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1. Länsi-Pohjan sote-projekti ja viestintä 
 

Länsi-Pohjan sote-projektin viestintä on tehokasta, avointa, oikea-aikaista, riittävää, ymmärrettävää 

ja aktiivista. 

 

Projektin viestinnästä vastaa projektijohtaja, avustajinaan tiedottaja ja muut hankkeessa 

työskentelevät. 

 

1.1. Länsi-Pohjan sote-projekti lyhyesti 

 

Länsi-Pohjan sote-projektin tarkoituksena on toteuttaa siirtyminen Länsi-Pohjan yhteiseen tuotanto-

organisaatioon. Tehtävänä on valmistella ja mahdollisesti käynnistää Länsi-Pohjan sote-palvelujen 

tuotanto 1.1.2018 mennessä ja varmistaa Länsi-Pohjan sote-palvelukokonaisuuden toimivuus ja 

kilpailukyky sote-asioiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle. Kunnat hyväksyvät 

järjestämissuunnitelman valtuustoissaan keväällä 2017. Sote-palvelut tuotetaan aidosti 

integroiduilla sosiaali- ja terveyspalveluilla, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Länsi-

Pohjan sote-tuotanto-organisaatiota valmistellaan ja se toteutetaan linjassa maakunnallisen sote-

uudistuksen kanssa. Hanke on yksityiskohtaisemmin kuvattu Länsi-Pohjan sote-integraation 

projektisuunnitelmassa ja Länsi-Pohjan sote-järjestämissuunnitelman toimenpideohjelmassa. 

Järjestämissuunnitelmaa valmisteleva työvaliokunta työskentelee 31.3.2017 saakka ja 

projektijohtaja 30.6.2017 saakka. 

 

1.2. Projektin viestinnän tarkoitus ja tavoitteet 

Päättäjät, henkilöstö ja kuntalaiset ovat tietoisia hankkeen kehityksen vaiheista ja tulevista 

palveluista. 

 

Uusi sote-palvelujen tuotanto-organisaatio tehdään tunnetuksi alueen asukkaiden keskuudessa. 

Osana tunnetuksi tekemistä marras–joulukuussa 2016 järjestetään avoin nimikilpailu, josta saatu 

uusi nimi otetaan uuden organisaation ja sitä valmistelevan Länsi-Pohjan sote-projektin uudeksi 

nimeksi.  

 

Länsi-Pohjan sote-projektin sisäisen viestinnän tavoitteena on valmistelutyön kuluessa varmistaa 

kaikkien valmistelutyöhön osallistuvien keskinäinen tiedonkulku. 

 

Kuntien ja kuntayhtymän henkilöstöt ovat koko ajan perillä hankkeen etenemisestä, ja heitä 

kuullaan suunnittelun edetessä. 

 

Projektiin liittyvät sidosryhmät, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja alan yritykset, 

pidetään ajan tasalla projektin etenemisestä. Vastavuoroisesti eri sidosryhmien näkemyksiä ja 

asiantuntemusta käytetään osana järjestämissuunnitelman valmistelua. Myös alueen asukkaita 

osallistetaan valmisteluun. 

 

Uuden tuotantoalueen/organisaation viestinnän suunnittelu 

Projektin aikana luodaan suuntaviivat 1.1.2018 aloittavan sote-tuotanto-organisaation viestinnälle. 

Maaliskuun loppuun mennessä valmistellaan uuden organisaation viestintävastuiden jakaantuminen, 

ulkoasu graafisine ohjeistoineen ja internet-sivuineen, suunnitellaan organisaation some-viestintä 



(Facebook, Twitter, Youtube) ja markkinointiviestintä. Tavoitteena on laatia vähintään em. osien 

toteuttamis- ja kilpailutussuunnitelmat, ja alustavat kustannusarviot henkilöstöresursseineen sekä 

alustava viestintäsuunnitelmaluonnos. Uuden organisaation sisäisen viestinnän, kuten intranetin ja 

henkilöstölehden, suunnittelu etenee muun viestintäsuunnittelun rinnalla. 

 

1.3. Ulkoasu 

Projektille laaditaan yhteiseen käyttöön ulkoasultaan yhteneväiset PowerPoint-diapohjat ja 

dokumentteja varten asiakirjapohja.  

 

2. Viestinnän kohderyhmät ja kanavat 

 
2.1. Kohderyhmät 

Projektin viestinnän kohderyhmiä ovat:  

 Alueen asukkaat 

 Alueen kunnat 

 Alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin päättäjät 

 Työntekijät, työntekijäryhmät 

 Ammattijärjestöt ja -osastot (JHL, Juko/Akava, Jyty, Super, Tehy) 

 Sosiaali- ja terveysalan paikalliset ja alueelliset järjestöt 

 Yritykset 

 Oppilaitokset (Lapin yliopisto, AMK, Lappia)  

 Lapin sote-savotta ja maakuntauudistus 

 Media 

 Hankkeessa työskentelevät 

 

2.2. Kanavat 

2.2.1. Internet 

Pääasiallisin viestintäkanava ulospäin asukkaille ja sidosryhmille on internetsivusto, joka ensi 

vaiheessa perustetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sivuston (www.lpshp.fi) alle. Kunnat 

linkittävät projektin sivut omille sivuilleen. Internetsivujen valmistumisesta tiedotetaan laajasti. 

 

Sivustolla julkaistaan: 

 Poliittisen ohjausryhmän ja johtoryhmän kokousmuistiot sekä muut julkisuuslain mukaiset 

pöytäkirjat ja -muistiot. 

 Alatyöryhmien tehtävät ja jäsenet, tarvittaessa julkaistaan valmistuvia selvityksiä. 

 Media- ja muut tiedotteet, kuten viikoittaiset uutiskirjeet ja tietoa tulevista tilaisuuksista. 

 Jo valmistunutta taustamateriaalia ja projektin kuluessa valmistuvia raportteja 

 Projektihenkilöstön yhteystiedot ja työryhmien jäsenten tiedot. 

 Linkkejä tarpeelliseksi katsottaville sivustoille (esim. Lapin sote-savotta) 

   

Sosiaalisen median kanavista käyttöön otetaan ensi vaiheessa Twitter, jota käytetään omasta 

toiminnasta tiedottamiseen. Käyttäjänimi valitaan nimikilpailun tulosten perusteella. 

Mahdollisuuksien mukaan perustetaan uutta organisaatiota palvelevat Youtube- ja Facebook-tilit. 

 

2.2.2. Intranetit ja työasema 

Henkilöstöä ja hankkeessa työskenteleviä palvelevan sisäisen viestinnän kanavina toimivat kuntien 

ja sairaanhoitopiirin intranetit. Sähköisenä työskentelyasemana toimii sairaanhoitopiirin 

järjestelmissä oleva yhteinen levyasema.  

 



2.2.3. Tilaisuudet 

Tarpeen mukaan järjestetään avoimia seminaareja, työpajoja, infotilaisuuksia tai 

kuulemistilaisuuksia päättäjille, henkilöstölle, eri sidosryhmille ja asukkaille. Tilanteen mukaan 

tilaisuuksien materiaalit, kuten esimerkiksi PowerPoint-esitykset, julkaistaan projektin nettisivuilla. 

Tilaisuuksia markkinoidaan projektin internet-sivulla, tiedottein ja puffein sekä tarpeen mukaan 

maksullisilla ilmoituksilla paikallisissa lehdissä. 

 

2.2.4. Medialle 

Tiedotustilaisuuksia järjestetään tarvittaessa ja vain merkittävästä asiasta, kuten projektin 

käynnistymisestä ja loppuraportin valmistumisesta. Tavallisemmin lähetetään mediatiedote 

sähköpostitse. Medialle lähetettävissä tiedotteissa markkinoidaan etukäteen avoimia ja muita 

keskeisiä tilaisuuksia ja kerrotaan merkittävistä projektin virstanpylväistä, kuten nimikilpailun 

tuloksesta, internetsivujen valmistumisesta, ohjaus- ja johtoryhmien keskeisistä päätöksistä ja kun 

projektin puitteissa tuotettuja selvityksiä, raportteja ja esityksiä valmistuu ja niistä tiedottaminen 

katsotaan tarpeelliseksi.   

 

Media kutsutaan paikalle seuraamaan niitä tilaisuuksia, joihin median osallistumisen katsotaan 

olevan suotavaa.  

 

2.2.5. Muu tiedottaminen 

Projektin internetsivuilla julkaistaan vähintään viikoittain uutiskirje projektin etenemisestä. Ennen 

kuin projektin omat nettisivut ovat käytössä lähetetään tiedote sähköpostitse projektin piiriin 

kuuluviin kuntiin ja kuntien johtaville virkamiehille edelleen viestittäviksi, sekä hyödynnetään 

LPKS:n ja kuntien sisäisiä tiedotteita. 

 

Poliittisen ohjausryhmän ja johtoryhmän kokousten muistot julkaistaan nettisivuilla, lisäksi 

kokouksista julkaistaan internetsivuilla napakka kokoustiedote, jossa kerrotaan keskeisistä 

päätöksistä ja käsitellyistä asioista. Tarvittaessa kokoustiedote lähetetään erikseen medialle 

sähköpostitse. 

 

Työvaliokunnan ja alatyöryhmien kokoukset ovat valmistelevia työkokouksia, ja siksi niiden 

muistioita ei julkisteta.  

 

2.2.6.Muuta 

Projektijohtaja vastaa median haastattelu- ym. pyyntöihin. Pyydettäessä ja muutenkin 

mahdollisuuksien mukaan kirjoitetaan eri medioissa julkaistavia artikkeleita ja kirjoituksia, kuten 

esimerkiksi kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja tiedotelehtiin. 

 

3. Aikataulutus 
 

Viestinnän aikataulutus linkittyy koko projektin aikatauluun ja se tarkentuu projektin edetessä. 

Aina kun on jotakin kerrottavaa, se kerrotaan.  

 

Alustavaa aikataulutusta 

2016: 

Marraskuu: aloitusinfo, viikkotiedotteet, nimikilpailu käyntiin 

 

Joulukuu: uusi nimi, nettisivujen käyttöön ottamisen julkistaminen, uutistiedotteet, artikkelit Länsi-

Puhuriin ja Pohjanpiiriin. 

 



2017: 

Tammikuu: uutis- ja muut tiedotteet omalla sivustolla  

     

Helmikuu: uutis- ja muut tiedotteet omalla sivustolla, kuntakierrokset 

 

Maaliskuuu: uutis- ja muut tiedotteet omalla sivustolla 

 

Huhtikuu: loppuraportin eli Länsi-Pohjan soten järjestämissuunnitelman valmistuminen ja siitä 

tiedottaminen. 

 

Huhti–joulukuu: avoin ja ajantasainen viestintä hankkeen etenemisestä jatkuu!   

 

4. Seuranta ja raportointi 
Projektin aikana viestinnän seurannasta vastaa tiedottaja (31.3.2017 saakka), joka raportoi 

projektijohtajalle, työvaliokunnalle sekä johto- ja ohjausryhmille. Myöhemmin viestintää seuraavat 

ja siitä raportoivat koko projektia koordinoivat LPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön 

työntekijät. 

 

  


