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Miksi 
viestintästrategia?



Viestintä sanoittaa strategian
Terveydenhuoltoala muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Valinnanvapaus, sote-uudistus, 
erikoissairaanhoidon muutokset, ohjaavat valintojamme ja päätöksiämme yksilöinä ja 
sairaanhoitopiirinä.
Meillä on strategia, jolla vastaamme toimintaympäristömme meille asettamiin haasteisiin. 
Olemme rakentamassa laajasti päivystävää huippusairaalaa, jossa on Suomen paras 
asiakaskokemus.
Viestintästrategiamme auttaa meitä kertomaan meistä kaikkein olennaisimman. Sen avulla 
määrittelemme sen, mitä haluamme, että Vaasan keskussairaalasta ajatellaan ja millaisena 
meidät koetaan. Sekä sen, mitä ja miten me viestimme.

Marina Kinnunen
Sairaanhoitopiirin johtaja
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Vaasan keskussairaala
kohti vuotta 2025
Visiossa Vaasan keskussairaala on laajasti päivystävä
huippusairaala. Se tunnetaan korkealaatuisen hoidon ja 
Suomen parhaan asiakaskokemuksen tarjoavana
keskussairaalana.
Kaksikielisyys on meille vetovoimatekijä ja rikkaus. 

Strategian mukaisesti menestystekijöitämme ovat korkea
laatu, potilasturvallisuuden kehittäminen, vauvamyönteinen
sairaala, asiakaslähtöisyys ja henkilöstön hyvinvointi.
Strategia tarvitsee toteutuakseen suunnitelmallista ja 
tavoitteellista viestintää. 



Tavoitteet



Viestintästrategian avulla…
• Rakennamme ammattimaisella ja johdonmukaisella 

viestinnällä myönteistä mielikuvaa Vaasan 
keskussairaalasta. 

• Teemme viestinnästä entistä proaktiivisempaa, 
avoimempaa, rohkeampaa ja yhtenäisempää.

• Vahvistamme myönteistä mielikuvaa Vaasan 
keskussairaalasta ja siitä, että meillä asiakas saa 
terveydenhuollon alan parhaan asiakaskokemuksen. 

• Luomme avoimuutta, luottamusta, vuorovaikutteisuutta 
ja merkitystä toiminnalle. 

• Tämän kaiken teemme yhdessä!



Viestinnän strategiset tavoitteet

Viestintästrategia tukee osaltaan 
toimintatapojen ja 
-kulttuurin muutosta.

• Strategiassa määritellyt tavoitteet ovat lähtökohta kaikelle 
viestinnälle. 

• Rakennamme pitkällä tähtäimellä Vaasan keskussairaalan mainetta 
ammattimaisella, johdonmukaisella ja strategiaan perustuvalla 
viestinnällä.

Viestintä rakentaa Vaasan 
keskussairaalan mainetta – se myös 
tukee strategian toteutumista ja 
toteuttamista.

1

Viestintästrategia sitouttaa 
yhteiseen tekemiseen ja luo raamit 
kaikelle viestinnän tekemiselle.

2

3

• Yhteinen viestintästrategia sitouttaa koko henkilöstön yhteiseen 
viestinnän tekemiseen. Viestintä kuuluu kaikille – jokainen 
työntekijä rakentaa keskussairaalan mainetta. 

• Yhteisten ydinviestien kautta Vaasan keskussairaalan viestintä 
näyttäytyy selkeänä, yhtenäisenä ja tavoitemielikuvan mukaisena.

• Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, myös viestintä. 

• Teemme viestinnästä entistä proaktiivisempaa, avoimempaa, 
rohkeampaa ja yhtenäisempää. 



Viestinnän periaatteet

 Viestimme avoimesti, luotettavasti, proaktiivisesti, tasapuolisesti ja 
asiakaslähtöisesti. 

 Viestintämme on saavutettavaa ja selkeää. 
 Viestintä kuuluu osana kaikkeen toimintaan ja päätöksentekoon, 

myös eri yksiköiden toiminta- ja hankesuunnitelmiin. 
 Viestintä tukee Vaasan keskussairaalan perustoimintoja ja 

strategisia tavoitteita. 
 Viestinnässä on tärkeää, että olemme mahdollisimman inhimillinen 

ja ymmärrettävä. 
 Viestimme aina molemmilla kotimaisilla kielillä, samaan aikaan.



Viestinnän 
strategiset 
elementit



Tavoitemielikuva

Vaasan keskussairaalassa on Suomen paras asiakaskokemus. Me 
olemme inhimillinen ja turvallinen hoito- ja työpaikka. Kohtaamme 
asiakkaan yksilönä, kuuntelemme ja olemme lähellä – aidosti 
kaksikielisellä palvelulla. 

Tavoitemielikuva kertoo siitä, mitä haluamme että Vaasan keskussairaalasta tulevaisuudessa 
ajatellaan. Se kertoo myös siitä, miten erottaudumme muista sairaanhoitopiireistä. Ja on samalla 
kuvaus siitä tahtotilasta, millainen haluamme olla nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, oman 
henkilöstön sekä muiden sidosryhmien keskuudessa. Tavoitemielikuva pohjautuu vahvuuksiimme ja 
valitsemiimme tavoitteisiin. 



Näin erottaudumme

Erottuvuustekijät:
potilasturvallisuus, kaksikielisyys, kansainvälisyys, hoidon 
huippulaatu, inhimillisyys ja empaattisuus, paras 
asiakaskokemus

Mahdollistajat:
korkealaatuinen hoito, tehokas ja sujuva palvelu, 
innovatiivisuus, asiakaskokemuksen kehittäminen yhdessä 
asiakkaiden kanssa

Perusta:
laadukas kliininen hoito, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö pieni 
mutta vakavasti otettava yksikkö, ystävällinen koko perheen 
kohtaaminen, alueen terveyden kivijalka
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TAVOITEMIELIKUVAMME
Meillä on Suomen paras 
asiakaskokemus. Olemme 
inhimillinen ja turvallinen 
hoito- ja työpaikka – aidosti 
kaksikielisesti.

EROTTAUTUMINEN
Potilasturvallisuuden 
edelläkävijä
Kielitaito ja 
kansainvälisyys
Paras asiakaskokemus

ASIAKASNÄKÖKULMA
”Minut kohdataan 
yksilönä”
”Tulen tänne turvallisin 
mielin”

TAPA TOIMIA
Olemme inhimillisiä, 
ystävällisiä ja turvallisia. 
Olemme hyvällä tavalla 
pienen tuntuinen: 
läheinen, tuttu ja ketterä 
osaajien joukko.

VAHVUUDET
Kaksikielisyys
Kansainvälisyys
Potilasturvallisuus
Laatu (SHQS)

ARVOT
Asiakaslähtöisyys
Ihmislähtöisyys
Vastuullisuus
Oikeudenmukaisuus

Viestinnän ydin

I goda händer.
Hyvässä 

hoidossa.



Tapamme viestiä
Miten Vaasan keskussairaalaa viestintä erottuu tyylillisesti muista? Miten 
viestit puetaan niin, että ne ovat Vaasan keskussairaalan oloisia?

Vaasan keskussairaalan viestinnän tyyli on:
– Inhimillinen
– Moderni
– Asiantunteva
– Innostava

Vaasan keskussairaalan viestintä on ihmisen mittaista. Viestimme 
vaikuttavasti, aktiivisesti ja positiivisesti pienemmän sairaalan asioista.



• modernia

• innostavaa

• rentoa

• rohkeaa

• inhimillistä

• kasvollista

• vastuullista

• turvallisuuden 
tunnetta  
herättävää

• monikanavaista

• proaktiivista

• konkreettista

• merkityksellistä

• ymmärrettävää

• laadukasta

• faktoihin 
perustuvaa

• osallistavaa

• visuaalista

• liian asiallista, ilman 
merkitystä

• tekstipainotteista
• ei-systemaattista
• tiedottavaa 
• reaktiivista
• sirpaleista
• kasvotonta
• etäistä
• tasapaksua ja 

harmaata

• jäykkää ja 
organisaatio-
lähtöistä

• varovaista
• virkamiesmäistä
• kapulakielistä
• turhan 

vaatimatonta

Millaista viestintää teemme? Millaista viestintää emme tee?



Asiakaslupaus

Miten Vaasan keskussairaala vastaa asiakkaidensa tarpeeseen? 
Asiakaslupaus kiteyttää Vaasan keskussairaalan toiminnan 
tarkoituksen asiakkaille, sidosryhmille ja organisaatiolle itselleen.

I goda händer.
Hyvässä hoidossa.



Viestinnän 
teemat 
ja ydinviestit



Strategiset tavoitteet määrittelevät viestinnän teemoja
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Laatua 
asiakkaalle

Henkilöstön 
suosittelema

Kestävä ja 
vastuullinen 

toiminta



Viestinnän teemat ja ydinviestit
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LAATUA ASIAKKAALLE HENKILÖSTÖN SUOSITTELEMA KESTÄVÄ JA VASTUULLINEN 
TOIMINTA

Aktiivinen asiakasviestintä

Vaasan keskussairaalassa on Suomen 
paras asiakaskokemus. Takaamme 

inhimillisen, korkealaatuisen ja turvallisen 
hoidon potilaalle. Olemme 

potilasturvallisuuden suunnannäyttäjiä 
Suomessa. Henkilökunnan vankka 

osaaminen turvaa laadun ja osaamisen.

Yhteisöllisyys ja sisäinen 
viestintä, rekryviestintä

Olemme vetovoimainen ja 
yhteisöllinen

terveydenhuollon asiantuntijoiden 
työpaikka. Vaasan keskussairaala on 

paras sekä asiakkaille että 
työntekijöille. Henkilöstön hyvinvointi 

on meille sydämen asia.

Suunnitelmallinen 
strategiaviestintä

Taloudellisesti kestävä toiminta 
tarkoittaa meille kustannustehokasta, 

laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa. 
Toimimme pitkäjänteisesti ja 

suunnitelmallisesti.

Asiakaslupauksemme on:
HYVÄSSÄ HOIDOSSA. I GODA HÄNDER

Vain parasta sinulle
Bara bäst för dig

Meidän suosittelema
Rekommenderas av oss

Kestävästi tulevaisuuteen
Hållbart in i framtiden



Viestimme Suomen parhaasta terveydenhuollon alan asiakaskokemuksesta 
ja siitä, mitä se tarkoittaa.

Vahvistamme rooliamme potilasturvallisuuden suunnannäyttäjänä

Selkeä viestintästrategia
ja moderni ilme

Vahvistamme 
muutos- ja 

päätöksentekoviestintää. 

Asiantuntijaviestinnän ja 
henkilöstön 

viestintävalmiuksien 
kehittäminen ja tukeminen

Yhteisöllisyyden rakentaminen 
viestinnän avulla

Digitaalisuuden 
hyödyntäminen, modernit 

viestintäkanavat 
ja -tavat

Toimenpiteet

Aktiivinen viestintä Potilas- ja 
asiakasturvallisuuden 
kehittämiskeskuksesta

Vaikuttava viestintä

V I S I O
Vaasan keskussairaalassa asiakas saa terveydenhuoltoalan parhaan asiakaskokemuksen.



Kohderyhmät 
ja ydinviestit



Viestinnän rooli ja ydinviesti kohderyhmittäin
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Henkilöstö

Potilaat/asiakkaat

Rakennamme yhteisöllisyyttä viestinnän avulla. Tarjoamme 
henkilöstön tarvitsemat tiedot ja viestinnän työkalut helposti 
saataville. Kannustamme ja tuemme oman asiantuntijuutemme 
viestimisessä. Rakennamme työnantajamielikuvaa antamalla 
ulkopuolelle tietoa meistä ja arvoistamme.

Toimimme tarvittaessa Vaasan keskussairaalan kasvoina ja 
tärkeänä viestin viejänä asiakkaille. Tuotamme tietoa 
turvallisesta ja laadukkaasta hoidosta. Huolehdimme siitä, että 
asiakkaalla on ajantasainen tieto tutkimuksesta ja hoidosta. 
Viestintä on osa palvelupolkua.

”Olemme oikeudenmukainen, luotettava ja 
vastuullinen työnantaja. Vaasan keskussairaala 
tarjoaa hyvät edellytykset työn tekemiselle ja 
ammattitaidon kehittämiselle kansainvälisessä 
ympäristössä. ”

”Meillä on inhimillinen, korkealaatuinen ja 
turvallinen hoito – ja paras mahdollinen 
asiakaskokemus. Asiakkaanamme voit luottaa 
siihen, että henkilöstöllämme on vankka osaaminen, 
joka takaa laadun ja turvallisen hoidon.”

Omistajat, 
luottamushenkilöt

Teemme viestinnän avulla omistajakunnillemme 
mahdollisimman helpoksi tiedon saamisen päätöksenteon 
tueksi. Tuotamme tietoa ja viestimme hoidon 
vaikuttavuudesta ja merkityksestä alueellemme. 

”Olemme kustannustehokas, laadukas ja meiltä saa 
vaikuttavaa hoitoa. Omistajakuntamme voivat 
luottaa siihen, että meiltä saa parasta mahdollista 
vastinetta rahoilleen.”



Viestinnän rooli ja ydinviesti kohderyhmittäin
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Ministeriöt ja 
poliittiset päättäjät

Tutkimusyhteistyö- ja 
muut kumppanit

Tuemme ministeriöiden työtä ja poliittisten päättäjien 
päätöksentekoa ja tiedonsaantia tuottamalla heille raportteja ja 
tietoa toiminnastamme, taloudesta ja suunnitelmista. Teemme 
keskinäistä viestintäyhteistyötä edistääksemme yhteisiä sote-
palveluiden tavoitteitamme. 

”Olemme luotettava terveydenhuollon yksikkö, 
jonka osaamiseen ja palveluun voi turvata 
päätöksenteossa. Tuotamme ajan tasalla 
olevaa tietoa.”

Teemme viestinnän avulla mahdollisimman helpoksi kaikille 
terveydenhuollon osaajille tehdä kanssamme yhteistyötä. 
Toimimme tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä kaikkien 
yhteistyökumppaniemme kanssa, joita ovat mm. potilasjärjestöt, 
oppilaitokset, työnhakijat ja muut kumppanit.

”Olemme luotettava yhteistyökumppani, jonka 
kanssa on sujuvaa edistää yhteistyötä kaikissa 
eri asioissa. ”

Suuri yleisö, media

Palvelemme mediaa olemalla proaktiivinen kaikessa 
viestinnässä. Tarjoamme aktiivisesti uutisaiheita ja 
asiantuntijoitamme median käyttöön, tiedotamme 
säännöllisesti toiminnastamme ja helpotamme median työtä 
ja tiedonsaantia. Media on suuren yleisön tavoittava 
viestintäväylä, joka täydentää omia viestintäkanaviamme. 

”Olemme luotettava terveydenhuollon 
huippuyksikkö. Viestintämme on 
ammattimaista, avointa ja ennakoivaa.” 



Viestinnän 
kanavat ja 
toimenpiteet



• Vaasan keskussairaala viestii korkealaatuisesta hoidosta ja parhaasta 
asiakaskokemuksesta – eri kanavien kautta. Tarina ja viesti kerrotaan kaikissa 
kanavissa yhdellä, tunnistettavalla Vaasan keskussairaalan äänellä. Vahva viesti on 
sama kaikissa kanavissa, niin asiakas- ja mediaviestinnässä, kuten myös sisäisessä 
viestinnässä.

• Modernissa viestinnässä korostuvat digitaaliset kanavat. Niitä kehitämme ja 
hyödynnämme aktiivisesti. Sähköisen viestinnän lisäksi tuotamme asiakkaillemme 
ja eri kohderyhmille painettua kirjallista ja suullista viestintää, mm. Kotikäynti-
lehteä.

• Tarjoamme työtekijöillemme koulutusta eri kanavien hyödyntämiseen sekä 
vuorovaikutteisen ja vaikuttavan asiantuntijaviestinnän edistämiseen eri 
kanavissa. Teemme viestintää yhdessä henkilöstön kanssa.  

• Tarkastelemme ja mittaamme jatkuvasti viestinnän onnistumista eri kanavissa ja 
panostamme vaikuttavuuteen tekemällä kohderyhmiä puhuttelevaa viestintää.

• Visuaalinen ilme ja kuvamaailma tukevat yhtenäistä viestintäämme.

• Viestimme molemmilla kotimaisilla kielillä.
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Viestintäkanavat ja -toimenpiteet

26

Verkkosivut Sisäinen viestintä Sosiaalinen media

Mitä

Kaiken viestinnän kotipesä. 
Ajankohtainen, saavutettava ja 
tasapuolinen tieto ja palvelu 
kaikille sidosryhmille.

Tiedon jakamista sekä yhteisöllistä, 
inspiroivaa keskustelua yhteisestä 
toiminnasta ja kehityksestä

Nopeaa ja kiinnostavaa 
ajankohtaista tietoa, sekä 
keskustelua asiakkaiden kanssa. 
Sisältöjen sävy on rennompi kuin 
muissa kanavissa. Poikkeuksena 
kriisiviestintä.

Missä

• Omat verkkosivut 
vaasankeskussairaala.fi

• Intranet
• Sähköposti
• Teams tai muu sähköinen työtila
• Kokoukset ja keskustelut

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• YouTube
• LinkedIn

Kenelle

• Suuri yleisö
• Asiakkaat, potilaat
• Henkilöstö
• Yhteistyökumppanit
• Omistajakunnat
• Päättäjät
• Media

• Henkilöstö
• Hallitus

• Suuri yleisö
• Asiakkaat, potilaat
• Henkilöstö
• Yhteistyökumppanit
• Omistajat
• Media



Viestintäkanavat ja -toimenpiteet
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Tapahtumat ja tilaisuudet Julkaisut Mediayhteistyö Rekryviestintä

Mitä
Kohtaamisia, joihin kiteytyy 
Vaasan keskussairaalan 
erityisosaaminen

Taustoittavaa 
asiantuntijuutta ja 
innostavia tarinoita

Proaktiivinen 
tiedottaminen 
keskussairaalan asioista

Työnantajamielikuvaa
kohottavaa markkinointia, 
tietoa työpaikoista ja 
uramahdollisuuksista.

Missä

• Asiakastilaisuudet
• Koulutukset
• Tapahtumat, esim. 

avoimien ovien päivät
• Alan konferenssit ja 

seminaarit

• Kotikäynti-lehti
• Potilasturvallisuus-

tiedote

• Mediatiedotteet
• Mediatapaamiset ja 

aiheiden tarjoaminen

• rekry.vaasankeskussairaala.fi
• Rekryviestintä ja 

-markkinointi
• Rekrytilaisuudet, esim. 

lääkäripäivät

Kenelle
• Asiakkaat, potilaat
• Yhteistyökumppanit
• Muut sidosryhmät
• Suuri yleisö

• Asiakkaat, potilaat
• Yhteistyökumppanit, 

muut sidosryhmät

• Media
• Poliittiset päättäjät
• Yhteistyökumppanit

• Opiskelijat
• Ammattilaiset
• Työnhakijat



Viestinnän 
organisointi 
ja vastuut



Viestinnän vastuut
Viestintä on tärkeä osa hoitotyötä ja hyvä asiakaspalvelun perusta. Viestintä on myös osa kaikkea johtamista. Koko 
henkilöstöllä on oma rooli hyvässä viestinnässä.

Kuntayhtymän hallitus päättää sairaanhoitopiirin strategiasta ja taloudesta sekä luo edellytykset viestinnälle. Hallitus myös 
päättää viestinnän ja markkinoinnin strategisista ratkaisuista ja hyväksyy viestinnän kehittämistoimenpiteet sekä päättää 
yleisistä tiedotusperiaatteista. 

Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa sairaanhoitopiirin viestintää.

Hallintojohtajan alaisuudessa työskentelevä kehittämisjohtaja vastaa tutkimus- ja kehittämisyksikön toiminnasta, jonka 
sisälle viestintäyksikkö kuuluu. Käytännössä viestintäyksikön toiminta on mahdollisimman lähellä sairaanhoitopiirin johtajan ja 
kuntayhtymän johtoryhmän työskentelyä.

Viestintäpäällikkö vastaa viestintästrategian toteuttamisesta. Viestintäpäällikkö kuuluu kuntayhtymän johtoryhmään. Hän 
johtaa viestintäyksikköä ja vastaa ulkoisesta tiedottamisesta ja toimii Kotikäynti-lehden päätoimittajana sekä hoitaa viestinnän
koordinoinnin, yhteensovittamisen ja kehittämisen sairaanhoitopiirissä. 

Viestintäyksikkö koordinoi päivittäistä viestintää sekä osaltaan tuottaa niiden sisältöä ja koordinoi viestinnän kanavia. Yksikkö 
myös monitoroi ja huolehtii viestintäkanavien toiminnasta. Yksikkö kehittää sairaanhoitopiirin viestintää, koordinoi ja auttaa 
eri yksiköiden ja hankkeiden viestintää. Viestintäyksikkö vastaa mediayhteistyöstä.

Esimiehet vastaavat omien palvelu- ja vastuualueiden viestinnästä. Kukin esimies vastaa oman alueensa sisäisestä ja 
ulkoisesta viestinnästä yhteistyössä viestintäyksikön kanssa. Yksikössä on nimettyinä vähintään 1-2 verkkotoimittajaa, jotka 
vastaavat verkkopalveluiden tietojen päivittämisestä kyseisen yksikön osalta.



Sairaanhoitopiirin 
johtaja

Viestinnän organisointi

Viestintäyksikkö
- Viestinnän strateginen suunnittelu

- Viestinnän asiantuntijatuki ja viestinnän 
koordinointi

- Viestinnän koulutus 

Esimiehet
- Sisäinen viestintä

Eri yksiköt
- Yksikkökohtainen sisäinen viestintä

- Ulkoinen viestintä yhteistyössä 
viestintäyksikön kanssa

- Sometiimit
- Verkkotoimittajat

Kotikäynti-lehden 
toimitusneuvosto

Hallintojohtaja

Kehittämisjohtaja
(viestintäyksikön 

esimies)



Henkilöstön rooli viestinnässä

Vaasan keskussairaalassa toteutetaan hajautettua viestintää. Viestintäyksikkö 
koordinoi viestintää ja toimii henkilöstön viestinnän tukena. 
Suoraan asiakasviestintään osallistuu koko henkilöstö. Viestintä kuuluu kaikille –
jokainen työntekijä rakentaa Vaasan keskussairaalan mainetta ja mielikuvaa.
Henkilöstö vastaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi 
tarvittavasta asiakasviestinnästä. Henkilöstö voi viestiä omasta työstään, 
kuitenkin tietosuojan ja lojaliteettivelvoitteen sekä muun lainsäädännön 
vaatimukset huomioiden. Jokainen henkilöstössä on velvollinen varmistamaan 
antamiensa tietojen oikeellisuuden. Henkilöstö tukee työnantajan viestintää 
osallistumalla julkiseen keskusteluun rakentavasti ja ammattitaitoa esille tuoden.
Kannustamme henkilöstöä viestimään omasta työstään ja työssä viihtymisestään, 
ammattiylpeydellä.



Viestinnän 
mittaaminen



Viestinnän mittarit

Laadulliset tavoitteet
• Imago ja tunnettuus, 2021 ja sen jälkeen 2-3 vuoden välein
• Media-analyysi, näkyvyys- ja uutisaiheiden analyysi (kerran vuodessa)
• Henkilöstön suosittelumittari, 4 krt vuodessa
• Erikoistuvien koulutuspaikka -tutkimus, kerran kahdessa vuodessa (Nuori lääkäriliitto)
• PR-barometri, kerran kolmessa vuodessa

Määrälliset tavoitteet
• Some-kanavien analyysi, kävijädatan analyysi (puolivuosittain)
• Verkkosivuanalytiikka, kävijädatan analyysi (puolivuosittain)
• Media-analyysi, määrällinen kerran vuodessa

Strategisiin painopisteisiin perustuvat mittarit
• Suunnitelman mukaisten kehitystoimenpiteiden toteutuminen
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Ensimmäiset kehityskohteet vuosille 2020-2022

Viestinnän kehityskohteet on johdettu sairaanhoitopiirin strategiaan ja 
viestintästrategiaan perustuvista valinnoista.
1. Vahvistetaan Vaasan sairaanhoitopiirin korkealaatuisen osaamisen tunnettuutta ja huolehditaan 

sairaanhoitopiirin yksiköiden hyvästä maineesta.

2. Suunnitellaan sairaanhoitopiirin strategian jalkautuksen viestintä koko henkilöstölle ja hyödynnetään siinä 
uudenlaisia viestintätapoja.

3. Laaditaan selkeät prosessit muutos-, strategia- ja päätösviestinnälle. 

4. Kvartaalikohtaisen vastuu- ja palvelualueiden viestinnän suunnittelun kehittäminen (aiheiden listaus).

5. Lisätään henkilöstön viestintävalmiuksia. Lisätään viestinnän ymmärrystä henkilöstön sisäisen 
viestintäkoulutuksen avulla. Tavoitteena viestinnän suunnitelmallisuuden ja laadun lisääminen.

6. Viestitään kansallisen, potilas- ja asiakasturvallisuutta tutkivan ja kehittävän asiantuntijaverkoston 
perustamisesta, tavoitteista ja hyödyistä myös asiakasnäkökulmasta.

17.3.2020 Esittäjän nimi      |      Paikkakunta     |


	Vaasan sairaanhoitopiiri Viestintästrategia
	Sisältö
	Miksi �viestintästrategia?
	Viestintä sanoittaa strategian
	Vaasan keskussairaala kohti vuotta 2025
	Tavoitteet
	Viestintästrategian avulla…
	Viestinnän strategiset tavoitteet�
	Viestinnän periaatteet�
	Viestinnän �strategiset �elementit
	Tavoitemielikuva
	Näin erottaudumme
	Slide Number 13
	Tapamme viestiä
	Slide Number 15
	Asiakaslupaus
	Viestinnän �teemat �ja ydinviestit
	Strategiset tavoitteet määrittelevät viestinnän teemoja
	Viestinnän teemat ja ydinviestit
	Slide Number 20
	Kohderyhmät �ja ydinviestit
	Viestinnän rooli ja ydinviesti kohderyhmittäin
	Viestinnän rooli ja ydinviesti kohderyhmittäin
	Viestinnän �kanavat ja �toimenpiteet
	Slide Number 25
	Viestintäkanavat ja -toimenpiteet
	Viestintäkanavat ja -toimenpiteet
	Viestinnän �organisointi �ja vastuut
	Viestinnän vastuut
	Viestinnän organisointi
	Henkilöstön rooli viestinnässä
	Viestinnän �mittaaminen
	Viestinnän mittarit
	Viestinnän �kehittämis-�kohteet 2020–2022
	Ensimmäiset kehityskohteet vuosille 2020-2022

