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Meidän yhteinen viestintästrategiamme

Tämä strategia linjaa viestintäämme 

tulevina vuosina, erityisesti Päijät-Soten 

nimissä. Päijät-Sote kokoaa Päijät-Hämeen 

julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut saman 

nimen alle ja helpottaa palvelujen 

hahmottamista ja löytämistä.

Viestintästrategiassa kuvataan, 

miten Päijät-Sote lähtee elämään 

yhtymän ja henkilöstön viestinnässä 

ja vuorovaikutuksessa. Tämä strategia 

ohjaa koko henkilöstön toimintaa, ei 

ainoastaan viestintäyksikön.

Päijät-Hämeen sote-palveluja on viime vuosina voimakkaasti 

kehitetty. Organisaatiomuutokset sekä koronakriisi ovat olleet 

isoja haasteita viestinnälle.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta viestintä on 

vahvistanut asiakkaiden ja omistajakuntien luottamusta. 

Henkilöstö näkyy viestinnän kanavissa, ja sävy on positiivinen. 

Parannettavaakin on: verkkopalveluita pitää selkiyttää ja 

erilaisten asiakasryhmien, kuten ikääntyneiden ja 

maahanmuuttajien, viestinnän tarpeet on otettava paremmin 

huomioon. Henkilöstö puolestaan kaipaa koulutusta ja 

rohkaisua viestintään omassa työssään.

Tulevan strategiakauden viestinnän avainsana on 

yhteistyö. Luottamusta Päijät-Soten sidosryhmiin 

rakennetaan aidolla vuoropuhelulla tiedottamisen sijaan. 

Onnistunutta viestintää ei tehdä pelkästään tiedotteilla, vaan 

luottamus rakennetaan kaikissa kohtaamisissa kahvihuoneista 

vastaanotoille. Jokaisella Päijät-Soten työntekijällä on oma 

roolinsa viestinnässä.



Päijät-Sote lyhyesti 

● Päijät-Sote kokoaa kaikki Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut saman 

nimen alle.

● Päijät-Sote on asiakasviestinnässä käytettävä nimi, joka helpottaa sote-palvelujen löytämistä.

● Sote-palvelujen järjestäjänä jatkaa edelleen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

● Asiakkaan tarvitsee tulevaisuudessa muistaa vain Päijät-Sote ja palvelut löytyvät, riippumatta 

siitä, kuka ne tuottaa.

● Verkkosivujen osoite on paijat-sote.fi

● Mobiilisovelluksen nimi on Päijät-Sote.



Päijät-Soten 

viestinnän 

periaatteet 



Noudatamme näitä periaatteita viestinnässä eri arjen tilanteissa:

Avoimuus, asiakaslähtöisyys, 

luottamus ja vastuullisuus, moniäänisyys, 

saavutettavuus ja ymmärrettävyys



Viestinnän periaatteet

Avoimuus

Asiakas- ja 

kohderyhmä-

lähtöisyys

Luottamus ja 

vastuullisuus
Moniäänisyys Saavutettavuus Ymmärrettävyys

● viestimme 

asioista 

ennakoivasti

● kerromme myös 

keskeneräisistä 

asioista

● avaamme 

päätösten 

perustelut

● viestintämme 

lähtee aina 

asiakkaasta

● selvitämme 

kohderyhmien 

tarpeet

● teemme 

puhuttelevaa ja 

vuorovaikutteista 

viestintää kaikille 

ryhmille

● rakennamme 

viestinnällä 

luottamusta

● luotamme 

henkilöstöön 

viestijöinä

● tuemme 

viestinnässä 

vastuullisuuden 

toteutumista

● asiantuntijamme 

viestivät ja 

näkyvät 

kanavissamme

● lisäämme 

kuuntelemista 

viestinnässä ja 

kunnioitamme 

erilaisia 

näkemyksiä

● teemme 

saavutettavaa 

viestintää

● edistämme 

viestinnällä 

palvelujen 

saavutettavuutta 

ja löydettävyyttä

● viestimme ovat 

ymmärrettäviä

● viestintämme 

puhuttelee 

asiakasta

● käytämme 

asiakkaalle tuttua 

kieltä ja avaamme 

hankalat termit



Päijät-Soten 

tärkeimmät 

sidosryhmät 



Näin rakennamme luottamusta sidosryhmien kanssa:

Asiakkaat ja asukkaat tietävät, mistä saavat 

tarvitsemaansa palvelua ja luottavat,

että heidän asiansa tulevat hoidetuiksi.

Henkilöstö ja kumppanit osallistuvat yhteisen 

Päijät-Soten rakentamiseen ja kertovat siitä myös muille.

Alueelliset ja valtakunnalliset päättäjät luottavat Päijät-

Soteen ja saavat siitä ajantasaista tietoa.



Asukkaat ja asiakkaat

Lähtökohdat Tilanne vuonna 2023

ASUKKAAT/

VÄESTÖ

Kaikki Päijät-Hämeen 200 000 asukasta ovat Päijät-

Soten mahdollisia asiakkaita. 

Väestö saa tukea oman terveytensä ja 

hyvinvointinsa edistämiseen ja löytää palvelut 

tarvittaessa. Kriisi- ja poikkeustilanteiden viestinnän 

on tavoitettava asukkaat.

Asukkaat tuntevat Päijät-Soten ja luottavat siihen sekä sen 

tarjoamiin palveluihin. Asukkaat ymmärtävät oman roolinsa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja saavat siihen 

tukea. Päijät-Sote nähdään tärkeänä osana maakuntaa ja 

sen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.

ASIAKKAAT 

JA OMAISET

Sote-palvelujen asiakkaat käyttävät jo Päijät-Soten 

tarjoamia palveluita. Heillä saattaa olla rajoitteita tai 

erityistarpeita, jotka on otettava viestinnässä 

huomioon.

Asiakkaat saavat tukea ja neuvontaa hyvinvointinsa 

tueksi. Heidän pitää tietää, miten palveluihin 

hakeudutaan ja miten ne etenevät.

Jokainen asiakas tai hänen omaisensa löytää tarvitsemansa 

palvelut, osaa hakeutua niihin ja saa hyvää palvelua. 

Asiakkaat ja heidän omaisensa ymmärtävät oman roolinsa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja saavat siihen 

tukea. 

Asioista kerrotaan ymmärrettävästi ja asiakasta 

kuunnellaan. Asiakas voi luottaa siihen, että hänen asiansa 

hoituvat.



Henkilöstö, kumppanit ja ulkoiset palveluntuottajat

Lähtökohdat Tilanne vuonna 2023

HENKILÖSTÖ

Päijät-Sotessa työskentelee tuhansia taitavia sote-

alan ammattilaisia.

Henkilöstö on tärkein linkki asiakkaaseen ja 

väestöön ylipäätänsä. Henkilöstö tarvitsee nykyistä 

enemmän tukea viestintään omassa työssään.

Henkilöstöllä on yhteiset, yhtenäiset viestit ja henkilöstön 

edustajat osallistuvat viestintään omassa roolissaan. 

Henkilöstö saa entistä paremmin tietoa esimiehiltään. 

Työyhteisössä on aiempaa enemmän suunniteltua 

vuorovaikutusta.

KUMPPANIT 

JA ULKOISET 

PALVELUN-

TUOTTAJAT

Päijät-Soten kumppaneita ovat esim. Päijät-Soten 

kokonaisuudessa näkyvät ulkoiset palveluntuottajat. 

Kumppaneita ovat myös esim. muiden alueiden 

sote-organisaatiot, järjestöt, seurakunnat ja 

oppilaitokset.

Lähtötilanteessa ulkoisten palveluntuottajien rooli 

Päijät-Soten viestinnässä on vielä täsmentymätön.

Ulkoiset palveluntuottajat ovat osa Päijät-Sotea. Heidän 

roolinsa viestinnässä on selkeä: viestinnän tavat ja 

pelisäännöt on sovittu ja yhteistyön paikkoja ja alustoja on 

kehitetty yhdessä. 

Yhteydenpito ja kehittämistyö muidenkin kumppaneiden 

kanssa on toimivaa, ja tieto kulkee molemmin puolin.



Alueelliset ja valtakunnalliset päättäjät

Lähtökohdat Tilanne vuonna 2023

ALUEELLISET 

PÄÄTTÄJÄT 

JA 

VIRKAMIEHET

Alueellisia päättäjiä ovat hyvinvointiyhtymän 

omistajakuntien kunnan- ja kaupunginvaltuutetut 

sekä olennaiset kuntien virkamiehet.

Päättäjien luottamus yhtymän kehittämistyöhön ja 

talouteen on parantunut. Säännöllistä vuoropuhelua 

tarvitaan lisää.

Päättäjät luottavat Päijät-Soteen ja yhtymään entistä 

vahvemmin. Viestinnässä ja vuorovaikutuksessa keskitytään 

pelkkien talouden lukujen sijaan palveluihin ja asiakkaisiin. 

Yksisuuntaisesta tiedon välittämisestä on siirrytty 

keskusteluun.

VALTAKUN-

NALLISET 

PÄÄTTÄJÄT 

JA MUUT 

ALUEET

Valtakunnallisia päättäjiä ovat esimerkiksi Päijät-

Soteen vaikuttavat ministeriöt (STM, VM), 

Kuntaliitto, THL, Valvira, AVIt sekä kansanedustajat. 

Yhteistyötä tehdään myös Suomen muiden 

sairaanhoitopiirien, kuntien ja kuntayhtymien 

kanssa. Päättäjät seuraavat yhtymän ratkaisuja 

kiinnostuneina ja toteuttavat sote-järjestelmän 

ohjaus- ja valvontavastuuta.

Päättäjät saavat Päijät-Soten kehittämisestä luotettavaa, 

oikea-aikaista tietoa. Päijät-Sote kutsutaan mukaan sitä 

koskevien teemojen valmisteluun ja valtakunnallisessa 

valmistelussa tunnetaan sen toiveet ja pyrkimykset.

Yhteistyö muiden kuin oman alueen kuntien, 

sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien kanssa on sujuvaa ja 

luottamuksellista.



Viestinnän 

tavoitteet 

ja mittarit  



Tämä on viestintämme iso päämäärä vuodelle 2023:

Teemme yhdessä sote-palveluista saavutettavia 

ja ymmärrettäviä sekä vahvistamme 

edelläkävijyyttä ja luottamusta meihin.



Päijät-Soten viestinnän tavoitteet

VIESTINNÄN PÄÄMÄÄRÄ 

Teemme yhdessä sote-palveluista saavutettavia ja 

ymmärrettäviä sekä vahvistamme edelläkävijyyttä ja 

luottamusta meihin.

TAVOITTEEMME

1. Yhdenmukainen ja asiakaslähtöinen viestintä 

valitsemissamme viestinnän kanavissa

2. Viestintäosaaminen ja työnantajamielikuva on 

vahvistunut ja rohkeutemme viestiä on 

lisääntynyt

3. Yhteistyömme sidosryhmien kanssa on 

parantunut hyvän vuorovaikutuksen avulla ja 

teemme suunnitelmallista vaikuttamistyötä meille 

tärkeistä aiheista



TAVOITE 1: 

1. Brändäämme ja lanseeraamme Päijät-Soten ja teemme sen tunnetuksi 

Mittarit: asiakaskysely, some- ja verkkoanalytiikka

2. Viestintämme tukee sähköisen asioinnin palveluiden ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja saavutettavuutta

Mittarit: positiivisten palautteiden määrä, verkkoanalytiikasta valitut mittarit jatkuvan seurannan välineenä 

3. Teemme ennakoivaa, avointa ja vuorovaikutteista sisäistä viestintää 

Mittarit: teema osaksi työhyvinvointikyselyä, osaamisen kehittämisen määrä, teeman käsittely 

kehityskeskusteluissa, intranetissä kysymyksiin vastaamisen aktiivisuus

4. Ryhdistämme sosiaalisen median kanaviamme pitäen kiinni hyvistä käytännöistä

Mittarit: someanalytiikka, kanavien lukumäärä ja niissä tavoitetut yleisöt

5. Viestimme asiakkaille kaikissa kanavissa puhuttelevalla sävyllä ja vuorovaikutusta vahvistaen 

Mittarit: asiakaskysely, laadullinen arvio asiakaspalautteista ja kanavien sisällöistä

Yhdenmukainen ja asiakaslähtöinen 

viestintä valitsemissamme viestinnän kanavissa



1. Tarjoamme viestintäkoulutusta johdolle ja esimiehille 

Mittarit: teema osaksi työhyvinvointikyselyä, koulutuksiin osallistuneiden määrä ja palaute koulutuksista

2. Koulutamme henkilöstöä asiakasviestinnässä 

Mittari: koulutuksiin osallistuneiden määrä ja koulutuksista saatu palaute

3. Vahvistamme henkilöstön näkyvyyttä kaikissa kanavissa 

Mittari: some- ja verkkoanalytiikka

4. Luomme kumppaneiden kanssa yhteiset ja yhtenäiset viestit Päijät-Sotesta 

Mittarit: yhteisen tekemisen määrä ja laatu

5. Lisäämme vuorovaikutuksen konkreettisia paikkoja ja mahdollisuuksia sisäisessä viestinnässä

Mittarit: yhteisen tekemisen määrä ja laatu

6. Parannamme rekrytointiviestintää 

Mittari: hakijamäärät ja hakijoiden pätevyys 

TAVOITE 2: Viestintäosaaminen ja työnantajamielikuva on vahvistunut

ja rohkeutemme viestiä lisääntynyt



1. Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmät, ja yhteydenpito heidän kanssaan on suunniteltua ja 

säännöllistä 

Mittarit: sidosryhmäyhteistyön suunnitelma, viestinnän ja vaikuttamisen vuosikellon toteutuminen

2. Olemme tunnistaneet tärkeimmät paikallisen ja valtakunnallisen median kontaktit, ja yhteydenpito heihin on 

suunniteltua ja säännöllistä 

Mittarit: yhteydenpidon määrä, mediaosumat, laadullinen arvio uutisoinnin sävystä

3. Parannamme ymmärrystämme erilaisista asiakasryhmistä ja lisäämme heidän osallisuuttaan tekemällä 

yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa

Mittarit: sidosryhmien kanssa käytävän vuorovaikutuksen määrä ja arvio sen laadusta

4. Teemme suunnitelmallista ja tuloksellista vaikuttamistyötä alueen asukkaiden hyvinvoinnille tärkeistä 

yhteiskunnallisista teemoista.

Mittarit: vaikuttamistyön onnistumisen arviointi

TAVOITE 3: Yhteistyömme sidosryhmien kanssa on parantunut hyvän 

vuorovaikutuksen avulla ja teemme suunnitelmallista 

vaikuttamistyötä meille tärkeistä aiheista



Viestinnän ja 

vuorovaikutuksen 

kanavat 



Näin näymme eri kanavissa:

Lisäämme laadukasta keskustelua, 

valitsemme vaikuttavat kanavat 

ja tavoitamme yhä useamman.



Viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavat

KANAVA KANAVAN KEHITTÄMINEN SIDOSRYHMÄT

Verkkopalvelut: paijat-sote.fi, 

phhyky.fi

Päijät-Sote-verkkopalvelu on asiakasviestinnän ja -uutisten 

pääkanava ja asiakkaalle helppokäyttöinen asiointipalvelu. 

Phhyky-sivusto supistuu, mutta säilyy kotipesänä palveluiden 

järjestäjän organisaatiota koskevalle tiedolle.

Kaikki 

Mobiilisovellus Päijät-Sote ja muut 

digitaalisen asioinnin palvelut

Kehitämme digitaalista asiointia voimakkaasti. Teemme 

Digiklinikan ja Päijät-Sote-mobiilisovelluksen tutuksi 

päijäthämäläisille ja tuemme ja seuraamme niiden käyttöä.

Asukkaat,

asiakkaat,

henkilöstö

Sosiaalinen media: 

Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin, YouTube

Muutamme sosiaalisen median pääkanavat Päijät-Soten 

nimiin. Lakkautamme pieniä kanavia. Kanavia on 

vähemmän, niiden yleisömäärä on suurempi ja niiden 

sisällöntuotantoa tekee yhä useampi. Lisäämme henkilöstön 

osallistumista someen kannustamalla ja kokeillen. 

Suunnittelemme some-viestintää ja pyrimme olemaan 

kuulolla meitä koskevissa keskusteluissa.

Kaikki 



Viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavat

KANAVA KANAVAN KEHITTÄMINEN SIDOSRYHMÄT

Sisäinen viestintä: intranet, 

Esimiesviesti, Viikkotiedote, 

esimiesaamu ja muut tilaisuudet

Sisäisessä viestinnässä varmistamme, että tieto saavuttaa 

kaikki. Pääkanava on intranet. Arvioimme sähköpostilla 

lähetettävien koosteiden (Esimiesviesti ja Viikkotiedote) 

tarpeellisuutta. Henkilöstön roolia sisällöntuotannossa 

kasvatetaan.

Henkilöstö

Fyysinen ympäristö, toimipaikat Lisäämme Päijät-Soten brändin näkyvyyttä fyysisissä 

tiloissa. Jatkossa asiakasaineistot ovat pääosin Päijät-Soten 

nimissä. Kokeilemme ja hyödynnämme viestinnässä 

digitaalisuutta, kuten infonäyttöjä.

Asiakkaat

Vuorovaikutuksen ja viestinnän 

kanavat omistajakuntiin ja 

kumppaneille

Jatkamme aktiivista viestintää omistajakuntiin ja kehitämme 

uusia tapoja tiedon jakamiseen. Sovimme ulkoisten 

palveluntuottajien ja kumppanien kanssa vuorovaikutuksen 

toimintatavoista ja kanavista.

Omistajakunnat,

palveluntuottajat,

kumppanit



Viestinnän roolit 

ja vastuut 



Näin teemme viestintästrategiasta totta:

Päijät-Soten viestinnässä jokaisella 

työntekijällä on oma roolinsa.



Viestintästrategia koskee 

eniten Päijät-Sotea. 

Päijät-Sote on 

asiakasviestinnässä 

palveluistamme 

käytettävä nimi, joka 

helpottaa 

sote-palvelujen 

löytämistä.

Päijät-Sote tehdään 

tutuksi meille ja kaikille 

päijäthämäläisille.

Hyvinvointiyhtymä on 

työnantajamme ja Päijät-

Hämeen sote-palvelujen 

järjestäjä, mutta nimi häipyy 

asukas- ja asiakasviestinnässä 

taustalle. 

Virallisissa asioissa kuten 

laskuissa ja sopimuksissa 

käytetään jatkossakin yhtymän 

nimeä.

Yhtymän nimissä tehty 

vaikuttaminen luo edellytyksiä 

Päijät-Sotelle. 

Ulkoiset palveluntuottajat ja 

kumppanit ovat meille 

läheisiä sidosryhmiä, mutta 

niiden viestintää ei linjata 

tässä viestintästrategiassa. 

Otamme kuitenkin askeleita 

kohti yhtenäisempää 

asiakasviestintää ja etsimme 

tapoja tehdä yhdessä 

saavutettavaa ja 

ymmärrettävää viestintää 

kaikille asiakkaillemme.   

Me, yhtymän henkilöstö 

teemme strategiasta totta.

Saatamme olla asiakkaan 

ainoa varsinainen kontakti 

Päijät-Sote -nimiseen 

palveluun. Viestimme koko 

ajan – silloinkin kun emme 

ajattele sitä.

Ketä viestintästrategia koskee?



Päijät-Soten viestinnän vastuut ja roolit

Päijät-Soten viestinnässä jokaisella 

työntekijällä on rooli ja vastuu. 

Tämän strategian yksi pyrkimyksistä on 

vahvistaa esimiesten roolia viestinnässä 

tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on, 

että koko henkilöstö tunnistaa roolinsa 

Päijät-Soten viestijänä.

Viestintä ei ole ainoastaan tiedottamista, 

vaan johtamista, yhdessä tekemistä 

ja kohtaamista sekä Päijät-Soten sisällä 

että sen asiakkaiden ja muiden 

sidosryhmien kanssa.

Ylin johto on viestinnän ensisijainen taho julkisuudessa, 

päätöksenteossa sekä kriiseissä. Ylin johto varmistaa 

osaltaan, että vuorovaikutus organisaation sisällä vahvistuu ja 

henkilöstöllä on edellytykset omissa viestinnän tehtävissään 

onnistumiselle.

Viestintäyksikkö vastaa Päijät-Soten brändistä, viestinnän 

kehityshankkeista, mediaviestinnästä sekä viestinnän 

valmiudesta poikkeustilanteisiin olemassa olevien 

suunnitelmien (esim. valmiussuunnitelma) mukaisesti. 

Viestintäyksikkö on viestinnän sisäisten ja ulkoisten 

pääkanavien käyttäjä sekä tukee työyhteisö- ja 

hankeviestinnässä.

Esimiehet ovat tärkeä sisäisen viestinnän linkki johdon ja 

muun henkilöstön välillä. He edistävät yhteistyötä ja 

luottamusta kohdatessaan eri sidosryhmiä työssään.

Asiakaspalvelussa työskentelevät kohtaavat päivittäin Päijät-

Soten tärkeimmän sidosryhmän eli asiakkaat. He voivat olla 

ainoa kontakti Päijät-Soteen. Kaikki kohtaamiset asiakkaan 

kanssa ovat viestintää.
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Työpajat

Päijät-Soten viestintästrategian 1. työpaja 23.11. / hyvinvointiyhtymän johtoryhmä

- Tiivistelmä taustahaastatteluista ja viestintäympäristön kartoituksesta 

- Johtoryhmän linjaus Päijät-Soten viestinnän tavoitteista ja periaatteista

- Johtoryhmän linjaus Päijät-Soten viestinnän kohderyhmistä ja pääviesteistä heille 

Päijät-Soten viestintästrategian 2. työpaja 26.11. / hyvinvointiyhtymän viestintäyksikkö

- Tiivistelmä avainhenkilöiden ja sidosryhmien haastatteluista sekä johdon linjauksista

- Tavoitekohtaiset toimet ja mittarit

- Viestinnän roolit ja vastuut



Taustahaastattelut

Selvitimme yhteensä 14 avainhenkilön ja sidosryhmän edustajan mielikuvia, kokemuksia ja 

odotuksia alueen sote-viestinnälle.

Yksilöhaastattelut:

• Yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola

• Lahden kaupunginjohtaja, yhtymän työvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Timonen

• Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka

• Yhtymän hallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen

• Yhtymän hallituksen varapuheenjohtaja Sari Niinistö

• Fimlabin aluejohtaja Sari Paukku-Sani

Pienryhmähaastattelut: esimiehet, työntekijät ja asiakkaat.

Haastatteluiden kesto oli 1–2 h ja ne toteutettiin marraskuussa 2020.



Haastattelukysymykset

Keille kaikille Päijät-Sote viestii? 

Mitä haasteita ja tavoitteita viestinnässä on kunkin sidosryhmän kohdalla?

Mitä Päijät-Soten arvot (ihmisestä välittäen, yhdessä tehden, rohkeasti uudistuen) tarkoittavat viestinnässä?

Mitä Päijät-Soten slogan “Hyvä elämä tehdään yhdessä” tarkoittaa viestinnässä?

Millaista Päijät-Soten viestinnän tulisi mielestäsi olla?

Jos Päijät-Sote saisi yhden viestin läpi jokaiselle Päijät-Hämeen asukkaalle, mikä se olisi?

Missä hyvinvointiyhtymän viestinnässä on onnistuttu viimeisen 2 vuoden aikana? Mitä pitäisi parantaa?

Mitä viestinnällistä osaamista organisaatio tarvitsee lisää? Mihin viestinnälliseen kehityskohteeseen olisit 

valmis satsaamaan nykyistä enemmän rahallisesti?

Minkä väärinymmärryksen haluaisit oikaista koskien Päijät-Hämeen sote-palveluita ja yhtymän toimintaa?



Kirjalliset lähdeaineistot

Päijät-Hämeen julkisen sote-tuottajan suunnitelma (2020)

Muutosohjelma ja muutosohjelman viestintäsuunnitelma (2019)

Verkkosivuston käyttäjätutkimus (2018)

Hyvinvointiyhtymän viestintä (2018)

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän strategia 2018–2022 (2018)



Sisältö

Lähtökohdat viestinnälle 2021–2023

Päijät-Soten viestinnän periaatteet

Viestinnän tavoitteet ja mittarit

Päijät-Soten tärkeimmät sidosryhmät 

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavat

Roolit ja vastuut

Liitteet 


