Muistio

Pirkanmaa2021 -viestintäryhmän kokous
Aika

ke 28.11.2018 klo 14-15.30

Paikka

Pirkanmaan liitto, neuvotteluhuone Veturi, Kelloportinkatu 1, 4. krs, Tampere

Osallistujat

Erillisen listan mukaan

1 (3)

Muistio

Asia

2 (3)

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Kirsti Kivilinna avasi kokouksen ja totesi osallistujat (erillinen osallistujalista).

2 Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen (26.10.2018) muistio hyväksyttiin.

3 Pirkanmaan tulevan
maakunnan verkkopalvelun
jatkovalmistelu, työryhmän
linjaus

Jatkovalmistelun etenemisvaihtoehtoina ovat valmistelu
- omana projektina (kumppanina Istekki ja Visma) tai
- yhteistyössä muiden maakuntien kanssa (Vimana).
Linjaus tehtiin tavoitteiden, toiminnallisuuksien, teknisen näkökulman,
yhteistyökumppanin osaamisen, aikataulujen, toimintavarmuuden, riskien ym.
perusteella, koska kustannuksia ei vielä ole tiedossa. Varsinaiset hankinnat
tehdään sitten kun lait ovat voimassa.
Pirkanmaa 2021 -viestintäryhmä suosittaa osaltaan, että verkkopalveluhanke
toteutetaan yhteistyössä muiden maakuntien kanssa, Vimanan tarjoamalla
järjestelmällä ja toimittaja valitaan Vimanan kilpailuttamista toimittajista.
Viestintäryhmä muistuttaa, että jatkovalmistelussa alustaratkaisuun
sitoutumisen tulee mahdollistaa Pirkanmaan maakunnan identiteetin,
erottautumisen ja brändin näkyminen omina ratkaisuinaan verkkosivuilla.

4 Viestintäryhmän jatko ja
työskentelytavat
(keskustelua)

Keskusteltiin kolmesta ryhmävaihtoehdosta:
- Ydinryhmä (strateginen)
- Verkkopalvelun laajennettu ydinryhmä, verkkopalvelun ohjausryhmä
- Verkkoviestinnän projektiryhmä (operatiivinen)
Työskentelytapoihin palataan seuraavassa kokouksessa. Tällöin pohditaan
tarkemmin asukaspaneeleja ja miten ne toteutetaan. Seuraavassa kokouksessa
mietitään myös maakunnan viestintäverkoston roolia ja koordinaatiota.
Materiaali löytyy työryhmän työtilasta.

5 Muita ensi vuoden
suunnitelmia ja yhteistyön
tiivistämistä

Pirkanmaan viestintäryhmän ja kuntien vastuuviestijöiden verkoston
tapaaminen on ti 15.1.2019 klo 12-14 Vapriikissa.
Vuoden suunnitelmat 2019 löytyvät työryhmän työtilasta.
- Kaikki viestintä on ensi vuonna brändityötä.

6 Tiedotettavat asiat

Tiedotettavia asioita ei ollut.

Muistio

7 Muut asiat

3 (3)

Valmius-/kriisiviestinnän osalta Veijo Kajan on asiantuntijana. Ensi keväänä
huhti-toukokuussa kutsutaan viestijöitä koolle asian tiimoilta. Tähän
tilaisuuteen kutsutaan myös AVI:n edustaja.
9 tähden sairaalan osalta kuultiin Elina Kinnusen ajankohtaiskatsaus. Viestintää
tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa.
Intran osalta Pshp:n ja maakunnan ajatusten on oltava samansuuntaisia, jotta
voidaan selvittää, mitä Vimanan ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön.
Rekrytoinnit laitetaan heti käyntiin lakien hyväksymisen jälkeen. Aiheesta
keskustellaan vielä muutostiimissäkin. Palataan asiaan seuraavassa
kokouksessa, jossa laaditaan työryhmän kannanotto asiaan.
Elina Kinnusen väitöstilaisuus on 10.1.2019 klo 12 Paavo Koli salissa Pinni A:ssa.

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ke 19.12.2018 klo 14.00 – 15.30, Pirkanmaan liitto,
neuvotteluhuone Veturi, Kelloportinkatu 1, 4. krs, Tampere.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

