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Hyve
Hyve-johtamisen kartta -hanke

TieTo 
ohjaamaan 
ToiminTaa

asiakkaiden TilanTeiTa 
raTkaisTaan yhTeis- 
Työllä ja innosTuneella 
asenTeella

Päämääränä 
osaava ja hyvinvoiva 
esimies

vanhusPalveluiden 
TiekarTTa ohjaa 
koTiin
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Asiakaslähtöisyys 
on asenne.

Asiakaslähtöisyys 
on ammattitaitoa.

Oulun osahanke
Hyve-johtamisen kartta

esimiesoPas
Tavoite: Esimiestyötä koskevat  
ohjeet sekä sitä helpottavat 
työkalut koostettuna yhteen.
Lähtökohta: Uudet esimiehet ko-
kivat vaikeaksi ja aikaa vieväksi löy-
tää omaa esimiestyötä koskevaa 
tietoa. Oli haastavaa saada selvil-
le, mitä asioita esimiehen tulisi tie-
tää ja ottaa omassa työssään huo-
mioon.
Sisältö: Hankkeessa tuotettiin esi- 
miesopas, josta löytyy mm. kau-
pungin organisaatioon, palvelus-
suhteisiin, työsuojeluun ja työ- 
hyvinvointiin sekä esimiestä koske-
vaan lainsäädäntöön liittyvät kes-
keiset asiat. esimiesopas sisältää 
myös paljon hyvää tietoa, esim. 
kokouskäytänteistä ja muutoksen 
johtamisesta.

Jakelu: esimiesopas on jokaisen 
kaupungin organisaation työnteki-
jän nähtävillä kaupungin sisäises-
sä verkossa, joten se edesauttaa 
myös esimiestyön läpinäkyvyyttä. 
Palaute: esimiehet ovat kokeneet 
esimiesoppaan omaa työtään hel-
pottavaksi välineeksi, ja se onkin 
otettu tyytyväisenä vastaan.

esimiesarvioinTimalli
Tavoite: Esimiestyön tukeminen 
sekä työhyvinvoinnin edistämi-
nen. Samalla esimiestä autetaan 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan 
ja kehittämisalueitaan sekä kehit-
tymään työssään. 
Arvioinnin vaiheet: esimiehen 
alaiset arvioivat esimiestyötä joh-
tamistyön eri osa alueilla. Nämä 
osa-alueet pohjautuvat hyvän 

Moniammatillisuus ratkaisuksi 
ikäihmisten hoito- ja palvelukäytäntöihin

Oulun osahankkeen järjestämä tutkimus Tuiran terveysaseman 
yli 65-vuotiaista, paljon palveluita käyttävistä asiakkaista 
antoi suuntaviivat moniammatilliseen yhteistyöhön.

Moniammatillinen yhteistyö käyn-
nistettiin yhteistyöpalavereissa, 
joissa oli mukana avoterveyden-
huollon, mielenterveyden, päih-
depalveluiden, palveluohjausyksi-
kön ja aikuissosiaalityön esimiehiä 
ja kehittämisasiantuntijoita. Pala-
vereissa sovittiin niistä yhteisis-
tä toimintamalleista ja -tavoista, 
joiden avulla on tarkoitus toteut-
taa paljon terveyskeskuspalveluita 
käyttävien yli 65-vuotiaiden asiak-
kaiden hoidon moniammatillisuus.

moniammaTilliseT 
yhTeisTyöryhmäT
yhteistyöpalavereissa päätettiin 
käynnistää moniammatilliset yh-
teistyöryhmät jokaisella terveys- 
asemalla noin kerran kuukaudes-
sa. Kyse on ammattilaisten keski-
näisestä konsultaatiosta, jossa kä-
sitellään asiakkaan asioita hänen 
luvallaan. Palaverissa mm. täyden-
netään asiakkaan hoitosuunnitel-
maa ja päätetään asiakkaan oma-
hoitajasta, vastuuhenkilöstä.

verkosToPalaveri 
asiakkaan kanssa
yhteistyöpalaverille vaihtoehtoinen 
toimintamuoto on verkostopalave-
ri, johon osallistuu ammattilaisten 
lisäksi myös asiakas. verkostopa-
lavereja on pyritty järjestämään jo 
useamman vuoden ajan, tosin suh-
teellisen harvoin, sillä asiakkaat ei-
vät ole halukkaita osallistumaan 
niihin. Sen vuoksi yhteistyöpalave-

ri on toinen hyvä mahdollisuus mo-
niammatilliseen konsultaatioon.

ikäihmisTen hoiTomalli
Oulun kaupungin hyvinvointipal-
veluissa on laadittu paljon palve- 
lua käyttävien ikäihmisten hoito-
malli, jossa on niin ikään hyödyn-
netty Oulun osahankkeessa teh-
dyn tutkimuksen tuloksia. 

Hoitomallissa korostuvat asia-
kaslähtöinen hoidonohjaus, asiak-
kaan ja omahoitajan säännöllinen 
yhteydenpito, luottamuksellinen 
hoitosuhde, hoito- ja palvelusuun-
nitelma sekä moniammatillinen tu-
kiverkosto. Tavoitteena on, että 
jokainen asiakas saa tarvitseman-
sa palvelun oikea-aikaisesti.

Paljon PalveluiTa 
TarviTsevan asiakkaan 
hoiTo Terveysasemalla
Jokaiselle paljon terveyspalveluita 
tarvitsevalle asiakkaalle nimetään 
omahoitaja. Kun asiakas käy oma-
hoitajan luona, käynnin tavoittee-
na on asiakkaan hoidon tarpeen ja 
voimavarojen tunnistaminen, ter-
veysongelmien taustatekijöiden 
ymmärtäminen, luottamuksellisen 
suhteen rakentaminen, terveel-
listen elintapojen edistäminen ja 
omahoidon tukeminen sekä asi-
akkaan tarpeista lähtevän hoito- 
ja palvelusuunnitelman laatiminen 
yhdessä asiakkaan kanssa ja seu-
rannasta sopiminen. Kirjallinen 

Päämääränä esimiestyön 
monipuolinen tukeminen
Oulussa yksi Hyve-hankkeen tavoitteista oli 
kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen 
toimintatapoja ja työkaluja henkilöstön 
työhyvinvoinnin edistämiseksi. 

johtamisen kriteereihin. esimies-
arvioinnissa ei puututa esimiehen 
persoonallisuuteen. Arvioinnin 
pohjalta työyhteisö nostaa esille 
esimiehen tärkeimmät vahvuudet 
ja kehittämisalueet ratkaisukes-
keisellä tavalla. 
Kokonaishyöty: esimiesarvioin-
nin avulla luodaan turvallinen kes-
kusteluilmapiiri, keskitytään oi-
keisiin asioihin ja mahdollistetaan 
ratkaisukeskeinen keskustelu. Sa-
malla sekä työyhteisö että esimies 
tulevat entistä tietoisemmiksi siitä, 
mitä hyvän johtajuuden toteutu-
minen sekä edellyttää esimieheltä 
että työyhteisöltä.
Palaute: esimiehet kokevat, että 
arviointiprosessin myötä he saavat 
tietoa siitä, mitä työyhteisö heiltä 
työssään odottaa. Lisäksi esimies 

arvioi itse omaa toimintaansa ja 
keskustelee työstään oman esi-
miehensä kanssa.

johToryhmäTyöskenTelyn 
kehiTTämisen TyöskenTelymalli
Tavoite: Hakea ratkaisua johta-
misen tavoitteellisuuden lisää-
miseen. 
Lähtökohta: Oulussa on koettu 
suuria muutoksia kuntien yhdis-
tymisen ja organisaatiomuutos-
ten myötä. Kuntien liittymiseen 
jälkeen Hyve-hankkeessa teh-
tiin henkilöstökysely, jonka yhte-
nä tuloksena toivottiin johtamisen 
olevan enemmän tavoitteellista 
toimintaa eikä vain akuuttien asi-
oiden hoitamista. 
Kehittämistyön vaiheet: Johto-
ryhmän kehittämistyö aloitetaan 

kyselyllä, jossa johtoryhmän jä-
senet arvioivat toimintaa. Tämän 
jälkeen johtoryhmä nostaa esil-
le omia vahvuuksiaan ja kehittä-
miskohteitaan. Johtoryhmä myös 
määrittelee yhteiset tavoitteet ja 
jäsentää, mitä konkreettisia teh-
täviä tavoitteiden aikaansaaminen 
edellyttää. Konkreettiset tehtävät 
vastuutetaan johtoryhmän sisällä, 
jotta asiat eivät jäisi vain puheen 
tasolle. 
Palaute: Työskentelymalli koet-
tiin toimivaksi. Se sai aikaan hyvää 
keskustelua johtoryhmän toimin-
tatavoista ja tavoitteista.

hoito- ja palvelusuunnitelma toi-
mii asiakkaan omahoidon tukena 
kotona.

Omahoitaja hyödyntää työs-
sään terveysvalmennusmenetel-
mää, jossa hoitajan tehtävänä on 
auttaa asiakasta löytämään omat 
keinonsa ja psyykkiset voimava-
ransa niin, että hän voi saavuttaa 
omaan terveyteen liittyviä tavoit-
teita. Keskeisinä työvälineinä täs-
sä ovat kuunteleminen, motivoiva 
haastattelu sekä asiakkaan rohkai-
su ja kannustus.

TuTkimusTiedon valossa
Oulun osahankkeen toteuttama tutkimus koostui kahdes-
ta vaiheesta: tutkimusasiakkaiden potilasasiakirjojen analy-
soimisesta sekä ikäihmisten, omaisten ja henkilökunnan tee-
mahaastatteluista. Tutkimustiedon pohjalta laadittiin erilaisia 
asiakascaseja, joita käytettiin kuvamaan sitä yhteistyötä, jota 
tarvitaan asiakkaiden palvelutarpeiden ratkaisemiseksi.

Palveluiden tarpeen mukainen lajittelu ja laaja tiedonke-
ruu potilasasiakaskirjoista mahdollistavat moniammatillisen 
yhteistyön lisäksi hoidon oikea-aikaisuuden ja asiakaslähtöi-
sen tarkastelun eri palveluiden tuottajien kannalta.

Asiakkaiden tilanteita ratkaistaan 
yhteistyöllä ja innostuneella asenteella

Hyvä yhteistyö edellyttää, että eri toimijat  
tuntevat toistensa toimintatavat ja yhteistyön 
muodoista on sovittu yhdessä. Kun yhteistyö 
sujuu ja asenne on kohdallaan, vältytään 
asiakkaan turhalta pompottelulta.

Lisätietoa työpajoista 
löytyy Innokylästä
www.innokyla.fi/
web/malli997603

Oulussa asiakaslähtöisiä toiminta-
malleja kehitettiin lasten, nuorten, 
perheiden ja aikuisten mielenter-
veyden sekä ikäihmisten palvelu-
alueilla. Työskentelymallina olivat 
työpajat, joihin valittiin käsiteltä-
viksi konkreettisia, tietylle maan-
tieteelliselle alueelle tyypillisiä ja 
yhteistyötä edellyttäviä asiakasta-
pauksia. Työpajoissa koottiin yh-
teen alueen eri organisaatioissa 
toimivat asiantuntijat yhdistämään 
voimavaransa valittujen asiakas-
tapausten hoitamiseksi parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Työpajaan osallistuneet kokivat 
työpajojen työskentelymallin in-
nostavaksi ja asiakkaan voimava-
roja tukevaksi.

TyöPajasarjan 
käynnisTysTilaisuudeT 
Kaikki työpajasarjat käynnistyivät 
päivän kestävällä seminaarilla, jo-
hon kutsuttiin eri alueiden toimi-
joita yhteisen asian ääreen. Näin 
mahdollisimman moni alalla työs-
kentelevä sai viimeistä tietoa alan 
kehityksestä ja haasteista sekä 
mahdollisuuden keskustella yh-
dessä aiheesta.

TyöPajojen kulku
Seminaarin jälkeisissä työpajois-
sa osallistujat jakaantuivat käsit-
telemään konkreettisia, omalle 
maantieteelliselle alueelle tyypil-
lisiä haastavia asiakastapauksia. 
Kunkin asiakastapauksen käsitte-
lyyn kutsuttiin ne tahot, joiden oli-
si tärkeä tehdä tiivistä yhteistyötä 
kyseisen asiakastapauksen hyvän 
elämän turvaamiseksi.

Tavoitteena oli luoda selkeät 
toimintamallit vastuineen, roolei-
neen sekä tiedonkulkuineen eri 
toimijoiden välille niin, että tämä 
näkyisi myös asiakkaille parempi-
na palveluina sekä toiminnan koor-
dinointina. Työpajojen tavoitteena 
oli myös lisätä ennaltaehkäisevää 
työtä niin, että raskaimpiin palve-
luihin siirtymiseltä vältyttäisiin.

lasTen, nuorTen 
ja Perheiden TyöPajasarja
Oulun kaupungissa ollaan kehittä-
mässä hyvinvointikoulumallia, joka 
on monialaisen yhteistyön malli 
kouluilla. Työpajasarjalla haluttiin 
tukea tätä kehittämistyötä. Sen 
vuoksi työpajasarjan alueiksi vali-
koituivat hyvinvointikoulun pilotti-

alueet Kiiminki ja Kaakkuri.
Työpajoissa saatiin luotua yh-

teistyömalleja, jotka poistavat 
raja-aitoja eri toimijoiden välil-
tä erityisesti tiedonsiirron osalta. 
Pajoissa sovittiin, että se henkilö, 
joka huomaa huolen lapsen, nuo-
ren tai perheen tilanteessa, ottaa 
vastuun tilanteen eteenpäin vie-
misestä moniammatilliseen ver-
kostoon.

mielenTerveys-  ja Päihde- 
asiakkaiden TyöPajasarja
Päihde- ja mielenterveysasiakkai-
den työpajasarja toteutettiin Kii-
mingin ja Tuiran terveyspiirien alu-
eilla. Mielenterveys-, päihde- ja 
terveyspalvelut ovat tehneet ai-
kaisemmin paljon työtä asiakkai-
den parhaan mahdollisen hoidon 
turvaamiseksi. Työpajassa pyrittiin 
syventämään käytännön toiminta-
tapoja. Kehittämistyö tulee vielä 
jatkumaan.

ikäihmisTen TyöPajasarja 
Ikäihmisten työpajasarjat toteutet-
tiin Kiimingin ja Tuiran terveyspiiri-
en alueilla. Työpajoissa haastavien 
asiakastapausten käsittelyn ohella 

jaettiin tietoa eri toimijoiden pal-
velumuodoista, toimintaperiaat-
teista sekä yhteyshenkilöistä.

Samalla havaittiin, miten tär-
keää on jatkaa yhteistyötä pie-
nemmissä ryhmissä. Ryhmät ko- 
koontuisivat säännöllisesti käsit-
telemään tietylle asiakasryhmälle 
tarjottavia palveluja. Asiakasryh-
miä olisivat mm. vasta eläkkeelle 
jääneet, muistisairaat, omaisjohta-
jat, mielenterveys- ja päihdeasiak-
kaat sekä väkivallan ja kaltoin koh-
telun alla olevat ikäihmiset.

kokonaisPalauTe TyöPajoisTa
Työpajasarja sai osallistujilta po-
sitiivista palautetta erityisesti sen 
käytäntöön pureutuvan toiminta-
tavan johdosta. Osallistujat olivat 
myös tyytyväisiä siihen, että eri 
toimijat pääsivät konkreettisesti 
miettimään yhteisiä toimintamal-
leja ja luomaan yhteistyötä.
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yhTeisTyöTilaisuudeT
Tavoite: Uusien yhteistyömuo-
tojen etsiminen ikääntyneiden 
arjen turvaamiseksi
Kumppanit: yhteistyössä Ikäihmi-
nen toimijana -hankkeen kanssa 
järjestettiin kaikissa Oulunkaaren 
viidessä kunnassa – Iissä, Pudas-
järvellä, Simossa, Utajärvellä ja 
vaalassa – iltatilaisuudet, joihin 
kutsuttiin järjestöjen ja yhdistysten 
edustajia kuulemaan ja keskustele-
maan yhteistyömahdollisuuksista 
eri toimijoiden kesken. Kunnat oli-
vat tilaisuuksien tärkeät yhteistyö-
kumppanit.
Sisältö: Tilaisuuksissa kuultiin pu-
heenvuoroja jo olemassa olevista 
käytännöistä. Pienryhmissä pyrit-
tiin löytämään erilaisia yhteistyö-
muotoja toimijoiden välille sekä 
ihan uusia mahdollisia toiminta-
käytäntöjä. Monenlaisesta yhteis-
työstä sovittiin jo tilaisuuksien ai-
kana.

Oulunkaaren osahanke
Hyve-johtamisen kartta

Palveluketjujen sujuvuus 
vanhuspalveluissa

Oulunkaarella yksi tavoitteista oli 
moniammatillisten palveluketjujen 
sujuvuuden, asiakaslähtöisyyden ja 
kustannustehokkuuden tarkastelu 
vanhuspalveluissa ja kotiin annettavissa 
palveluissa.

hyvien käyTänTöjen Pankki
Tavoite: Konkreettisia työväli-
neitä vanhuspalveluiden toimin-
nan kehittämiseen
Oulunkaaren intranetiin luotiin  
sähköinen hyvien käytäntöjen pank- 
ki, johon kerättiin vanhuspalvelui-
den hyväksi havaittuja organisaa-
tion sisäisiä, alueellisia ja valtakun-
nallisia toimintatapoja.
Sisältö: Pankki sisältää konkreetti-
sia asioita toimintojen ja palvelu-
jen kehittämiseen yksiköissä sekä 
hyviä käytäntöjä strategisen joh-
don käyttöön. Pankki on myös 
vapaasti koko henkilöstön ja esi-
miesten käytössä toimintojen ke-
hittämiseksi. Osa vanhuspalve-
luiden hyvistä käytännöistä on 
sovellettavissa myös Oulunkaaren 

muille palvelualoille: terveys- ja 
perhepalveluihin.
Oulunkaaren sisäisiä käytäntö-
jä: Hyviä käytäntöjä kerättiin van-
huspalveluiden esimiesten avulla 
yksiköittäin henkilöstöltä. Pankkiin 
valittiin sellaisia käytäntöjä, joita 
voidaan hyödyntää myös muissa 
yksiköissä. Käytännöt on jaoteltu 
kolmeen kategoriaan: Asiakaspro-
sessit ja arjen sujuvuus, Henkilöstö 
työyhteisön hyvinvoinnin kehittä-
jänä sekä Kuntouttavaa asiakas-
työtä.
Valtakunnallisia käytäntöjä: Hy-
viä käytäntöjä kerättiin eri tieto-
lähteistä ja mm. vierailemalla so- 
veltuvissa kohteissa. Toimivien käy- 
täntöjen löytymisen myötä joita-
kin niistä lähdettiin viemään Ou-

lunkaarella eteenpäin jo hankkeen 
aikana. esimerkiksi tehostetun ko- 
tihoidon kokeilu käynnistettiin 
Pudasjärvellä vanhus- ja terveys- 
palvelujen yhteistyönä. Kokeilun 
perusteella Pudasjärvelle luodaan 
toimiva tehostetun kotihoidon 
malli, jota viedään soveltuvin osin 
myös muihin Oulunkaaren kuntiin.

Päämääränä 
yhteistyön lisääminen 
vanhuspalveluissa

Oulunkaarella yksi tavoitteista oli terveys-, perhe- 
ja vanhuspalvelujen, yksityisten palveluntarjoajien 
ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön ja 
kehittämisosaamisen lisääminen. Moniammatillista 
yhteistyötä vahvistamalla ja uusia työmuotoja 
löytämällä halutaan varmistaa sosiaali- 
ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisyys myös 
tulevaisuudessa.

Jatko: Osallistujat kokivat tilaisuu-
det hyödyllisinä ja toivoivat vas-
taavia tilaisuuksia myös jatkossa. 
Kaikkien tilaisuuksien tuotokset 
ja toimintaehdotukset kerätään 
yhteen ja lähetetään kaikille osal-
listujille. Niiden pohjalta osallis-
tujat voivat miettiä mahdollisia 
ja toivottavia konkreettisia jatko-
askeleita ikääntyneiden hyväksi. 
Tuloksista tiedotetaan myös pai-
kallisissa sanomalehdissä. vastaa-
vien tilaisuuksien järjestämisestä 
jatkossa sovitaan esimerkiksi pai-
kallisten vanhusneuvostojen ja 
kuntien kanssa.

haasTajina 
valTakunnalliseT TavoiTTeeT
valtakunnalliset vanhuspolitiikan 
tavoitteet korostavat terveiden 
ja toimintakykyisten elinvuosien 
lisäämistä sekä mahdollisimman 
hyvän elämänlaadun turvaamista 
ikäihmisille. Tämä edellyttää hy-
vinvointinäkökulman laaja-alaista 
huomioimista sekä Oulunkaaren 
että kuntien tuottamissa palve-
luissa.

Uuden vanhuspalvelulain sekä 
STM:n ja Kuntaliiton antaman laa-
tusuosituksen mukaan ikäänty-
neen väestön osalta tulee erityi-
sesti huomioida kotona asumisen 
turvaaminen, kuntoutumista edis-
tävät toimenpiteet sekä ikäänty-
neiden osallistaminen oman hy- 
vinvointinsa ylläpitämiseen ja ke- 
hittämiseen.

vanhuspalveluiden 
tiekartta ohjaa kotiin

Hyve-hankkeen tukemana Oulunkaarelle luotiin 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vanhuspalveluiden 
tiekartta, joka ohjaa toimintaa vuoteen 2020 saakka. 
Tiekartta pitää sisällään mm. kotihoidon palveluiden 
uudelleenmäärittelyn sekä laaja-alaisen 
hyvinvointinäkökulman vahvistamisen.

Näistä lähtökohdista lähdettiin 
myös Oulunkaarella työstämään 
Hyve-hankkeen tukemana van-
huspalveluiden tiekarttaa.

TiekarTTa ToTeuTTaa sTraTegiaa
Myös Oulunkaaren kuntayhtymän 
strategia nostaa esiin palveluiden 
asiakaslähtöisen kehittämisen ja 
siihen liittyvän tasapainoisen ta-
louden lähtökohdan. vanhuspal-
veluiden tiekartan tavoitteena on 
linjata vanhuspalveluiden kehittä-
mistyötä vuoteen 2020 saakka ja 
samalla varmistaa, että jo käynnis-
tetyt kehittämistoimet vastaavat 
Oulunkaaren ja sen omistajakun-
tien strategisiin tavoitteisiin.

Laadittu tiekartta sitoo yhteen 
eri palvelualojen yhteisen pää-
määrän terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisestä. Tiekarttaan on 

kiteytetty kuvaus vanhuspalvelui-
den kehittämisen suuntaviivoista 
ja ns. kärkitoimenpiteistä. Tiekart-
ta työstettiin yhteistyössä laaja-
alaisen työryhmän kanssa ja sii-
nä hyödynnettiin Hyve-hankkeen 
muista kehittämistoimista saatuja 
taustatietoja ja näkökulmia.

TiekarTTa ohjaa koTiin
vanhuspalveluiden tiekartan suun- 
nittelussa ja toteuttamisessa ede-
tään vaiheittain. Toimenpiteiden 
juurruttaminen jatkuu suunnitel-
mallisesti myös Hyve-hankkeen 
päättymisen jälkeen.

Tiekartan ensimmäinen vaihe 

pitää sisällään kotihoidon uudel-
leenmäärittelyn. Prosessin tulok-
sena kotihoidon uudeksi määri-
telmäksi on muodostunut ”Kodin 
hyvinvointipalvelut ikäihmisille”.

Toisessa vaiheessa kehittämi-
nen keskittyy asumis- ja hoivapal-
veluihin.

1. hyvinvointia tukevat  
               ja varhaisen tuen palvelut
Vatupassi-palvelut – varhaisen 
tuen palveluita Sinulle
Kaikille avoimen, laadukkaan 
hyvinvointi-informaation tuot-
taminen ja hyödyntäminen. 
Tavoitteena on saada kaik-
ki Oulunkaaren yli 65-vuotiaat 
vatupassi-palveluiden piiriin ja 
näin kytkeä yhteen eri hyvin-
vointipalveluiden ja tiedon tuot-
tajat.
Esimerkkeinä Omahoito, ohjaus-  
ja neuvontapalvelut, internet- 
sivut, videoyhteydet, esitteet ja 
infopaketit

TiekarTan ensimmäisen vaiheen kärkiToimenPiTeeT

Tiekartan ensimmäisen vaiheen kehittämistoimenpiteet (”kodin 
hyvinvointipalvelut ikäihmisille”) muodostavat kolme kokonaisuutta:

2. asiakastyön uudelleen- 
                määrittely ja organisointi
Asiakkaat ovat oikeiden ja hei-
dän yksilöllistä hyvinvointiaan 
tukevien palveluiden piirissä. 
Asiakkaan palveluntarpeen ar-
vioinnin merkitys korostuu, ja 
samalla voidaan ottaa uusia 
palveluiden tuottamiseen mah-
dollistavia välineitä käyttöön. 
välittömään asiakkaaseen koh-
dentuvaan työhön käytetään 
mahdollisimman suuri osa re-
sursseista.
Esimerkkinä mobiilikotihoito 
työvälineenä

3. arjen turvaa  
                -palvelukokonaisuus
Pudasjärven palkittu Arjen 
turvaa kunnissa -hanke kivi-
jalkana
Ikäihminen haluaa ja voi asua 
kotona mahdollisimman pit-
kään. Tuetaan kotona asu-
mista parantamalla asiakkaan 
psyykkistä, fyysistä ja sosiaa-
lista turvallisuutta. Apuna ovat 
asiakaslähtöiset hyvinvointitek-
nologian ratkaisut.

yhteinen 
kehittäminen  

luo hyvinvointia.
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Oikea tieto. 
Oikea aika. 

Oikea paikka. 
Oikeat henkilöt.

Kainuun osahanke
Hyve-johtamisen kartta

Kainuussa kiitettävästi tavoitteeseen  
strategisen tason johtamisosaamisen vahvistamisessa

Hyve-hankkeen Kainuun osahanketyön ansiosta Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymässä päästiin selkeästi strategisen 
tason johtamisosaamisen vahvistamiselle annettuihin tavoitteisiin. 
Osahankkeen aikana strategiaosaaminen lisääntyi sekä 
strategiaprosessi yhtenäistettiin koko organisaatiossa.

näin sTraTegisen Tason 
johTamisosaamisTa  
vahvisTeTTiin kainuussa

aloitus: 
lähtötilan arviointi
Kainuussa lähdettiin liikkeelle ole-
massa olevan strategiaprosessin 
kuvauksesta.
Työskentelymuodot: työpajatyös-
kentely ja työpöytätutkimukset

kehitystyö: 
olemassa olevan 
strategiaprosessin kuvaus
Kuvauksessa etsittiin luontevas-
ti olemassa olevan prosessin vah-
vuudet sekä kehittämiskohteet. 
Lopullinen olemassa olevan stra-
tegiaprosessin kuvaus toteutettiin 
QPR-työkalun avulla soten laatu-
järjestelmän mukaisesti.

Lopputuloksena: strategiatyön 
vuosikello, strategiakäsikirja

asiantuntijatuki: 
strategiaprosessin käyttöönoton 
sekä tulosalueiden yhdenmukaisten 
toimintatapojen ja strategiaosaamisen 
varmistaminen

•	 sisäisen	suorituskyvyn	ja	toi-
mintaympäristön tukeminen

•	 tavoiteasetannan	ja	tiekart-
tatyön tukeminen

•	 tuki	tuloskortiston	laadin-
taan tulos- ja vastuualueille

Asiantuntijana Kuntien Tiera Oy
Työskentelymuodot: strategia-
työpajat, erilaiset ohjeistukset

Asiantuntijatuki jatkuu kuntayhty-
mässä myös hankkeen loputtua.

Kohti tiedolla johtamisen 
tietojärjestelmää

Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisessa edettiin 
Kainuussa Hyve-hankkeen aikana kaksi olennaista vaihetta: 
Kainuun soten ylimmän johdon eli tulosaluejohtajien 
tietotarpeet kerättiin ja analysoitiin. Näin voitiin tunnistaa 
tietojen saatavuus sekä pystyttiin selvittämään, mistä 
tietotarpeiden mukainen tieto on saatavissa tarvittaessa. 
Hankkeessa tutustuttiin myös erilaisiin vaihtoehtoihin toteuttaa 
johdon työpöytätyyppinen tiedolla johtamisen järjestelmä. 
Seuraavaksi Kainuussa tulisi edetä työkalujen ja menetelmien 
valintaan sekä näiden käyttöönottoon ja käyttöön.

Kainuussa tiedolla johtamisen pe-
rusteiden vahvistamiseen ja joh-
don toiminnanohjausjärjestelmien 
kehittämiseen osallistui asiantunti-
jana Kuntien Tiera Oy.

Trainee-ohjelma 
Toimialan sisäinen kehitysohjelma
Kenelle: Trainee-ojelma on tar-
koitettu lähiesimieheksi haluavalle 
ja jo lähiesimiehenä toimivalle or-
ganisaation työntekijälle.
Tavoite: Ohjelman tavoitteena on 
vahvistaa lähijohtamisen osaamis-
ta ja toteuttaa toimialan sisäinen 
kehittämisohjelma ”tulevaisuuden 
johtajille”. Tarkoituksena on vasta-
ta tämän päivän muutosten muka-
naan tuomiin uusiin johtamishaas-
teisiin.
Lähtöarvio: Lähiesimiestyön osaa- 
misalueita käytetään pohjana Trai-
nee-ohjelmaan mukaan lähtevän 
valmennettavan lähtötila-arvios-
sa ja henkilökohtaisen osaamisen 
kehittymisen suunnitelman laati-
misessa.
Mentorointimenetelmä: Trainee- 
ohjelma toteutetaan mentorointi-
menetelmällä. Mentoroijaksi py-

ritään löytämään kokenut lähiesi-
mies organisaation eri yksiköstä, 
jossa valmennettava työskente-
lee. Trainee-ohjelman etenemistä 
arvioidaan jatkuvasti kaikkien oh-
jelmassa kiinteästi olevien tahojen 
toimesta.
Tulos: Osaava ja käytettävissä 
oleva johtajareservi lähiesimies-
tehtäviin.

esimiehen TyökaluPakki 
infokonsepti esimiehille
Tavoite: Työkalupakin tarkoituk-
sena on turvata ajantasaiset, yh-
tenäiset ja helposti löytyvät esi-
miestyöohjeet ja toimintamallit 
organisaatiossa sekä tehostaa käy-
täntöjen jakoa organisaation sisällä.
Sisältö: esimiesten infokonseptiin 
kootaan organisaatiossa jo ole-
massa olevia hallinnollisia ohjeita, 
toimintamalleja ja erilaisia työka-
luja, kuten arvokirja ja strategiakä-

sikirja. Ne kaikki ovat merkittäviä 
lähiesimiestyössä ja työn kehittä-
misessä.
Tulos: Työkalupakki auttaa tiedon 
hallintaa ja luo kokonaisnäkemyk-
sen toimenkuva sisällöstä.

TyöyhTeisössä Taidolla  
-huoneenTaulu
Tuottava työntekijä -infokonseptin 
mukainen työväline esimiehille
Tavoite: Huoneentaulun tarkoi-
tuksena on kehittää vuorovaiku-
tusta lisääviä käytäntöjä omassa 
työyhteisössä ja siten koko orga-
nisaatiossa. Työyhteisötaitojen ke-
hittämisellä on vaikutusta työn 
tuloksellisuuteen, sen laatuun ja 
työssä pysyvyyteen.
Esimiehen rooli: esimies tukee 
yksikössään työyhteisötaitojen ke-
hittämistä ja pyrkii autonomiaan 
vuorovaikutuksellisen johtamisen 

periaatteiden mukaisesti.
Työntekijöiden rooli: Työnteki-
jät sitoutuvat yhteisesti sovittui-
hin ohjeistuksiin ja toimivat niiden 
mukaisesti.
Sisältö: Työyhteisö valitsee 44 
alais- ja työyhteisötaidosta 5–10 
tärkeintä, joista tekevät huone-
taulun ja joita lähtevät tietoisesti 
kehittämään. Lähtökohtana kehit-
tämiskohteille ovat organisaation 
arvot. Näin arvot ovat ohjaava-

Osaava ja hyvinvoiva esimies
Hyve-hankkeen Kainuun osahankkeessa sosiaali- ja terveysalan 
lähiesimiestyön kehittämisessä keskityttiin viemään eteenpäin 
erilaisia käytäntöjä ja toimintamalleja, jotta tuloksena olisi osaava 
ja hyvinvoiva esimies nyt ja tulevaisuudessa.

näin Tiedolla johTamisen 
PerusTeiden vahvisTaminen  
eTeni kainuussa

1. selvitystyö
Tiedolla johtamisen toimintamal-
lin kehittäminen aloitettiin selvit-
tämällä käytössä olevat tiedolla 
johtamisen arkkitehtuuri, menetel-
mät ja mittarit. Selvityksessä hyö-
dynnettiin aikaisempaa johdon 
raportoinnin selvitystyötä sekä ta-
lous- ja toimintasuunnitelmaa, jon-
ka yhtenä osana on strategia.

2. ylimmän johdon haastattelut
Haastattelut selvittävät ylimmän 
johdon tietotarpeet, ts. mitä tie-

toa, tunnuslukuja ja mittareita tar-
vitaan strategisen suunnittelun ja 
toteutuksen tueksi. esille nous-
seista 99 tietotarpeesta johto  
priorisoi kuusi tarkempaan selvi-
tykseen.

3. Tietotarpeiden nykytila-arvio
Tiedolla johtamisen nykytila-ar-
viossa käytiin läpi tietotuotannon 
prosessi sekä kuvattiin mittarit ja 
niiden tietorakenne.

4. Tiedolla johtamisen 
                järjestelmän tarvemääritys
Tietojärjestelmän tarvemäärityk-
sen ja käyttöönoton tueksi laadit-
tiin dokumentaatio.

•	 jatkokehitystoimien	pohjaksi	
kooste ongelmista ja kehitys-
tarpeista tiedolla johtamisen 
organisoitumiseen ja tuotan-
toon liittyen

•	 tietotarpeet	kattavasti	ja	
priorisoidusti

•	 ehdotus	kehitystoimenpi-
teistä ja nopeasti tehtävissä 
olevista parannustoimista

•	 organisaation	tiedolla	johta-
misen kypsyystasoanalyysi

•	 hankkeiden	välisten	riippu-
vuuksien kuvaus 

•	 tiedolla	johtamisen	malli	
strategisten toimenpiteiden 

tuottavuusvaikutusten sekä 
palvelurakenteen muutos-
vaikutusten arviointiin

•	 johtamisjärjestelmän	
seurantaprosessi 

•	 johtamisjärjestelmän	
seurannan vuosikello 

•	 kehittämisen	tiekartta
•	 tiedolla	johtamisen	organi-

sointi- ja hallintamalli
•	 tiedolla	johtamisen	

toteutusvaihtoehdot 
•	 tavoitetilan	prosessikartta,	

prosessi-integraatiomalli 
•	 tavoitetilan	tietojärjestelmä-

kartta, tietovirtakaaviot

na tekijänä työyhteisötaitoja kehi-
tettäessä. Huoneentaulu liitetään 
osaksi esimiehen työkalupakkia.
Tulos: Uusi toimintatapa nähdään 
osallisuutta, avoimuutta ja luotta-
musta edistävänä tekijänä työyh-
teisössä.  Näillä tekijöillä on vahva 
merkitys yhteystyöyhteisön työhy-
vinvoinnin edistämiselle ja ylläpi-
tämiselle.

dokumenTaaTio TarvemääriTyksen Tueksi

1. strategiakäsikirja
Kirjassa on kuvattuna strate-
giaprosessi, prosessiin osallis-
tuvat henkilöt sekä henkilöi-
den roolit, keskeiset tehtävät 
ja työskentelytavat prosessi-
vaiheittain. Lisäksi kirjaan on 
koottu strategiatyötä helpot-
tavia työpohjia.

2. strategiatyön vuosikello

3. Talous- ja strategiaprosessin 
               yhteyden kuvantaminen

4. huoneentaulu vastuu- 
                alueiden ja tulosyksikön 
                esimiehille
Tauluun on kuvattu lyhyesti 
prosessin vaiheet, joissa kysei-
nen esimies on mukana strate-
giatyössä

5. Päivitetty arvokirja 
Arvokirjaan on kirjattu Kai-
nuun soten arvot. Sisältö on 
päivitetty Kainuun maakunta 
-kuntayhtymän aikaan laadi-

TyökaluT jalkauTTamaan sTraTegiseT TavoiTTeeT

tuista arvoista, jotka olivat lä-
hellä Kainuun soten nykyisiä 
arvoja. Kainuun soten hallitus 
hyväksyi arvokirjan 20.8.2014. 
Kirjan käyttöönottoa testattiin 
ennen hyväksymistä kehittä-
mis- ja suunnitteluyksikössä.

Arvokirjan tarkoituksena on 
auttaa työntekijää pohtimaan, 
mitä arvot merkitsevät hänel-
le ja kuinka ne näkyvät päi-
vittäisessä työssä. Arvokirja 
käydään läpi esimiehen ja työ-
yhteisön kanssa.



8 8

Hyve-johtamisen kartta -hanke kuuluu 
sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen 
Kaste-kehittämisohjelmaan. Hankkeessa 
on kehitetty ja uudistettu sosiaali- ja 
terveydenhuollon johtamista. Hankkeen 
kokonaishallinnosta on vastannut Oulun 
kaupunki. Hankkeeseen on kuulunut kolme 
osahanketta: Oulun osahanke, Oulunkaaren 
osahanke ja Kainuun osahanke. Hankeaika 
on ollut 1.3.2012–31.10.2014.

Lisätietoa hankkeesta Innokylästä: www.innokyla.fi


