonkululla ja vuorovaikutuksella 

 varmistaa ajantasaisen tiedon saanti muutoksista ja niiden vaikutuksista kansalaisille 

(kansalaisosallisuus) ja eri sidosryhmille (mm. järjestöt ja yksityisen sektorin toimijat) 

 kehittää ja ylläpitää monipuolisia viestintäkanavia  

 

Sisäisen viestinnän tehtävänä on huolehtia siitä, että työntekijät ja luottamushenkilöt saavat riittävästi ja 

oikea-aikaisesti selväkielistä tietoa hankkeen toiminnasta ja tavoitteista. Toimiva sisäinen viestintä lisää 

työntekijöiden yhteishenkeä, mikä taas lukuisten tutkimusten mukaan parantaa sekä työtehoa että 

työtyytyväisyyttä. Hyvin toimiva sisäinen viestintä tukee myös ulkoista viestintää, maineviestintää ja 

rekrytointia. 

Ulkoisen viestinnän tavoitteena on välittää alueen väestölle, kuntapäättäjille ja medialle oikea-aikaista ja 

totuudenmukaista tietoa hankkeen etenemisestä ja tavoitteista. 

 

Viestinnän periaatteita 

 Uudistuksen valmistelussa noudatetaan asiakaslähtöisyyttä, avoimuutta, luotettavuutta, 

tasapuolisuutta, nopeutta sekä vuorovaikutteisuutta 

 Viestinnällä pyritään lisäämään tietoisuutta uudistuksen tavoitteista, valmisteluvaiheista, tuloksista 

ja vaikutuksista 

 Työn etenemistä uutisoidaan säännöllisesti ja valmistelua käsitellään eri foorumeilla, siten että 

kaikkien siinä mukana olevien organisaatioiden henkilöstöllä on mahdollisuus saada yhdenmukaista 

ja samanaikaista tietoa valmistelutyöstä ja sen etenemisestä.  

 Ulkoiset tiedotteet jaetaan muutoksen kohteena oleville organisaatioille ja niiden henkilöstölle 

ennen niiden julkaisemista 

 Perusasioita ja ydinviestejä toistetaan ja viestintä on monikanavaista 

 Yhteiset viestit, viestintätoimet, kanavat ja aikataulut suunnitellaan yhdessä 
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 Hyvä muutosviestintä onnistuu parhaiten hyvällä johtamisella ja avoimella, oikea-aikaisella sekä 

saman sisältöisellä viestinnällä 

 Kaikki uudistuksen toimeenpanoon osallistuvat ovat vastuussa viestinnästä. Erityinen vastuu 

tiedonkulusta, vuorovaikutuksesta ja epävarmuuden vähentämisestä on hankkeen johdolla ja 

esimiehillä. 

 Muutoksen uutisoinnissa käytetään yhteistä visuaalista ilmettä 

 Viestintä on kaksikielistä (suomi-ruotsi), tarvittaessa sisältöjä käännetään myös englanniksi 

 

Muutosviestinnän vaiheistus 
Sote- ja maakuntauudistuksella on yhteinen tiekartta, jonka vaiheiden mukaan valmistelu etenee. 

Viestinnällä tuetaan muutoksen toimeenpanoa eri vaiheissa vuosina 2016-2019. 

Kullekin uudistuksen neljälle vaiheelle määritellään viestinnän tavoitteet, perusviestit, kohderyhmät ja 

yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma. Tämä viestintäsuunnitelma keskittyy tässä vaiheessa 

esivalmisteluvaiheeseen (1.7.2017 saakka). Viestintäsuunnitelmaa täydennetään muutoksen edetessä.  

Viestinnän toimet kootaan yleisellä tasolla vaiheistuksen sähköiseen tiekarttaan, joka on työväline kaikille 

muutoksen toimijoille. 

 

Muutosvisio 
Tavoitetila: 

Keski-Pohjanmaalla rakennetaan uutta yhteistä maakuntaa, jossa monialaiset palvelut tarjotaan 

asiakkaalle kattavammin, joustavammin sekä saumattomammin.  

”Tehdään Keski-Pohjanmaasta meidän näköinen maakunta” #meidänkeskipohjanmaa  

Uutta maakuntaa ja sen monialaisia palveluita rakennetaan hyvinvoinnin ja kasvun näkökulmasta yhteisistä 

lähtökohdista. Keski-Pohjanmaalla vahvuutena ovat ihmiset, ja yhteisen tekemisen meininki, sekä pienenä 

maakuntana kyky reagoida joustavasti ja nopeasti tilanteisiin. Nyt on maakunnassa ainutlaatuinen 

mahdollisuus yhdistää monialainen asiantuntijuus ja tarjota asukkaille sekä yrityksille palveluita 

kattavammin, joustavammin ja saumattomammin. Maakunnassa työ jatkuu Soite-kuntayhtymässä 

synnytetyn ideologian pohjalta: ”ihminen keskiössä”, joka laajenee uudessa maakunnassa kattamaan kaikki 

maakunnan tehtäväalueet. 

Maakunnassa asiantuntijuuksia yhdistetään toimiviksi palveluketjuiksi asiakaslähtöisellä tavalla, jossa sekä 

sosiaali- että terveydenhuollon, turvallisuuden ja pelastustoimen, kasvupalveluiden, alueiden 

kehittämispalveluiden, maaseutupalveluiden, ympäristöterveydenhuollon, että lomituspalveluiden yksiköt 

toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteena on aito sisällöllinen asiakas- ja 

potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan monialaisten asiantuntija- ja erikoispalveluiden raja-

http://alueuudistus.fi/tiekartta
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aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien 

palveluketjujen muodossa. Tulevan maakunnan palveluissa yhdistellään joustavasti monialainen 

asiantuntijuus yritysten ja ihmisten hyödyksi. Palveluissa korostuu asiakkaan tarpeet ja lähtökohdat. 

Monipuolisuus ja kokonaisvaltaisuus näkyvät uudella tavalla yrityksille tarjottavissa palveluissa. 

Maakuntavisio täydentyy maakuntastrategiassa, palveluketjuesimerkeillä, jne. 

 

Maakuntauudistuksen valmistelun perus- ja tukiviestit 
Sote- ja maakuntauudistuksella on yhteisiä perusviestejä sekä pelkästään sote-uudistusta ja 

maakuntauudistusta koskevia perusviestejä. Yhteistä perusviestiä ei voi muuttaa. Koko valtakunnan 

tasoiset sote- ja maakuntauudistuksen perusviestit löytyvät Liitteestä 1. 

Keski-Pohjanmaan perusviestit 

Muutosvisiosta johdettuja perusviestit (suositus 3-6 kappaletta) on listattu alla. Keski-Pohjanmaan 

maakunnan perusviestit noudattavat valtakunnallisia sote- ja maakuntauudistuksen perusviestejä 

alueelliset painotuksen huomioon ottaen.  (suluissa viestin luonne tai ensisijainen kohderyhmä) 

 Keski-Pohjanmaan asukkaille tuotetaan maakuntalainsäädännön mukaiset, yhdenvertaiset ja 
nykyaikaiset palvelut valtion antaman rahoituksen puitteissa (ydinviesti) 

 Keski-Pohjanmaalle rakentuu moderni, kustannustehokas hallinto, joka tarjoaa mahdollisuuksia 
osallistumiseen ja vaikuttamiseen (ydinviesti) 

 Maakunnan palvelujen toimivuus on oltava selkeää, asiakaslähtöisyys ja toimivat palveluprosessit 
ovat keskiössä ja maakunnan palvelut täytyy turvata koko maakunnan alueella 

 Poliittinen ja demokraattinen osallistuvuus on tärkeää, maakuntauudistusta tehdään yhteisin 
voimin ja laajassa yhteistyössä avoimen kuulemisen ja osallistamisen periaatteella, järjestöt laajasti 
mukana 

 Vastuu Keski-Pohjanmaan tulevaisuudesta on omissa käsissä (päättäjät) 

 Kunnat ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita (päättäjät) 

 Henkilöstö on uudistuksen tärkein voimavara (henkilöstö) 

 

Tukiviestit 

Ytimekkäästi kiteytettyjen ja konkreettisten perusviestien lisäksi voidaan laatia sidosryhmäkohtaisia 

tukiviestejä. Maakunnille on annettu tehtäväksi muokata perusviesteille omat tukiviestit. Tukiviesteillä 

kerrotaan siitä, mitä muutos tarkoittaa meillä, miten se vaikuttaa asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä mitä se 

tarkoittaa eri toiminnoissa ja jokaisen työntekijän työssä. Viestejä avataan konkreettisilla esimerkeillä ja 

kuvilla. 

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen tukiviestit nojautuvat valtakunnalliseen suositukseen ja ovat 

seuraavat. 
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Alueen asukkaat ja yritykset: 

 Siirryt palvelusta toiseen aiempaa sujuvammin, esim. <työllisyyden hoidon ja soten välinen yhteys, 

yritystoiminnan luvat (lupahakemus)> 

 Valinnanvapaus lisääntyy: voit valita maakunnan yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön palvelun – 

asiakasmaksu on kaikissa sama, esim. suora valinta tulee koskemaan suun terveyden huollon 

palveluita ja perustason vastaanottopalveluita <suun th yksikkö voi olla eri kuin pth yksikkö> 

 Palveluja uudistetaan digitaalisiksi, asiakaslähtöisiksi ja kustannustehokkaiksi, eli sähköiset palvelut 

lisääntyvät, sote-palveluja verkossa ympärivuorokauden (ajanvaraus), esim. chat-palvelun 

käyttöönotto, laboratorion näytteenottopalveluiden sähköinen ajanvaraus 

 Saat palvelua joustavammin ja yksilöllisemmin, esim. <TE-toimisto?> 

 Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset työskentelevät yhdessä moniammatillisesti 

asiakkaiden hyväksi valmentavalla ja ennaltaehkäisevällä työotteella 

 Palveluohjauskeskus ohjaa oikeiden palveluiden piiriin 

 Maakunnan asukkailla on monipuoliset vaikutusmahdollisuudet 

 Alueen yrityksille on tarjota entistä laajemmat ja kokonaisvaltaisemmat kasvupalvelut ja yritysten 

kehittämispalvelut omasta maakunnasta 

 Asiakaslähtöiset ja digitaaliset palvelut helpottavat asioimista ja yksinkertaistavat palveluntarjontaa 

(netistä saatavilla kattava palveluvalikoima ”yhden luukun periaatteella” – esim. kasvupalvelut ja 

työllisyyspalvelut) 

Henkilöstö: 

 Olet meille tärkeä  

 Työ on entistä mielekkäämpää, kun työskennellään yhdessä asiakkaan hyväksi 

 Saat tukea omaan työhösi myös toisen alan ammattilaisilta 

 Kun asiakkaan valinnanvapaus toteutuu, hyvä asiakaspalvelu on entistä tärkeämpää 

 Kerro asiakkaalle uudistuksen tuomista mahdollisuuksista 

 ELY-keskukset, TE-toimistot, aluehallintovirastot sekä maakuntien liitot, sairaanhoito- ja 

erityishuoltopiirit ja kuntayhtymät siirtyvät uuteen maakunnalliseen organisaatioon ja lakkaavat 

olemasta entisessä muodossaan 

 Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä kootaan yhteen. Kuusi aluehallintovirastoa yhdistyy 

yhdeksi valvonta- ja lupavirastoksi, ja osa tehtävistä kohdennetaan uudelleen valtion viranomaisille. 

 Uudistuksen kautta on mahdollista tarjota entistä laajemmin palveluja asiakkaille, moniosaajien ja 

ammattilaisten joukko kasvaa ja tekee yhdessä töitä, asiakkaan hyväksi 

 Omaan työhön tulee lisää motivaatiota, kun on uusia asiantuntijoita ja uutta osaamista ympärillä 

 Uudistuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa, esim. liittyvät organisaatiot huolehtivat 

henkilöstön tiedottamisesta ja yhteistoimintalain mukaisesta neuvottelumenettelystä 

 Henkilöstö siirtyy maakuntaan ns. vanhoina työntekijöinä 

Päättäjät: 

 Maakunta hoitaa merkittäviä tehtäviä 

 Kuntien mahdollisuudet vastata tehtävistään turvataan uudistukseen liittyvissä rahoitus-, 

omaisuus- ja muissa siirtymäajan järjestelyissä 
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 Maakuntien toiminnasta ja taloudesta päättävät ja ovat vastuussa vaaleilla valitut päättäjät 

Kuka vastaa? Viestinnän vastuut 
Kaikki uudistuksen toimeenpanoon osallistuvat ovat vastuussa viestinnästä. Sitä varten heillä pitää olla 

riittävä tieto uudistuksen tavoitteista, keinoista, tiekartasta ja uusista toimintamalleista. Erityinen 

viestintävastuu on hankkeen johdolla ja esimiehillä. 

Viestinnän päävastuu on maakuntauudistuksen johdolla, eli muutosjohtajalla sekä maakuntajohtajalla. 

Johto näyttää muille esimerkkiä onnistuneesta viestinnästä. Onnistunut viestintä tarvitsee toimivat ja 

selkeät prosessit. 

Muutosjohtaja Ilkka Luoma, ilkka.luoma@soite.fi, puh. 044 730 7628 

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi , puh. 044 725 0002 

Viestinnän tukena toimivat viestintävastaavat maakuntauudistuksen sekä sote-uudistuksen osalta. 

Viestintävastaavat: 

 Keski-Pohjanmaan liiton suunnittelija Tiina Harjunpää (maakunta näkökulma) 

tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi, puh.  040 547 9561 

 Soiten viestintäpäällikkö Suvi Melender-Lågland (sote:n näkökulma) suvi.melender-

lagland@soite.fi, puh. 0400 145 536 

 Viestintätyöryhmä 

 

Tärkeitä henkilöitä viestinnän onnistumisen kannalta: 

 muutosjohtaja 

 viestintävastaavat 

 projektikoordinaattorit 

 päätöksentekoelinten puheenjohtajat 

 työryhmien vetäjät 

 henkilöstö (viestii asiakkaille) 

 sidosryhmät (elinkeinojärjestöt, yhdistykset jne.) 

Lisäksi järjestetään muutosviestinnän koulutusta avainhenkilöille. 

 
 

 

mailto:ilkka.luoma@soite.fi
mailto:jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi
mailto:tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi
mailto:suvi.melender-lagland@soite.fi
mailto:suvi.melender-lagland@soite.fi
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Viestintäryhmän tehtävät 
Maakuntauudistustyön tukena toimii viestintäryhmä, jossa on laajasti edustettuna kaikki uudistukseen 

osallistuvat organisaatiot. Viestintätyöryhmän jäsenillä on tärkeä rooli jakaa viestiä omissa 

organisaatioissaan henkilöstölle. Viestintätyöryhmä määrittelee tarkemmin roolit ja vastuut kokouksessaan 

1.12.2016. 

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen viestintäryhmän tehtävät: 

- osallistuu viestintätyöryhmän kokouksiin 

- informoi omaa henkilöstöä ja hoitaa viestintää oman johdon ja organisaation tukena 

- suunnittelee sekä toteuttaa viestintäsuunnitelmaa, sekä tekee ehdotuksia viestinnän keinoista ja 

kehittämisestä ja tarkentaa viestintäsuunnitelmaa sekä käytäntöjä matkan varrella 

- vastaa muutosviestinnän koulutuksen tarpeesta työryhmän osalta, kohderyhmänä viestintäryhmä, 

sekä organisaatioiden johto 

 

Esivalmistelun viestintä työryhmissä  
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Työryhmät sote ja turvallisuus, hallinto sekä maakuntapalvelut -osioissa 

Työryhmät vastaavat maakuntauudistuksen käytännön valmistelusta. Työryhmät konkretisoivat 

maakuntauudistuksen tavoitteet sekä purkavat tehtäväkokonaisuudet uuden maakunnan toimintamalliksi.  

Työryhmätyöskentelyn edistymisestä valmistellaan materiaalia muutosviestintään. 

Työryhmien viestinnällisenä tavoitteena on pitää toisensa sekä muut uudistuksessa olevat tahot tietoisena 

valmistelun etenemisestä.  

Valmistelumateriaali (muistiot) kootaan yhteen työryhmien osalta ja lähetetään: 

- Maakuntauudistuksen osalta: tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi  

- sote-uudistuksen osalta: suvi.melender-lagland@soite.fi 

- materiaali tallennetaan nettisivulle kp2019.fi 

Projektiryhmä 

Valmistelumateriaali käsitellään projektiryhmässä. Projektiryhmä koostaa materiaalista yhteistä 

kokonaisuutta ja valmistelee muutossuunnitelman sekä hahmottaa tulevaa organisaatiomallia. 

Projektiryhmä vetää yhteen maakuntauudistuksen tilannekatsausta työryhmäkokousten ja -materiaalien 

pohjalta. Projektiryhmän kokousten asioista tiedotetaan aktiivisesti. 

Projektitoimisto 

Projektitoimistossa työskentelevät sote- ja maakuntauudistukseen nimetyt henkilöt. Viestintävastaavat 

kuuluvat projektitoimiston henkilökuntaan. Projektitoimistossa valmistellaan viestintään liittyviä 

toimenpiteitä. Toimisto tekee tiivistä yhteistyötä Soiten kehittämisyksikön, maakuntaliiton sekä ELY/TE-

toimistojen kanssa.   

Työvaliokunta 

Työvaliokunta saa koosteen työryhmien työskentelystä projektiryhmän kokouksen valmistelun perusteella. 

Kooste käydään läpi ja hyväksytään työvaliokunnassa.  

Ohjausryhmä 

Ohjausryhmän puheenjohtajisto, muutosjohtajat sekä viestintävastaavat ovat vastuussa median 

tiedotustilaisuuden järjestämisestä tarpeen mukaan. 

Ohjausryhmän kokouksen jälkeen julkaistaan henkilöstötiedote. Mediatiedote lähetetään tarpeen mukaan. 

Tiedote välitetään myös muille ulkoisille kohderyhmille ohjausryhmän kokouksen sekä lehdistötilaisuuden 

jälkeen. 

mailto:tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi
mailto:suvi.melender-lagland@soite.fi
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Viestinnän kohderyhmät 

Pääkohderyhmät 
Kohderyhmän kuvaus / erityistä 

huomioitavaa 

Viestinnän  

päävastuutaho 

Sisäiset kohderyhmät 

Sote- ja maakuntauudistuksen 

työryhmät 

Sote ja turvallisuus, hallinto sekä 

maakuntapalvelut –osioiden työryhmät. 

Työryhmien puheenjohtajat 

Alueelliset päättäjät (valtuustot, 

hallitukset) 

Maakuntavaltuusto ja –hallitus, Soiten hallitus 

ja valtuusto, alueen kuntien hallitukset ja 

valtuustot 

Muutosjohtaja 

Soiten henkilöstö Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon ammattilaiset ympäri 

maakuntaa. Henkilöstömäärä 3600.  

Muutosjohtaja, Soiten 

viestintäpäällikkö 

ELY-keskusten henkilöstö  ELY-keskusten henkilöstö Pohjanmaalla 

(Vaasa & Kokkola: 68 hlöä), Etelä-

Pohjanmaalla (n. 300 hlöä) sekä Keski-

Pohjanmaalla. Monipaikkaisuus huomioiden 

(intranet, infot kerran kk videoituna). 

Henkilöstömäärä: 368 hlöä 

Muutosjohtaja, 

sekä kunkin viraston johto 

TE-toimistojen henkilöstö TE-toimistojen henkilöstö Keski-Pohjanmaan 

ja Pohjanmaan alueella. Henkilöstömäärä: 

120 hlöä 

Muutosjohtaja 

Maakunnan liiton henkilöstö Maakunnan liiton henkilöstö Kokkolassa. 

Henkilöstömäärä: 16 hlöä 

Muutosjohtaja, 

Maakuntajohtaja 

Pelastuslaitosten henkilöstö Pelastustoimen henkilöstö Keski-

Pohjanmaalla ja Pietarsaaren alueella. 

Henkilöstömäärä: 104+453 (vakituinen + 

sopimus)  

Muutosjohtaja, työryhmän pj 

Ympäristöterveydenhuollon 

henkilöstö 

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö Keski-

Pohjanmaalla ja Kruunupyyssä. 

Henkilöstömäärä: 28 hlöä 

Muutosjohtaja, työryhmän pj 

Maaseutuhallinnon henkilöstö Maaseutuhallinnon henkilöstö Keski-

Pohjanmaalla. Henkilöstömäärä: 10 hlöä 

Muutosjohtaja, työryhmän pj 

Lomitus henkilöstö Lomituksen henkilöstö koko maakunnan 

alueella. Haasteena lomittajien sijainti 

Muutosjohtaja, työryhmän pj 



 

Viestintäsuunnitelma 

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 12 / 22 

 

Pääkohderyhmät 
Kohderyhmän kuvaus / erityistä 

huomioitavaa 

Viestinnän  

päävastuutaho 

”kentällä”. Henkilöstömäärä: n. 188 hlöä 

AVI:n henkilöstö AVI:n henkilöstö Pohjalaismaakunnissa. 

Henkilöstömäärä: <tarkistetaan> 

Muutosjohtaja, työryhmän pj 

Kuntaorganisaatiot Keski-Pohjanmaan kuntien tukipalveluita 

maakuntatoiminnoille hoitava henkilöstö. 

Henkilöstömäärä: <tarkistetaan> 

Muutosjohtaja 

Ulkoiset kohderyhmät 

Kuntaorganisaatiot Keski-Pohjanmaan kuntien henkilöstö. 

Henkilöstömäärä: 3 493 hlöä: Kokkola 2 350, 

Kannus 256 ja Kaustisen sk 887 

Muutosjohtaja 

Asukkaat ja asiakkaat Keski-Pohjanmaalla asuva väestö ja asiakkaat, 

jotka käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja maakunnan 

palveluita. 

Muutosjohtaja, 

viestintävastaavat 

Järjestöt Alueen potilasjärjestöt, yrittäjäjärjestöt, 

kansalaisjärjestöt jne. ns. kolmas sektori 

Muutosjohtaja, Soiten 

kehittämisyksikkö 

Yritykset, yhteisöt, kehitysyhtiöt Alueen yritykset ja yhteisöt sekä 

maatalousyrittäjät 

Muutosjohtaja 

Muut maakuntien liitot ja sote-

organisaatiot 

Etenkin naapurimaakuntien liitot ja sote-

organisaatiot. 

Muutosjohtaja 

Valtion hallinto ja muut 

viranomaiset 

Poliisi, verottaja, maistraatti jne.  Muutosjohtaja 

Koulutusorganisaatiot Maakunnan koulutusorganisaatiot ja 

tutkimuslaitokset 

Muutosjohtaja 

Välilliset kohderyhmät 

Paikallinen media + Keski-Pohjanmaalla toimivat tiedotusvälineiden 

edustajat: Keski-pohjanmaa, ÖT, Kokkola-lehti, YLE 

Keski-Pohjanmaa, Perhonjokilaakso, Kälviän 

seudun sanomat, Lestijoki-lehti, Radio Pooki, Radio 

Vega, Nya ÖB 

Muutosjohtaja, 

Viestintävastaavat 

Valtakunnallinen media Valtakunnalliset tiedotusvälineet (tv, radio, lehdet). Muutosjohtaja, 
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Pääkohderyhmät 
Kohderyhmän kuvaus / erityistä 

huomioitavaa 

Viestinnän  

päävastuutaho 

Sote-toimialan mediat (Mediuutiset, Lääkäri-lehti, 

Sairaanhoitaja, Kuntalehti jne.) 
Viestintävastaavat 

Valtakunnalliset toimijat Ministeriöt, Kuntaliitto, THL, AVI, Valvira, KT, MAVI, 

Evira, Keva, Kela jne. 
Muutosjohtaja, 

Viestintävastaavat 

Viestinnän keinot ja kanavat 
Viestinnässä hyödynnetään monia eri kanavia kohderyhmän tavoittamiseksi. Näitä ovat: 

Ulkoiset viestintäkanavat: 

 www.kp2019.fi  

 www.soite.fi  

 Keski-Pohjanmaan kuntien verkkosivut 

 muiden uudistuksessa olevien organisaatioiden verkkosivut: <listaus osoitteista> 

 uutiskirje 

 sosiaalisen median kanavat: Facebook, Twitter (muita?) 

 uutismedia (paikallislehdet, radio, tv, netti, alueuutiset) 

 organisaatioiden julkaisut (esim. Soite-lehti, kokkola.fi-lehti) 

 Lehdistötilaisuudet  

 Eri foorumit ja sidosryhmätilaisuudet (esim. kuntafoorumi, järjestöfoorumi, yt-elin, yhteistyöryhmä) 

 kunta/aluetiedotteet 

 muutosjohtajien kirjoitukset (blogit/vlogit?) 

 yleisötilaisuudet? 

 muut sähköiset kanavat kuten otakantaa.fi 

Sisäiset viestintäkanavat: 

 maakuntauudistuksen työtila SharePoint 

 organisaatioiden sisäiset viestintäkanavat (intranet-sivustot, info-tv:t ja muut viestintäkanavat) 

 Infotilaisuudet henkilöstölle (tilaisuuksien stream-lähetys? sekä tallennus) 

 Henkilöstölehti 

 henkilöstötiedotteet 

 kokoukset ja tapaamiset 

 esimies-alainen viestintä 

 koulutustilaisuudet 

 

Lisäksi viestinnän tukena ovat valtakunnalliset verkkosivustot: 

 www.alueuudistus.fi 

 www.stm.fi 

http://www.soite.fi/
http://www.alueuudistus.fi/
http://www.stm.fi/
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 www.vn.fi 

 www.kuntaliitto.fi 

 

Viestin kohdentaminen kohderyhmittäin 
Ihminen, kansalainen 

Selkeää ja ymmärrettävää viestiä, visuaalisuutta korostaen. Kerrotaan asioista ihmisen kielellä. Mietitään 

viestiä yksilön kannalta tärkeimpien kysymyksien kautta: esim. mitä tämä tarkoittaa minun arjessani? mikä 

muuttuu? mihin voin vaikuttaa? jne. 

Maakuntauudistuksen työryhmät 

Ajantasaisuus, tasavertaisuus sekä osallistavuus. Keskiössä valmistelussa, ja sen onnistumisen kannalta. 

Ryhmät sekä tuottavat tietoa viestintään että vastaanottavat sitä. Tiedon sujuva, ajantasainen ja 

tasapuolinen kulku työryhmien välillä sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään on oleellista. Kokonaiskuvan 

hahmottaminen on tärkeää. Mihin olemme menossa? Onnistummeko? Minkälaista organisaatiota 

rakennamme? Ovatko asiat omissa käsissämme? 

Henkilöstö 

Ajantasaisuus ja tasavertaisuus sekä osallistavuus viestinnässä korostuu. Viestin tulee tavoittaa koko 

henkilöstö samalla sisällöllä ennen median tuottamia uutisia. Henkilöstön rooli on tärkeä ja tulee näkyä 

toimenpiteissä. Johto-esimies-rooli on avainasemassa tälle kohderyhmälle viestittäessä. Tärkeitä 

kysymyksiä henkilöstön kannalta: Miten henkilöstö pääsee vaikuttamaan? Miten voi olla mukana? 

Kuunnellaanko minua? Kuka vastaa minulle? Olenko minä oikeasti tärkeä, onko työpanokseni oikeasti 

tärkeä? 

Päätöksentekijä, luottamushenkilö, vaikuttaja 

Ajantasaisuus, kokonaisuus sekä vaikuttavuus. Päätöksentekijät sekä muut luottamushenkilöt ja alueelliset 

sekä kansalliset vaikuttajat ovat tärkeässä asemassa maakuntauudistuksen valmistelun edetessä. Tärkeä on 

viestiä alueellisista vaikutuksista, kokonaiskuvasta sekä valmistelun selkeästä etenemisestä (esim. tiekartta, 

aikataulutus). Tärkeitä kysymyksiä päättäjän kannalta: Mitä tämä muutos vaikuttaa alueellamme? Mitä 

mahdollisuuksia meillä on? Mitä uhkia meillä on? Miten me onnistumme? 

Sidosryhmät, yhteistyökumppanit 

Yhteistyö, me-henki, kokonaisuus, selkeys. Ne ovat avaintekijöitä viestittäessä maakuntauudistuksen 

ulkopuolisille tahoille, jotka tekevät kanssamme yhteistyötä päivittäin. On pystyttävä viestimään 

muutoksesta rakentavassa hengessä, yhteistyökumppaneiden rooli ja merkitys kasvavat tulevaisuudessa ja 

uuden maakuntaorganisaation aloittaessa toimintaa. He ovat keskeinen osa uudistusta. Mitä muutos 

http://www.vn.fi/
http://www.kuntaliitto.fi/


 

Viestintäsuunnitelma 

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 15 / 22 

 

C=46 M=0 Y=75 K=25 
R=138 G=162 B=87 
HEX= #8AA257 

aiheuttaa alueellamme? Teemmekö jatkossakin yhteistyötä? Olemmeko tulevaisuudessa kilpailijoita? Miten 

meidät huomioidaan uudistustyössä? 

Media 

Avoimuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, ihmisen silmin. Mediasuhteet ovat uudistuksen viestinnässä 

tärkeä asia. On oltava luottamukselliset ja avoimet suhteet etenkin paikallisiin päämedioihin. Uutisoidaan 

tärkeistä asioista, kokonaisuudesta. Viestissä korostuu lukija, eli tavallinen kansalainen, ihminen, minä. 

Miten minä haluaisin kuulla uudistuksesta? Miten uutisoidaan mediassa? Mikä on tärkeää? Mihin voimme 

vaikutta 

Visuaalinen ilme 
Sote- ja maakuntauudistukselle on laadittu valtakunnallisesti yhteinen visuaalinen ilme. Sen elementtejä 

hyödynnetään myös Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen viestinnässä. 

Keski-Pohjanmaalle on luotu oma visuaalinen ilme, jossa on otettu huomioon seuraavat seikat: 

 logo(t) 

 värit 

 asiakirjapohjat 
 

Maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa käytössä on oheinen logo: 

Orginal   Grayscale   Nega 
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Viestinnän seuranta 
Viestinnän tavoitteiden toteutumista seurataan verkkoanalytiikan, palautekanavien, mediaseurannan sekä 

some-seurannan avulla.  

 Some-seuranta: #maakuntauudistus, #maakunta2019, #sote #sote2019 #meidänkeskipohjanmaa 

 Henkilöstölle järjestetyt tilaisuudet ja niihin osallistumisen seuranta 

 verkkopalaute eri kanavista 

 otakantaa.fi -palaute 

 mediaseurantatyökalu (ministeriöstä) 

 some-keskusteluiden seuranta 

 

Viestinnän riskit 
 Uudistuksesta ei onnistuta viestimään tarpeeksi ymmärrettäväksi ja yksinkertaisesti  

 Olennaista tietoa ei saada, koska poliittisia päätöksiä ei vielä ole 

 Valmisteluvastaavat eivät pysty jakamaan tietoa 

 Muutosjohdon ja valmisteluvastaavien viestit ovat ristiriitaisia 

 Johdon ja viestinnän välinen tiedonkulku: viestinnän suunnitelmallisuuden puute, asiat 

putkahtelevat ennakoimattomasti. Kommenttikierrosten hitaus väliportaiden ja kiireen takia. 

 Huhujen leviäminen, disinformaatio, trollaus  

 Puutteet valmistelun sisäisessä tiedonkulussa 

 Esimiesviestinnän mahdollinen epäonnistuminen 

 Vaikea terminologia, hallintokeskeisyys 

 Aikataulun viivästyminen, päätökset puuttuvat, priorisointi ontuu 

 Poliittinen keskustelu, monet intressiryhmät ja vastakkaiset viestit, virheelliset tiedot, huhut, 

tahalliset virheet - mikä mielikuva ihmisille tulee tehdyistä ratkaisusta? 

 Rajatut voimavarat osallistua aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, rajallinen kyky reagoida ja oikaista 

vääriä tietoja 

 Viestinnän rajalliset resurssit. Ylimitoitetut tavoitteet ja toiveet viestinnälle resursseihin nähden. 

 Viestinnän vastuuhenkilöiden ylikuormittuminen. Sijaistukset lomien ja muiden poissaolojen 

aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viestintäsuunnitelma 

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 17 / 22 

 

Viestinnän vuosikello/ aikataulutus 
Tehtävä ja sisältö lyhyesti Kohderyhmä Välinen/kanava Toteutus-aikataulu Vastuutaho/henkilö 

Verkkoviestintä 

Ensisijainen ulkoinen 

viestintäkanava:  

Hankkeen nettisivut 

 www.kp2019.fi 

 

Väestö, asiakkaat Linkitys: 

 www.soite.fi 

 www.kokkola.fi 

 kuntien 
verkkosivut 
 

Jatkuva päivitys 

Julki alkaen: 

9.12.2016 

 

Viestintävastaavat 

Ensisijainen sisäinen 

viestintäkanava: 

organisaatioiden omat 

intranet-sivustot 

Henkilöstö intranet seuraavissa 

organisaatioissa: 

 Soite 

 Kokkolan 

kaupunki 

 ELY ja TE-

toimisto: TAIMI 

 AVI 

 

 Maakunnal

le oma 

intranet 

väliaikaisha

llinnossa 

Jatkuva päivitys Soite: Suvi M-L 

viestintätyöryhmän 

jäsenet 

Hankkeen työtila Työryhmien jäsenet SharePoint-sivusto Jatkuva päivitys Viestintävastaavat 

Työryhmien jäsenet 

Some 

 

Väestö, asiakkaat 

(henkilöstö) 

Facebook: Soite, 

Maakunnan liitto, 

Kokkolan kaupunki, 

EPO ELY, 

Twitter: Soite, 

Maakunnan liitto, 

Kokkolan kaupunki, 

EPO ELY, 

YouTube: Soite, 

Maakunnan liitto 

Instagram: 

Jatkuva päivitys 

alkaen  

Viestintävastaavat, 

viestintätyöryhmän 

jäsenet 
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Tehtävä ja sisältö lyhyesti Kohderyhmä Välinen/kanava Toteutus-aikataulu Vastuutaho/henkilö 

Maakunnan liitto 

millä muilla 

organisaatioilla on 

some.-kanavat? 

     

Tiedotteet, kutsut, artikkelit 

Henkilöstötiedote 

 

Henkilöstö jokaisessa 

organisaatiossa 

intranet 

SoiteSanomat- 

sähköposti 

 

HUOM! Aina 

ohjausryhmän 

kokousten jälkeen 

Tarpeen mukaan 

myös  

Viestintävastaavat, 

viestintätyöryhmän 

jäsenet 

Mediakutsu 

- kutsu lehdistötilaisuuteen 

tarvittaessa 

 

 

Median edustajat: 

Keskipohjanmaa 

Kokkola-lehti 

Kälviän seudun 

sanomat 

ÖT 

Perhonjokilaakso 

Lestijokilaakso 

(Kalajokilaakso?) 

YLE Keski-Pohjanmaa 

Radio Vega 

Radio Pooki 

 

sähköposti Viikko ennen 

mahd. 

tiedotustilaisuutta 

Viestintävastaavat 

 

Mediatiedote 

 

 

Median edustajat: 

(samat kuin yllä) 

kunta- ja 

aluetiedotteet 

sähköposti Tarpeen mukaan, 

tiedotustilaisuuden 

yhteydessä/jälkeen 

jos mahdollista 

Periaatteessa 

Ohjausryhmän 

Viestintävastaavat 
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Tehtävä ja sisältö lyhyesti Kohderyhmä Välinen/kanava Toteutus-aikataulu Vastuutaho/henkilö 

Pikkutynnyri kokouksen jälkeen 

(kun tulee 

merkittäviä 

päätöksiä) 

Artikkelit 

 

 

Väestö Soite-lehti  

Kokkola.fi -lehti   

Kunta/aluetiedotte

et  

Pikkutynnyri 

(1krt/kk)  

Pohjalainen 

Tarpeen mukaan Viestintävastaavat 

 

     

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Henkilökunnan infot  

- ajankohtaista tietoa missä 

vaiheessa uudistus on 

- mitä tarkoittaa henkilöstön 

näkökulmasta? 

Henkilöstö 

-soite + 

-maakuntapalvelut 

 

EPO ELY -keskuksessa 

Info-tilaisuudet 

työpaikoilla 

ELY-keskuksilla joka 

kk (31.3. 

muutosjohtajat) 

Tallennettava 

hlöinfo 

2 kertaa keväällä, 2 

kertaa syksyllä 

 

 

Kerran kuussa 

Muutosjohtaja 

Viestintävastaavat 

 

 

Ylijohtaja 

Esimiesinfot 

- esimiesten ”briiffaus” 

- esimiehet saavat evästystä 

infota muutoksesta omille 

alaisilleen 

- tuotetaan slidesetti valmiiksi 

esimiesten käyttöön 

Organisaatioiden 

esimiehet 

Info-tilaisuudet 

työpaikoilla 

Maalis-huhtikuu 

2017? 

Muutosjohtaja 

Viestintävastaavat 

 

Kansalaisinfot 

- ”kahvilatilaisuudet” 

Alueen väestö Infotilaisuudet 

yleisellä paikalla 

Tarpeen mukaan Soiten 

kehittämisyksikkö 

Lehdistötilaisuus 

 

Median edustajat: 

Keskipohjanmaa 

Lehdistötilaisuus Järjestetään 

jokaisen 

ohjausryhmän 

Muutosjohtaja 

Viestintävastaavat 
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Tehtävä ja sisältö lyhyesti Kohderyhmä Välinen/kanava Toteutus-aikataulu Vastuutaho/henkilö 

Kokkola-lehti 

Kälviän seudun 

sanomat 

ÖT 

Perhonjokilaakso 

Lestijokilaakso 

(Kalajokilaakso?) 

YLE Keski-Pohjanmaa 

Radio Vega 

Radio Pooki 

kokouksen jälkeen organisoivat 

 

Järjestöinfo Alueen järjestöjen 

jäsenet 

Infotilaisuus Tarpeen mukaan Soiten 

kehittämisyksikkö 

organisoi 

Videot 

Henkilöstön 

ajankohtaistiedotus 

- videoidaan 
henkilöstöinfot 

Henkilökunta 

(Väestö)  

Intranet Henkilöstötilaisuuk

sien yhteydessä 

 

Viestintävastaavat 

 

Vlogi Väestö YouTube Jatkuva päivitys Riittävätkö 

resurssit/aika? 

     

Esite- ja markkinointimateriaali 

Lehti-ilmoitukset Väestö Keskipohjanmaa 

Kokkola-lehti 
ÖT 
Perhonjokilaakso 
Lestijokilaakso 

Tarpeen mukaan Viestintävastaavat 

 



Viestintäsuunnitelma 

 

Liite 1: Valtakunnalliset perusviestit 

 



 

Viestintäsuunnitelma 

Maakuntauudistus | Keski-Pohjanmaan maakunta  Sivu 22 / 22 

 

 

 

 


