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1 TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA   

1.1 Päijät-Sote 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen viestintä on osa Päijät-Soten viestintää. Päijät-Soten vies-
tinnän strategia linjaa myös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen viestintää tulevina vuosina. Päi-
jät-Sote kokoaa Päijät-Hämeen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaan näkökulmasta saman 
nimen alle. Se helpottaa asiakasta hahmottamaan palvelujen kokonaisuutta ja auttaa löytämään 
tarvittavan tiedon tai palvelun.  

1.2 Hankkeen ja viestinnän tavoitteet 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmalla on viisi kansallista hyötytavoitetta: 
1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paran-
taminen  
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 
5. Kustannusten nousun hillitseminen. 

 
Hankkeen viestinnän päätavoitteet ovat:  

1) Yhteisen ymmärryksen luominen. Viestintä on selkeää, johdonmukaista ja informoivaa. Kehit-
tämistyöstä viestitään avoimesti, säännöllisesti ja konkretian kautta. Viestinnällä tarjotaan tietoa 
strategisista tavoitteista ja hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. 

2) Osallistaminen ja vuorovaikutus. Viestinnässä huomioidaan henkilöstön näkökulma ja mah-
dollistetaan henkilöstön osallistuminen. Kaikessa viestinnässä korostetaan ja edistetään vuorovai-
kutusta. 

3) Muutoksen tukeminen. Viestinnän tehtävä on luoda ja ylläpitää positiivista henkeä sekä turval-
lisuuden tunnetta muutoksessa. Ihmisiä motivoidaan toimimaan muutoksen läpiviejinä viestinnän 
kautta. Viestinnällä vahvistetaan yhtymän työnantajakuvaa ja mainetta. 

1.3 Kehittämiskokonaisuudet  

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa 2.0 on neljä toimenpidekokonaisuutta: 
 

1. Sote-keskuksen johtamisen ja kokonaiskoordinaation kehittäminen Päijät-Hämeen hyvin-
vointialueella  

2. Asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelu- ja hoitopolkujen ratkaisujen kehittäminen  
3. Mielenterveys- ja päihdetyön systeeminen kehittäminen ja alueellinen ehkäisevä työ  
4. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen. 

 
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta viestiessä tavoitteena on pitää esillä kehittämistyön 
ydintä: se tehdään ihminen edellä. Pääperiaatteena viestinnässä on kertoa mahdollisimman arjen- 
ja käytännönläheisesti palveluiden kehittämisestä ja mitä se tarkoittaa henkilöstölle ja alueen asuk-
kaille. Hankekokonaisuudesta mukana kulkevat nämä perusviestit: 
  

• Päijät-Sote kehittää asukkaille tarjottavia palveluita Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kusohjelman tavoitteiden suuntaisesti. 

• Sote-keskusmallin kehittäminen tukee yhtymän muutosohjelmaa ja osaltaan hyvinvointialu-
een valmistelua. 
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• Uudella tuotantotavalla toteutetut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat koko maakunnan väestön 
käytettävissä. 

1.4 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viestintäperiaatteet 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen viestinnän taustalla vaikuttavat hyvinvointiyhtymän uuden 
viestintästrategian pääperiaatteet. Uusi viestintästrategia vuosille 2021–2023 ohjaa koko henkilös-
tön toimintaa viestijöinä, ja myös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen viestintää. 

Uusi yhtenäinen asiakasbrändi Päijät-Sote tukee hanketta, sillä se vahvistaa myös asiakkaalle 
viestiä yhteensovitetuista palveluista. Strategian viestinnälliset periaatteet ovat: 

 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on viestintäpäällikkö, joka tekee päätoimisesti valtionavustus-
hankkeiden viestintää, on mukana valtakunnallisessa viestintäverkostossa ja sovittaa yhteen kan-
sallisen tason Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen viestintäsuunnitelman tavoitteita hyvinvoin-
tiyhtymän muun viestinnän ja hyvinvointialueen valmistelun viestinnän kanssa. Viestintäpäällikkö 
pitää yhteyttä eri sidosryhmiin, tukee hankkeen asiantuntijoita viestinnän sisältöjen tuotannossa ja 
toteuttaa viestintää Päijät-Soten eri kanavissa. 
 

2 KOHDERYHMÄKOHTAINEN VIESTINTÄ 

Viestinnän kohderyhmiä on useita, joten on tärkeää valita keskeiset viestit kohderyhmäkohtaisesti, 
viestiä aktiivisesti ja hyödyntää kaikkia Päijät-Soten olemassa olevia viestintäkanavia, kuten verk-
kosivuja, tiedotteita, blogeja, uutiskirjettä sekä sosiaalisen median kanavia. 

 

2.1 Päijät-Hämeen väestö 

Väestölle on keskeistä viestiä turvallisuutta ja jatkuvuutta, sitä, että palveluita kehitetään ihminen 
edellä ja hyvä hoito ja palvelu ovat saatavilla niin itselle kuin läheisille. 
 
Pääviestit 
 

• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämistyötä tehdään, jotta voidaan parantaa 
asukkaiden hoidon ja palvelujen saatavuutta ja laatua. 

• Muutoksella parannamme asukkaiden mahdollisuutta saada tarvitsemaansa asiaan tukea, 
neuvontaa, ohjausta ja hoitoa tai palvelua oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi. 

AVOIMUUS  

viestimme asioista 
ennakoivasti 

kerromme myös 
keskeneräisistä asi-
oista 

avaamme päätös-
ten perustelut 

 

 

ASIAKAS- JA 
KOHDERYHMÄ-
LÄHTÖISYYS 

viestintämme 
lähtee aina asi-
akkaasta 

selvitämme koh-
deryhmien tar-
peet 

teemme puhutte-
levaa ja vuoro-
vaikutteista vies-
tintää kaikille 
ryhmille 

LUOTTAMUS JA 
VASTUULLISUUS 

rakennamme vies-
tinnällä luotta-
musta 

luotamme henki-
löstöön viestijöinä 

tuemme viestin-
nässä vastuulli-
suuden toteutu-
mista 

 

MONIÄÄNISYYS 

asiantuntijamme 
viestivät ja näky-
vät kanavis-
samme 

lisäämme kuun-
telemista viestin-
nässä ja kunnioi-
tamme erilaisia 
näkemyksiä 

 

SAAVUTETTAVUUS 

teemme saavutetta-
vaa viestintää 

edistämme viestin-
nällä palvelujen saa-
vutettavuutta ja löy-
dettävyyttä 

 

YMMÄRRETTÄVYYS 

viestimme ovat ym-
märrettäviä 

viestintämme puhut-
telee asiakasta 

käytämme asiak-
kaalle tuttua kieltä ja 
avaamme hankalat 
termit 
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Haluamme, että asukas tavoittaa juuri sen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen, joka 
on sopivin vastaamaan asiakkaan asiaan.  

• Kehitämme digipalveluita, jotta muun muassa etäpalvelut ja ajanvaraus ovat joustavammin 
saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. 

• Sote-palveluiden kehittämisen avulla turvataan mahdollisimman hyvä hoito ja palvelut ta-
loudellisesti kestävällä tavalla. 

 
Viestintä on myös osa matalan kynnyksen ehkäiseviä palvelujen sekä asiakkaiden neuvonnan ja 
ohjauksen saatavuutta, sillä kun ymmärrämme asiakkaiden tilanteita ja tarpeita, osaamme luoda 
asiakkaalle mahdollisuuksia hoitaa omaa asiaansa myös itse.  
 
Päijät-Hämeen asukasviestintä - toimenpiteet 

• Kehittämistyötä konkretisoivat blogitekstit ja niistä nostetut somesisällöt 

• Asiakasraadit 

• Mediaviestintä tiedottein: vahvistetaan luottamusta uudistukseen 

• Somekampanjat 

• Sosiaalisen markkinoinnin kampanjat; Saa puhua! (ehkäisevä työ), seksuaaliterveyttä 
(maksuton ehkäisy ja seksitautien ehkäisy), ”terveyttä suuhun” (suun terveys ja voimavara-
lähtöinen valmennus) 

2.2 Henkilöstö 

Henkilöstön kanssa on tärkeää luoda luottamuksen ja osallisuuden ilmapiiriä sekä vahvistaa aitoa 
vuorovaikutusta. Henkilöstön työtä koskeviin huoliin on tärkeä vastata mahdollisimman varhain ja 
mahdollisimman konkreettisella tasolla, ja kertoa myös keskeneräisistä asioista ja niiden etenemi-
sen näkymistä. 
 
Pääviestit 
 

• Henkilöstö on keskeinen osa muutosta: kuuntelemme ja hyödynnämme henkilöstön osaa-
mista, kun kehitämme sote-keskusmallia. 

• Kehitämme palveluja yhdessä.  

• Tavoitteemme on parantaa työviihtyvyyttä ja työn mielekkyyttä. 

• Paremmat digitaaliset työkalut ja palvelut vapauttavat ammattilaisten aikaa siihen työhön, 
johon he ovat saaneet koulutuksen. 

 
Henkilöstö - toimenpiteet 
 

• Henkilöstöinfot  

• Henkilöstölähtöinen kehittäminen 

• Työpaikkakäynnit 

• Perustiedot ja kehittämisen yhteystiedot intrassa 

• Uutiset ja blogit intrassa: mahdollisimman konkreettiset, mahdollisimman paljon eri tekijöitä 
näkyviin 

• Uutiskirje 

• Sote-keskusmallin kehittämisen markkinointimateriaalin hyödyntäminen 

• Mediaviestintä: vahvistetaan luottamusta uudistukseen. 
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2.3 Päättäjät 

Päättäjien kanssa on keskeistä rakentaa yhteistyön ilmapiiriä ja tarjota asia-argumentteja. Hyvin-
vointialueen valmistelun viestinnässä alueen vaikuttajat ovat yksi keskeinen sidosryhmä, ja palve-
luiden kehittämisen viestit ovat mukana sekä valmistelun foorumeilla että hyvinvointiyhtymän ny-
kyisten toimielinten asialistoilla. 
 
Pääviestit 

• Sote-keskusmallin kehittäminen on tarkoituksenmukaista rahojen ja resurssien käyttöä par-
haiden mahdollisten sote-palvelujen turvaamiseksi päijäthämäläisille. 

 

• Päijät-Häme on suunnannäyttäjä siinä, miten asukkaille voidaan järjestää oikea-aikaiset ja 
riittävät sote-palvelut myös tulevaisuudessa. 

 
Päättäjät - toimenpiteet 

• Henkilökohtainen vuorovaikutus päättäjien kanssa 

• Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmän käyttö 

• Sidosryhmätilaisuudet 

• Uutiskirje 

• Mediaviestintä: vahvistetaan luottamusta muutoksiin ja uudistukseen 

2.4 Media 

Jotta tulevaisuuden sote-keskuksen visio näkyisi asukkaita palvelevalla tavalla mediassa, on kes-
keistä ylläpitää aktiivisesti suhteita paikallisiin medioihin sekä oltava ennakoiva suhteessa valta-
kunnallisiin medioihin. Media vaikuttaa vahvasti mielipideilmastoon, joten on keskeistä luoda luotta-
muksen ilmapiiriä ja tarjota tutkittua tietoa, harkittuja asia-argumentteja ja keskeisiä asiantuntijoita 
muutosten perustelujen tueksi. 
 
Mediaviestinnän toimenpiteet: 
 

• Suhteiden luominen ja ylläpito paikallisiin ja valtakunnallisiin medioihin, kuten 
o Etelä-Suomen Sanomat, YLE Lahti 
o Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä, Mediuutiset, Lääkärilehti 

• Aiheesta kirjoittavien toimittajien kartoitus 

• Ennakoiva tiedottaminen kaikista keskeisistä prosessin ja muutosten vaiheista 

• Mediaviestinnän muodot: tiedotteet, mielipidekirjoitukset, juttuvinkit 

• Sosiaalisen median kanavien aktiivinen ylläpito. 
 

 
 

 


