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Hyve-johtamisen kartta – hanke: tiivistelmä 
 
Hyve-johtamisen kartta -hanke kuului sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (Kas-
te). Hanke käynnistyi 1.3.2012 ja päättyi 31.10.2014. Hyve-johtamisen kartta -hanke koostuu koordinaatio-
hankkeesta ja kolmesta osahankkeesta (Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä sekä Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymä). 
 
Hankkeen tavoitteet olivat seuraavat: 

1. Asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien johtamismallien (eri vaiheessa olevat kunnat/alueet) 
kehittäminen  

2. Vuovaikutuksellisen johtamisen mallin kehittäminen eri johtamistasoilla painottaen peruspalveluiden 
johtamisen kehittämistä 

3. Molempiin kehitettäviin johtamismalleihin liittyvänä tietojohtamisen, johtamisvalmiuksien, 
työhyvinvoinnin sekä muutosjohtamisen kehittäminen  

 

Hankkeen toteutus 
 
Koordinaatiohanke 
 
Koordinaatiohankkeessa kehitimme ja jaoimme tiedolla johtamiseen, johtamiseen sekä työhyvinvointiin 
liittyviä malleja ja käytänteitä yhteisissä teemaryhmissä. Tiedolla johtamisen osalta järjestimme seminaare-
ja tiedolla johtamisesta ja asiakastiedolla johtamisesta sekä vaihdoimme kokemuksia eri osahankkeiden 
kesken. Johtamistyön kehittämisen osalta hyödynsimme mm. johtamisen kehittämisverkoston rakentamia 
hyvän johtamisen kriteerejä sekä kehitimme vuorovaikutteisen johtamisen malleja sekä koko hankkeessa 
että osahankkeissa. Jokainen osahanke kehitti myös johtoryhmien työskentelyä. Työhyvinvoinnin osalta to-
teutimme kehittämispäiviä sekä vaihdoimme hyviä käytänteitä eri osahankkeiden kesken. Työhyvinvointia 
katsoimme parhaiten hankkeessa kehitettävän sillä, että henkilöstö osallistetaan toiminnan kehittämiseen 
sekä sillä, että työtä tehdään mielekkäällä tavalla, ja että työllä ja yhteisellä tekemisellä on selkeä tavoite ja 
tarkoitus.  
 
Tärkeimmät tuotokset: 
 
Oulun osahanke: 
 

- Tiedolla johtamisen osalta konkretisoitiin strategiasta johdetut tavoitteet ja mittarit, luotiin johdon ra-
portointimalli sekä toiminnan analyysimalli esimiehille. 

- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseksi luotiin päihdeperheiden kuntoutusmalli, nuor-
ten sijoitusten toimintamalli, päihdearviointi -toimintamalli sekä toimintamallit haastavien asiakastapa-
usten moniammatilliseen hoitamiseen.  

- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa vahvennettiin avohoidon toimintamallia, rakennettiin Tuiran mie-
lenterveyskeskuksen toimintamalli, hoitosuunnitelma-toimintamalli, mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
toimintakäsikirja sekä toimintamallit haastavien asiakastapausten moniammatilliseen hoitamiseen. Avo-
hoidon vahventaminen onnistui psykiatristen osastopaikkojen vähennyttyä puoleen.  

- Ikäihmisten palveluissa tavoitteena oli tukea ikäihmisten kotona asumista. Osahankkeessa luotiin paljon 
palveluja käyttävien hoitomalli terveysasemille (pohjana mallille hankkeessa tehty tutkimus), toiminta-
mallit siihen, että ikäihmiset selviäisivät kotona (ja siirtyminen ympärivuorokautiseen hoitoon viivästyisi) 
sekä toimintamallit haastavien asiakastapausten moniammatilliseen hoitamiseen 

- Esimiestyön ja johtamisosaamisen kehittämiseksi luotiin toimintamalli johtoryhmien arvioimiseksi ja ke-
hittämiseksi, toimintamalli esimiestyön arvioimiseksi ja kehittämiseksi sekä tuotettiin esimiesopas. 
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Kainuu osahanke: 

- Kainuun osahankkeessa kehitettiin strategiaprosessia, joka mallinnettiin. Hanke tuotti myös strategiakä-
sikirjan ohjeeksi koko organisaatiolle strategiaprosessin toteuttamiseksi. Strategiatyön huoneentauluun 
kuvattiin lyhyesti ne osiot, joissa vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehet ovat mukana strategia-
työssä.  Strategiatyön vuosikello luotiin antamaan kokonaiskuva vuosittaisesta strategiatyöstä. Hank-
keessa päivitettiin kuntayhtymän arvokirja, joka auttaa työntekijää pohtimaan, mitä arvot merkitsevät 
hänelle ja kuinka ne näkyvät päivittäisessä työssä  

- Tiedolla johtamisen osalta johdon tietotarpeet tunnistettiin ja priorisoitiin. Hankkeessa laadittiin seuraa-
vat dokumentit nykytilasta kunkin tietotarpeen osalta: seurattavat mittarit, tietovirrat järjestelmien vä-
lillä, tietojen kulku prosessista raportointiin ja raportoinnin nykytila. Määriteltiin Kainuun soten tiedolla 
johtamisen kypsyystaso ja tiedolla johtamisen toimintamalli. Laadittiin tiekartta tiedolla johtamisen ke-
hittämiseksi.  Osahankkeessa tuotettiin myös tietojohtamisen mallin ja sitä tukevan järjestelmän vaati-
musmäärittely.  

- Lähiesimiestyön osalta luotiin trainee -ohjelmamalli, joka on valmennusohjelma lähiesimiehiksi haluavil-
le tai jo siinä toimiville. Laadittiin Esimiestyön osaamisalueet -lomake, joka on pohjana Trainee -
ohjelmaan mukaan lähtevän valmennettavan lähtötila-arviossa ja henkilökohtaisen osaamisen kehitty-
misen suunnitelman laatimisessa. Tuotettiin Intranettiin Esimiehen työkalupakki, jonka tarkoituksena on 
turvata ajantasaiset, yhtenäiset ja helposti löytyvät esimiestyöohjeet ja toimintamallit. Luotiin Työyhtei-
sössä taidolla – huoneentaulu työkaluksi esimiehille. Sen tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta li-
sääviä käytäntöjä omassa työyhteisössä ja sen kautta koko organisaatiossa. Hankkeessa laadittiin myös 
vaikuttavan kokouksen huoneentaulu. 

 

Oulunkaaren osahanke: 

- Oulunkaaren ikäihmisten prosessien toimivuuden osalta vahvistettiin asiakkaiden osallisuutta, käynnis-
tettiin kotihoidon kokonaisvaltainen kehittäminen sekä vahvistettiin hyvien käytänteiden seudullista 
hyödyntämistä hyvien käytänteiden pankin avulla. Käynnistettiin kotihoidon yksiköiden kehittämistyö. 
Toteutettiin tehostetun kotihoidon pilotti.  

- Ikäihmisten kotihoidon johtamisosaamisen kehittämiseksi toteutettiin vanhuspalveluiden tulevaisuuden 
osaamistarpeiden määrittely osaamiskartoituksen avulla. Kehitettiin ikäihmisten johtamis- ja esi-
miesosaamista mm. esimiesten koulutusohjelman avulla. 

- Poikkitoimijaista yhteistyötä vahvistettiin ja uusia työmuotoja kehitettiin Oulunkaaren eri palvelualojen 
(perhe-, terveys- ja vanhuspalvelut), yksityisten palvelutarjoajien ja kolmannen sektorin välillä. Luotiin 
verkostokartat sekä toteutettiin viisi yhteistyötilaisuutta Oulunkaaren kunnissa. 

- Tiedolla johtamisen osalta keskeisenä kehittämiskohteena olivat vaikuttavuuden arvioinnin työkalut, 
mm. värikorimallin rakentaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Asiakastiedolla johtamista kehitettiin 
luomalla ja ottamalla käyttöön kuntayhtymätasoinen asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmä. Omistaja-
ohjauksen tuen työkaluja kehitettiin ns. liikennevaloraportoinnin avulla.  

 

Hanke onnistui kokonaisuudessaan hyvin toteuttamaan tavoitteensa. 
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1. KOKO HANKE  

1.1. Hankkeen organisoituminen 

 

Hankesuunnitelman mukaisesti hankekokonaisuus muodostuu koordinointihankkeesta ja kolmesta 
osahankkeesta. Osahankkeet muodostuvat aluekokeilumallin toimijoista ja kuntayhtymä -mallin to-
teuttajasta. Aluekokeilumallin toimijoista mukana on Uusi Oulu ja Kainuun maakunta- kuntayhtymä. 
Kuntayhtymämallin toteuttajaa edustaa Oulunkaaren kuntayhtymä. Myöhemmin, kun 1.1.2013 viisi 
kuntaa (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii) yhdistyivät, ei enää puhuttu Uudesta Oulusta, 
vaan Oulusta. Muutoksia tuli myös Kainuun kuntayhtymän organisaatioon; se lakkautettiin ja uutena 
organisaationa aloitti toimintansa 1.1.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Han-
kekokonaisuus on kuvattu kuviossa 1. 
 
Kuvio 1. Hankkeen rakennekuvaus 
 

 
 

Hankkeen ohjausryhmä 
 

Hankkeen aloituskokouksessa 13.4.2012 sovittiin, että ohjausryhmään tulee edustaja jokaiselta alu-
eelta ja lisäksi projektipäälliköt osallistuvat ohjausryhmään asiantuntijoina. Kukin osahanke nimesi 
edustajansa ohjausryhmään. Kokouksessa myös hyväksyttiin kumppanuussopimus, joka oli päivitetty 
alueiden kommenttien perusteella. Valvonnallisella ohjauskäynnillä 27.8.2013 todettiin, että kump-
panuussopimukseen tulee tehdä hankkeen eri toimijoiden vastuisiin ja rooleihin täsmennyksiä. 
 
Ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: 
 
Puheenjohtaja, AKJ Sinikka Salo, Oulun kaupunki 
Jäsenet: 

- Hankkeen vastuullinen johtaja ja varapuheenjohtaja: hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto 
- Oulu: palvelujohtaja Arja Heikkinen, sosiaalijohtaja 1.3.2014 lähtien 
- Kainuu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja 1.1.2014 lähtien 
- Oulunkaari: kehitysjohtaja Anu Vuorinen 
- Kaste-ohjelma (Pohjois-Suomi): ohjelmapäällikkö Margit Päätalo, 1.3.2013 lähtien Leena Me-

riläinen 
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- STM: sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki 
- TTL: teemajohtaja Marjukka Laine 
- Oulu: Ohjelmakoordinaattori Eija Palsinajärvi-Äikäs 10.8.2014, siitä lähtien Mervi Uusimäki 
- Hankkeen projektijohtaja Päivi Visuri 

 
Kumppanuussopimuksen mukaan jokaisella osahankkeella tulisi olla oma johtoryhmä. Kainuun ja Ou-
lunkaaren osahankkeessa tällaiset perustettiin, Oulussa puolestaan ajateltiin, että tehtävä hoituu ti-
laajan ja tuottajan johtoryhmien kautta. Käytännössä hanke organisoitui kaavion 1 mallin mukaisesti. 
 
Kaavio 1: Hankkeen organisoitumismalli 

Hyve johtamisen tiekartta hankkeen 
ohjausryhmä

Koordinaatio-
ryhmä

Työhyvin-
voinnin 
teemaryhmä 

Johtamisen 
valmiudet 
teemaryhmä

Tiedolla
johtamisen 
teemaryhmä

Oulunkaaren
osahankkeen
johtoryhmä

Kainuun 
osahankkeen
johtoryhmä

Oulun 
osahanke

Koordinaatiohanke

Oulunkaaren
osahankkeen
osallistujat

Kainuun 
osahankkeen
osallistujat

Oulun 
osahankkeen 
osallistujat

Oulunkaaren
osahankkeen
osallistujat

Kainuun 
osahankkeen
osallistujat

Oulun 
osahankkeen 
osallistujat

Oulunkaaren
osahankkeen 
osallistujat

Kainuun 
osahankkeen
osallistujat

Oulun 
osahankkeen 
osallistujat

Tilaajan 
johtoryhmä

Tuotannon 
johtoryhmä

 

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän kertaa. Ohjausryhmän kokousmateriaali koko-
usagendoineen, muistioineen, väliraportteineen sekä muine liitteineen löytyvät Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/ohjausryhman-kokoukset-ja-valiraportit 
 

1.2. Koko hankkeen päämäärät ja tavoitellut tulokset 

 
Hankesuunnitelmassa hankkeen yleisinä tavoitteina on kerrottu seuraavaa: ”Tavoitteena on, että 
johtamista kehittämällä parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja saatavuutta se-
kä edistetään henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa 
toimintaympäristöissä. Lisäksi voidaan asettaa tavoiteltavia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja  

  

https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/ohjausryhman-kokoukset-ja-valiraportit
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edistää voimaantumisen ja oppimisen kokemuksia työssä. Tavoitteena on kehittää ratkaisumalleja tu-
levaisuuden johtamishaasteisiin (mm. lainsäädännön muutokset kuntalaisen valinnanvapauden osal-
ta). Tavoitteena on suunnata kehitys kohti prosessiorganisaatiota, jossa asiakkaan asema vahvistuu, 
palvelut järjestetään joustavasti ja oikea-aikaisesti pohjautuen asiakkaan palvelutarpeeseen. Toimin-
taympäristössä tiedossa olevat muutostekijät toimivat hankkeen aikana tehtävien strategisten valin-
tojen perustana”. 
 
Hankesuunnitelmassa hankkeelle asetettiin kolme päämäärää, joita hankkeessa tulisi lähestyä strate-
gisen, toimeenpanon ja operatiivisen johtamisen näkökulmien kautta.  
 
Hankesuunnitelman tavoitteet: 

 
4. Asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien johtamismallien (eri vaiheessa olevat 

kunnat/alueet) kehittäminen sekä samalla syötteet myös toimintamallien ja prosessien 
parantamiseksi 

5. Vuovaikutuksellisen johtamisen mallin kehittäminen eri johtamistasoilla painottaen 
peruspalveluiden johtamisen kehittämistä 

6. Molempiin kehitettäviin johtamismalleihin liittyvänä tietojohtamisen, johtamisvalmiuksien, 
työhyvinvoinnin sekä muutosjohtamisen kehittäminen sekä myös molempia koskevien 
johtamisen laatukriteerien tai suositusten työstäminen 

 
Hankesuunnitelmassa tavoiteltavia tuloksia tarkastellaan seuraavassa yllä olevien päämäärien kautta. 

 

1.3. Hankkeen tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

1.3.1. Asiakaslähtöisten toimintamallien/prosessien johtamismallien kehittäminen  

 
Hankesuunnitelmassa tavoiteltavia tuloksia ovat seuraavat: 
- Asiakaslähtöisten toimintamallien/prosessien ennakointi- ja seurantatietoa  hyödynnetään 

nykyistä paremmin toimintamallien/prosessien strategisessa  kehittämisessä  ja johtamisessa  
- Palveluiden ja prosessien johtamisen selkeyttämisen myötä on kehitetty asiakaslähtöiset, toimivat 

ja tulokselliset moniammatilliset ja monitoimijaiset palvelukokonaisuudet  
 
Asiakaslähtöisiä toimintamalleja on kehitetty pääasiassa Oulun ja Oulunkaaren osahankkeissa.  
- Oulun osahankkeessa asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja prosesseja kehitettiin lasten, nuorten ja 

perheiden palveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä ikäihmisten palveluissa (ks. kpl 
5.3.2.) 

- Oulunkaaren osahankkeessa asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja prosesseja kehitettiin vanhustyön 
palveluissa (ks. kpl 4.3.1.).  

 

1.3.2. Vuovaikutuksellisen johtamisen mallin kehittäminen  

 

Hankesuunnitelmassa tavoitellut tulokset ovat seuraavat: 
- Johtamiskäytännöissä korostuvat palveluiden käyttäjien osallisuus suunnittelun, palautteen ja 

vuoropuhelun keinoin. 
- Dialogisuus ja voimaannuttava työympäristö tukee henkilöstön työhyvinvointia ja oppimista  
- Muutosjohtaminen on osa johtamisen toiminnan kokonaisuutta 
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Vuorovaikutuksellista johtamista on kehitetty kaikissa osahankkeissa sekä koordinaatiohankkeen 
organisoimana. Koordinaatiohankkeen organisoimasta tehdystä työstä lisää kappaleessa 2.3.2. 
Vuorovaikutuksellisen johtamisen konsultointityön kokonaisraportti on löydettävissä Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/documents/796554/a60b6cc1-e9da-4d8f-b357-69e72a60ff16  

1.3.3. Tietojohtamisen, johtamisvalmiuksien, työhyvinvoinnin sekä muutosjohtamisen 
kehittäminen   

 
Hankesuunnitelmassa tavoitellut tulokset ovat seuraavat: 
- Johtamisen keskeiset osaamisalueet kehittyvät eri tasojen johtamistoiminnassa ja strateginen 

polku ymmärretään strategisista tavoitteista päivittäistoimintaan saakka 
- Työhyvinvoinnin toimintamallit ovat kehittyneet ja niiden toimeenpanoa ja toteutusta ohjataan 

aktiivisesti (2.10.2013 ohjausryhmässä sovittiin, ettei työhyvinvointia kehitetä erillisenä kokonai-
suutenaan, vaan muuhun kehittämistyöhön kytkeytyneenä) 

- (Yhteinen seurantamittaristo on määritelty arviointisuunnitelman yhteydessä => tämä tavoite 
poistettiin 2.10.2013 ohjausryhmässä) 

 
Johtamisvalmiuksien kehittämisen osalta: 
- Koordinaatiohankkeessa on kehitetty vuorovaikutuksellista johtamista sekä tiedolla johtamista. 

Tästä kehittämistyöstä kerrotaan tarkemmin teemaryhmien toiminnasta kertovissa kappaleissa. 
Hankkeessa on myös jaettu johtamiseen liittyviä hyviä käytänteitä osahankkeiden kesken. 

- Oulussa kehitettiin sekä johtoryhmätyöskentelyä että esimiesten osaamista esimiesarvioiden poh-
jalta. Osahankkeessa rakennettiin strategisen ja tiedolla johtamisen polkua. Osahankkeessa kehi-
tettiin myös vuorovaikutuksellista johtamista lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, mielenter-
veys- ja päihdepalveluissa sekä ikäihmisten palveluissa. Näistä kerrotaan tarkemmin osahankeen 
omassa katsauksessa. 

- Oulunkaarella esimiesten johtamisosaamista kehitettiin järjestämällä esimiesten osaamiskartoi-
tuksiin pohjautuva koulutusohjelma, jonka sisältö koostui neljästä teemasta: hyvinvoinnin johta-
minen, esimiesviestintä, talousosaaminen ja asiakaslähtöiset sote -palvelut. Hankkeessa kehitet-
tiin myös palvelualojen ja -alueiden johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi vuorovaikutteisen johtamisen 
teemaa vietiin eteenpäin järjestämällä yhteistyötoimikunnan jäsenille koulutusta. Yhteistyöver-
kostoihin kohdentuvaa johtamisosaamista kehitettiin mm. verkostokarttatyöskentelyn avulla. 
Esimies- ja johtamistyön toimivia käytäntöjä koottiin sähköiseen hyvien käytäntöjen pankkiin.  

- Kainuussa esimiesten johtamisosaamista vahvistettiin kehittämällä uusia työkaluja sekä toimin-
tamalleja esimiestyön tueksi. Strategiaprosessin kehittäminen, läpinäkyväksi tekeminen ja konk-
reettinen tuki lisäsivät kuntayhtymässä eri tason esimiesten strategiaosaamista. Esimiehen työka-
lupakki auttaa lähiesimiesten toimenkuvaan kuuluvan tiedon hallintaa ja luo kokonaisnäkemyksen 
toimenkuvan sisällöstä. Hankkeessa kehitettiin myös toimialan sisäinen kehittymisohjelma tule-
vaisuuden johtajille – Trainee- ohjelma. Sen tarkoituksena on turvata tulevaisuudessa lähiesimies-
työn osaaminen ja lisätä kiinnostusta lähiesimiestyötä kohtaan. 

 
Työhyvinvointia hankkeessa on kehitetty koulutuksen muodossa käymällä läpi työhyvinvoinnin pe-
rusteita koulutustilaisuuksien muodossa (ks. kappale 2.3.3.) sekä henkilöstön osallistumista lisäämäl-
lä. 

  

https://www.innokyla.fi/documents/796554/a60b6cc1-e9da-4d8f-b357-69e72a60ff16


Sivu 10 / 141 

2. KOORDINAATIOHANKE 
2.1. Koordinaation organisoituminen 

 
Hankkeen saatua rahoituspäätöksen hankkeen aloituskokous pidettiin 13.4.2012, jossa käytiin läpi 
hankkeen organisoitumista. Kokouksessa sovittiin, että: 
- koordinaatiohankkeen yhteydessä tulee toimimaan koordinaatioryhmä, jossa ovat edustettuna 

hankkeen projektijohto sekä osahankkeiden vastuuhenkilöt 
- hankkeen koordinaation tehtävänä on varmistaa hankekokonaisuuksien eri osien ja toimijoiden 

välisen yhteistyön edellytykset mm. tiedon, menetelmien ja yhteisten resurssien osalta 
- koordinaatiohankkeen puitteissa myös hankkeen tukipalvelut sekä osa viestintään liittyvästä ma-

teriaalista. 
 
Koordinaatioryhmä on ollut toiminnassaan napakka ja hyvin aktiivinen. Se on antanut hyviä kom-
mentteja toiminnan kehittämiseen ja pitänyt huolta siitä, että hanke suuntaa resurssinsa mielekkääl-
lä tavalla. 

 
Koordinaatioryhmän jäsenet on kuvattu taulukossa 1. 
 
Taulukko 1. Koordinaatioryhmän jäsenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
-  

 
 

Koordinaatioryhmän kokouksia pidettiin säännöllisesti koko hankkeen ajan. Koordinaatioryhmä ko-
koontui yhteensä 11 kertaa.  

 
Projektihenkilöstö 
 
Virallisesti hanke käynnistyi 1.3.2012, mutta projektihenkilöstön (taulukko 2) rekrytointi viivästyi täs-
tä, Kainuussa jopa merkittävällä tavalla. Hankkeen käynnistymisvaiheessa keskeisinä olivat hankkeen 
tavoitteiden täsmentäminen ja toimintasuunnitelman laatiminen. Työskentelyn tueksi projektihenki-
löstö kokoontui hankkeen alussa joka toinen viikko. Vuoden 2014 puolella tapaamisia toteutettiin 
harvemmin, aina tarpeen mukaan.   

  

Osahanke Osallistuja ja tehtävä organisaatiossa 

Koordinaatiohanke Projektijohtaja Päivi Visuri, Hyve-johtamisen kartta – hanke 

Oulu Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä 
Palvelujohtaja Arja Heikkinen 
Suunnittelija Taija Rintamäki, Hyve-johtamisen kartta -hanke 

Kainuu Erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen 
Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen 
Projektipäällikkö Pirjo Jokelainen, Hyve-johtamisen kartta – hanke 1.3.2014 saakka.  
Projektipäällikkö Niina Komulainen 1.3.2014 lähtien 

Oulunkaari Anu Vuorinen, kehitysjohtaja 
Projektipäällikkö Sanna Juutinen, Hyve-johtamisen kartta – hanke 
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Taulukko 2. Projektihenkilöstö 
 

Koordinaatiohankkeen työntekijät 

Nimi Aika Tehtävä Työaika% 

Päivi Visuri 15.5.2012-31.5.2012 
1.6.2012-31.10.2014 

Projektijohtaja 25% 
50% 

Leena Västilä 1.3.2012- 31.10.2014 Taloussihteeri 5% 
 

Oulun osahankkeen työntekijät 

Nimi Aika Tehtävä Työaika% 

Päivi Visuri 15.5.2012-31.10.2014 Projektijohtaja 50%  

Taija Rintamäki 21.5.2012-31.10.2014 Suunnittelija 100%  

Tiina Tuominen 1.8.2012-31.12.2013 Verkostotyöntekijä 12 % 

Helena Niskanen 1.9.2012-31.12.2013 Verkostotyöntekijä 7 % 

Leena Västilä 1.3.2012-31.10.2014 Taloussihteeri 7 % 
 

Kainuun osahankkeen työntekijät 

Nimi Aika Tehtävä Työaika% 

Pirjo Jokelainen  13.8.2012–28.2.2014 
1.3.–31.3.2014 

Projektipäällikkö 
projektisuunnittelija 

100% 
50% 

Niina Komulainen 1.11.2012–28.2.2014 
1.3.–31.10.2014 

projektisuunnittelija  
projektipäällikkö 

100% 
100% 

Eskelinen Teija 5.5.–31.10.2014 projektisuunnittelija 100% 

Anna-Mari Karjalainen 1.10.2012–31.10.2014 Projektisihteeri 25% 

 
Oulunkaaren osahankkeen työntekijät 

Nimi Aika Tehtävä Työaika% 

Sanna Juutinen 1.4.2012 – 31.8.2012 
1.9.2012 – 30.9.2014 

Projektisihteeri 
Projektipäällikkö ja -sihteeri 

10 % 
30 % 

Marja Lahdenperä 1.4.2012 – 30.9.2014 Asiantuntija 20 % 

Marjo Tauriainen 1.9.2013 – 30.9.2014 Tehostetun kotihoidon koordinoiva 
sairaanhoitaja 

50% 

 

2.2. Teemaryhmien tehtävä 
 

Yhteisten teemojen kehittäminen tapahtuu koordinaatiohankkeen ohjauksessa työskentelevien tee-
mapohjaisten kehittämisryhmien toimesta. Hankkeen alkuvaiheen tehtävänä oli organisoida teema-
ryhmät.  

 

Yhteisesti työstettävät teemat oli hankesuunnitelmassa jäsennelty kuvion 2 mukaisesti. 
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Kuvio 2. Yhteisesti työstettävät teemat 

 
 

 

Hankesuunnitelmassa esitettyjä tehtäviä on työstetty teemaryhmissä osahankkeiden kanssa soveltu-
vin osin.  

 

2.3. Teemaryhmien toiminta 
 

Koordinaatioryhmässä pidettiin heti hankkeen alusta lähtien tärkeänä, että jokainen osahanke voi lä-
hestyä kutakin yhteistä teemaa omista kehittämistarpeista käsin. Ennen teemaryhmien käynnistymis-
tä osahankkeet määrittelivät syksyn 2012 aikana omat tavoitteensa kunkin teeman osalta ja ne alu-
eet, joita teeman puitteissa haluttiin kehittää. Vaikka kukin osahanke keskittyikin teemojen osalta it-
selle tärkeään kehittämistyöhön, on tulosten käsittely rikastuttanut osahankkeita monella eri tavalla.  
 
Ohjausryhmä 2.10.2012 kokouksessaan toivoi, että teemaryhmien toiminta nivottaisiin toisiinsa ja 
pystyttäisiin jollakin tasolla myös yhdellä kuvalla kuvaamaan. Teemaryhmien toiminnan kokonaiskuva 
on esitetty kuviossa 3, jossa on myös esitetty hankkeen keskeiset tavoitteet. 
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Kuvio 3. Teemaryhmien kokonaiskuva 

 
 
 
Hankekokonaisuus käynnistyi suunniteltua myöhemmin ja vastaavasti yhteisten teemojen jäsentämi-
nen siirtyi. Hankkeen keskivaiheilla, huhtikuussa 2013, projektijohtaja pyysi osahankkeiden johtajia 
jäsentämään kunkin teeman osalta heidän toivomiaan konkreettisia yhteistyömuotoja/-malleja sekä 
sitä, mitä tuloksia kukin osahanke toivoo yhteistyöltä. Tarkentavat keskustelut käytiin huhti-
toukokuun vaihteessa 2013. Keskustelujen tavoitteena oli yhteisen työskentelyn suuntaaminen niin, 
että teemaryhmien toiminta tukisi hankkeen vaikuttavuusodotusten täyttymistä. 

 

Syyskuun 2013 koordinaatiokokouksessa osahankkeet esittivät toivomuksen, ettei uusia kehittämis-
kohteita teemaryhmiin otettaisi, vaan hankkeessa keskityttäisiin viemään sovitut teemat (asiakastie-
dolla johtaminen ja vuorovaikutuksellinen johtaminen) loppuun. 
 

2.3.1. Tiedolla johtaminen 
 

Tiedolla johtaminen on sekä koko hankkeen että osahankkeiden osalta keskeinen kehittämiskohde. 
Vaikka osahankkeet ovat hieman eri vaiheessa tiedolla johtamisen suhteen, ovat keskeiset kehittä-
mistarpeet olleet samansuuntaiset. 
 
Tiedolla johtamisen yhteisten kehittämispäivien teemat olivat seuraavat: 
 
- Oulun tietovarastointi ja sen käyttö johdon seurannan tukena sekä tiedolla johtaminen prosessien 

kehittämisen tukena. 
- Tietohallinnasta tietojohtamiseen. Mittaaminen tiedolla johtamisen välineenä. Alustajana  

tutkijatohtori Harri Laihonen Tampereen yliopiston tietojohtamisen tutkimuskeskus Noviasta. 
- Asiakastiedolla johtamisen seminaari 
 
Kehittämispäivien esitysmateriaalit löytyvät Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tiedolla-johtaminen 

https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tiedolla-johtaminen
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Vuoden 2013 alussa kartoitettiin myös osahankkeiden toiveita tiedolla johtamisen yhteisen kehittä-
misen osuuteen. Teemoista tärkeimmiksi nousivat vaikuttavuuden johtaminen, toiminnan ennusta-
minen sekä asiakastiedolla johtaminen. Näistä asiakastiedolla johtaminen nostettiin yhteiseksi kehit-
tämiskohteeksi. 
  
Lisäksi jokaisella osahankkeella oli omat tavoitteensa tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Näitä tee-
moja on kuvattu alla olevassa kuvassa (kuvio 4). 
 
Kuvio 4: Tiedolla johtaminen hyve-johtamisen kartta -hankkeessa 

 
 

 
Kainuun osahankkessa otettiin muutama merkittävä askel eteenpäin kohti tiedolla johtamista. Asian-
tuntijapalvelun avulla saatiin selvitettyä johdon tietotarpeet ja tietotuotanto sekä laadittua tiekartta 
tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Myös tietojohtamisen mallin ja sitä tukevan järjestelmän määrit-
telytyö ovat olennainen osa tiedolla johtamisen mahdollistumisessa. Tiedolla johtamisen teemaryh-
män kautta Kainuun osahanke sai arvokasta tietoa Oulun tiedolla johtamisen kokonaisuudesta, tieto-
varastoinnista (DW) johtamisen tukena ja tiedolla johtamisesta ikäihmisten palveluissa sekä mittaa-
misesta tiedolla johtamisen välineenä. Kainuun osahankkeen tiedolla johtamisen tavoitteita ja tulok-
sia on esitelty enemmän kappaleessa 3.3.2. 
 
Oulun osahankkeessa konkretisoitiin hyvinvointipalvelujen tavoitteita ja mittareita lähtökohtana 
kaupunkistrategia. Hankkeen aikana kartoitettiin käytössä olevien raporttien etuja ja puutteita sekä 
nykyisten tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia.  Systemaattisen toiminnan arvioimiseksi ja 
tukemiseksi kehitettiin välineitä, joiden avulla toimintaa voidaan johtaa organisaation eri tasoilla. Ke-
hitettiin myös raportointimalli, jolla esimiesasemassa olevat analysoivat kuukausittain toimintaansa.  
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Oulunkaaren osahankkeessa tiedolla johtamisen tavoitteet toteutuivat hankkeen puitteissa hyvin 
sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Asiaa vietiin eteenpäin Hyve-hankkeen teemaryhmä-
ryhmätyöskentelyn tiimoilta. Vaikuttavuuden arviointiin ja ennakointiin liittyen luotiin Oulunkaarella 
ns. värikorimalli, jonka avulla voidaan tarkastella kustannusrakenteen kehitystä hyvinvointia tukevi-
en, keskivahvan tuen ja vahvan tuen palveluiden osalta. Lisäksi hankkeen aikana luotiin asiakas- ja 
kuntalaispalautejärjestelmä, joka on otettu käyttöön koko kuntayhtymän alueella. Teknologian hyö-
dyntämiseen liittyen kehitettiin mm. johdon raportoinnin prosessia ja työkaluja. Samoin mm. selvi-
tettiin hyvinvointiteknologian parhaita käytäntöjä vanhuspalveluissa valtakunnan tasolla.  

 
Asiakastiedolla johtaminen osana tiedolla johtamista 
 
Asiakastiedolla johtamisen kehittämistyö kilpailutettiin ja tarjouskilpailun voitti Pivotal Oy.  Asiakas-
tiedolla johtamisen kehittämistyö käynnistyi johtamisen teemaryhmän valmennus-/kehittämispäivillä 
(2 pv Oulussa), johon osallistuivat hankkeen projektityöntekijät sekä ne henkilöt, jotka omissa osa-
hankkeissaan tulevat kehittämään tai ottamaan käyttöön asiakastiedolla johtamista. Teemaryhmän 
kehittämispäivien jälkeen tarkoitus oli jatkaa työtä osahankekohtaisissa työpajoissa (2 pv/osahanke) 
ja koota osahankkeissa saadut kokemukset yhteen yhteisissä kehittämispäivissä. Konsultointityö piti 
kuitenkin keskeyttää, koska se ei vastannut osahankkeiden kehittämistarpeita. Asiakastiedolla joh-
tamisen koulutusmateriaali ja raportti löytyvät Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tiedolla-johtaminen 
 
Tiedolla johtamisen teemaryhmän osallistujat ovat seuraavat (taulukko 3):  
 
Taulukko 3. Tiedolla johtamisen teemaryhmän jäsenet 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.3.2. Johtamisen tila ja valmiudet 
 

Hankesuunnitelmassa johtamistyön  keskeisenä kehittämiskohteena oli vuovaikutuksellisen 
johtamisen mallin kehittäminen eri johtamistasoilla painottaen peruspalveluiden johtamisen 
kehittämistä.  Lisäksi jokaisella osahankkeella on ollut omat johtamisen kehittämisen 
painopistealueensa. Nämä painopistealueet on esitetty kuviossa 5. 
 
 
 
 

Osahanke Osallistuja ja tehtävä organisaatiossa 

Koordinaatiohanke Projektijohtaja Päivi Visuri, Hyve-johtamisen kartta –hanke 

Oulu Hallinto- ja talouspäällikkö Anne Piikivi (31.12.2012 saakka) 
Kehittämis- ja laatupäällikkö palvelutuotanto Elina Välikangas  
Hallinto- ja talousjohtaja Heidi Alatalo 
palvelutuotanto 
Suunnittelija Taija Rintamäki, Hyve-johtamisen kartta -hanke 

Kainuu Tietohallintojohtaja Veijo Romppainen, Kainuu  
Sosiaali- ja terveydenhuollon erikoissuunnittelija Kristiina Taskinen  
Projektipäällikkö Pirjo Jokelainen, Hyve-johtamisen kartta –hanke 
Projektisuunnittelija Niina Komulainen, Hyve-johtamisen kartta -hanke 

Oulunkaari Palvelutuotantolautakunnan puheenjohtaja Henrik Hämäläinen 
Hallintojohtaja Mirja Klasila  
Tietohallintopäällikkö Matti Matero 
Kehitysjohtaja Anu Vuorinen  

https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tiedolla-johtaminen
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Kuvio 5. Johtamisen tila ja valmiudet- teemaryhmän kokonaiskuva 

Tavoite: Johtamisosaaminen lisääntyy kaikilla tasoilla

Johtamiskäytännöissä korostuvat palvelujen 

käyttäjien  sekä henkilöstön osallisuus

Johtamistyön kehittäminen
Johtamisen prosessien, työkalujen ja arvioinnin kehittäminen

Dialogi

Teemaryhmä:

Johtamistyön 

kehittäminen

Kainuu:

Lähiesimiestyön kehittäminen

Trainee -ohjelman laatiminen

Oulu:

Johtoryhmien toiminnan arviointi ja kehittäminen

Esimiesten toiminnan arviointi ja kehittäminen

Lähiesimiestyön ja vuorovaikutuksellisen johtamisen 

vahvistaminen

Oulunkaari:

Vuorovaikutteisen johtamismallin toteuttaminen läpi koko 

organisaation 

Lähiesimiesten johtamisosaamisen varmistaminen

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen hyvän johtajuuden avulla 

organisaation kaikilla tasoilla

Asiakaslähtöistä toimintatavan tukeminen 

Mahdollistetaan asiakaslähtöisten ja vaikuttavien 

palvelujen tuottaminen mielekkäällä ja tuloksellisella 

tavalla 

Asiakas

Väestö 

Asiakkaat

Palvelutarpeet

 
 
Osahankkeita koskeva kehittämistyö johtamisen kehittämiseksi on tarkemmin esitelty tässä 
raportissa osahankkeiden omissa osuuksissaan. 
 
Vuorovaikutteinen johtaminen osana johtamisen kehittämistä 
 
Teemaryhmässä kehitettiin vuorovaikutuksellista johtamista sekä koordinaatiohankkeen yhteisissä 
kehittämispäivissä (1+1 pv) että osahankkeissa (2 pv) kevään 2014 aikana. Esimiestyötä jokainen osa-
hanke kehitti omista tarpeistaan lähtien, mutta on hyödyntänyt muissa osahankkeissa toteutettuja 
malleja tarpeen mukaan. 
Helmikuussa 2013 käynnistyneessä kehittämispäivässä keskityttiin Tamora Oy:n konsulttien johdolla 
ymmärtämään vuorovaikutteista johtamista. Vuorovaikutteinen johtaminen ymmärrettiin tässä kon-
sultointityössä johtamisotteena, jossa vuorovaikutus toimii asioiden johtamisen sekä ihmisten joh-
tamisen työvälineenä siten, että tulokseksi saadaan asiakkaan tarpeen mukaista palvelua. Ensimmäi-
nen päivä päätettiin tutkimalla, mitä lisäarvoa vuorovaikutuksellisella johtamisella on nykyisen joh-
tamisen hyviin käytänteisiin.  
 
Tämän jälkeen vuorovaikutuksellisen johtamisen konsultointityö toteutettiin osahankkeissa seuraa-
vasti: 

 Kainuussa kehittämisen kohteina olivat strategian jalkauttaminen kehityskeskustelujen kaut-
ta sekä kokouskäytännöt. Kehittämistyön tuloksena: 

- Esimiesten rooli strategian jalkautumisessa kehityskeskustelujen kautta selkeytyi  

 Oulunkaarella kehittämisen kohteina olivat vuorovaikutteinen johtoryhmätyö sekä vuorovai-
kutuksellinen johtaminen yhteistyötoimikunnassa. Kehittämistyön tuloksena: 

- Palvelualueiden johtoryhmätyöskentelyn prosesseja ja työmenetelmiä uudistettiin.  
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- Johtoryhmiin osallistuvien lähiesimiesten osaaminen vahvistui johtoryhmätyöskentelyyn 
liittyen. Johtoryhmätyöskentelyn yhteinen tavoite selkeytyi. 

- Yhteistyötoimikunnan toiminnan tavoitteet selkeytyivät. 

 Oulussa vuorovaikutteista johtamista kehitettiin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, 
mielenterveystyön palveluissa sekä ikäihmisten palveluissa. Kaikissa kolmessa kehittämispäi-
vässä pääasiallisena näkökulmana oli se, mitä vuorovaikutuksellisella johtamisella saadaan 
aikaan. Esimiehen tehtävänä on saada oman vuorovaikutuksen kautta asiakkaalle paras mah-
dollinen asiakaskokemus työntekijän tekemänä. Kehittämispäivien tuloksena: 

- Jokainen esimies lupautui tekemään yhden konkreettisen toiminnan muutoksen seuraa-
van viikon aikana. Osa näistä päätöksistä oli merkittäviä asiakastyön kehittämisen kannal-
ta. 

 
Vuorovaikutuksellisen johtamisen kehittämistyön päätteeksi järjestettiin osahankkeiden yhteinen 
päivä, jonka tarkoituksena oli koota yhteen eri osahankkeissa tehtyjä muutoksia vuorovaikutukselli-
seen johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan.  
 
Työryhmissä tehtiin ehdotuksia siitä, miten vuorovaikutuksellisen johtamisen keinoin voitaisiin lisätä 
5 %-20% tuottavuutta.   
 
5% tuottavuutta voitiin osallistujien mielestä lisätä mm. sillä, että: 

- palvelut tuotetaan tarpeen mukaan silloin, kun niitä tarvitaan (ei kesäsulkuja, joustavat pal-
veluajat) 

- Henkilöstölle annetaan enemmän autonomiaa ja mahdollisuus miettiä kehittämiskohteita 
 

10% lisää tuottavuutta koettiin saatavan  mm. sillä, että: 
- Hoitotakuu pois (esim. päihdepalveluista) => asiakas nopeammin palvelujen piiriin 
- Tehdään töitä aidosti moniammatillisesti 
- Otetaan vastuu omista tonteistamme yhteisvastuullisesti muiden kanssa. Siirrytään pois lähe-

tekulttuurista 
- Lakataan tekemästä asioita asiakkaan puolesta 

 
20 % tuottavuuden lisäys ehdotettiin saatavan mm. sillä, että: 

- Itseohjautuvuutta lisätään 
- Kuntalaiset otetaan mukaan toimintaan – heidän voimavarat käyttöön palvelujen tuottami-

sessa 
- Johtaminen palvelee työntekoa asiakasrajapinnassa 
- Lopetetaan asiakkaan pompottelu 

 
Osahankkeiden kehittämispäivistä kaikki onnistuivat erittäin hyvin, Kainuun toista kehittämispäivää 
lukuun ottamatta.  
 
Vuorovaikutteisen johtamistyön raportti on luettavissa Innokylässä: 
https://www.innokyla.fi/documents/796554/a60b6cc1-e9da-4d8f-b357-69e72a60ff16 
 
Hyvän johtamisen kriteerit osana hyvää johtamista 
 
Hyvän johtamisen kriteeristö on ollut kommentointikierroksella osahankkeissa. Tämän jälkeen kukin 
osahanke päätti, voidaanko kriteeristöä lähteä pilotoimaan. Oman haasteensa pilotointiin toi se, että 
kriteerien lanseeraus myöhästyi vuodella. Oulun osahankkeessa päädyttiin sisällyttämään julkisen 
johtamisen kriteerit osaksi esimiesarviointia. Kainuussa kriteerit sisällytettiin osaksi Trainee -
ohjelmaa. Hyvän johtamisen kriteereistä lisää: 
http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/laatukriteerit/Sivut/default.aspx 

https://www.innokyla.fi/documents/796554/a60b6cc1-e9da-4d8f-b357-69e72a60ff16
http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/laatukriteerit/Sivut/default.aspx
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Johtoryhmien kehittäminen 
 
Kukin osahanke päätyi kehittämään johtoryhmätyöskentelyä omasta näkökulmastaan käsin: 
- Oulu painottui johtoryhmäkyselyn laatimiseen, toteuttamiseen sekä kehittämiseen tavoitteelli-

seen suuntaan 
- Oulunkaari kehitti palvelujen ja palvelualojen johtoryhmätyön prosesseja ja menetelmiä 
- Kainuussa laadittiin vaikuttavan kokouksen huoneentaulu 

 
Henkilöstö- ja työsuojelulainsäädäntö 
 
Teemaryhmä myös havaitsi yhteiseksi esimiesten osaamiskapeikoksi henkilöstölainsäädännön ja työ-
suojelulainsäädännön tuntemisen. Näistä teemoista pyydettiin eri toimijoilta mahdollisuutta tuottaa 
aiheista multimediapaketti, mutta tarjouksia ei saatu.  Syynä lienee se, että tuotettu multimediapa-
ketti olisi valmistuttuaan STM:n omaisuutta. Oulussa päädyttiin liittämään työ- ja työsuojelulainsää-
däntöä koskevat materiaalit esimiesoppaaseen. Kainuussa ohjeet on koottu esimiesten työkalupak-
kiin. Oulunkaaren kuntayhtymässä henkilöstö- ja työsuojelulainsäädännön teema sisältyi toteutet-
tuun esimiesten koulutusohjelmaan ja siihen liittyviin täsmäinfoihin. Lisäksi aihetta on käsitelty mm. 
kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa. 
 
Johtamisen teemaryhmän jäsenet ovat seuraavat (taulukko 4): 
 
Taulukko 4. Johtamisen teemaryhmän jäsenet 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.3. Työhyvinvointi  

 

Työhyvinvoinnin osalta hankesuunnitelmassa teemaryhmän tavoitteeksi on asetettu työhyvinvoinnin 
yleistilan sekä hyvien käytäntöjen kartoittaminen. Teemaryhmässä tämän tavoitteen suuntaisesti on 
vaihdettu kokemuksia sekä toteutettu työhyvinvointipäivät syksyllä 2013 sekä Kajaanissa ja Oulussa, 
joiden pääluennoitsijana oli FT, YTM, työhyvinvoinnin johtamisen professori Marja-Liisa Manka. 
Mankan koulutusmateriaalit löytyvät Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tyohyvinvointi 
 
Ohjausryhmässä ja osahankkeissa on korostettu, ettei työhyvinvointia ole mieltä lähteä kehittämään 
omana itsenäisenä kokonaisuutenaan, vaan integroituneena arkityöhön, vuorovaikutukselliseen joh-
tamiseen ja työyhteisön kehittämiseen.  

 

 

Osahanke Osallistuja ja tehtävä organisaatiossa 

Koordinaatiohanke Projektijohtaja Päivi Visuri, Hyve-johtamisen kartta-hanke 

Oulu Henkilöstöpäällikkö Raija Selkälä 
Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä 
Palvelujohtaja Arja Heikkinen 
Suunnittelija Taija Rintamäki, Hyve-johtamisen kartta-hanke 

Kainuu Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen 
Koulutuspäällikkö Merja Leinonen 
Projektipäällikkö Pirjo Jokelainen, Hyve-johtamisen kartta – hanke  
Projektipäällikkö Niina Komulainen, Hyve-johtamisen kartta –hanke  1.3.2014 lähtien 

Oulunkaari Kehitysjohtaja Anu Vuorinen 
Yhtymävaltuuston jäsen Maire Turtinen 

https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tyohyvinvointi
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Kuviossa 6 on pyritty hahmottamaan työhyvinvoinnin lähestymistapoja eri osahankkeissa. 

Tavoite: Voimaantunut ja uusiutumishaluinen, 

sitoutunut ja tuloksellinen työyhteisö ja yksilö 

Mahdollistetaan henkilöstön ja asiakkaiden osallisuus 

vaikuttavien palvelujen tuottamiseksi 

Asiakas

Dialogi

Teemaryhmä:

Työhyvinvointi

Kainuu

Lähiesimiestyön tukeminen ja osaamisen vahvistaminen (Kainuu)

Oulu

•Hyvien käytäntöjen mallintaminen onnistuneissa työyhteisön ja 

työn kehittämisprojekteissa  asiakastyytyväisyyden/vaikuttavuuden 

parantamiseksi

Esimiestyö ja henkilöstötyytyväisyys valituilla painopistealueilla 

Osaamisen johtaminen

Oulunkaari

•Henkilöstön osallistaminen työhyvinvoinnin kehittämiseen 

työhyvinvointiohjelman toteuttamiseksi 

Työhyvinvointi
Työhyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen 

Väestö 

Asiakkaat

Palvelutarpeet

 
 
Edellä esitytetyt osahankekohtaiset kehittämisteemat ovat toteutuneet seuraavasti: 
 
Kainuun osahankkeessa työhyvinvoinnin kehittäminen on osana esimiehen työkalupakkia ja Trainee-
ohjemaa. 
 
Oulun osahanke on teettänyt opinnäytetöitä hyvinvointineuvolan toiminnasta sekä Hyvä vastaanotto 
-hankkeen tuloksista saadakseen näkemyksiä siitä, miten em. mallien käyttöönotto on muuttanut 
esimiestyötä ja työyhteisön kokemaa työhyvinvointia. Henkilöstölle tehtiin myös kysely, jossa kysyt-
tiin johtamiseen liittyviä teemoja. Oulun tilanne oli niin muuttuva, ettei osaamisen johtamisen kehit-
tämistyöhön koettu mielekkääksi ryhtyä. Tähän ei hankkeella eikä myöskään muulla organisaatiolla 
olisi ollut resursseja. 
 
Oulunkaarella henkilöstön työhyvinvointia on viety suunnitelmallisesti eteenpäin Oulunkaaren työ-
hyvinvointiohjelman mukaisesti. Tavoitteita on täsmennetty vuotuisen toiminnan arvioinnin ja siihen 
sisältyvän hyvinvointikyselyn myötä. Yhteistyötä työterveyshuollon ja yhteistyötoimikunnan kanssa 
on kehitetty. Johdon ja esimiesten osaamista työhyvinvoinnin johtamiseen ja henkilöstön osallistami-
seen on kartoitettu ja vahvistettu mm. esimiesten koulutusohjelman avulla.  
 
Työhyvinvoinnin teemaryhmä (ks. taulukko 5) on jakanut keskenään seuraavia käytänteitä: 
- Kuntien/kuntayhtymien työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmat 
- Oulunkaaren kehityskeskustelu-, osaamiskartoitus sekä työhyvinvointimalli 
- Kainuun  työhyvinvointia tukeva yhteistyömalli 
- Oulun Huoli puheeksi- menetelmä 
- Oulun ja Oulunkaaren käytännöt sairauspoissaolojen vähentämiseksi osana työhyvinvoinnin kehit-

tämistä  
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- Oulunkaaren malli esimiestyön kehittämiseen, TYHY-toimintaan, yhteistyötoimikuntaan sekä työ-
suojeluvaltuutetun työhön sekä tiedottamiseen  

- Oulun varhaisen puuttumisen malli  
- Oulun hyvän käytöksen opas  

 

Hankkeessa tehtiin oppilastyönä raportti, jossa on esitelty työhyvinvointia kuntaorganisaatiossa. Ra-
portti löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tyohyvinvointi 
 
Taulukossa 5 on ilmaistu työhyvinvoinnin teemaryhmän osallistujat. 

 
 

2.4. Loppuseminaari  

 

Hankkeen loppuseminaarin ohjelma rakennettiin hankkeen teemojen pohjalta niin, että puheenvuo-
roissa vuorottelivat sekä hanketyön tulokset että alueen huippuasiantuntijoiden näkemyksen aihees-
ta. Myös yleisöllä oli päivän aikana mahdollisuus vuoropuheluun. Loppuseminaarin teemoina olivat 
sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöinen johtaminen, strategiaprosessin johtaminen ja strate-
gian käytännöllistäminen sekä tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi asiakasläh-
töisten palvelujen kehittämistyötä käsiteltiin rinnakkaisseminaareissa, jotka oli jaettu lasten, nuorten 
ja perheiden palveluihin, mielenterveyspalveluihin ja ikäihmisten palveluihin. 
 
 Loppuseminaarista saimme erittäin hyvää palautetta sekä heti seminaarin aikana että sähköpostitse 
seminaarin jälkeen. Osallistujat kokivat saavansa paljon ajateltavaa ja evästä omaan työhönsä. 

 
Loppuseminaarin materiaalit löytyvät Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/loppuseminaari?p_p_id=content_WAR_communitiespor
tlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view 
 
Loppuseminaarissa jaettu Hyve-johtamisen kartta – hankkeen lehti löytyy myös sähköisenä Innoky-
lästä: https://www.innokyla.fi/documents/796554/17f86a8c-f0ab-448b-b786-6509fe65188e 

 

 

2.5. Hankkeen arviointi 
 

Hankesuunnitelmassa on määritelty hankearvioinnin menetelmistä seuraavaa: 
- Hankkeen aikana tehdään prosessiarviointia 
- Hankkeen toimijat tekevät jatkuvaa itsearviointia 
- Eri alueiden/toimenpidekokonaisuuksien välillä tehdään vertaisarviointia 
- Hankkeen kokonaisarviointi tehdään koordinaatiohankkeen toimesta 

Osahanke Osallistuja ja tehtävä organisaatiossa 

Koordinaatiohanke Projektijohtaja Päivi Visuri, Hyve-johtamisen kartta-hanke 

Oulu Henkilöstöpäällikkö Raija Selkälä 
Työhyvinvointikoordinaattori Marja-Leena Kemppainen 
Palvelupäällikkö Päivi Laukkanen, vanhustyö 
Suunnittelija Taija Rintamäki, Hyve-johtamisen kartta-hanke 

Kainuu Työhyvinvointipäällikkö Marko Klemetti 
Varhaisen tuen koordinaattori Sinikka Suutari 
Palvelupäällikkö Pirkko Hyvönen 
Projektipäällikkö Pirjo Jokelainen, Hyve-johtamisen kartta-hanke 

Oulunkaari Kehitysjohtaja Anu Vuorinen 
Henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen 
Palveluesimies Sari Vitikka 

https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/tyohyvinvointi
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/loppuseminaari?p_p_id=content_WAR_communitiesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/loppuseminaari?p_p_id=content_WAR_communitiesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view
https://www.innokyla.fi/documents/796554/17f86a8c-f0ab-448b-b786-6509fe65188e
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Hanketyöntekijät ovat tehneet prosessi- ja itsearviointia hankkeen aikana luonnollisena osana hanke-
työtä.  Ohjausryhmien ja johtoryhmien itse- ja prosessiarvioita hankkeessa on suunnitelman mukai-
sesti tehty kolme kertaa. Ainoastaan yhdestä ohjausryhmän jälkeen tehdystä kyselystä (4.6.2013) 
olemme saaneet riittävästi palautteita raportin tuottamiseksi. Palautteen perusteella ohjausryhmän 
jäsenet olivat itsearvioissaan tyytyväisiä omaan panokseensa hankkeen etenemisen suhteen. Myös 
hankkeen prosessiarvioinnissa oltiin kohtuullisen tyytyväisiä hankkeen etenemiseen. Hankkeen ete-
nemistä heikentävinä tekijöinä koettiin resurssien vähäisyys, aikataulun tiukkuus sekä osahankkeiden 
erimitallisuus. Myös teemaryhmien toiminnan terävöittämistä kaivattiin. Tähän haasteeseen koordi-
naatio panosti huhtikuussa 2013 kerätessään osahankkeista tietoa teemaryhmien toiminnan kehit-
tämiseksi. 
 
Hanketyöntekijät ovat tehneet koko hankkeen ajan vertaisarviointia omissa palavereissaan. Myös 
teemaryhmissä vertaisarviointi on ollut luonnollinen osa kehittämistyötä.  
 
Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin keskeiset kysymykset ovat: millä hankkeen aikana toteutetuilla 
toimenpiteillä on vaikutusta ja miten, milloin sekä millä edellytyksillä. Vaikuttavuuden arvioinnissa on 
siis kyse kausaalisuhteen arvioinnista. Hankkeen pääteemojen ts. asiakaslähtöisten toimintamallien ja 
prosessien, palveluiden ja prosessien johtamisen, johtamisvalmiuksien, tiedolla johtamisen  sekä 
työhyvinvoinnin kehittymisen  osalta ei  voida yksiselitteistä vaikuttavuuden arviointia tehdä tai 
osoittaa hankkeen lyhyen keston vuoksi. Hankkeessa luotujen toimintamallien toteutusta voidaan 
arvioida sillä, onko malli tuotettu ja koetaanko se toimivaksi. Käyttäytymisen muutosta, esim. onko 
johtaminen muuttunut, on jo hankalampi arvioida. 
 
Hankkeessa on luotu paljon uusia toimintamalleja. Hyvän käytännön/mallin arviointikriteereitä voivat 
olla mm.: 
- Käytännön tarve- ja kysyntälähtöisyys. Käytännölle on oltava sosiaalista tilausta. 
- Toimivuus ja tuloksellisuus. Käytäntöä/mallia on voitava arvioida ja verrata. Tuloksellisuutta voi-

daan osoittaa mallin lisäarvolla tai kustannustehokkuudella. 
- Mallinnettavuus. Käytäntö on rakennettu sellaiseen muotoon, että se on myös ulkopuolisen mah-

dollista ymmärtää. 
- Käytettävyys ja hyödyllisyys. Käytäntö on laajemmin hyödynnettävissä ja mahdollista ottaa osaksi 

toimintaa, 
- Siirrettävyys. Käytäntö on siirrettävissä ja levitettävissä laajempaan käyttöön. 
 
Jokainen osahanke on loppuraportin omassa osuudessaan arvioinut hankkeen toteutusta tavoittei-
taan vasten.  
 

2.6. Viestinnän toteutuminen 
 
Viestinnässä käytettävät keskeiset viestinnän välineet ja työkalut ovat olleet: 
 
Innokylä 

- Innokylä on toiminut koko hankkeen ajan sähköisenä työtilana. Innokylään on siirretty kaikki 
keskeiset osahankkeiden raportit ja toimintamallit sekä koulutusmateriaalit. 

- Työtilaan on liitetty ohjausryhmän, koordinaatioryhmän sekä teemaryhmien kokousten esitys-
listat, pöytäkirjat ja muistiot sekä hankeen toimenpide-, arviointi- ja viestintäsuunnitelmat.  

- Lisäksi Innokylän kaikille avoimessa osassa on viestitty hankkeesta. 
 

 
Www- sivut 

- Tietoa hankkeesta löytyy osahankkeiden kaupunkien ja kuntien omilta www-sivuilta.  
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- Lisäksi tietoa Hyve johtamisen kartta hankkeesta löytyy Kaste-sivustoilta sekä Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointi – ohjelman kotisivuilta. 
 

Hankkeesta on tehty esitteet, joita on jaettu eri tilaisuuksissa. Esitteet löytyvät Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/hankkeen-esitteet 
 
Hanke on myös tehnyt oman lehden, joka löytyy Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/hankelehti 
 
Hanke on osallistunut hoitotiedepäiville 26.9.2013 sekä Hyte- päiville 23.9.2014. 
 
Johtoryhmissä ja ohjausryhmissä on esitelty hanketta. Jokaisen ohjaus- ja johtoryhmän jäsenen teh-
tävänä on ollut informoida hankkeesta muille toimijoille.  
 

2.7. Sopimukset ja hankinnat 
 

Hanke on kilpailuttanut kaikki hankinnat Oulun hankintasäännösten mukaisesti hyödyntäen kaupun-
gin omien lakimiesten osaamista. Hilmassa on kilpailutettu sekä vuorovaikutuksellisen johtamisen et-
tä asiakastiedolla johtamisen päivät. Mainosmateriaalin laadinta ja painotyöt on kilpailutettu siten, 
että tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty viidelle yritykselle.  Erityisasiantuntijoiden osaamista on 
hankittu hankintarajojen puitteissa. Hankkeen väliraporteissa on tarkasti kuvattu hankintaprosessin 
vaiheet eri kilpailutusten osalta. 

 
 

  

https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/hankkeen-esitteet
https://www.innokyla.fi/web/hanke184995/hankelehti
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2.8. Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

 
Koko hankkeen kustannukset menolajeittain on esitetty taulukossa 6.  Hanke sai valtionavustusta v. 
2011 ja 2012 määrärahoista. Vuoden 2011 määrärahasta käyttämättä jääneen osan johdosta koko-
naisbudjetti pieneni 115.261,39 euroa. Tässä taulukossa kokonaisbudjetin pienenemistä ei ole otettu 
huomioon. 
 
 
Taulukko 6. Koko hankkeen kustannukset  
 

 

Kustannukset menolajeittain 

Valtionavustus-
päätöksessä hyväk-
sytyt kustannukset 
1.3.2012 - 
31.10.2014 

Toteutunut 
1.3.2012 -

31.10.2014 
Koordinaatio 

Toteutunut 
1.3.2012-

31.10.2014 
Oulu 

Toteutunut 
1.3.2012.-
30.9.2014 

Oulunkaari 

Toteutunut 
1.3.2012-

31.10.2014 
Kainuu 

Toteutunut  
1.3.2014-

31.10.2014  
yhteensä 

Jäi 
käyttämättä 

Henkilöstömenot 871 608,00 82 258,85 322 968,18 74 453,08 208 302,17 687 982,28 183 625,72 

Projektiin palkattava henkilöstö 648 880,00 75 417,77 196 364,50 0,00 208 302,17 480 084,44 168 795,56 

Työpanoksen siirto kunnalta 222 728,00 6 841,08 126 603,68 74 453,08 0,00 207 897,84 14 830,16 

Palvelujen ostot 702 877,00 71 061,89 45 354,00 36 730,98 146 755,66 299 902,53 412 568,88 

Toimisto-, pankki- ja asiantuntija-
palvelut 565 277,00 45 830,91 27 785,57 26 719,24 128 299,11 228 634,83 336 642,17 

Painatukset ja ilmoitukset 10 100,00 2 247,79 827,09 432,39 0,00 3 507,27 6 592,73 

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 27 000,00 11 405,37 11 449,61 4 260,96 1 925,10 29 041,04 -2 041,04 

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 78 400,00 11 212,49 4 525,80 3 368,39 5 674,24 24 780,92 53 619,08 

Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 600,00 258,17 617,55 1 950,00 1 250,00 4 075,72 1 524,28 

Muut palvelujen ostot 16 500,00 107,16 148,38 0,00 9 607,21 9 862,75 6 637,25 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 800,00 0,00 1 080,34 0,00 1 125,25 2 205,59 9 594,41 

Vuokrat 67 500,00 7 987,17 18 894,62 2 470,05 12 373,19 41 725,03 25 774,97 

Investointimenot 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

Muut menot 30 000,00 0,00 30,93 0,00 0,00 30,93 29 969,07 

YHTEENSÄ 1 685 285,00 161 307,91 388 328,07 113 654,11 368 556,27 1 031 846,36 653 438,64 

        
Rahoituksen seuranta 

       

        
RAHOITUS               

Valtionavustus 75 % 1 263 964,00 120 980,93 291 246,05 85 240,58 276 417,20 773 884,77 490 078,98 

Kuntien rahoitusosuudet 25 % 421 321,00 40 326,98 97 082,02 28 413,53 92 139,07 257 961,59 163 359,66 

YHTEENSÄ 1 685 285,00 161 307,91 388 328,07 113 654,11 368 556,27 1 031 846,36 653 438,64 
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2.9. Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Hanketoiminnassa mukana oleville organisaatioille hanke tarjoaa mahdollisuuden tehdä kehittämis-
työtä, jota ei omien resurssien puitteissa olisi muuten mahdollista tehdä. Hankkeen aikana tehty ke-
hittämistyö voi toimia hyvänä pohjana kehittämisen jatkamiselle myös hankkeen jälkeen. Hankkeen 
yksi tulos voi olla myös uudet kehittämistarpeet, joihin kannattaisi tulevaisuudessa vastata. Hank-
keen aikana on myös mahdollista todeta hankkeen aikana kehitetty malli toimimattomaksi, ja sen 
käyttöönotosta voidaan luopua. Hanke mahdollistaa sellaiseen kehittämistyöhön ryhtymisen, jonka 
tulosta ei voi etukäteen ennakoida.  
 
Hankesuunnitelman merkityksestä 
 
Tässä hankkeessa yksikään hanketyöntekijöistä ei ollut suunnittelemassa hanketta, joten punaisen 
langan löytyminen ja toimintasuunnitelman tekeminen vei sekä teemaryhmissä että osahankkeissa 
paljon aikaa. Hanketta suunnittelemassa olevat henkilöt olivat kuitenkin mukana toteutuksen suun-
nittelussa. 
 
Hankesuunnitelman tavoitteet olivat suuria ja ne jättivät paljon tulkinnanvaraa toteutukselle. Esi-
merkiksi tavoite - johtamisosaaminen lisääntyy kaikilla tasoilla – on huikea reilun kahden vuoden 
hankkeelle toteutettavaksi. Kun hankkeelta odotettiin johtamisosaamisen lisäämistä strategisesta 
johtamisesta toimeenpanon johtamiseen, osahankkeiden tavoitteiden kohdalla painotettiin lä-
hiesimiestyön kehittämistä. Lopulta nämä eri näkökulmat saatiin hankkeessa nivotuksi yhteen. 

   

Hankkeen tavoitteiden toteutumisesta 
 
Sekä koko hankkeen että teemaryhmien osahankekohtaiset tavoitteet toteutuivat hankkeessa hyvin. 
Osahankkeet pitivät hankkeen tuloksia pääsääntöisesti onnistuneina. Toki mitkään kehitettävät mallit 
eivät ole niin kerralla valmiita, ettei niitä jatkossa tulisi työstää edelleen. 
 
Hankkeessa työntekijöiden vaihtuvuus oli vähäistä, ainoastaan Kainuun soten projektijohtaja vaihtui 
kevättalvella 2014. Projektipäälliköksi siirtyi Kainuu osahankkeen suunnittelija, ja uusi suunnittelija 
rekrytoitiin. Vähäinen vaihtuvuus on edesauttanut hankkeen tavoitteiden toteutumista. 
 
Tässä hankkeessa osahankkeiden yhteinen kehittämistyö toteutettiin teemaryhmien kautta. Teema-
ryhmien osalta osahankkeissa tehtävä keskittyi osahankkeille keskeisiin asioihin. Teemaryhmien tar-
koitus oli koota osahankkeissa kehitetyt mallit ja työvälineet muiden hyödynnettäväksi sekä antaa 
ideoita kehittämiselle.  Osa osahankkeista koki saavansa teemaryhmistä enemmän kuin odottivat, 
osalla muiden kehittämiä toimintamalleja hyödynnettiin vähemmän, koska kaikkiin yhteisiin tilai-
suuksiin ei päässyt osallistumaan ne henkilöt, jotka olisivat hyötyneet kokemusten vaihdannasta. 
 
Hankkeen alkuvaiheessa projektijohtaja ehdotti, että osahankkeilla olisi ollut omat pienet teema-
ryhmänsä, jotka olisivat valmistelleet teemaryhmiin tuotavia esityksiä ja toisaalta käyneet läpi toisten 
esityksiä teemaryhmien jälkeen arvioiden, mitä toisten tuottamasta materiaalista kannattaisi jatko-
kehittää oman organisaation toimintamalleiksi. Tämä toteutui osassa osahankkeita, jolloin ne pääsi-
vät hyötymään enemmän muiden kehittämistyöstä. Erityisesti Oulunkaari hyödynsi tehokkaasti tä-
män mahdollisuuden. 
 
Yhteiset kehittämispäivät olivat antoisia asiakastiedolla johtamisen kehittämispäiviä lukuun ottamat-
ta. Kehittämispäivät mahdollistivat vuorovaikutuksen osallistujien kesken, ja tämä koettiin yhdeksi 
merkityksellisemmäksi päivien anniksi.  Loppuseminaarissa kiteytettiin hankkeen tuloksia ja peilattiin 
teemoja valtakunnalliseen kontekstiin. Palaute tilaisuudesta on ollut pelkästään positiivinen. 
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Hankkeen resursointi oli osahankkeissa hyvin erilainen.  Kainuun ja Oulun osahankkeissa oli varattu 
asiantuntijapalkkioihin varoja enemmän kuin voitiin niitä hyödyntää. Asiakastiedolla johtamisen kon-
sultoinnin osalta huomattiin, ettei ulkopuolisella asiantuntijalla ole sellaista osaamista, jota kehittä-
mistyöhön tarvittaisiin. Vaikka hankkeen kaikkia asiantuntijatyöhön varattuja varoja ei käytettykään, 
saatiin hankkeen tavoitteet pääsääntöisesti toteutettua. 
 
Osahankkeiden välinen yhteistyö 
 
Hankkeessa mukana olevat toimijat olivat sekä rakenteeltaan että osahankekohtaisilta tavoitteiltaan 
erilaisia. Mitä pidemmälle hanke eteni, sitä enemmän erilaisuus rikastutti muita toimijoita. Hanke 
mahdollisti monia toisista osahankkeista oppimisen mahdollisuuksia, jos niistä vain on halunnut ottaa 
oppia. Kaikkea ei ole tarvinnut lähteä kehittämään itse.  
 
Mikään hanke ei onnistu itsestään vaan edellyttää monien osa-alueiden yhteensovittamista ja asiois-
ta yhdessä sopimista. Hankkeessa osahankkeiden välinen yhteistyö on ollut helppoa ja joustavaa, ja 
yhteistyö on koettu antoisaksi.   
 
Hanke oppimisprosessina  
 
Hanketyö on sekä hanketyöntekijöille että muulle organisaatiolle oppimisprosessi. Oppivan organi-
saation mallin mukaisesti oppimiskokemukset olisi tärkeää siirtää organisaation omaksi pääomaksi. 
Muuten hankkeista saatu osaaminen häviää henkilöiden mukana. 
 
Hankkeen päätyttyä vasta ymmärtää, mitä olisi kannattanut tehdä hankkeen alkuvaiheesta lähtien. 
Siksi tämän oppimiskokemuksen kerääminen voisi olla hyödyllistä. Korpifilosofi Konsta Pylkkänen to-
sin tästä viisauden lajista toteaa näin:” Kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus, sillä alalla 
saahaan eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiintulevaksi ja 
sakilla setvitään, miten olisi paras käyttäytyä. Tässä lajissa on ihminen viisaimmillaan... Jälkiviisaan 
silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin...”. Onnistumisten ohella myös epäonnistumiset 
ovat tärkeitä oppimisen paikkoja sekä hanketyöntekijöille itselleen että muulle organisaatiolle. 
 
Hankkeen viestintä ja raportointi 
 
Hanke olisi voinut osallistua toteutunutta enemmän erilaisiin messuihin ja tapahtumiin. Tuntui vaike-
alta lähteä esittelemään hankkeen tuloksia silloin, kun kehittämistyö on vielä kesken. Vasta loppu-
metreillä ollaan siinä tilanteessa, että tulosten esittelyä olisi mielekästä laajemmin tehdä. 
 
Jokainen osahanke on vastannut omasta viestinnästään. Myös ohjausryhmän jäsenillä on ollut vastuu 
informoida hankkeesta omassa verkostossaan.  Viestinnän merkitystä ja laajuutta on tarkemmin ker-
rottu osahankkeiden omissa katsauksissa. 
 
Hankkeen vaiheista ja tuotoksista on raportoitu kohtuullisen tarkasti ja laajasti.  Osahankkeiden ra-
portointia helpotti se, että heti hankkeen alussa sovimme yhteisestä raportointimallista. Malli antaa 
tilaa hankkeiden erilaisuudelle, mutta kaikkien hankkeiden tarkastelun samojen keskeisten otsikoi-
den alla. Tarkalla raportoinnilla pyrittiin varmistamaan hankkeen eteneminen suunnitellusti, vaikka 
hanketyöntekijät olisivatkin vaihtuneet. Tämä malli koettiin toimivaksi. 
 
 
Miten organisaatiomuutosten aikana hanketyötä viedään eteenpäin? 
 
Koska jatkossakin hankkeet tulevat toimimaan erilaisten organisaatio- ja rakennemuutosten aikana, 
tulisi miettiä, miten hankkeita viedään eteenpäin muutosten aikana. Mielenkiintoista olisi selvittää, 
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miten hanketyöstä voitaisiin tehdä ketterämpää niin, ettei organisaatiomuutoksista tulisi hanketyön 
esteitä. Sosiaali- ja terveyssektorilla toiminta edelleen mielletään enemmän rakenteiden kuin asiak-
kaiden kautta. Asiat seisahtuvat, jos ei tiedetä, kuka toimintaa jatkossa tulee johtamaan, vaikka han-
ketyön kohteena olevaa käytännön työtä ei tuleva johtaja tekisikään. Asiakasrajapinnassa työt jatku-
vat kohtuullisen paljon samansuuntaisina organisaatiorakenteiden muutoksista huolimatta.  
 
Organisaatiomuutokset voivat myös edesauttaa hanketyön toteutumista erityisesti silloin, kun hank-
keiden organisointi jäsentyy tai kehittämisen kohteena olevien organisaatioiden toiminta ja/tai raja-
pinnat selkeytyvät. 
 
Johdon sitoutuminen 
 
Johdon sitoutumista hankkeeseen ei voi koskaan korostaa liikaa. Organisaation johto hyvin pitkälle 
omalla toiminnallaan osoittaa, millaisen aseman hanketyö organisaatiossa saa. Se voi integroida te-
hokkaasti hanketyön osaksi muuta kehittämistyötä tai pitää sitä muusta kehittämisestä erillisenä ko-
konaisuutena. Johdon omaa sitoutumista sekä hankkeiden tulosten käyttöönottoa tulisi johtoryhmis-
sä jokaisen hankkeen aikana ja niiden jälkeen arvioida.   
 
Kaste – yhteistyö 
 
Yhteistyö muiden Kaste – hankkeiden kanssa tiivistyi erityisesti hankkeen viimeisenä toimintavuonna. 
Kaste – yhteistyöpalavereissa pohdimme, kannattaisiko Kaste – hankkeisiin kehittää omat yhteiset 
raportointi- yms. käytäntönsä niin, ettei jokaisen hankkeen tarvitsisi käyttää aikaa em. käytäntöjen 
suunnitteluun. 
 
Kaste – yhteistyöpalaverit olivat antoisia ja hyvää kokemusten vaihdantaa eri toimijoiden välillä syn-
tyi.  Odotettavissa on, että yhteisiä käytäntöjä saadaan luoduksi, ja hanketyö helpottuu näiltä osin. 
 
TTL yhteistyö 
 
Hankkeessa pidettiin tärkeänä hyödyntää työterveyslaitoksen Kaste- hankkeisiin nimettyjä asiantunti-
joita. Olimme yhteydessä nimettyihin asiantuntijoihin, joille oli epäselvää, miten he voisivat olla 
hankkeessamme tukena. Ttl:n rooli kaste-hankkeissa jatkossa edellyttäisi yhteistyön jäsentämistä 
niin, että yhteistyön rakenteet olisivat jäsentyneenä sekä hankkeiden että ttl:n tiedossa jo hanke-
suunnitelmavaiheessa. 
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3. KAINUUN OSAHANKE 
 

3.1. Kainuun osahankkeen organisoituminen 
 

Kainuun osahankkeen keskeisinä toimijoina työskentelivät projektipäällikkö ja projektisuunnittelija 
sekä osa-aikainen projektisihteeri. Taulukossa 6 on esitetty projektihenkilöstö hankkeen aikana. 

Taulukko 6. Kainuun osahankkeen projektihenkilöstö. 

Jokelainen Pirjo projektipäällikkö 
projektisuunnittelija 

13.8.2012–28.2.2014 
1.3.–31.3.2014 

100% 
50% 

Komulainen Niina projektisuunnittelija 
projektipäällikkö 

1.11.2012–28.2.2014 
1.3.–31.10.2014 

100% 
100% 

Eskelinen Teija projektisuunnittelija 5.5.–31.10.2014 100% 

Karjalainen Anna-Mari projektisihteeri 1.10.2012–31.10.2014 25% 

Kainuun osahankkeen organisoituminen käynnistyi projektipäällikön aloitettua hankkeessa 13.8.2012 
ja se saatiin päätökseen 12/2012, jolloin työryhmien jäsenet olivat vahvistaneet osallistumisensa työ-
ryhmiin. Kainuun osahankkeen organisoituminen on esitetty kuviossa 7.  

Kuvio 7. Hyve-johtamisen kartta Kainuun osahankkeen organisoituminen. 

 
 

Hyve-johtamisen kartta hankkeen ohjausryhmän Kainuun edustana toimi kuntayhtymän johtaja Mai-
re Ahopelto ja varajäsenenä kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen. Kainuun osahankkeen projekti-
päällikkö toimi ohjausryhmän asiantuntijana. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän 
kertaa.  

Osahankkeella oli Kainuun soten johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajista sekä Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen luottamushenkilöstä koostuva osahankkeen toimintaa 
ohjaava johtoryhmä, jonka asiantuntijajäseneksi myös hankkeen projektijohtaja kutsuttiin (taulukko 
7). Johtoryhmän kokoukset olivat osahankkeen seurannan ja hallinnan päätöskokouksia. Asiat tuotiin 
sinne etukäteen valmisteltuina ja päätökset dokumentoitiin kokouspöytäkirjoihin. Johtoryhmä ko-
koontui hankkeen aikana seitsemän kertaa.  
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Taulukko 7. Kainuun osahankkeen johtoryhmän kokoonpano 

Ahopelto Maire kuntayhtymän johtaja 

Ahonen Esa hallintoylilääkäri 

Heikkinen Matti perhepalvelujohtaja 

Huovinen-Tervo Marjo  hallintoylihoitaja 

Manninen Pirjo henkilöstöjohtaja 

Myllylä Raili luottamushenkilö 

Nykänen Päivi ympäristöterveydenhuollon johtaja 

Pikkarainen Marita kehittämisjohtaja 

Ruokolainen Marja-Liisa erikoissuunnittelija 

Saari Mauno  terveysjohtaja 

Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja 

Visuri Päivi projektijohtaja, Hyve-johtamisen kartta -hanke 

 
Kainuun osahankkeen kehittämistyöhön osallistui kolme työryhmää:  
1) strategisen tason johtamisperusteiden vahvistaminen,  
2) tiedolla johtamisen kehittäminen sekä  
3) johtamisvalmiuksien kehittäminen.  
Työryhmät koostuivat organisaation edustajista ja asiantuntijoista.  
 
Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehittämistä varten nimettiin Strategisen ta-
son johtamisperusteet –työryhmä. Kainuun soten johdon edustajista (taulukko 8) muodostuvan työ-
ryhmän tavoitteena oli määritellä ja luoda strategisen johtamisen malli prosessin eri vaiheineen ja 
työkaluineen strategisen suunnittelun ja toteutuksen selkiyttämiseksi johtamisen kaikilla tasoilla aina 
päivittäiseen toimintaan saakka. Työryhmä kokoontui hankkeen aikana 13 kertaa. 

Taulukko 8. Strategiatyöryhmän kokoonpano 
 

Ahopelto Maire kuntayhtymän johtaja 

Ahonen Esa hallintoylilääkäri 

Heikkinen Matti perhepalvelujohtaja 

Manninen Pirjo henkilöstöjohtaja 

Mäntymäki Eeva viestintäpäällikkö 

Nykänen Päivi ympäristöterveydenhuollon johtaja 

Pikkarainen Marita kehittämisjohtaja 

Romppainen Veijo tietohallintojohtaja 

Saari Mauno  terveysjohtaja 

Tolonen Eija vanhuspalvelujohtaja 

Tolonen-Manninen Eija talousjohtaja 

Yliniemi Kalevi hallintojohtaja 

 
Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisen ja johdon toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä 
varten perustettiin Tiedolla johtamisen -työryhmä, johon kuului terveyden- ja sosiaalihuollon sekä 
tekniikan asiantuntijoita organisaation sisältä (taulukko 9). Työryhmä kokoontui hankkeen aikana viisi 
kertaa. 
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Taulukko 9. Tiedolla johtamisen työryhmän kokoonpano 
 

Hankio Markku ICT-suunnittelija  

Heikkinen Kaisu SAP-taloushallinnon pääkäyttäjä 

Huovinen-Tervo Marjo hallintoylihoitaja  

Huusko Sirpa DRG-suunnittelija 

Karivuo Hilkka arkistopäällikkö/ tietosuojavastaava 

Kemppainen Ari tietoasiantuntija  

Ketomäki Rauno sosiaalihuollon järjestelmävastaava 

Korhonen Virpi laatupäällikkö  

Lamminen Liisa ICT-suunnittelija  

Martiskainen Anja vs. palvelusuhdepäällikkö 

Pikkarainen Taneli taloussuunnittelija 

Ruokolainen Marja-Liisa sosiaalialan erikoissuunnittelija 

Taskinen Kristiina sosiaali- ja terveydenhuollon erikoissuunnittelija 

 
Lähiesimiestyön kehittämistä varten perustettiin Johtamisvalmiudet -työryhmä, joka koostui organi-
saation sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista sekä lähiesimiestehtävissä toimivista henkilöistä 
tTaulukko 10). Työryhmän tehtävänä oli kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintamal-
leja ja työkaluja muun muassa etäjohtamisen ja prosessijohtamisen alueilla henkilöstön osaamisen, 
osallisuuden ja johtamisen vahvistamiseksi sekä johtajareservin varmistamiseksi myös tulevaisuudes-
sa. Tavoitteena oli myös löytää keinoja organisaatiossa jo käytettävissä olevien teknisten ratkaisujen 
hyödyntämiseksi lähiesimiestyön kehittämisessä. Työryhmä kokoontui hankkeen aikana 11 kertaa. 

Taulukko 10. Johtamisvalmiudet työryhmän kokoonpano 

Horto Arja vastuualuepäällikkö, tesa 

Huovinen-Tervo Marjo hallintoylihoitaja 

Huttunen Irja osastonhoitaja, vastaanotto 

Immonen Aila osastonhoitaja, tk-sairaala 

Juutinen Helena johtava sosiaalityöntekijä 

Leinonen Merja koulutuspäällikkö 

Leinonen Tuula tulosyksikön päällikkö, rekrytointi 

Matero Vuokko osastonhoitaja, Kaks, os.1 

Pankkonen Merja  osastonhoitaja, Kaks, os.9 

Rautio Maarit palvelupäällikkö, vammaispalvelut 

Ruokolainen Marja-Liisa sosiaalialan erikoissuunnittelija 

Suutari Sinikka  varhaisen tuen koordinaattori 

Tikkanen Paula toimeentulotukipäällikkö 

Tornberg Paula  palveluesimies, hoivaosasto  

Väyrynen Toini apulaisosastonhoitaja, leikkausosasto 

Westerinen Hannu palvelussuhdepäällikkö 

 
Koordinaatiohankkeen teemaryhmien ohjausryhmänä toimiva koordinaatioryhmän Kainuun soten 
edustajina toimivat kehittämisjohtaja ja sosiaalialan erikoissuunnittelija. Koordinaatioryhmä toimi 
teemaryhmien ohjaavana ryhmänä. Tiedolla johtamisen -teemaryhmässä oli edustettuna Kainuun so-
ten tietohallintojohtaja ja sosiaali- ja terveydenhuollon erikoissuunnittelija, Työhyvinvointi –
teemaryhmässä työhyvinvointipäällikkö, varhaisen tuen koordinaattori ja vanhuspalveluiden palve-
luesimies ja Johtamisvalmiudet –teemaryhmässä kehittämisjohtaja, sosiaalialan erikoissuunnittelija ja 
koulutuspäällikkö. Projektipäällikkö osallistui kaikkien teemaryhmien toimintaan, projektisuunnitteli-
ja vain Tiedolla johtamisen -teemaryhmään. Teemaryhmien toiminnasta on kerrottu enemmän kap-
paleessa 3.4 teemaryhmien hyödyntäminen osahankkeessa. 
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3.2. Kainuun osahankkeen päämäärät ja tavoitellut tulokset 
 
Kainuun osahankkeessa keskityttiin tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon prosessiorganisaation 
luomista vahvistamalla strategista hyvinvointijohtamista, toiminnanohjausta johdon tietojärjestel-
män avulla sekä lähiesimiestason johtamista. Kainuun osahankkeen päätavoitteet on määritelty seu-
raavasti: 

1. Vahvistaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän soten (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymä 1.1.2013 alkaen) strategisen tason johtamisosaamista. 

2. Luoda perusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymä 1.1.2013 alkaen) sosiaali- ja terveystoimialan johdon toiminnanohjausjärjestelmälle. 

3. Lisätä työhyvinvointia, vahvistaa lähijohtamisen osaamista sekä turvata osaavan työvoiman 
saatavuus sosiaali- ja terveystoimialan esimiestehtävissä. 

 
Osahankkeen päätavoitteiden saavuttamiseksi niiden toisiinsa liittyvät yhteiset rajapinnat (kuvio 8) 
edellyttivät kehittämisen kokonaisuuden ymmärtämistä, jotta päästäisiin osaoptimoinnista kokonais-
optimointiin ja sitä kautta parempaan kokonaisuuksien hallintaan. Toimintaympäristön kehittämisen 
lähtökohtana korostuivat asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutuksellisuus sekä yhteisenä nimittäjänä, yh-
distävänä linkkinä strategisen johtamisen, toiminnanohjauksen ja johtamisvalmiuksien kehittämisen 
välillä toimii tieto.  

Kuvio 8. Yhteiset rajapinnat 

 

Strateginen suunnittelu ja johtaminen edellyttävät tietoa, toimivia tiedonhallinnan prosesseja - tietoa 
käytetään päätöksenteon perustana ja tiedon pohjalta tehdään toimenpiteitä. Organisaation toimin-
nanohjaus pohjautuu siis strategiseen tietoon, tiedon hankintaan, kykyyn analysoida ja hyödyntää 
tietoa. Myös johtamisvalmiuksien vahvistamisessa tiedolla on oma merkittävä roolinsa. Jatkuva oman 
työn kehittäminen ja työssä kehittyminen voidaan nähdä oppimisprosessina, jonka tavoitteena on 
pyrkiä luomaan, hankkimaan ja siirtämään tietoa sekä muuttamaan käyttäytymistä uuden tiedon ja 
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uusien käsitysten mukaan. Jatkuvan vuorovaikutuksen merkitys ympäristön kanssa korostuu, keskei-
senä periaatteena on avoimuus vuorovaikutussuhteissa ja tiedon välittymisessä. 

Kainuun osahankkeessa kehittämistyötä toteutettiin edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti kol-
men kehittämispolun - strategiaprosessin, tiedonhallinnan ja lähiesimiestyön kehittämispolun kautta. 
Kehittämispolut riippuvuussuhteineen kuvattiin kuvion 9 mukaisesti.  
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Kuvio 9. Kainuun osahankkeen kehittämisen kokonaiskuva 
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3.3. Kainuun osahankkeen tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin  
 

3.3.1. Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistaminen 
 

Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehittämistyössä pyrittiin selkiyttämään strate-
gista polkua johtamisen kaikilla tasoilla asiakaslähtöisten palveluprosessien ja vuorovaikutuksellisen 
johtamisen kehittämiseksi edistäen siten asiakkaiden ja henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia 
sekä parantaen sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja saatavuutta. Viestinnän liittäminen 
strategiaprosessin läpivientiin oli yksi oleellinen osa tätä strategiaprosessin kehittämistä. Strategia-
prosessin kehittämisen tavoitteena oli luoda yhtenäinen toimintamalli strategiseen suunnitteluun, 
selkeyttää kuntayhtymässä tehtävää strategiatyötä sekä tehdä se läpinäkyväksi. Tavoitteena oli saada 
käyttöön yhtenäisiä työvälineitä, jotta strategiset linjaukset kulkevat läpi organisaation yksittäisten 
työntekijöiden työhön saakka. 
 
Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehittämistä varten selvitettiin asiantuntijapal-
velun käytön mahdollisuutta. Hankkeen tiukka aikataulu ja vaativat tavoitteet edellyttivät asiantunti-
japalvelun käyttöä, joka oli myös hankesuunnitelman mukaista. Asiantuntijapalvelu hankittiin in-
house -hankintana Kuntien Tiera Oy:ltä. Asiantuntijapalvelun painopiste kohdistui strategiaprosessin 
mallin luomiseen ja strategiaviestinnän kehittämiseen sekä strategiaprosessin käyttöönoton tukemi-
seen. Asiantuntijapalvelun hankinnasta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.7 Hankinnat ja sopi-
mukset. 

Kehittämistyön aluksi kuvattiin Kainuun soten silloinen strategiaprosessi, jonka kautta tarkasteltiin 
prosessin vahvuuksia ja löydettiin kehittämiskohteet. Strategiaprosessia kehitettiin yhteistyössä Kai-
nuun soten ylimmän johdon kanssa ja tavoiteltu strategiaprosessi kuvattiin Kainuun soten laatujär-
jestelmän mukaisesti QPR-työkalulla. Kehittämistyön tuloksena aikaistettiin vuosittaisen strategia-
suunnittelun aloittamisajankohtaa, tehtiin muutoksia tuloskortistoon, uudistettiin strategiaviestintää 
ja laadittiin ohjeet strategian jalkauttamiseksi operatiiviseen toimintaan.  Kehittämistyön tuotoksena 
laadittiin strategiakäsikirja, johon on kuvattu strategiaprosessi, siihen osallistuvat henkilöt (johto, 
esimiehet, työntekijät, asiakkaat, kansalaiset, yhteistyötahot) ja niiden roolit sekä keskeiset tehtävät 
ja työskentelytavat kussakin prosessin vaiheessa. Käsikirjaan on myös koottu strategiatyötä helpotta-
via työpohjia. Muina tuotoksina kuvattiin strategiatyön vuosikello (kuvio 10) sekä talous- ja strategia-
prosessin yhteys (kuvio 11). Strategiakäsikirjasta laadittiin myös vastuualueiden ja tulosyksiköiden 
esimiehille huoneentaulu (kuvio 12), johon kuvattiin lyhyesti ne prosessin vaiheet, jotka edellyttävät 
heidän osallistumistaan strategiatyöhön. Strategiakäsikirjaa täydennetään ja siihen tehdään tarvitta-
vat muutokset hankkeen päättymisen jälkeen. Strategiakäsikirja viedään Kainuun soten hallituksen 
hyväksyttäväksi marraskuussa 2014. 
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Kuvio 10. Strategiatyön vuosikello 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiatyön vuosikelloon on kuvattu strategian suunnittelun, seurannan ja arvioinnin eteneminen 
vuoden aikana. Siihen on yhdistetty myös talouden ja raportoinnin vuosikellot niiltä osin kun ne liit-
tyvät suoraan strategiatyöhön. Vuosikellon tarkoitus on antaa kokonaiskuva vuosittaisesta strategia-
työstä. 

Kuvio 11. Talous- ja strategiaprosessin yhteydet  
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Talous- ja strategiaprosessin yhteys kuvattiin, koska Kainuun soten strategiatyö on kytketty vahvasti 
talousarvioprosessiin. Kuva auttaa hahmottamaan talousprosessin vaiheiden kytkeytymisen strate-
giaprosessin vaiheisiin vuoden aikajanalla. 

 
Kuvio 12. Vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiesten huoneentaulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kainuun soten strategiakäsikirjassa on kuvattu koko soten strategiaprosessi. Huoneentaulun tarkoi-
tus on esittää lyhyesti vastuualue- ja tulosyksikkötasojen esimiehille, missä strategiaprosessin vai-
heissa heiltä edellytetään strategiatyöhön osallistumista.  

Kehitetyn strategiaprosessin käyttöönoton ja tulosalueiden yhdenmukaisten toimintatapojen sekä 
strategiaosaamisen lisäämisen varmistamiseksi hankkeen kautta annettiin asiantuntijatukea kuntayh-
tymän esimiehille. Tuen käytöllä varmistettiin tälle osa-alueelle asetettujen tavoitteiden saavuttami-
nen. Tuki annettiin strategiaprosessin mukaisesti työpajojen ja ohjeistuksen muodossa. Se muodostui 
kolmesta vaiheesta; tuki sisäisen suorituskyvyn ja toimintaympäristön analysoinnille, tavoiteasetan-
nan ja tiekarttatyön tukeminen sekä tuki tuloskortiston laadintaan tulos- ja vastuualueille. Hanketyön 
päättymisen jälkeen kuntayhtymä jatkaa asiantuntijatuen käyttöä varmistaen siten strategiaproses-
sin viemisen käytäntöön myös vastuualue- ja tulosyksikkötasoilla. 

Kainuun osahankkeessa nousi esiin strategiaprosessin ja tuottava työntekijä –infokonseptin kehittä-
mistyön kautta Kainuun maakunta –kuntayhtymän aikaan käytössä olleen arvokirjan päivittäminen ja 
käyttöönotto, koska käytössä on ollut erilaisia arvoja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikana on 
laadittu koko kuntayhtymää koskeva arvokirja ja Hoitotyön arvokirja. On tärkeää, että toiminta pe-
rustuu yhteisille arvoille ja että ne näkyvät jokaisen Kainuun soten työntekijän työssä. Arvokirjan tar-
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koituksena on auttaa työntekijää pohtimaan, mitä arvot merkitsevät hänelle ja kuinka ne näkyvät 
päivittäisessä työssä. Arvokirja käydään läpi esimiehen ja työyhteisön kanssa. Kainuun soten arvokir-
jan käyttöönottoa on testattu kehittämis- ja suunnitteluyksikössä, josta saatuja kokemuksia voidaan 
hyödyntää laajemmin organisaatiossa. Kainuun soten hallitus hyväksyi päivitetyn arvokirjan käyt-
töönoton kokouksessaan 20.8.2014.  

Strategisen tason johtamisosaamisen vahvistamisen kehittämisen vaikutukset näkyvät jo ennen 
hankkeen päättymistä strategiaosaamisen lisääntymisenä ja strategiaprosessin toteuttamisena yhte-
näisesti koko organisaatiossa. Tämän vuoden aikana strategiaprosessi ei vielä etene aikataulullisesti 
käsikirjan mukaan, koska käsikirjan valmistuminen ja asiantuntijapalvelun antaman tuen saaminen 
eivät ehtineet mukaan prosessiin. Tänä vuonna strategiaprosessi on tarkoitus toteuttaa niin hyvin 
kuin mahdollista strategiakäsikirjan mukaan ja ensi vuonna myös aikataulullisesti. 

Strategisen tason johtamisosaamisen vahvistamisen osalta hankkeelle asetetut tavoitteet saavutet-
tiin kiitettävästi. 

 
Kehittämistyön eteneminen 
 
Asiantuntijapalvelun avulla tapahtuvaa Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehit-
tämistä ohjasi seuraavan mallin mukaisesti etenevä Strategiaprosessin kehittämispolku (kuvio 13). 
Strategiaprosessin kehittämispolku muodostui kolmesta erillisestä vaiheesta: 1) lähtötila-arviointi, 2) 
kuntayhtymän strategiaprosessin kuvaaminen ja 3) tuki kevään 2014 strategiaprosessille. Ensimmäi-
sen vaiheen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Kainuun soten nykyisestä sekä tavoiteltavasta 
strategiaprosessista ja ohjausmallista. Toisessa vaiheessa kuvattiin Kainuun soten tavoiteltu strate-
giaprosessi sekä kartoitettiin ennakointitiedon ja tiedolla johtamisen kytkennän tarve Kainuun soten 
kokonaisohjaukseen. Viimeisen vaiheen tavoitteena oli tukea Kainuun soten johtoa kuvatun strate-
giaprosessin viemisessä käytäntöön. Strategiaprosessin kehittämisen toimintamalli on kuvattu Inno-

kylässä osoitteessa https://www.innokyla.fi/web/malli1075995 
 

Kuvio 13. Strategiaprosessin kehittämispolku  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lähtötila-arviointi 

Asiantuntijapalvelun avulla tapahtuva kehittämistyö toteutettiin Strategisen tason johtamisperusteet 
-työryhmälle työpajatyöskentelynä ja työpöytätutkimuksena. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin 
Kainuun soten strategiaprosessissa parhaiten ja heikoiten toimivat asiat lähtötilan arvioimiseksi, min-

https://www.innokyla.fi/web/malli1075995
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kä lisäksi tehtiin henkilökohtaisia tarkentavia haastatteluja tulosaluejohtajille. Näiden pohjalta kuvat-
tiin lähtötilan strategiatyön vuosikello sekä QPR:n avulla vuosittaisen strategiaprosessin lähtötila eri 
vaiheineen: tiedonkeruu ja analyysi, strategian luonti ja dokumentointi, strategian hyväksyntä, stra-
tegian viestintä, strategian toteutus ja strategian seuranta huomioiden myös toimijat kussakin pro-
sessin vaiheessa. Lähtötilan arvioinnissa tunnistetut vahvuudet ja mahdolliset kehittämistarpeet lii-
tettiin edellä mainittuun mallinnettuun strategiaprosessiin erillisinä osioina kokonaiskuvan hahmot-
tamiseksi mahdollisten kehittämiskohteiden ja pullonkaulojen tunnistamiseksi. 

2. Kuntayhtymän strategiaprosessin kuvaaminen 

Toisessa vaiheessa kuvattiin strategiatyön vuosikellon ja strategiaprosessin tavoitetilat sekä strategi-
nen jatkumo (kuvio 14). Strateginen johtaminen koostuu lukuisista päätöksistä ja konkreettisista toi-
menpiteistä, jotka mahdollistavat organisaatiota saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Jatkuvat 
muutokset sekä ympäristössä että organisaatiossa muovaavat strategisen johtamisen prosessista 
päättymättömän jatkumon. Jatkumoon on kuvattu strategiatyössä hyödynnettäviä konkreettisia työ-
kaluja. Nämä on myös kuvattu tarkemmin strategiakäsikirjaan. 

Kuvio 14. Strategisen johtamisen jatkumo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tuki kevään 2014 strategiaprosessille 

Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen oli kirjattu myös optio kolmannelle vaiheelle, strate-
giaprosessin tuelle. Optiona kirjattu tuen osuus osoittautui tarvittavaan tukeen nähden kuitenkin lii-
an pieneksi. Optiona käytetyn tuen aikana määriteltiin painopisteet strategiatyöpajassa, johon osal-
listui strategiatyöryhmän lisäksi painopisteiden määrittelyjen kannalta myös organisaation muita 
keskeisiä henkilöitä. Valitut painopisteet (avopalveluiden hoidon suhde laitospalveluihin, painopis-
teen siirtäminen laitospalveluista avohoitoon, ostopalvelut/oma tuotanto, kuntouttava työote, asia-
kaslähtöisyys, sähköinen asiointi sekä hoito- ja palveluketjujen toimivuus) toimivat raamina sisäisen 
suorituskyvyn ja toimintaympäristön analyysille. 
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Strategiaprosessin tuki muodostui kolmesta vaiheesta; tuki sisäisen suorituskyvyn ja toimintaympä-
ristön analysoinnille, tavoiteasetannan ja tiekarttatyön tukeminen sekä tuki tuloskortiston laadin-
taan. Ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin strategiatyöpajat jokaiselle tulosalueen johtoryhmälle, 
joihin kuuluu kultakin tulosalueelta tulosaluejohtaja, vastuualuepäälliköt ja tulosalueen asiantuntijoi-
ta. Näissä työpajoissa käytiin läpi sisäisen suorituskyvyn ja toimintaympäristön analyysit jo aiemmin 
valittujen painopisteiden mukaisesti sekä valittiin kultakin tulosalueelta Kainuun soten johtoryhmään 
vietäväksi neljästä viiteen asiaa, joiden toivottiin vaikuttavan Kainuun soten tavoiteasetantaan.   

Toisessa vaiheessa sote-johtoryhmä käsitteli tulosalueilta kootut sisäisen suorituskyvyn ja toimin-
taympäristön analyysin tulokset ja vertasi niitä olemassa olevaan strategiaan. Näiden pohjalta tehtiin 
muutokset strategisiin päämääriin ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tavoitteiden saavuttamista 
mittaviin mittareihin.  

Kolmannen vaiheen tuki annettiin vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehille ohjeistaen heitä 
oman tuloskortiston laatimiseen siten, että strategia kulkee kuntayhtymässä linjassa kohti yhteisiä 
tavoitteita.  

Hankkeen antaman tuen lisäksi kuntayhtymä on ostanut asiantuntijatukea strategiaprosessin niille 
osa-alueille, joita hankkeen varoin ei ole voitu tukea.  
 

3.3.2. Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistaminen 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedolla johtamiseen on alettu vasta viime vuosina kiinnittämään 
huomiota tietojärjestelmien käytön yleistymisen myötä. Strateginen johtaminen edellyttää toimivia 
tiedonhallinnan prosesseja - johdolla on tärkeä rooli näiden prosessien eri vaiheiden sisällön ja 
toimivuuden hyödyntäjänä.  Oikea tieto oikealla henkilöllä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja 
oikeassa muodossa mahdollistaa strategialähtöisen tiedolla johtamisen.  
Tiedolla johtamista voi hyödyntää organisaation joka tasolla ja eri toiminnoissa lähtien tiedon 
palvelevuudesta asiakaspalvelussa ja perustoiminnassa, kattaen tuotannon ja palvelun esimiesten, 
johdon ja ylimmän johdon tarpeet. Kysymykset ovat yhteisiä kaikille:  

• Mikä tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä?  
• Mitä tietoja johtamisessa ja palveluprosesseissa tarvitaan?  
• Millainen mittaristo ohjaa strategian toteutumista? 

 
Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisen ja johdon toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä 
varten selvitettiin asiantuntijapalvelun käytön mahdollisuutta. Asiantuntijapalvelun käytöstä tehtiin 
sopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa ja se toteutettiin 3.6.2013-28.2.2014 välisenä aikana. 
Asiantuntijapalvelun käytön painopisteet Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisen ja johdon 
toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisessä kohdistuvat johdon tietotarpeiden, tiedon käytön ja 
tiedon hyödynnettävyyden osioihin sekä strategiaprosessin kehittämisen kytkeminen tiedolla 
johtamisen kehittämiseen. Asiantuntijapalvelun hankinnasta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.7 
Hankinnat ja sopimukset. 

Tiedolla johtamisen toimintamallin kehittäminen aloitettiin selvittämällä nykyiset käytössä olevat 
tiedolla johtamisen arkkitehtuuri, menetelmät ja mittarit. Selvitystyössä hyödynnettiin 
organisaatiossa jo aiemmin tehtyä johdon raportoinnin selvitystyötä ja organisaation talous- ja 
toimintasuunnitelmaa, johon sisältyy myös strategia. Saatujen tietojen pohjalta asiantuntijat 
haastattelivat organisaation ylintä johtoa selvittäen heidän tietotarpeensa eli mitä tietoja, 
tunnuslukuja ja mittareita tarvitaan strategisen ja toimeenpanon suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 
Tietotarpeita nousi esiin 99 kpl, joista johto priorisoi kuusi tarkempaa jatkoselvittelyä varten. 
Asiantuntijat myös analysoivat tietosisällöt suhteessa tietotarpeisiin.  
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Priorisoidut kuusi tietotarvetta olivat: 
– Talous 
–  enkil st  äärän mittarit ja HTV2 
– Ostopalvelut 
– Jonotilanne (palveluiden saatavuus   viiveet ja käsittel ajat   oito- ja  alvelutakuun tä tt  inen) 
– Toiminnan tehokkuus  
–   s ntä- ja tarjontatilanne 

 
Näille kuudelle tietotarpeelle tehtiin tiedolla johtamisen nykytila-arvio, jossa käytiin läpi nykyinen 
tietotuotannon prosessi, kuvattiin mittarit ja niiden tietorakenne. Tietojärjestelmäkartta laadittiin ja 
tietovirrat kuvattiin tukemaan tiedolla johtamisen ja toiminnan ohjauksen toteutusta. Näitä 
dokumentteja voidaan hyödyntää laajemmin myös muiden tietojärjestelmien kehittämisessä ja 
käyttöönotossa. Selvitystyön tuloksena saatiin seuraavat dokumentit nykytilasta kunkin tietotarpeen 
osalta: seurattavat mittarit (kuvio 15), tietovirrat järjestelmien välillä (kuvio 16), tietojen kulku 
prosessista raportointiin (kuvio 17) ja raportoinnin nykytila (kuvio 18). Seuraavissa dokumenteissa on 
käytetty esimerkkinä tietotarvetta talous. 
 
Kuvio 15. Seurattavat mittarit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurattavat mittarit -taulukkoon on kuvattu kunkin tietotarpeen osalta seurattavat mittarit, niiden 
tietorakenne sekä tietotuotannon kannalta keskeiset tiedot. Myös tiedon analysointia selvitettiin 
kunkin mittarin osalta. Nykytilakartoituksen yhteydessä kuvattiin myös kunkin tietotarpeen osalta 
tiedolla johtamisen haasteet ja annettiin kehittämisehdotukset. 
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Kuvio 16. Taloushallinnon tietovirrat järjestelmien välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietojärjestelmäkartta laadittiin ja tietovirrat kuvattiin tukemaan tiedolla johtamisen ja toiminnan 
ohjauksen toteutusta. Näitä dokumentteja voidaan hyödyntää myös laajemmin organisaation 
tietojärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa. 

Kuvio 17. Taloustietojen kulku prosesseista raportointiin. 
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Jokaisen kuuden tietotarpeen osalta laadittiin tiedonkulun prosessikuvaus, josta selviää, kuinka tieto 
kulkee toimintaprosessista raportiksi. Kuvauksessa on esitetty toimijoiden ja tietojärjestelmien roolit 
raportin tuottamisessa. Raportointiprosessin kuvaaminen helpottaa kehittämiskohteiden 
tunnistamisessa ja on merkittävä organisaation tiedolla johtamisen kehittämisessä. 

Kuvio 18. Taloustietojen raportoinnin nykytila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunkin tietotarpeen osalta laadittiin kuvaus raportoinnin nykytilasta, jota voidaan hyödyntää 
raportoinnin kehittämisessä. Raportoinnin nykytila toteutuu useamman tietotarpeen osalta talouden 
raportointia vastaavalla tavalla. 

Asiantuntijapalvelulla saavutettiin johdon tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyä ja käyttöönottoa 
tukeva seuraava dokumentaatio: 

• Jatkokehitystoimien pohjaksi käsitys ongelmista ja kehitystarpeista tiedolla johtamisen organi-
soitumiseen ja tuotantoon liittyen  

• Kattavasti tunnistetut ja priorisoidut johdon tietotarpeet 
• Ehdotus kehitystoimenpiteistä ja nopeasti tehtävissä olevista parannustoimista 
• Organisaation tiedolla johtamisen kypsyystasoanalyysi 
• Hankkeiden välisten riippuvuuksien kuvaus  
• Tiedolla johtamisen malli strategisten toimenpiteiden tuottavuusvaikutusten sekä palveluraken-

teen muutosvaikutusten arviointiin 
• Johtamisjärjestelmän seurantaprosessi  
• Johtamisjärjestelmän seurannan vuosikello  
• Kehittämisen tiekartta 
• Tiedolla johtamisen organisointi- ja hallintamalli 
• Tiedolla johtamisen toteutusvaihtoehdot  

• Tavoitetilan prosessikartta, prosessi-integraatiomalli  
• Tavoitetilan tietojärjestelmäkartta, tietovirtakaaviot 
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Hankkeessa luotiin asiantuntijapalvelun avulla perusta tiedolla johtamiselle. Kuviossa 19 on kuvattu 
Kaipaisen mallin mukainen Tiedolla johtamisen prosessi. Hankkeessa toteutettiin kaksi ensimmäistä 
vaihetta ja osittain myös kolmatta vaihetta. 1) Kainuun soten ylimmän johdon eli tulosaluejohtajien 
tietotarpeet kerättiin ja analysoitiin. 2) Tietojen saatavuus tunnistettiin ja selvitettiin, mistä 
tietotarpeiden mukainen tieto on saatavilla. 3) Työkalujen ja menetelmien valinnan osalta tehtiin 
selvitystyötä sekä vaatimusmäärittely Sitran ja Eksoten kehittämän tietojohtamisen mallin 
soveltuvuudesta Kainuun soten johdon työpöytäratkaisuksi. Hankkeen jälkeen kuntayhtymän 
toteutettavaksi jää 4) käyttöönotto ja 5) käyttö, minkä jälkeen päästään tiedon hyödyntämiseen 
(vaiheet 6-9). 

Kuvio 19. Tiedolla johtamisen prosessi (Kaipiainen 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos toimintaympäristön muutokset ja/tai strategia muuttavat johdon ja muun organisaation 
tietotarpeita, käynnistetään kuvion mukainen prosessi. Prosessin käynnistämisestä vastaa aluksi 
ohjelmaorganisaatio, josta kerrotaan raportissa jäljempänä. 
 
Tiedolla johtamisen toimintamalli 
 
Tiedolla johtamisen lähtökohtana ovat organisaation visio, missio ja strategiset valinnat sekä näihin 
perustuvat tavoitteet. Tiedolla johtamista voi hyödyntää organisaation joka tasolla ja eri toiminnoissa 
lähtien tiedon palvelevuudesta asiakaspalvelussa ja perustoiminnassa, kattaen tuotannon ja palvelun 
esimiesten, johdon ja ylimmän johdon tarpeet. Tavoitetilassa tiedolla johtaminen tukee Kainuun 
soten strategian toteuttamista.  
Tiedolla johtamisen toimintamalli on kuvattu kuviossa 20, jossa strategisen johtamisen jatkumo on 
kuvattu ulkokehällä. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ja analysoidaan strategista tietoa. Toisessa 
vaiheessa laaditaan tiekartta lähtötilasta tavoitetilaan. Tiekartasta kehitystoimenpiteet siirretään 
tuloskorteille, jossa toimenpiteet vastuutetaan. Tavoitteille ja toimenpiteille asetetaan myös mittarit 
ja ne aikataulutetaan. Näin syntyy jatkuva tiedolla johtamisen toimintamalli, joka alkaa 
tietotarpeiden kartoittamisesta, jatkuu tiedon hankinnan kautta tiedon käyttöön ja edelleen 
hyödyntämiseen.  
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OHJAUSRYHMÄ (PJ:: XX) 

Jäsenet:  

Z.Z  
A.A 

B.B 

Y.Y 
 

RATKAISUARKKITEHTUURIRYHMÄ 

A.A 

Data-arkkitehti / -mallintaja 

… 

Tieto- ja informaatioryhmä 

B.B 

Analyytikko 

Tutkimus- ja benchmarking –vastaava 

… 

Koordinaattori 

(Ohjausryhmän sihteeri) 

Lisäksi 
erillisasiantuntijat 

 
(mm. lähdejärjestelmien 

avainhenkilö(t) 

Kokoontuu 
kuukausittain. 

Tarkentaa tiekartan, 
laatii budjetin, varmistaa 

ohjelman avainsidosten 

huomioimisen. 

Ohjausryhmän sihteeri. 
Esittelee projektin 

ohjausryhmälle. 
Huolehtii konseptin 

yhtenäisyydestä ja 

kommunikoinnista. 

A.A vastaa ohjelman 
ratkaisuarkkitehtuurin 

laadukkuudesta sekä 
näihin liittyvistä 

projekteista ja  

resursseista. 

B.B vastaa ohjelman 
liiketoimintatarpeiden 

kirkastamisesta sekä 
tuotosten lisäarvosta 

(hyödynnettävyydestä) 

Samanaikaisesti perustetaan pysyvä tiedolla johtamisen kehitysyksikkö. 

Kuvio 20. Tiedolla johtamisen toimintamalli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedolla johtamisen organisointi- ja hallintamalli 
 
Tiedolla johtamisen kehittämisen varmistamiseksi asiantuntijat suosittelivat kehitysohjelman ja 
ohjelmaorganisaation (kuvio 21) perustamista. Näin varmistetaan Kainuun soten asiantuntijoiden 
löytäminen ja sitouttaminen tiedolla johtamisen kehittämiseen hankkeen päättymisen jälkeen.  

 

Kuvio 21. Ehdotus tiedolla johtamisen organisointimalliksi 
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Tiedolla johtamisen kahden ulottuvuuden, toiminnan ja IT:n ympärille muodostetaan kaksi ryhmää. 
Arkkitehtuuriryhmä vastaa ohjelman ratkaisuarkkitehtuurin laadukkuudesta sekä näihin liittyvistä 
projekteista ja resursseista. Tieto- ja informaatioryhmä vastaa ohjelman liiketoimintatarpeiden 
kirkastamisesta ja tuotosten hyödynnettävyydestä. Koordinaattori voi olla myös organisaation 
ulkopuolinen henkilö. Ohjelmaorganisaatio on väliaikainen elin. Samanaikaisesti käynnistetään myös 
tiedolla johtamisen yksikön rakentaminen. 
 
Tiedolla johtamisen kehittämisen tiekartta 
 
Asiantuntijat laativat ehdotetut kehittämistoimenpiteet tiekartan (kuvio 22) muotoon. Tämän avulla 
on mahdollista raivata pois esteitä, jotka haittaavat Kainuun soten tuloksellista tiedolla johtamista. 
Kuvio 22. Kehittämisen tiekartta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hankkeen aikana tutustuttiin eri vaihtoehtoihin toteuttaa johdon työpöytätyyppinen tiedolla 
johtamisen järjestelmä. Markkinoilla ei ole tällä hetkellä tarjolla suoraan Kainuun soten johdolle 
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sopivaa järjestelmää vaan sen tekeminen vaatii yhteistyötä kuntayhtymän johdon, tiedon tuottajien 
ja järjestelmätoimittajan välillä.  Parhaiten Kainuun soten johdon tarpeisiin vastaa keväällä 2014 
Eksoten ja Sitran yhteistyönä laatima tietojohtamisen malli ja sitä tukeva järjestelmä. Kainuun 
osahanke sai hallinnoijalta ja aluehallintovirastolta luvan jatkaa osahanketta kuukaudella, mikä 
mahdollisti tietojohtamisen mallin vaatimusmäärittelyn. Määrittelytyö toteutettiin yhteistyössä 
kuntayhtymän sekä tietojohtamisen mallin tueksi järjestelmän kehittäneen Chainalytics Oy:n kanssa.  
 
Kehittämistyön eteneminen 
 
Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisen ja johdon toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen 
hyödynnettiin C.W. Choon (2002) tiedonhallinnan prosessimallia kehittämisen kohdistuessa johdon 
tietotarpeiden, tiedon käytön ja tiedon hyödynnettävyyden osioihin sekä strategiaprosessin 
kehittämisen kytkemiseen tiedolla johtamisen kehittämiseen. Tiedonhallinnan prosessimallia 
mukaillen tehtiin kehittämistä ohjaava Tiedonhallinnan kehittämispolku (kuvio 23). 
 
Kuvio 23. Tiedonhallinnan kehittämispolku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedonhallinnan kehittämispolun tarkoituksena oli ohjata Kainuun sote organisaation tiedolla 
johtamisen toimintamallin luomista, jonka avulla oikea tieto on oikealla henkilöllä, oikeaan aikaan, 
oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa mahdollistaen tiedolla johtamisen. Kehittämispolussa on 
kuvattu violetilla värillä osiot, jotka koskevat johdon osuutta tiedonhallinnan prosessissa. Harmaat 
osiot puolestaan kuvaavat tiedon käsittelijöiden, tilastoijien, raportoijien ja mahdollisten analysoijien 
osuutta.  

Tiedonhallinnan kehittämispolku lähtee johdon tietotarpeista, jotka nousevat strategisista 
tavoitteista. Choon mukaan tietotarpeiden määrittelyssä selvitetään mitä halutaan tietää, miksi 
tietoa tarvitaan, mitä asiasta jo tiedetään, mitä tietoa odotetaan löytyvän, mitä apua tiedosta on ja 
millaisessa muodossa tieto halutaan. Tietotarpeiden tarkka kuvaus on edellytys tehokkaalle 
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tiedonhallinnalle. Tietotarpeiden määrittäminen täytyy tapahtua tiedon käyttäjän tarpeista, jotta hän 
voi tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia saamansa tiedon avulla.  

Tiedon hankinta on yhä tärkeämpi osa tiedon hallintaa. Tiedon hankinnassa käytetään yleensä 
hyödyksi organisaation painettua tietoa tai sähköisiä tietokantoja. Arvokkaimpia tietolähteitä olisivat 
kuitenkin ihmiset, jotka tekevät työtä siellä missä tietoa syntyy. He osaavat poimia oleellisimmat 
tiedot ja analysoida sitä. Ideaalia olisi tiedon hankinta, jossa asiantuntijat analysoisivat ja 
täydentäisivät tietokannoista saatua tietoa ja suodattaisivat tiedosta organisaation kannalta 
oleellisen. (Choo, 2002.)  

Tietotekniikka on nykyään oleellinen osa tiedon organisointia ja varastointia. Tiedon tulee olla 
saatavissa joustavasti ja käyttäjälähtöisesti sekä sen tulee olla yhdisteltävissä erilaisten 
tietoparametrien kanssa. (Choo, 2002.) Tämä osio tiedonhallinnan prosessin kehittämisessä jätetään 
vähimmälle.  

Tieto muokataan tietotuotteiden ja palveluiden avulla erilaisia käyttäjäryhmiä ja tietotarpeita 
varten. Tiedon tulee olla käytettävässä muodossa. Tietotuotteiden ja palveluiden tulisi sisältää 
aikaulottuvuus, jolloin tietotuotteet välittävät tietoa asioista, jotka vaativat välittömän huomion, 
mutta tuottavat myös sekä lyhyen että pitkän aikavälin tietoa. Periaatteena on, että jokaisella 
tietotuotteella tulee olla arvoa käyttäjälle päätöksen teon tukena. (Choo, 2002.) 

Tiedon jakelun tarkoituksena on lisätä tiedon vaihtoa. Tiedon jakelu tulisi tehdä sellaisessa 
muodossa, että se sopii käyttäjän työtapoihin ja mieltymyksiin. Tiedon käyttäjän tulisi siis voida 
määrittää se tapa, jolla tieto hänelle välitetään. Tavoitteena on, että oikea tieto on oikealla henkilöllä 
oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeassa muodossa. Tiedon jakelun tarkoituksena on käynnistää 
uuden tiedon luominen. Tämä onnistuu saamalla tiedon käyttäjät aktiivisiksi tiedon jakeluprosessissa.  
Käyttäjien tulee voida helposti arvioida, kommentoida ja välittää edelleen saamaansa tietoa, jolloin 
tieto jalostuu organisaatiossa. (Choo, 2002.) 

Tiedon käyttö on dynaaminen, vuorovaikutteinen prosessi, joka johtaa tiedon hyödyntämiseen. 
Tiedon käyttö tuottaa myös uutta tietoa organisaatiossa eli tukee tiedon hyödyntämistä. (Choo, 
2002.) 

Tiedon hyödyntäminen on tärkeä osa tiedonhallintaa ja merkittävä strategisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Jos tietoa ei hyödynnetä, koko tiedonhallinnan prosessi on merkityksetön. Tiedon 
hyödyntämisen myötä syntyy uusia tietotarpeita ja näin tiedonhallinnan kehä pyörähtää uudelleen 
käyntiin. (Choo, 2002.) 

Kehittämispolussa on kuvattu katkoviivoilla Tiedolla johtamisen järjestelmä (TJJ), joka on 
tietotekninen, johdon työpöytäratkaisu. Jotta tällainen työväline kannattaa ottaa käyttöön ja siitä 
saadaan mahdollisimman suuri hyöty, täytyy tiedonhallinnan prosessi itsessään olla kunnossa.  

Kuten aiemmin on jo esitetty, hankkeessa päästiin kehittämispolulla tiedon käyttöön saakka, jonka 
osalta tehtiin osittain myös mittareihin liittyvää työtä sekä tehtiin tiedolla johtamisen järjestelmän 
määrittelytyötä. Seuraavana on vuorossa tiedolla johtamisen järjestelmän käyttöönotto, minkä 
jälkeen päästään käyttämään ja hyödyntämään tietoa päätöksenteon tukena. 
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3.3.3. Lähiesimiestyön kehittäminen 
 
Johtamiskäytäntöjen uudistaminen on välttämätöntä Suomessa meneillään olevan sosiaali- ja 
terveydenhuollon toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten vuoksi, mikä oli lähtökohta 
lähiesimiestyön kehittämiselle hankkeessa. Lähiesimiestyön kehittämisen tavoitteena oli lisätä 
työhyvinvointia ja vahvistaa lähijohtamisen osaamista sekä turvata osaavan työvoiman saatavuus 
sosiaali- ja terveystoimialan esimiestehtävissä. Tavoitteisiin vastattiin kehittämällä käytäntöjä ja 
toimintamalleja, joiden tuloksena on osaava ja hyvinvoiva esimies. Hankkeessa kehitettiin toimialan 
sisäinen kehittymisohjelma tulevaisuuden johtajille – Trainee-ohjelma. Lähijohtamisen osaamisen 
vahvistamiselle nähtiin tarve ja sitä vahvistettiin tiedolla johtamisen (Esimiehen työkalupakki) ja 
valmentamisen (Trainee-ohjelma) keinoin siten, että pääpaino kehittämisessä oli Trainee-ohjelman 
mallintamisessa (kuvio 24). 
 

Kuvio 24. Lähiesimiestyön kehittämisen osa-alueet 

 
 

Trainee-ohjelma 
 
Trainee – ohjelman sisällön ymmärtämisen selkeyttämiseksi se mallinnettiin QPR muotoon 
(tavoitetila) (kuvio 25).  Prosessikuvauksen tarkoituksena oli selkiyttää sitä, mitkä ovat 
organisaatiossa olevat toimijat, jotka tulevat olemaan kiinteästi mukana Trainee-ohjelman 
toteuttamisessa ja sen toteuttamisen eri vaiheissa.  Prosessin tarkoituksena on turvata osaava ja 
riittävä työvoiman saatavuus sosiaali- ja terveystoimialan esimiestehtävissä.  
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Kuvio 25. Trainee-ohjelman tavoitetila (QPR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Yksikön esimies markkinoi Trainee-ohjelmaa oman yksikkönsä työntekijöille kehityskeskusteluissa – 
etsii halukkaita valmennettavia Trainee-ohjelmaan. Yksikön lähiesimies laatii yhdessä 
valmennettavan kanssa tavoitteet, jotka pohjautuvat osaamiskartoitukseen. Yksikön esimies lähettää 
hakemuksen rekrytointi/palvelussuhdepäällikölle. Hän kokoaa kaikki Trainee-ohjelmaan tulleet 
hakemukset yksiköistä ja lähettää ne koulutusetutyöryhmän käsiteltäväksi. 

Koulutusetutyöryhmän tehtävänä on arvioida hakemukset ja laatia arvioinnin jälkeen 
mentorointisuunnitelma ja –sopimus. Ryhmä suunnittelee sopivan sijoitusyksikön valmennettavalle, 
valitsee mentorin ja sopii mentoritapaamisen valmentajan ja valmennettavan kanssa.  Tämän jälkeen 
valmennettava, mentori sekä valmennettavan esimies laativat valmennettavalle yhdessä 
henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman ja huolehtivat yhdessä suunnitelman toteutumisesta. 
He käyvät säännöllisiä arviointikeskusteluja suunnitelman etenemisestä.  

Koko prosessin ajan tehdään arviointia prosessin etenemisestä. Arviointia tehdään kirjalliseen 
muotoon niin, että siinä on valmennettavan, mentoroijan, yksikön esimiehen, koulutusetutyöryhmän 
sekä rekrytointi/palvelussuhdepäällikön näkemykset eriteltyinä prosessin toteutumisesta ja 
vaikuttavuudesta. Trainee-ohjelman kuvaus on löydettävissä Innokylässä. 
 
Esimiehen työkalupakki 
 
Hankkeen aikana nousi myös esille selkeä tarve selkiyttää lähiesimiesten työssä tarvittavia 
sisältöalueita. Tämän tuloksena  allinnettiin ”esi ie en työkalupakki”   uvio 26   joka koostuu info-
konseptista esimiehille sekä tuottava työntekijä-infokonseptista. Esimiesten info-konsepti koottiin 
hyödyntäen organisaatiossa jo olemassa olevia hallinnollisia ohjeita, toimintamalleja ja erilaisia 
työkaluja, jotka ovat merkittäviä lähiesimiestyössä ja työn kehittämisessä. Työkalupakki auttaa 
lähiesimiesten toimenkuvaan kuuluvan tiedon hallintaa ja luo kokonaisnäkemyksen toimenkuva 
sisällöstä. Työkalupakin tarkoituksena on turvata ajantasaiset, yhtenäiset ja helposti löytyvät 
esimiestyöohjeet sekä toimintamallit organisaatiossa. Lisäksi sen tarkoituksena on tehostaa 
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käytäntöjen jakoa organisaation sisällä. Esimiehen työkalupakki sisällytettiin yhtenä osana toimialan 
sisäistä viisivaiheista valmennusohjelmaa, mutta siitä luotiin myös oma sähköinen Esimiehen 
työkalupakki Kainuun soten intranet-sivuille. 
Kuvio 26. Esimiehen työkalupakki Kainuun soten intranet-sivulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisaation hallinnollisia ohjeita koottiin uusien otsikointien alle, niin että ne vastaavat esimiehen 
”t  kalu akin” otsikointia ja  el ottaisivat o jeiden l  t  istä linkit sten avulla. Ohjeiden 
kokoamisen aikana todettiin, että hankkeessa ei ole mahdollisuutta viedä hallinnollisten ohjeiden 
koontia lopulliseen toimivaan muotoon, koska ohjeiden todettiin olevan liian hajallaan ja asiasanat 
olivat puutteellisia. Näistä johtuen ohjeiden suoranainen linkittäminen ei ollut mahdollista. 
Uudenlainen koonti uusilla otsikoilla tehtiin Word-versiona ja toimitettiin henkilöstöhallinnolle. 
Sisällöntuottajille nähtiin tarvetta kouluttautumiselle, jotta ohjeiden löytäminen asiasanojen 
perusteella olisi yhtenevää ohjeen sisällön kanssa. Tässä tarvittaisiin yhtenäinen linja ja yhtenäiset 
toimintatavat sekä myös tarkasti määritellyt vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä olisi huolehtia 
ohjeiden päivittämisestä ja niiden työstämisestä laatustandardien mukaisesti eli ohjeissa muun 
muassa tulisi olla ohjeiden laatijoiden nimet sekä organisaation logo.  
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Työyhteisössä taidolla – huoneentaulu 
 
Itä-Suomen yliopiston opiskelija Vuokko Hiltunen teki opintoihinsa liittyvän hankeharjoittelun 
Kainuun osahankkeessa. Hänen tehtävänään oli kehittää Tuottava työntekijä – infokonseptin 
mukainen työväline esimiehille. Harjoittelun tuloksena hän mallinsi Työyhteisössä taidolla – 
huoneentaulun ohjeineen. Jokainen työyksikkö tekee omaa yksikköään parhaiten palvelevan ja 
kehittävän huoneen taulun. Toimivan työyhteisön huoneentaulun tekeminen tarkoittaa sitä, että 
työyhteisö valitsee tärkeimmät 5-10 alais- ja työyhteisötaitoa, joista tekevät huonetaulun ja lähtevät 
tietoisesti kehittämään näitä valitsemiaan kohteita. Valittavana on yhteensä 44 alais- ja 
työyhteisötaitoa, jotka ovat nousseet eri tutkimusten pohjalta. Lähtökohtana näille 
kehittämiskohteille ovat organisaation arvot. Näin arvot ovat ohjaavana tekijänä työyhteisötaitoja 
kehitettäessä.  
 
Valinnaisen huoneentaulun tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta lisääviä käytäntöjä omassa 
työyhteisössä ja sen kautta koko organisaatiossa.  Työyhteisötaitojen kehittämisellä on vaikutusta 
työn tuloksellisuuteen, sen laatuun ja työssä pysyvyyteen. Esimies tukee yksikössään 
työyhteisötaitojen kehittämistä ja pyrkii autonomiaan vuorovaikutuksellisen johtamisen 
periaatteiden mukaisesti. Työntekijät sitoutuvat yhteisesti sovittuihin ohjeistuksiin ja toimivat niiden 
mukaisesti.  Toimivan työyhteisön huoneentaulu liitetään osaksi Esimiehen työkalupakkia. Tuottava 
työntekijä info-konseptin tavoitteena on tuoda uusi vuorovaikutteinen toimintatapa työntekijän 
ohjaukseen.  Uusi toimintatapa nähdään osallisuutta, avoimuutta ja luottamusta edistävänä tekijänä 
työyhteisössä.  Näillä tekijöillä on vahva yhteys työyhteisön työhyvinvoinnin edistämiselle ja sen 
ylläpitämiselle. Työhyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä on tärkeää tiedostaa esimiesten 
osallisuus työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, mutta myös työntekijöiden osallisuus tulisi saada 
näkyväksi. Tarvitaan siis kaikkien yhteinen näkemys, mistä työyhteisön työhyvinvointi muodostuu – 
enää ei riitä, että yksistään kehitetään esimiestaitoja, vaan myös ns. alaistaitoja tulisi tarkastella ja 
kehittää työyhteisöissä. Työyhteisössä taidolla –toimintamalli ja -huoneentaulu ovat löydettävissä 
Innokylästä osoitteesta https://www.innokyla.fi/web/malli1073610 
 
Kokouskäytännöt ja sähköisen viestinnän ohjeet 
 
Johtamisvalmiudet työryhmässä nousi kehittämistyön alkuvaiheessa esille tarve kokouskäytäntöjen 
ohjeistamiselle ja ohjeita sähköisestä viestinnästä. Erityisesti toivottiin selkeitä ja yhtenäisiä ohjeita 
kokouksissa käytettävästä termistöstä (kokous vs. palaveri, asialista vs. esityslista jne.), kokoukseen 
osallistujien tehtävistä ja kokouksen asiakirjapohjista. Näiden kehittämisessä hyödynnettiin Kainuun 
sotessa olevia ohjeita. Kehittämistyön tuloksena laadittiin huoneentauluiksi kokouskäytäntöjen ohje. 
Huoneentaulut esiteltiin johtamisvalmiudet työryhmälle sekä osahankkeen johtoryhmälle. Näiden 
ohjeiden jatkokehittäminen, hyväksyttäminen ja käyttöönotto jäävät organisaation vastuulle. 
Taulukkoon 11 on koottu yhteenveto lähiesimiestyön kehittämisen tuloksista. 

 
 
 
  

https://www.innokyla.fi/web/malli1073610
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Taulukko 11. Yhteenveto Lähiesimiestyön kehittämisen tuloksista 

 

 
Kehittämistyön eteneminen 
 
Lähiesimiestyön kehittämistä varten perustetun Johtamisvalmiudet-työryhmän tehtävänä oli kehittää 
lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintamalleja ja työkaluja. Erityisesti nähtiin tarve kehittää 
etäjohtamista ja prosessijohtamista. Tarve nähtiin myös henkilöstön osaamisen ja osallisuuden 
johtamisen kehittämiselle sekä löytää keino, jolla turvataan tarvittavien lähiesimiesten määrä 
sosiaali- ja terveystoimialalla. Työryhmää täydennettiin Pirjo Jokelaisella hänen siirryttyä 
osahankkeesta saman organisaation toisiin työtehtäviin. 
 
Kehittämistyötä lähdettiin tarkastelemaan SWOT-analyysia soveltaen ja sen perusteella esille 
nousseista heikkouksista ja uhkista. Analysoinnin tuloksena kiinnitettiin erityisesti huomiota 
lähiesimiesten sen  etkisiin ”t  kalui in”. Näillä työkaluilla tarkoitetaan esimiestyössä tarvittavia 
erilaisia ohjeistuksia perehdytykseen, nykyteknologian käyttöä ja henkilöstön saatavuutta. 
Lähtökohtana oli hyödyntää organisaatiossa jo olemassa olevien teknisten ratkaisujen hyödyntämistä 
lähiesimiestyön kehittämisessä. Kehittämistyön tueksi on kuvattu lähiesimiestyön kehittämispolku 
(Kuvio 27).  

Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset 

Vahvistaa lähijohtami-
sen osaamista 
 infokonsepti esi-

miehille  
 tuottava työntekijä 

–infokonsepti  
 

Toteuttaa toimialan si-
säinen kehittymisohjel-
ma  tulevaisuuden joh-
tajille – Trainee  -
ohjelma 

Toteutuneet toimenpiteet 
 

 Trainee-ohjelman sisällön 
mallintaminen  

 Trainee-ohjelman mallinnus 
QPR-työkalulla 

 Lähiesimiehen osaamisaluei-
den määrittely lähtötila-
arvioinnin perusteeksi 

 Esimiehen työkalupakin sisäl-
lön määrittely ja sisällön tuot-
taminen 

 

 
 

 Trainee-ohjelma  

 Trainee-ohjelmamalli QPR-muodossa 

 Esimiehen työkalupakki  

 Toimiva työyhteisö -huoneentaulu 

 Huoneentaulu: kokouskäytännöistä 

 Huoneentaulu :sähköisen viestinnän 
ohje 
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Kuvio 27. Lähiesimiestyön kehittämispolku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kehittämistyön tavoitteena oli vahvistaa lähijohtamisen osaamista ja toteuttaa toimialan sisäinen 
ke ittä iso jel a ”tulevaisuuden jo tajille”. Tavoitteiden saavutta iseksi  allinnettiin 
lähiesimiestyön Trainee – ohjelma, joka on toimialan sisäinen kehittymisohjelma. Sitä voidaan myös 
hyödyntää jo olemassa oleville lähiesimiehille heidän osaamisen ylläpitäjänä ja vahvistajana.  
Ohjelman hyödyntäminen laajemmin on koko organisaation lähiesimiestyön kehittämiselle tärkeää ja 
ajankohtaista. Trainee-ohjelman tarkoituksena on vastata tämän päivän muutosten mukana tuomiin 
uusiin johtamishaasteisiin. Työryhmässä määriteltiin strategialähtöiset johtamisen osaamisalueet ja 
osaamisvaatimukset. Osaamisalueita ovat: asiakastyön/prosessien johtaminen, kehittämisosaaminen 
ja verkostojohtaminen, yleiset esimiestaidot, henkilöstöhallinto/henkilöstöjohtaminen ja 
talousosaaminen/talouden johtaminen. Osaamisalueita käytetään pohjana Trainee-ohjelmaan 
mukaan lähtevän valmennettavan lähtötila-arviossa ja henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen 
suunnitelman laatimisessa. 

Kehittämistyön tulokset toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen uusina välineinä. 
Lähiesimiestyön kehittämisen vaikutukset tulevat näkymään organisaation yhtenäisissä 
toimintatavoissa sekä myös lähiesimiestyön osaamisessa. Yhtenäisten toimintatapojen sekä 
osaamisen vahvistumisen yhteys on vahvasti sidoksissa laatuun ja sitä kautta työyhteisön 
työhyvinvointiin.  Esimiesohjeiden uudenlainen koonti työkalupakkiin helpottaa ohjeiden löytymistä 
ja näin vähentää ohjeiden etsimiseen käytettyä työaikaa – poistaa hukkaa. Trainee-ohjelmalla 
turvataan käytettävissä oleva johtajareservi, se lisää halukkuutta ja kiinnostusta lähiesimiestehtäviin. 
Ohjelma turvaa myös lähiesimiestyössä tarvittavan osaamisen.  
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3.4. Teemaryhmien hyödyntäminen osahankkeessa 
 
Hyve-johtamisen kartta hankkeessa toimi kolme teemaryhmää, Tiedolla johtaminen, Työhyvinvointi 
ja Johtamisvalmiudet –teemaryhmät, joiden tarkoituksena oli jakaa hyviä käytäntöjä ja toimintamal-
leja organisaatioiden kesken sekä kehittää yhteisten teemojen osioita.  
Tiedolla johtamisen teemaryhmän kautta Kainuun osahanke sai arvokasta tietoa Oulun tiedolla 
johtamisen kokonaisuudesta, tietovarastoinnista (DW) johtamisen tukena ja tiedolla johtamisesta 
ikäihmisten palveluissa. Tampereen yliopiston tutkija Harri Laihonen luennoi aiheesta Mittaaminen 
tiedolla johtamisen välineenä. Yhtenä yhteisistä teemoista oli asiakastiedolla johtaminen, jonka 
kehittämiseksi koordinaatiohanke kilpailutti asiantuntijapalvelun toteutettavaksi koko hankkeen 
teemapäivien ja osahankkeiden kehittämispäivien kokonaisuutena. Tarjouskilpailun voitti Pivotal 
Consulting Oy. Asiakastiedolla johtamisen teemapäivät Oulussa osoittivat, että asiantuntijoiden 
osaaminen ei vastannut sitä tietämystä, mitä osahankkeiden ja organisaatioiden edustajat 
edellyttivät. Koordinaatiohanke keskeytti palvelun teemapäivien jälkeen eikä aikataulullisista syistä 
voitu hankkia toista asiantuntijapalvelua tilalle.  

Työhyvinvoinnin teemaryhmässä jaettiin tietoa mm. työnohjauksen mallista, varhaisen puuttumisen 
verkostodialogisista menetelmistä ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi tehtävästä työstä eri 
organisaatioissa. Koordinaatiohanke järjesti Kainuun soten esimiehille ja työntekijöille tarkoitetun 
työhyvinvointiin liittyvän Työniloa pää(n)asia -seminaaripäivän, jossa pääluennoitsijana oli FT, YTM 
Marja-Liisa Manka. Hän toi päivän aikana hyvin esille työhyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä 
ja korosti jokaisen työntekijän merkitystä työhyvinvoinnin tekijänä. 

Johtamisvalmiudet teemaryhmän yhteisiksi kehittämisen teemoiksi valittiin Hyvän johtamisen 
kriteerit ja Johtoryhmätyöskentely. Kainuun osahankkeen kehittäminen kohdistui 
johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen käsittäen kokouskäytäntöjen ohjeistamisen. Lisäksi 
teemaryhmässä esille nousi tarve yhteisten lähiesimiestyötä ja alaistaitoja tukevien työkalujen, 
tuottamiseen osahankkeiden kesken. Kainuun osahankkeessa tuotettiin Työyhteisössä taidolla –
huoneentaulu alaistaitojen tukemiseen. 

Työterveyslaitoksen koordinoima Johtamisen kehittämisverkoston työryhmä on työstänyt kriteereitä 
hyvälle johtamiselle julkisella sektorilla. Teemaryhmät osallistuivat luonnosvaiheessa olevien 
kriteereiden arviointiin touko-kesäkuussa 2013. Arviointi tapahtui sähköisen IdeaTehdas -konseptin 
kautta neljässä vaiheessa. Hyvän johtamisen kriteereiden arviointiin Kainuun soten organisaatiosta 
kutsuttiin osallistumaan kaikki osahankkeen työryhmien jäsenet. 

Koko hankkeen yhteisenä kantavana teemana oli vuorovaikutus. Koordinaatio kilpailutti 
asiantuntijapalvelua vuorovaikutuksellisen johtamisen kehittämiseksi koordinaation teemaryhmissä 
ja osahankkeissa. Näiden kehittämistöiden oli tarkoitus tukea Kainuun osahankkeessa tehtävää 
kehittämistyötä. Tarjouskilpailun voitti Tamora Oy. Vuorovaikutuksellisen johtamisen teemapäivässä 
Oulussa käsiteltiin vuorovaikutuksellista johtamista lähiesimiestyön näkökulmasta. Kainuussa 
järjestettiin kaksi erillistä kehittämispäivää, joissa aiheena olivat vuorovaikutuksellisen johtamisen 
välineet kehityskeskustelu ja kokouskäytännöt. Tavoitteena oli lisätä esimiesten vuorovaikutuksellista 
osaamista ja antaa valmiuksia strategian jalkauttamiseen kehityskeskustelujen kautta. 
Kokouskäytäntöjen tarkoituksena oli myös lisätä esimiesten osaamista vaikuttavan kokouksen 
pitämiseen. Viimeisessä koko hankkeen yhteisessä teemapäivässä vedettiin yhteen kaikissa 
osahankkeissa järjestettyjen kehittämispäivien tulokset ja kokemukset. Asiantuntijat laativat myös 
teema- ja kehittämispäivistä raportin. 
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3.5. Osahankkeen arviointi 
 
Osahankkeessa toteutettiin riskien arviointia riskianalyysin avulla. Riskianalyysin tavoitteena oli 
seurata hankkeen riskitekijöitä ja muuttaa toimintaa, mikäli riskit käyvät liian suuriksi. 
Hankekokonaisuudelle oli tehty yhteinen riskianalyysi, minkä lisäksi Kainuun osahankkeella oli 
käytössä riskienhallintalomake oman riskianalyysin toteuttamiseksi. Riskianalyysi toteutettiin noin 
puolen vuoden välein. Ensimmäisessä riskianalyysissä sitoutumiseen ja merkittävään 
toimintaympäristön muutokseen liittyvät riskit koettiin suurimmiksi riskeiksi. Johdon ja henkilöstön 
sitoutumattomuus olisi vaikuttanut merkittävästi hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen. 
Toimintaympäristön muutoksen kohdalta tilanne oli epävarma, koska Kainuun maakunta -
kuntayhtymän lopettamisesta oli tehty päätös, mutta uuden kuntayhtymämallin vaikutuksista 
hankkeen toimintaan ei ollut tietoa. Hankkeen edetessä johdon ja henkilöstön sitoutuminen 
kehittämistyöhön osoittautui hyväksi ja organisaatiomuutoksella ei ollut suurta vaikutusta 
kehittämistyöhön. 
Osahankkeen johtoryhmä toteutti hankkeen aikana kaksi kertaa itse- ja prosessiarvioinnin koko 
hankkeen arviointisuunnitelman mukaisesti. Suurimmaksi haasteeksi arvioinneissa nostettiin 
osahankkeen tulosten käyttöön ottaminen organisaatiossa hankkeen päättymisen jälkeen. 
Osahankkeen vahvuutena nähtiin osaava hankehenkilöstö, johdon sitoutuminen ja 
asiantuntijapalvelun käyttö. 

Hankehenkilöstö toteutti säännöllisesti itse arviointia Tupu Holman laatiman 
pikaitsearviointilomakkeen avulla. Itsearviointi osoitti, että hankehenkilöstön arvioimana projekti oli 
onnistunut hyvin tai melko hyvin. Hyvin oli onnistuttu muun muassa yhteistyössä muiden vastaavien 
tai projektin tavoitteiden kannalta muiden tärkeiden hankkeiden ja tahojen kanssa, projektin riskien 
tunnistamisessa, talouden seurannassa ja hallinnassa. Melko hyvin oli puolestaan onnistuttu 
ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa, panostuksessa projektiin osallistuvien motivoinnissa ja 
kannustamisessa sekä henkilöstöresurssien riittävyydessä.  
 

3.6. Viestinnän toteutuminen 
 
Kainuun osahankkeen etenemisestä tiedottaminen johtoryhmän jäsenille on tapahtunut 
johtoryhmän kokouksissa, josta johtoryhmän jäsenet ovat voineet viedä tietoa omille toimialueilleen.  
Osahankkeen henkilöstö järjesti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen 
puheenjohtajalle ja uudelle henkilöstöjohtajalle sekä palvelussuhdepäällikölle erilliset infotilaisuudet 
hankkeen tavoitteista ja tuloksista ja jatkosuunnitelmista. Hallituksen puheenjohtaja 
luottamushenkilöiden edustajana kutsuttiin johtoryhmän jäseneksi. Henkilöstöjohtaja kutsuttiin 
myös johtoryhmän ja strategisen työryhmän jäseneksi ja palvelussuhdepäällikkö johtamisvalmiudet 
työryhmän jäseneksi.  
Työryhmien sisäistä viestintää varten hankkeelle luotiin oma työryhmätila kuntayhtymän intranet-
sivuille. Työryhmätilaan tallennettiin kokouskutsut ja muistiot liitteineen sekä hankkeen 
kehittämisteemoihin liittyvää materiaalia sekä linkkejä tapahtumiin ja koulutuksiin, jotka tapahtuivat 
organisaation ulkopuolella.  

Koordinaatiohankkeen järjestämästä Työnilo-pää(n)asia – seminaarista tiedotettiin näkyvästi Kainuun 
soten intranetissä. Tapahtumasta lähetettiin myös mediatiedote paikalliselle medialle, mikä ei 
kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen -näkyvyyden lisäämiseen. Seminaarissa jaettiin osallistujille 
hankkeen esittelymateriaalia. 

Kainuun osahankkeen henkilöstö osallistui säännöllisesti hankkeen yhteisiin projektiryhmän 
palavereihin, joiden tarkoituksena oli jakaa tietoa muissa osahankkeissa kehitetyistä 
toimintamalleista ja kehittää hankkeen yhteisten teemojen mukaisia osioita. 
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Hyve-johtamisen kartta hankkeen viestintäsuunnitelman mukaisesti Kainuun osahanke on kuvannut 
Innokylään (www.innokyla.fi) hankkeessa kehitetyt toimintamallit. Innokylään on myös tallennettu 
hankkeen johtoryhmän kokousmuistiot. 
 

3.7. Sopimukset ja hankinnat 
 
Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisen, johdon toiminnanohjausjärjestelmän ja Strategisen 
tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehittämistä varten selvitettiin asiantuntijapalvelun käytön 
mahdollisuutta. Hankkeen tiukka aikataulu ja vaativat tavoitteet edellyttävät asiantuntijapalvelun 
käyttöä, joka on myös hankesuunnitelman mukaista. Selvitimme mahdollisuutta hankkia asiantunti-
japalvelua suorahankintana Kuntien Tiera Oy:ltä.  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
on Kuntien Tiera Oy:n asiakasomistaja. Kuntien Tiera Oy on perustettu kuntasektorin hankintayksi-
köiden yhteiseksi sidosyksiköksi. Sidosyksikköasema perustuu Hankintalain 10 §:ään, mikä mahdollis-
taa suorahankinnan. 
Asiantuntijapalvelun painopiste tiedolla johtamisen kehittämisessä kohdistuu johdon tietotarpeiden, 
tiedon käytön ja tiedon hyödynnettävyyden osioihin sekä strategiaprosessin kehittämisen kytkemi-
seen tiedolla johtamisen kehittämiseen. Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehit-
tämisessä asiantuntijapalvelun painopiste kohdistuu strategiaprosessin mallin luomiseen sekä strate-
giaviestinnän kehittämiseen. 

Kehitetyn strategiaprosessin käyttöön oton ja tulosalueiden yhdenmukaisten toimintatapojen tuke-
miseksi sekä strategiaosaamisen lisäämiseksi hankittiin lisää asiantuntijapalvelua Kuntien Tiera 
Oy:ltä. Tuen käytöllä varmistettiin osahankkeessa kehitetyn toimintamallin käyttöönotto ja saavutet-
tiin tälle osa-alueelle asetetut tavoitteet.  

Strategiaprosessin kehittämistyössä asiantuntijatuki koettiin erittäin tärkeänä ja merkittävänä. Kehit-
tämistyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden ja osahankkeen henkilöstön kesken, jotta ta-
voiteltavat tulokset olivat hankesuunnitelman mukaisia. Osahankkeen henkilöstö valvoi myös asian-
tuntijapalvelun toteutumista koko projektin ajan ja ohjasi tarvittaessa asiantuntijoiden työskentelyä 
hankkeen tavoitteiden suuntaan. 
 

3.8. Osahankkeen rahoitus ja kustannukset 
 
Hyve-johtamisen kartta – hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Kaste-rahoitteinen 
hanke. Kainuun osahankkeen kokonaisbudjetti oli 570 378,00 €  josta o ara oitusosuus oli 
142 595,00 €  25 % . Kainuun osahankkeen kustannusten toteutuma oli n. 70 % kokonaisbudjetista. 
Hankkeen suurimmat kustannukset syntyivät henkilöstömenoista ja palveluiden ostoista. Henkilös-
tömenoista jäi käyttämättä n. 40 %, mikä johtui osahankkeen myöhäisestä aloitusajankohdasta sekä 
budjettiin varatusta työpanoksen siirrosta kuntayhtymältä, mitä ei osahankkeessa käytetty. Palvelui-
den ostot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti. 
 

3.9. Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Hyve-johtamisen kartta hanke oli ensimmäinen valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon johta-
misen hanke. Kainuussa tavoitteena oli kehittää johtamista organisaation kaikilla tasoilla. Kehittämis-
työtä tehtiin kolmen eri osa-alueen näkökulmasta sitoen ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokemukset 
johtamisen kehittämisestä olivat positiivisia. Hankkeen aikana saatiin monia konkreettisia työvälinei-
tä ja toimintamalleja johtamisen tueksi ja todettiin, että johtaminen vaatii kehittämistä siinä missä 
esimerkiksi asiakasprosessit ja hoitotyö.  
 
Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamiselle asetetut tavoitteet saavutettiin hankkeessa 
hyvin. Strategiaprosessin kehittäminen ja sen läpinäkyväksi tekeminen koettiin kuntayhtymässä tär-
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keäksi ja johto sitoutui kehittämistyöhön kiitettävästi. Johdon vahva motivaatio ja sitoutuminen nä-
kyivät myös siinä, että kehitettyä strategiaprosessia ei lähdetty pilotoimaan vaan kuluvan vuoden 
strategiatyötä lähdettiin tekemään mahdollisuuksien mukaan kehitetyn prosessin mukaisesti. Tavoit-
teena on, että kuntayhtymässä tehtävä strategiatyö etenisi jo ensi vuonna kuvatun strategiaprosessin 
mukaisesti. 

Kehitetyn strategiaprosessin käyttöönoton onnistumisessa merkittävässä roolissa oli ja on myös 
hankkeen päättymisen jälkeen käyttöönotolle annettava tuki. Hankkeen kautta annettu konkreetti-
nen tuki varmisti strategiaprosessin alkuvaiheen toteutumisen yhdenmukaisesti kaikilla tulosalueilla. 
Loppuvaiheen tuki edellyttää kuntayhtymää antamaan tarvitsemansa tuen itse. Hankkeessa nähtiin, 
että pelkkä ohjeistus ei kehitetyn strategiaprosessin käyttöönotossa riitä vaan tarvitaan myös työpa-
joja ja koulutusta, jotta strategiatyötä tehdään yhdenmukaisesti koko organisaatiossa ja strategia 
saadaan oikeasti ohjaamaan organisaation toimintaa. 

Hyve-johtamisen kartta hankkeessa keskityttiin Kainuun sote kuntayhtymän sisäisen strategiaproses-
sin kehittämiseen ja käytäntöön viemiseen sekä strategiaprosessin mallin luomiseen. Kainuulaisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja sosiaali- ja terveyserojen kaventamiseksi tarvitaan kuitenkin myös vah-
vaa yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Seuraava askel strategiaprosessin kehittämisessä olisi kuntayh-
tymän ja jäsenkuntien strategioiden yhteensovittaminen, jossa otettaisiin vahvasti mukaan myös kai-
nuulaisten eli asukkaiden ja asiakkaiden osuus strategian suunnittelussa. Tarvitaan myös uudenlaisia 
toimintatapoja strategian luomiseen, jotta kuntayhtymä yhdessä jäsenkuntien kanssa voi suurten 
muutosten keskellä suunnata katseen horisonttiin ja ohjata laivaa kohti kainuulaisten parempaa ar-
kea. 

Tietoa on aina käytetty päätöksenteon tukena niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin muilla toimi-
aloilla. Tieto on tuotettu johdon käyttöön raporttien muodossa tai suullisesti kerrottuna. Raporttien 
työstämiseen on käytetty ja käytetään vielä nykyäänkin paljon aikaa ja sen tuottamiseksi johdon 
käyttöön tehdään paljon manuaalista työtä. Tietojärjestelmien yleistymisen myötä raportoinnin au-
tomatisointi on monella toimialalla jo arkipäivää ja faktatietoa hyödynnetään tulevaisuuden ennus-
tamisessa ja strategisessa suunnittelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävä tieto on vielä 
paljolti historiatietoa, joka kertoo menneisyyden, mutta ei ennusta tulevaa, jolloin se ei tue parhaalla 
mahdollisella tavalla strategista johtamista. Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisen ja toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tavoitteena oli kehittää tiedolla johtamisen toimintamallia 
siten, että johdolla on oikea ja ajantasainen tieto helposti saatavilla päätöksenteon tukena. 

Lähdimme hankkeessa kehittämään Tiedolla johtamisen osa-aluetta ajatuksena, että kuntayhtymä 
voisi hankkeen aikana hankkia johdolle työpöytäratkaisun tiedolla johtamisen tueksi. Jo alkuvaihees-
sa nähtiin, että tiedonhallinnan prosessikuvaukset, jotka ovat pohja tiedolla johtamisen järjestelmän 
käyttöönotolle, vaativat paljon selvitystyötä, joten keskityimme hankkeessa luomaan perustaa joh-
don työpöytäratkaisun käyttöönotolle. Asiantuntijatuen avulla saimme kuvattua johdon tietotarpei-
siin pohjautuvat tiedonhallinnan prosessit sekä tehtyä tiekartan kuntayhtymän tiedolla johtamisen 
parantamiseksi. Asiantuntijat tekivät ehdotuksen väliaikaisen tiedolla johtamisen ohjelmaorganisaa-
tion perustamisesta, jonka vastuulla olisi tiekartan toimenpiteiden eteenpäin vieminen. Hankkeen oli 
tarkoitus antaa alkuvaiheen tuki väliaikaiselle ohjelmaorganisaatiolle, joka olisi jatkanut kehittämis-
työtä tiekartan mukaisesti. Ohjelmaorganisaatiota ei kuitenkaan perustettu hankkeen aikana.  

Tiekartan yksi osakokonaisuus oli suunnitelma johdon työpöytäratkaisun käyttöön ottamiseksi. Kai-
nuun osahankkeessa tapahtuneet henkilöstömuutokset vaikuttivat siihen, että tiedolla johtamisen 
osa-alueen kehittämisessä keskityttiin hankkeen loppuaikana erilaisten johdon työpöytäratkaisujen 
vertailuun. Sitran ja Eksoten kehittämä tiedolla johtamisen malli ja sitä tukeva järjestelmä vastasi 
parhaiten Kainuun soten tarpeita. Osahankkeen saama kuukauden jatkoaika mahdollisti johdon työ-
pöytäratkaisun määrittelytyön viemisen pitemmälle kohti järjestelmän käyttöönottoa.  
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Tietojohtamisen mallin ja sitä tukevan järjestelmän käyttöönotto mahdollistaisi päätöksen teon tu-
kena tarvittavan tiedon käytön. Järjestelmä itsessään ei vielä tuota analysoitua tietoa eikä vaikuta sii-
hen kuinka tietoa hyödynnetään päätöksen teossa. Siihen tarvitaan ja tullaan aina tarvitsemaan joh-
tajuutta.  

Lähiesimiestyön kehittämisen osalta jatkokehittämisajatuksia tämän hankkeen loppumisen 
vaiheessa on Trainee-ohjelman pilotointi käytännössä sekä ohjelman vaikuttavuuden mittaaminen. 
Henkilöstöhallinnolta saadulla tuella Trainee-ohjelman eteenpäin viemiseksi on ollut merkittävä rooli. 
Trainee-ohjelmasta otti vastuun henkilöstöhallinto. Ohjelmalle ja sen eteenpäin viemiseksi 
käytäntöön nähtiin suuri tarve ja sen työstäminen eteenpäin organisaatiossa jatkuu hankkeen 
loputtua. Ei riitä, että ohjelma on tehty, vaan pitäisi nähdä, miten hyvin ohjelmalla saavutetaan 
tuloksia.  Olisi äärimmäisen tärkeää nähdä, miten ohjelman käyttäminen tulee vaikuttamaan 
lähiesimiesten hakijoiden määrään sekä miten se tulee vaikuttamaan työyhteisöjen työhyvinvointiin. 
Tänä päivänä lähiesimiestyöhön hakeutuvien määrä on huolestuttavan vähäistä. Ajankohtaista olisi 
myös tehdä perusteellista selvittämistyötä niistä tekijöistä, miksi hakijamäärät ovat pieniä tai niitä ei 
jopa ole ollenkaan. Trainee-ohjelman käyttöön otto jo olemassa olevien lähiesimiesten 
perehdyttämiseen nähdään osaamisen vahvistamisena tarpeellisena. Tällä hetkellä organisaatiossa ei 
ole käytössä lähiesimiehille suunnattua systemaattista ja yhtenäistä perehdytysohjelmaa, tämän 
vuoksi ohjelman käyttöönottamiselle olisi suuri tarve.  

Trainee-ohjelman toteuttaminen mentorointiprosessia noudattaen turvaa hiljaisen tiedon siirtämisen 
uusille sukupolville. Mentorointimenetelmä on organisaatiossa jo pitkälle kehitetty ja sen nähdään 
olevan jo suuri mahdollistaja ohjelman toteuttamiselle. Nyt jos koskaan siihen pitäisi luoda pysyviä 
menetelmiä, jotta se valtava tietomäärä ei poistu eläkkeelle siirtyvien lähiesimiesten mukana. 
Mentorointiprosessi turvaa hiljaisen tiedon siirtämisen, mutta myös ne uudet ajankohtaiset 
johtamisen menetelmät, joita sosiaali- ja terveysalan jatkuvat muutokset tuovat mukanaan. On 
siirrettävä sitä tietoa mikä on tätä päivää, jotta organisaation kehittyminen mahdollistuu. Kaikki 
vanha ei välttämättä ole enää toimivaa – organisaatiokulttuuri muuttuu ja johtamiskäytäntöjen tulisi 
muuttua sen mukana.  

Esimiehen työkalupakin käyttöönotto organisaatiossa mahdollistuu lopullisesti linkitysten 
toimivuuden myötä, niitä jatketaan organisaatiossa hankkeen loputtua. Työkalupakki antaa 
otsikointien avulla selkeän kokonaiskuvan tarvittavista ohjeista ja toimintamalleista. Esimiehen 
työkalupakin käyttöönotto turvaa lähiesimiesten osaamisen, yhtenäistää toimintatapoja ja säästää 
ns. hukka-aikaa  joka tarkoittaa ”tur an” t  n teke istä. Lä iesi iesten toi enkuvat ovat laajat ja 
työmäärät suuret, siksi olisi merkityksellistä tarkastella myös sitä, miten turhaa työtä voitaisiin 
vä entää ja saada aikaa riittä ään ene  än ”oikean” t  n teke iseen. ”Tur alla” t  llä 
tarkoitetaan esimerkiksi ohjeiden etsimiseen käytettyä aikaa. Työkalupakin sisällön ja toimivuuden 
loppuun saattaminen nähdään ajankohtaisena organisaation kehittymisen kannalta 
lähiesimiestyössä. Lähiesimiestyön osaamisen turvaaminen on elinehto hyvinvoivan työyhteisön ja 
oppivan organisaation takaamiseksi.  
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4. OULUNKAAREN OSAHANKE 

4.1. Oulunkaaren osahankkeen organisoituminen 

 

Kuvio 28. Oulunkaaren osahankkeen organisoitumismalli 
 

 
 

 
Oulunkaaren osahankkeessa toimi projektiryhmä, johon kuuluivat vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syr-
jäpalo, kehitysjohtaja Anu Vuorinen, projektipäällikkö Sanna Juutinen ja hankkeessa asiantuntija 
työskennellyt Marja Lahdenperä. Projektiryhmä kokoontui pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja 
työsti kaikkia osahankkeen toimenpiteitä. Projektipäällikkö toimi myös osahankkeen sihteerinä ja hä-
nen työpanoksensa oli 30 %, asiantuntijan työpanos hankkeelle oli 20 % työajasta. 
 
Osahankkeen johtoryhmä ohjasi osahankkeen toimintaa ja hyväksyi mm. maksatushakemukset. Li-
säksi johtoryhmän jäsenet toimivat hankesisällön asiantuntijoina. Johtoryhmän päätökset on doku-
mentoitu kokousmuistioihin. Oulunkaaren osahankkeen johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: 
 
 Puheenjohtaja: yhtymävaltuuston puheenjohtaja Henrik Hämäläinen 
 Jäsenet: 

o yhtymävaltuuston jäsen Maire Turtinen 
o kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto 
o terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen 
o tietohallintopäällikkö Matti Matero 
o kotihoidon palveluesimies Sari Vitikka 
o erityisryhmien seudullinen asumispalveluvastaava Satu Turkka 

 Asiantuntijajäsenet: 
o vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo 
o kehitysjohtaja Anu Vuorinen 

 Sihteeri: projektipäällikkö Sanna Juutinen 
 
Oulunkaaren osahanke osallistui hankkeen teemaryhmien työskentelyyn seuraavilla kokoonpanoilla. 
Tiedolla johtamisen teemaryhmän jäsenet: 
 Kehitysjohtaja Anu Vuorinen 
 Hallintojohtaja Mirja Klasila 
 Tietohallintopäällikkö Matti Matero 
 Johtoryhmän puheenjohtaja, palvelutuotantolautakunnan puheenjohtaja Henrik Hämäläinen 
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Johtamisen tila ja –valmiudet teemaryhmän jäsenet: 
 Kehitysjohtaja Anu Vuorinen 
 Yhtymävaltuuston jäsen Maire Turtinen 
 
Työhyvinvoinnin teemaryhmän jäsenet: 
 Kehitysjohtaja Anu Vuorinen 
 Henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen 
 Kotihoidon palveluesimies Sari Vitikka 
 
Oulunkaaren vanhuspalveluiden esimiehet osallistuivat tiiviisti hankkeen toimenpiteiden toteuttami-
seen. Monia toimenpiteitä työstettiin vanhuspalveluiden johtoryhmässä, johon kuuluvat esimiehet ja 
vanhuspalvelujohtaja. Johtoryhmä kokoontuu noin kuuden viikon välein ja hanketyöskentely eteni 
monilta osin kokousaikataulun mukaisesti. 
 

4.2. Oulunkaaren osahankkeen päämäärät ja tavoitellut tulokset 
 
Oulunkaaren osahankkeessa keskityttiin vanhuspalveluiden ja erityisesti ikäihmisten kotihoidon pro-
sessien kehittämiseen. Hankkeessa kehitettiin johtamisosaamista sekä eri toimijoiden välistä yhteis-
työtä. 
 
1. Palveluketjujen sujuvuuden, asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden tarkastelu vanhuspal-
veluissa ja kotiin annettavissa palveluissa 
Tavoiteltavat tulokset: 

 Tarkastelun perusteella vanhuspalveluiden prosesseja arvioidaan ja kehitetään 

 Palveluketjut vastaavat toimintaympäristön tulevaisuuden haasteisiin 

 Palveluiden asiakaslähtöisyys vahvistuu edelleen 
 
2. Vuorovaikutuksellisen johtamisosaamisen ja johtamisen työkalujen kehittäminen 
Tavoiteltavat tulokset: 

 Organisaation joka tasolla prosessi-, henkilöstö-, talous-, ICT-, strategia- ja kehittämisosaami-
nen vahvistuu 

 Vuorovaikutuksellisella johtamisella vastataan alueen erityispiirteisiin 

 Täsmennetään Oulunkaaren vanhuspoliittiset linjaukset 
 
3. Oulunkaaren terveys-, perhe- ja vanhuspalvelujen, yksityisten palveluntarjoajien ja kolmannen 
sektorin välisen yhteistyön ja kehittämisosaamisen lisääminen 
Tavoiteltavat tulokset: 

 Yhteistyöfoorumit vahvistavat toimijoiden välistä vuorovaikutusta 

 Moniammatillinen yhteistyö varmistaa asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet 
 
Vanhuspalveluiden kehittämisestä saatujen hyviä käytäntöjä levitettiin muihin palvelualoihin (perhe- 
ja terveyspalvelut) tiedottamalla niistä aktiivisesti. 
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4.3. Oulunkaaren osahankkeen tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
 

4.3.1. Palveluketjujen sujuvuuden, asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden tarkas-
telu vanhuspalveluissa ja kotiin annettavissa palveluissa 
 
Valtakunnalliset vanhuspoliittiset linjaukset sekä Oulunkaaren strategia korostavat kotiin annettavien 
palveluiden ensisijaisuutta. Myös ikäihmisten palvelutarpeen kasvu lähitulevaisuudessa haastaa van-
huspalvelut tarkastelemaan palveluketjujen sujuvuutta, asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta. 
 

4.3.1.1. Kotihoidon toimintaprosessien ja palveluketjujen mallintaminen 
 
Kotihoidon toimintaprosessien ja palveluketjujen mallintaminen päätettiin toteuttaa resurssien puit-
teissa Ii-Simo –palvelualueen kotihoidossa. Mallintaminen toteutettiin monitahoisena selvitystyönä 
perinteisen prosessikuvauksen sijaan. Selvitystyön toteutti kilpailutuksen voittanut Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulu. 
 
Selvitystyön tavoitteena oli asiakaslähtöisen toimintatavan ja prosessien vaikuttavuuden kehittämi-
nen. 
 
Selvitystyön kehittämiskohteiksi valittiin: 

 Palveluntarpeen arvioinnin kehittäminen ja siihen liittyvän yhteistyö- ja tukiverkoston toimi-
vuuden parantaminen 

 Kotona asumista tukevat kuntouttavat palvelut 

 Raportoinnin toimivuus, mukaan luettuna sähköisten järjestelmien hyödyntäminen 
 
Kehittämiskohteita tarkasteltiin seuraavien teemojen kautta: 

 Asiakkaiden osallisuus ja toimijuus: palvelutarpeen arviointi; asiakaskunnan ja vanhusneuvos-
tojen rooli kehittämistyössä; asiakastyytyväisyys 

 Henkilöstö kotihoitoa kehittämässä: välittömän/välillisen asiakastyön mittaus ja arviointi; 
tiimityöskentelyn kuvaus ja arviointi; tiimisopimusten laadinta, asiakasnäkökulma kivijalkana; 
tiimien välinen yhteistyö 

 Hyvien käytäntöjen esiin nostaminen ja jalkautus: yhteiset tapaamiset; työkulttuuri, hyvät 
käytännöt, työn organisointi ja koordinointi 
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Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden esitykset jatkotoimenpiteiksi Ii-Simo – palvelu-
alueen kotihoidon prosessien kehittämiseksi sekä miten Oulunkaarella niihin vastataan: 
 

Esitys jatkotoimenpiteeksi Toteutuminen 
 

Asiakkaiden osallisuus ja toimijuus: 

Vanhusneuvostojen osallisuuden vahvistami-
nen, kotihoidon asiakkaiden ja heidän omais-
tensa osallisuuden vahvistaminen. Esitettyinä 
keinoina osallisuuden vahvistamisessa mm. 
kansalaisraadit ja omaistapaamiset. 

 Ii-Simo –palvelualueella Vanhusneuvostojen 
roolia on edelleen vahvistettu. Myös eläkeläisjär-
jestöjä on otettu enemmän mukaan yhteisiin toi-
mintoihin. Asiakkaiden ja omaisten osallisuutta on 
vahvistettu hoito- ja palvelusuunnitelmaprosessis-
sa. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmat: 

Asiakkaiden elämänhistoria ja elämäntavat 
tulee olla perustana. Suunnitelma tulee näh-
dä sopimuksena asiakkaan ja tarvittaessa hä-
nen omaisensa kanssa, siihen tulee kirjata 
konkreettiset tavoitteet ja seurannan täytyy 
olla huolellista. Henkilöstö tulee kouluttaa 
hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen, 
tavoitteena on yhteinen ymmärrys prosessis-
ta ja sen merkityksestä. Asiakkaalla tulisi olla 
nimettynä omahoitaja. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmien kirjaamista on Ou-
lunkaarella yhtenäistetty ja prosessi on edelleen 
käynnissä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta 
vuonna 2015 hoito- ja palvelusuunnitelmien te-
kemisestä.  
 
Omahoitajien toimintaohje on otettu käyttöön 
1.9.2014. Vastuutyöntekijätyöskentelyyn on myös 
määritelty ohjeet ja toimintakäytännöt. 
 

Tiimien toiminta ja kehittäminen: 

Tiimityöstä tulee saada yhteinen ymmärrys. 
Ehdotuksena tiimisopimukset, joihin kirjataan 
arvot ja pelisäännöt, tiimivastaavan ja mui-
den tiimien jäsenten tehtävät, palaverikäy-
tännöt, seuranta ja päivittäminen. Kaikki tii-
min jäsenet allekirjoittavat tiimisopimuksen. 

Kotihoidon kokonaisvaltainen kehittäminen on 
lähtenyt käyntiin Oulunkaarella mobiilikotihoidon 
selvitystyön kautta. Kokonaisuuteen sisältyy tiimi-
en toimintamallit, joita yhtenäistetään Oulunkaa-
rella tehtyjen selvitysten pohjalta. Kehittämistyö 
jatkuu edelleen. 

Muut työprosessit: 

Palveluohjauksen prosessin kehittäminen 
 
 
 
 
 
 
Kotiutusprosessin kehittäminen 
 
 
 
Päivätoiminnan monipuolistaminen 
 
 
 

Hyvinvointiteknologian käytön edistäminen 
 
 
Kuntoutumista edistävä työote, hoivan ta-
voitteet ja sisältö sekä päällekkäisten käyn-
tien minimointi 

Palveluohjausprosessi on kuvattu. Jokaisessa Ou-
lunkaaren kunnassa on nimetty palveluohjaaja, 
jolle kaikki ohjaus- ja neuvontapuhelut ohjautu-
vat. Palveluohjausta on monipuolistettu avaamal-
la Senioripisteet ja ottamalla sähköinen omahoi-
topalvelu myös vanhuspalveluissa. 
 

Iissä on otettu käyttöön osaston ja kotihoidon yh-
teistyöneuvottelut. Kotiutukset ilmoitetaan keski-
tetysti palveluohjaajalle. 
 

Päivätoiminnan toimintamalli on kuvattu ja yhte-
näistetty Oulunkaaren kunnissa. Päivätoiminnan 
sisältöä on kehitetty kuntouttavammaksi. 
 

Mobiilikotihoidon selvitystyö on tehty Oulunkaa-
rella. Käyttöönottoa suunnitellaan vuodelle 2015. 
 
Työn sisältöjä on kehitetty ja asiakastyössä pyri-
tään yhä enemmän kokonaisvaltaiseen työottee-
seen. 
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Käytännön toimenpiteet selvitystyössä 
- Kotihoidon asiakkaiden haastattelut (3 pitkäaikaista asiakasta) 
- Kotihoidon henkilöstön fokusryhmähaastattelut (Iissä 8 hlö ja Simossa 7 

hlö) 
- Kotihoidon lähiesimiehen ja vanhuspalvelujohtajan haastattelut 
- Vanhusneuvoston jäsenten haastattelu 
- Kotihoidon työn havainnointi (7 päivänä, n. 50 tuntia, aamu- ja iltavuoroja 

+ päivätoiminta) 
- Henkilöstön kiirepäiväkirja välittömän ja välillisen asiakastyön määrän 

selvittämiseen (Iissä 6 hlö, Simossa 8 hlö palautti) 
- Kotihoidon tiimityön arviointi (henkilöstölle lomake, jonka palautti Iistä 17 

hlö ja Simosta 6 hlö) 

Esimiestyö ja johtaminen: 

Riittävä henkilöstö kaikissa työvuoroissa, va-
rahenkilöjärjestelmä. Henkilöstön osaamisen 
varmistaminen mm. koulutuksen, työkierron 
ja perehdytysmateriaalin keinoin. Sijaisten 
perehtyminen työhön ja mm. pääsy tietojär-
jestelmiin. Henkilöstön osallisuus ja toimijuus 
kehittämistyössä. 

Ii-Simo –palvelualueella tapahtuu jonkin verran 
työkiertoa.  Perehdytyskansio on päivitetty syksyl-
lä 2014, henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana 
kehittämistyössä. Opiskelijoiden ja sijaisten pe-
rehdytystä on vahvistettu tekemällä heille oma 
perehdytyopas. 

 
Selvitystyön tulokset julkistettiin 9.12. Simossa pidetyssä tilaisuudessa. Tilaisuus oli monitoimijuuden 
näkökulmasta merkityksellinen, sillä tuloksia oli kuulemassa paitsi Oulunkaaren kuntayhtymän joh-
toa, myös kotihoidon työntekijöitä ja muun muassa vanhusneuvostojen jäseniä. 

 
Kuvio 29. Selvitystyön prosessi  

 
Kuvio 30. Käytännön toimenpiteet selvitystyössä 

 
Ii-Simon palvelualueen kotihoidon selvitystyön raportti on nähtävillä kokonaisuudessaan Innokylässä 
Oulunkaaren osahankkeen sivulla kohdassa tuotokset ja tulokset: 
https://www.innokyla.fi/web/hanke695495 
 

https://www.innokyla.fi/web/hanke695495
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4.3.1.2 Hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja käyttöönotto 
 
Hyvien käytäntöjen pankki 
 
Oulunkaaren intranetiin luotiin sähköinen hyvien käytäntöjen pankki johon on kerätty vanhuspalve-
luiden hyväksi havaittuja organisaation sisäisiä, alueellisia ja valtakunnallisia toimintatapoja. Pankki 
sisältää konkreettisia asioita toimintojen ja palvelujen kehittämiseen yksiköissä sekä hyviä käytäntöjä 
strategisen johdon käyttöön.  Pankki on myös vapaasti koko henkilöstön ja esimiesten käytössä toi-
mintojen kehittämiseksi. Osa vanhuspalveluiden hyvistä käytännöistä on sovellettavissa myös Oulun-
kaaren muille palvelualoille, terveys- ja perhepalveluihin. 
 
Oulunkaaren sisäisiä hyviä käytäntöjä kerättiin vanhuspalveluiden esimiesten avulla yksiköittäin hen-
kilöstöltä. Pankkiin valittiin sellaisia käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös muissa yksiköissä. Käy-
tännöt on jaoteltu kolmeen kategoriaan: Asiakasprosessit ja arjen sujuvuus, Henkilöstö työyhteisön 
hyvinvoinnin kehittäjänä sekä Kuntouttavaa asiakastyötä. 
 
Asiakasprosessit ja arjen sujuvuus: 
 Palvelutarpeen arviointi kotihoidon asiakasprosessissa 
 Kotihoidon asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä 
 Asiakaskortti/-lista päivittäistä asiakastyötä helpottamassa 
 Omahoitajatyöskentely 
 Asiakkaan ”tu aantuliaiset” asu is- ja hoivayksikössä 
 
Kuntouttavaa asiakastyötä 
 Viriketyöryhmä asumis- ja hoivayksikössä 
 Viriketoimintaa yhteistyövoimin asumis- ja hoivayksikössä 
 Kuntouttava päivätoiminta 
 

 
 
Henkilöstö työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjänä 
 Suunnitelmalliset henkilöstöpalaverit 
 Kehittämisiltapäivä 
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   Asia Miten Aikataulu Vastuuhenkilö ja/tai muut 

mukana olevat 

Palaveri uuden asiakkaan asi-

oista asumispalveluissa 

Uuden asiakkaan tuparit 

(kts. Hyvien käytäntöjen 

pankki) 

syksy 2014 esimies ja asumisyksiköiden 

henkilökunta 

 

 Aamuraportointi 
 Toimiva työnjako asumis- ja hoivayksikössä 
 Mentorointi/perehdytysvastaava asumis- ja hoivayksikössä 
 
Valtakunnallisia hyviä käytäntöjä kerättiin eri tietolähteistä ja muun muassa vierailemalla soveltuvis-
sa kohteissa. Toimivien käytäntöjen löytymisen myötä joitakin niistä lähdettiin viemään Oulunkaarel-
la eteenpäin jo hankkeen aikana. Esimerkiksi tehostettua kotihoitoa kokeiltiin Pudasjärvellä vanhus- 
ja terveyspalvelujen yhteistyönä. Kokeilun perusteella Pudasjärvelle luodaan toimiva tehostetun ko-
tihoidon malli, jota viedään soveltuvin osin myös muihin Oulunkaaren kuntiin. Myös Oulunkaarella 
selvittelyssä oleva mobiilikotihoidon käyttöönotto on hyvien käytäntöjen kartoituksessa esiin noussut 
toimintamuoto. 
 
Osahankkeen projektiryhmä vieraili Eksotessa Lappeenrannassa tutustumassa hyviin käytäntöihin ja 
kertomassa Oulunkaaren ja Hyve-hankkeen kehittämistyöstä. 
 
Hyvien käytäntöjen pankkia päivitetään jatkossa puolivuosittain. Henkilöstöllä sekä myös kuntalaisilla 
on mahdollisuus tuoda omien kokemuksiensa mukaan hyviä käytäntöjä esille vastaamalla kyselyyn. 
Linkki kyselyyn on Oulunkaaren intranetissä sekä hankkeen kotisivuilla. 
 
Innokylässä on kuvaus hyvien käytäntöjen pankin toimintamallista. Innokylässä Oulunkaaren osa-
hankkeen sivulla kohdasssa tuotksen on lista hankkeessa läpi käydyistä valtakunnallisista käytännöis-
tä: https://www.innokyla.fi/web/hanke695495 
 
Kotihoidon yksiköiden kehittämissuunnitelmat 
 
Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kotihoidon työntekijöille tehtiin kysely kotihoidon tilasta ja kehit-
tämistarpeista. Kyselyn runkona hyödynnettiin Ii-Simo – alueen kotihoidon selvitystyöhön kuuluvaa 
henkilöstökyselyä. Kyselyjen vastaukset purettiin paikkakunnittain nelikenttään: vahvuudet, heikkou-
det, uhat, mahdollisuudet. Lisäksi työntekijöiden listaamat suorat kehittämisehdotukset kirjoitettiin 
listamuotoon. Vastaukset käytiin läpi esimiesten kanssa ja niiden pohjalta tehtiin paikkakuntakohtai-
set kehittämissuunnitelmat. Utajärvellä ja Vaalassa kehittämissuunnitelmat koskevat sekä kotihoitoa 
että asumispalveluita. Kehittämissuunnitelmiin listattiin ne esiin nousseet asiat joita lähdetään kehit-
tämään, kehittämistoimenpiteet aikatauluineen sekä vastuuhenkilöt. 
 
Suunnitelmat sisältävät toimenpiteitä muun muassa yksiköiden sisäiseen viestintään, henkilökunnan 
taukotilojen viihtyvyyteen, kirjaamiseen ja yhteistyön (esim. osaston kanssa) kehittämiseen liittyen. 
Kehittämissuunnitelmien laatimisessa hyödynnettiin hyvien käytäntöjen pankkia, josta löydettiin 
monia konkreettisia työvälineitä esimiesten ja henkilökunnan käyttöön. 
 
Taulukko 13.   Esimerkki Utajärven kotihoidon ja asumispalveluiden kehittämissuunnitelmasta 

 

 
 

  

https://www.innokyla.fi/web/hanke695495
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4.3.1.3. Kehittämiskohteet  
 

 Kotihoidon toimintaprosessien ja palveluketjujen mallintaminen oli alun perin tarkoitus toteuttaa 
niin, että jokaisesta Oulunkaaren kunnan kotihoidon yksiköstä etsittäisiin kehittämiskohteita, joita 
ulkopuolinen asiantuntija tarkastelisi. Resurssien tarkistuksessa huomattiin, että työ on mahdollista 
toteuttaa vain yhdellä Oulunkaaren palvelualueella. Selvitystyö vastasi erittäin hyvin niihin tarpeisiin 
ja toiveisiin jotka sille asetettiin. Selvitystyön tulokset ja annetut kehittämisehdotukset ovat sellaisia, 
joita voidaan hyödyntää myös muilla palvelualueilla. Selvitystyön tuloksia onkin esitelty muiden pal-
velualojen kotihoidon esimiehille ja työntekijöille. 
 
Hyvien käytäntöjen pankkia voisi kehittää käyttäjäystävällisemmäksi ja helpommaksi päivittää. Nykyi-
sellään pankki sijaitsee Oulunkaaren intranetissä, jossa sitä pääsevät kyllä katsomaan kaikki työnteki-
jät mutta jonka käyttöä kokonaisuudessaan pitäisi saada tehostettua. 
Kotihoidon kehittämissuunnitelmat ovat hyvin konkreettisia ja esimiehet ovat sitoutuneita toiminnan 
kehittämiseen. Suunnitelmien toteutumista olisi kuitenkin hyvä seurata, esimerkiksi vanhuspalvelui-
den johtoryhmä olisi hyvä foorumi tähän. 
 

4.3.2. Vuorovaikutuksellisen johtamisosaamisen ja johtamisen työkalujen kehittäminen 
 
Oulunkaaren kuntayhtymässä lähiesimiesten ja johdon osaaminen on avainasemassa asiakaslähtöisiä 
ja vaikuttavia palveluja kehitettäessä. Muuttuva toimintakenttä haastaa kehittämään myös johtami-
sen työkaluja. 
 
Tavoitteena on, että vanhuspalveluiden ja erityisesti ikäihmisten kotihoidon prosessi-, henkilöstö-, ta-
lous-, ICT-, strategia- ja kehittämisosaaminen kehittyy. 
 

4.3.2.1. Oulunkaaren vanhuspoliittisten linjausten täsmentäminen 
 

Hankkeen aikana todettiin, että vanhuspoliittisen linjausten täsmentäminen on tarkoituksenmukaista 
kytkeä osaksi laajempaan vanhuspalveluiden strategista kehittämistyötä. Hanke on ollut osaltaan 
muovaamassa Oulunkaaren vanhuspalveluiden tiekarttaa, joka sisältää linjaukset vanhuspalveluiden 
kehittämistyöstä vuoteen 2020 saakka.  Vanhuspalveluiden tiekartan taustalla on Oulunkaaren stra-
tegia, uusi vanhuspalvelulaki, sosiaali- ja terveysministeriön antama laatusuositus sekä Oulunkaaren 
suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. Tiekartan ensimmäisen vaiheen toimen-
piteeksi on linjattu Oulunkaaren kotihoidon kehittäminen, johon sisältyvät hyvinvointia tukevat pal-
velut (Vatupassi-palvelukokonaisuus), asiakastyön uudelleenmäärittely ja organisointi sekä Arjen tur-
vaa –toimintamalli. Ensimmäisen vaiheen tuloksena päädyttiin myös määrittelemään uudelleen Ou-
lunkaaren kotihoidon palvelukokonaisuus. 
 

4.3.2.2. Vanhuspalveluiden johtamisen tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely ja ke-
hittämistoimien järjestäminen 
 
Vanhuspalveluiden esimiesten osaamiskartoitusprosessi 
Vanhuspalveluiden esimiehille tehtiin osaamiskartoitus, jossa nousi esille mm. seuraavia kehittämistä 
kaipaavia osa-alueita: lainsäädännön tuntemus, talousosaaminen ja asiakaslähtöisyys. Yksittäisinä 
vahvuuksina voidaan nähdä mm. palveluohjaukseen liittyvien kokonaisuuksien hallinta sekä muutos-
ten johtaminen. Tulokset vaihtelivat henkilöittäin paljonkin, riippuen esimiehen taustasta, kokemuk-
sesta jne.  
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Kuvio 31. Esimerkki osaamiskartoituksen tulosten tulkinnasta 
 

 
 
Osaamiskartoituksen tulokset käytiin läpi vanhuspalveluiden johtoryhmän kokouksessa marraskuus-
sa. Tuloksia tullaan hyödyntämään vanhuspalveluiden kehityskeskusteluissa. Tuloksia voidaan käyt-
tää myös muun muassa rekrytoinnin, perehdytyksen ja työnjaon tukena. Oulunkaaren Hyve-
hankkeen järjestämässä esimiesten koulutusohjelmassa pystyttiin hyvin osaltaan vastaamaan osaa-
miskartoituksessa esiin tulleisiin osaamisen haasteisiin.  
 
Vanhuspalveluiden esimiesten osaamiskartoituksen työmenetelmä todettiin erittäin hyväksi ja sen 
pohjalta tehtiin vuoden 2014 alussa koko kuntayhtymän esimiehiä koskeva yleinen johtamis- ja esi-
miesosaamisen kartoitus osana kuntayhtymän vuotuista toiminnan arviointia. 
 
Esimiesten osaamiskartoitusprosessi käynnistyi keväällä 2013. Huhtikuussa vanhuspalveluiden johto-
ryhmän kokouksen yhteyteen järjestettiin tilaisuus, jossa esimiehiä pyydettiin listamaan nykyiset ja 
tulevat osaamistarpeensa. Listauksen perusteella määriteltiin yhteistyössä esimiesten kanssa ne ko-
konaisuudet, joihin osaamiskartoituksessa paneuduttiin. Esimiehille toteutettiin sähköisenä kysely 
jossa he arvioivat osaamistaan ja sen merkitystä kunkin osaamisalueen kohdalla. 
 
Kokonaisuudet, joita kartoitettiin: 

 Yleiset taidot vanhuspalveluiden esimiestyössä (mm. viestintä- ja vuorovaikutustaidot, organi-
sointitaidot) 

 Henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen (mm. henkilöstöhallinnon lainsäädäntö ja työehto-
sopimukset, rekrytointiosaaminen) 

 Talousosaaminen ja talouden johtaminen (mm. talousarvion laatiminen, ymmärrys vaihtoeh-
toiskustannuksista) 

 Asiakastyön johtaminen (mm. hoitotyön suunnittelu ja organisointi, haastavien asiakastilantei-
den kohtaaminen) 

 Kehittämisosaaminen ja verkostojen johtaminen (mm. oman toimintayksikön kehittäminen, 
verkostoissa toimiminen) 

 
Esimiesten koulutusohjelma 
 
Hanke toteutti esimiesten koulutusohjelman, jonka teemoina olivat Hyvinvoinnin johtaminen, Esi-
miesviestintä, Talousosaaminen ja Asiakaslähtöiset sote-palvelut. Johtamis- ja esimiesosaamisen 
vahvistuminen tukee osaltaan myös henkilöstön hyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittymistä. 
Koulutuksessa sovellettiin monipuolisia, osallistavia menetelmiä, jotka kannustavat koulutuksen osal-
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 Hyvinvoinnin johtaminen lähikoulutuspäivä 19.11.2013 
 Esimiesviestintä lähikoulutuspäivä 16.1.2014 
 Työsopimuksen teossa huomioitavaa – täsmäinfo 20.1.2014 
 Virka- ja virantoimitusmatkoissa huomioitavaa – täsmäinfo 27.1.2014 
 Tehokkaat palaverikäytännöt – täsmäinfo 10.2.2014 
 Talousosaaminen – lähikoulutuspäivä 18.2.2014 
 Palauteviestinnällä johtaminen – täsmäinfo 24.2.2014 
 Oulunkaaren sähköiset sisäisen viestinnän välineet – täsmäinfo 

11.3.2014 
 Asiakaslähtöiset sote-palvelut lähikoulutuspäivä 20.3.2014 
 Excel aloittelijoille – täsmäinfo 3.6.2014 
 Excel edistyneemmille – täsmäinfo 12.6.2014 

 

listujia kehittämään omaa esimiestyötään, omaa työyhteisöään ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. 
Koulutuspäivillä tuotiin esimiehille alan uusinta tietoa ja tuoreita lähestymistapoja asioihin. 
 
Esimiesten kokemukset järjestetyistä koulutuksista olivat hyvät ja niiden koettiin parantavan esimies-
ten valmiuksia vuorovaikutuksellisessa johtamisessa. Koulutusohjelman teemat vastasivat hyvin van-
huspalveluiden esimiehille aikaisemmin tehdyssä osaamiskartoituksessa ilmenneisiin osaamisen ke-
hittämistarpeisiin. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan noin 60 eri esimiestä. Osallistumiskertoja koulu-
tusohjelmassa oli yhteensä 331. Palautekyselyihin vastanneet kokivat, että keskimäärin koulutuspäi-
vät tarjosivat hyvin ajankohtaista tietoa, jota voi hyödyntää omassa työssä. Koulutuspäivät saivat 
keskimääräiseksi yleisarvosanaksi 3,8 asteikolla 1-5. 
 
Koulutusohjelma suunniteltiin yhteistyössä vanhuspalveluiden esimiesten kanssa ottaen huomioon 
heidän koulutustarpeensa. Koulutuspäivien suunnittelussa huomioitiin esimiesten Oulunkaaren vuo-
sikellon mukaiset aikataulut. 
 
Jokaisesta teemasta järjestettiin yksi lähikoulutuspäivä ja lisäksi videoneuvottelun välityksellä toteu-
tettuja täsmäinfoja. Täsmäinfojen aiheet määräytyivät lähikoulutuspäivien osallistujien toiveiden 
mukaisesti. Osa täsmäinfoista nauhoitettiin ja tallennettiin Oulunkaaren intraan myöhemmin katsot-
taviksi. Linkki nauhoitettuihin täsmäinfoihin toimitettiin myös Oulunkaaren jäsenkuntien esimiehille 
ja johdolle. 
 
Kuvio 32. Esimiesten koulutusohjelmassa toteutetut koulutukset 

 
Lähikoulutuspäivät toteutti tarjouskilpailun voittanut FCG Koulutus Oy. Täsmäinfot toteutettiin pää-
asiassa Oulunkaaren omien asiantuntijoiden vetäminä, tosin viestinnän kaksi täsmäinfoa piti FCG:n 
asiantuntija.  Koulutusohjelman esite on nähtävillä Innokylässä hankkeen sivulla kohdassa tuotokset 
ja tulokset: https://www.innokyla.fi/web/hanke695495 
 

 
4.3.2.3. Johtamisen työkalujen kartoittaminen 
 
Toimintaympäristön muutokset haastavat kehittämään myös johtamisen työkaluja. Hankkeessa kar-
toitettiin Oulunkaarella ja vanhuspalveluissa käytössä olevia johtamistyön välineitä, kuten erilaisia 
raportointi- ja seurantajärjestelmiä.  
 

https://www.innokyla.fi/web/hanke695495
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Teemaryhmätyöskentelyyn liittyen Oulunkaarella toteutettiin johdon ja esimiesten tietotarvekartoi-
tus, jonka pohja käynnistettiin johdon raportoinnin kehittämisprosessi. Asia etenee hankkeen jälkeen 
osana kuntayhtymän normaalia kehittämistyötä. 
 

4.3.2.4. Kehittämiskohteet 
 

Esimiesten osaamiskartoitus on erittäin hyödyllinen työkalu tulevaisuuden osaamistarpeiden määrit-
telyssä. Hankeresurssien puitteissa pystyttiin hyödyntämään osaamiskartoituksen tuloksia esimiesten 
koulutusohjelman toteutuksessa. Olisi tarpeen varmistaa, että tuloksia hyödynnettäisiin myös laa-
jemmassa mittakaavassa, esim. työnjaon tukena. 
 
Esimiesten koulutusohjelma oli laadultaan erittäin hyvä ja vastasi osaltaan osaamiskartoituksessa 
esiin tulleisiin tarpeisiin. Koulutusohjelman teemojen mukaista koulutusta tulisi myös tulevaisuudes-
sa järjestää esimiehille johtamisosaamisen vahvistamiseksi. 
 

4.3.3. Oulunkaaren terveys-, perhe- ja vanhuspalvelujen, yksityisten palveluntarjoajien ja 
kolmannen sektorin välisen yhteistyön ja kehittämisosaamisen lisääminen 

 
Ikäihmisten kasvavat palvelutarpeet, kuntien tiukka taloudellinen tilanne sekä tuleva sote-uudistus 
haastavat kehittämään palveluja yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa. 
 
Tavoitteena oli varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisoptimointi ja sitä kautta palvelujen 
asiakaslähtöisyys vahvistamalla moniammatillista yhteistyötä ja löytämällä uusia työmuotoja.  
 

4.3.3.1. Vanhuspalveluiden nykyisten työryhmien kartoitus ja yhteistyön vahvistaminen  
 
Osahankkeen tavoitteena oli kehittää vanhuspalveluiden työryhmiä ja vahvistaa muun muassa mui-
den palvelualojen ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Kotihoidon ja koko vanhuspalveluiden 
nykyiset yhteistyöryhmät oli tarkoitus kuvata verkostokartan muotoon ja lähteä miettimään verkos-
tojen toimivuutta sen kautta. Esimiehet kuitenkin kokivat verkostokartan hankalaksi toteuttaa, joten 
toteutusta oli tarkoituksenmukaista muokata kevyemmäksi. Vanhuspalveluiden johtoryhmässä käy-
tiin läpi erään esimiehen työstämä erittäin hyvä verkostokartta. Esimiehet totesivat, että verkosto-
kartan läpikäyminen oli hyödyllistä ja pisti ajattelemaan omia yhteistyöryhmiä ja niiden toimivuutta. 
Paikkakunta-/yksikkökohtaiset suunnitelmat yhteistyön kehittämiseksi liitettiin osaksi kotihoidon yk-
siköiden kehittämissuunnitelmia. 
 
Yhteistyön vahvistamiseksi järjestettiin Ikäihminen toimijana –hankkeen ja kuntien kanssa yhteistyö-
tilaisuudet kaikissa Oulunkaaren kunnissa elo- syyskuussa 2014. Yhteistyötilaisuuksien tavoitteena oli 
yhteistyötahojen ja yhteisen näkemyksen löytyminen ikääntyneiden hyväksi sekä uusien yhteistyö-
muotojen löytäminen. Tilaisuuksiin kutsuttiin järjestöjen ja yritysten edustajia kuulemaan ja keskus-
telemaan yhteistyömahdollisuuksista eri 
toimijoiden kesken. Tilaisuuksiin osallistui 
yhteensä 100 henkilöä. 
 
Yhteistyötilaisuuksien ohjelma muodostui 
eri tahojen puheenvuoroista ja työpajatyös-
kentelystä. Alustuksena kuultiin keväällä 
2014 tehdyn yhteistyökyselyn tulokset sekä 
kuntien tervehdykset.  
Muissa puheenvuoroissa yrittäjien ja järjes-
töjen edustajat kertoivat kokemuksia jo 
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- Kirjastokassi: kirjastokirjojen toimittaminen vanhusten kotiin kirjaston 

ja kotihoidon yhteistyönä 
- Yhteisiä tapaamisia/kokoontumisia järjestöillä, kokoontumisia myös 

sivukylillä, ikääntyneillä mahdollisuus osallistua 
- Vapaaehtoistyön yhdistäminen, järjestöt yhdistävät voimat vapaaeh-

toistyössä – monipuolisempi ja laajempi verkosto ikääntyneille, esim. 
ystäväpalvelua 

- Nuorten ja ikääntyneiden tarpeiden yhdistäminen – esim. kuntien 
työpajatoiminnan hyödyntäminen pienkotiavun tehtäviin 

olemassa olevista yhteistyökäytännöistä.  Työpajoissa pyrittiin löytämään erilaisia yhteistyömuotoja 
toimijoiden välille sekä ihan uusia mahdollisia toimintakäytäntöjä. 
 
 
Kuvio 33. Käytännön poimintoja yhteistyötilaisuuksista 
 

 
Yhteistyötilaisuuksien päämääränä oli eri toimijoiden välisen, innovatiivisen yhteistyön lisääminen 
vanhuspalveluissa.  Osallistujat kokivat tilaisuudet tarpeellisina ja erinomaisina mahdollisuuksina ver-
kostoitua. Vastaavia tilaisuuksia toivottiin järjestettävän myös jatkossa. Kaikkien tilaisuuksien tuotok-
set ja toimintaehdotukset kerättiin yhteen ja lähetettiin kaikille osallistujille. Niiden pohjalta osallistu-
jat voivat miettiä mahdollisia ja toivottavia konkreettisia jatkoaskeleita ikääntyneiden hyväksi. Tulok-
sista tiedotettiin myös paikallisissa sanomalehdissä. Jatkossa tilaisuuksia tullaan järjestämään vuosit-
tain. 
 
Yhteistyötilaisuuksien ohjelma sekä koonti tuloksista löytyvät Innokylästä Oulunkaaren osahankkeen 
sivulta kohdasta tuotokset ja tulokset: https://www.innokyla.fi/web/hanke695495 

 
 

4.3.3.2. Tehostetun kotihoidon kokeilu Pudasjärvellä vanhus- ja terveyspalveluiden yhteis-
työn lisäämiseksi   
 
Oulunkaaren osahankkeessa kokeiltiin vanhus- ja terveyspalveluiden yhteistyönä tehostettua kotihoi-
toa Pudasjärvellä, jossa on haasteena pitkien etäisyyksien ja ikärakenteen lisäksi pitkäaikaispotilaiden 
suuri määrä vuodeosastolla. 
 
Keväällä 2014 arvioitiin tehostetun kotihoidon vaikuttavuutta yhteistyössä koordinoivan sairaanhoi-
tajan, kotihoidon työntekijöiden, esimiehen ja vanhuspalveluiden johdon kanssa. Tuolloin todettiin, 
että päivystysluonteinen työ vaikutti negatiivisesti työntekijöiden työhyvinvointiin. Tehostettu koti-
hoito osoittautui kuitenkin tarpeelliseksi toimintamuodoksi, koska esimerkiksi osaston kuormitusta 
voitiin helpottaa. Asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun, he arvioivat tehostetun kotihoi-
don laadun asteikolla 1-4 keskimääräisellä arvosanalla 3,88. Kaikki asiakaskyselyyn vastanneet voisi-
vat suositella palvelua tuttavilleen. 
 
Edellä mainituista syistä johtuen tehostetun kotihoidon toimintamallia haluttiin edelleen muokata 
hankkeessa. Hankkeen rahoittajan luvalla kokeilua jatkettiin hankkeen loppuun saakka. Tehostettua 
kotihoitoa toteutettiin arvioinnin jälkeen päivävuoroissa, heinäkuusta elokuun loppuun arkisin ja 
syyskuussa jokaisena viikonpäivänä. Palveluun kytkettiin mukaan muut vanhuspalveluiden sairaan-
hoitajat ja yhteistyötä terveyspalveluiden kanssa kehitettiin edelleen. 

https://www.innokyla.fi/web/hanke695495


Sivu 70 / 141 

 
Tarkat laskelmat tehostetun kotihoidon kustannusvaikutuksista tehdään hankkeen päätyttyä. 
Tehostetun kotihoidon aloitusta valmisteltiin keväällä 2013. Valmisteluiden aikana sovittiin yhteis-
työstä terveyspalveluiden kanssa, hankittiin kotihoidon sairaanhoitajille iv-luvat, sovittiin työajan 
muutoksesta, hankittiin tarvittavat välineet ja lääkkeet, tutustuttiin muiden organisaatioiden tehos-
tettuun kotihoitoon sekä tehtiin suunnitelma toteutuksesta ja arvioinnista. 
 
Syyskuussa 2013 tehostettuun kotihoitoon palkattiin koordinoiva sairaanhoitaja 50%:n työpanoksel-
la. Koordinoivan sairaanhoitajan tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida tehostetun kotihoi-
don toimintaa. Tehostetussa kotihoidossa oli mukana kaikki Pudasjärven kotihoidon sairaanhoitajat. 
Kokeilu kesti kaikkiaan 13 kuukautta. 
 

4.3.3.3. Kehittämiskohteet 
 

Järjestetyt yhteistyötilaisuudet olivat hyvä aloitus vanhuspalveluiden eri yhteistyömuotojen vahvis-
tamiselle. Vastaavien tilaisuuksien vuosittaisesta järjestämisestä on sovittu yhteistyökumppaneiden 
kanssa, joten yhteistyön kehittäminen sitä kautta jatkuu. Oulunkaaren vanhuspalveluiden tiekartassa 
ensimmäisen vaiheen toimenpiteessä (kotihoidon uudelleen määrittely) yhtenä toimenpiteenä on 
hyvinvointia tukevien ja varhaisen tuen palvelujen, ns. vatupassi-palveluiden kehittäminen. Vatupassi 
kytkee yhteen kunnan eri hyvinvointipalveluiden ja -tiedon tuottajat. Yhteistyötilaisuudet luovat hy-
vää pohjaa Vatupassin sisällön tuottamiseen. 
 
Tehostetun kotihoidon kustannuslaskelmat täytyy tehdä ja päättää malli, jolla tehostettua kotihoitoa 
toteutetaan Pudasjärvellä. Selvitykset tehostetun kotihoidon soveltumisesta muihin Oulunkaaren 
kuntiin tulisi aloittaa. Yhteistyötä vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden välillä tulee edelleen ke-
hittää. 
 

4.4. Hankkeen teemaryhmien mukainen kehittämistyö Oulunkaarella 
 

Hyve-hanketta vietiin eteenpäin Oulunkaarella kahdesta näkökulmasta. Ensisijaisesti keskityttiin van-
huspalveluiden prosessien ja johtamisosaamisen kehittämiseen. Koordinaatiohankkeen teemaryhmä-
työskentelyyn liittyen puolestaan vietiin eteenpäin tiedolla johtamisen, vuorovaikutteiden johtami-
sen ja työhyvinvoinnin teemoja.  
 
Teemaryhmien työskentely toimi Oulunkaaren kuntayhtymän kannalta tarkoituksenmukaisesti.  
Kaikkien kolmen teemaryhmän osalta hyviä käytäntöjä on tarkastelu ja benchmarkattu yhteistyössä 
hankekumppaneiden kanssa. 
 
Tiedolla johtamisen –teemaryhmä 
 
Tiedolla johtamisen teemaryhmän työ kytkeytyy tiiviisti Oulunkaaren toiminnan kokonaiskehittämi-
seen. Esim. kuntayhtymän asiakastiedolla johtamisen prosesseja on kehitetty liittyen mm. raportoin-
tijärjestelmän arviointiin ja kehittämiseen sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen palveluiden 
kehittämistyössä.  Oulunkaarella on mm. otettu käyttöön kuntayhtymätasoinen asiakas- ja kuntalais-
palautejärjestelmä. 
 
Tiedolla johtamisen kehittämiseen liittyy myös hankkeen puitteissa valmisteltu ja toteutettu ns. väri-
korimalli, jossa Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, väriko-
riin. Mallin avulla voidaan mm. arvioida ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palvelujen vai-
kuttavuutta palvelukokonaisuuksien kustannuskehitykseen.  
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Tiedolla johtamisen teemaryhmään liittyen käynnistettiin konsulttiyhteistyö Pivotal Oy:n kanssa. Yh-
teistyötä toteutettiin osahankkeiden yhteisillä seminaaripäivillä sekä organisaatiokohtaisella konsul-
toinnilla. Konsulttien osaaminen ja toimintakäytännöt eivät osahankkeiden näkökulmasta vastanneet 
kaikilta tarkoitustaan, joten yhteistyöstä päätettiin luopua kesken sopimuksen. Oulunkaaren kun-
tayhtymässä on kuitenkin kevään 2014 aikana käynnistetty laaja-alainen kehittämistyö tiedolla joh-
tamiseen ja johdon raportointiin liittyen. Työssä on hyödynnetty myös muiden osahankkeiden koke-
muksia ja asiantuntemusta asiasta. Tavoitteena on, että uusi tiedolla johtamisen malli saadaan kun-
tayhtymässä käyttöön alkuvuodesta 2015. 
 
Johtamisen tila ja valmiudet –teemaryhmä 
 
Johtamisen tila- ja valmiudet -teemaryhmään liittyen tehtiin konsulttiyhteistyötä Tamora Oy:n kans-
sa. Osahankkeiden yhteisten seminaaripäivien lisäksi toteutettiin organisaatiokohtaisia koulutuspäi-
viä. Oulunkaaren kuntayhtymän osalta koulutuspäiviä toteutettiin kaksi; toinen aluejohtoryhmille ja 
toinen yhteistyötoimikunnalle. Aluejohtoryhmien osalta teemana oli johtoryhmien työskentelyn ke-
hittäminen. Yhteistyötoimikunnan päivässä pohdittiin vuorovaikutteisen johtamisen toteutumista or-
ganisaation eri tasoilla.  
 
Tamora Oy:n kanssa käynnistettiin myös Oulunkaaren koko henkilöstöä koskevan koulutuskokonai-
suuden suunnittelu.  oulutuksen tee ana on ”Oulunkaaren innovaattorit” ja se toteutetaan o  iso-
pimusmuotoisena erikoisammattitutkintona. Koulutus on käynnistynyt syksyllä 2014 ja siihen osallis-
tuu ensivaiheessa n. 20 henkilöä Oulunkaarelta ja jäsenkunnista. Tavoitteena on vahvistaa organisaa-
tion vuorovaikutteista toimintaa ja systemaattista kehittämistyötä.  
 
Lisäksi johtamisen tila- ja valmiudet teemaryhmän tiimoilta on otettu käyttöön kuntayhtymätasoinen 
asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmä sekä toteutettu henkilöstön ja johdon hyvinvointikysely. Lisäk-
si kuntayhtymätasoista esimiesten johtamisosaamisen kartoitusprosessia on viety eteenpäin. 
 
 
Työhyvinvoinnin johtamisen –teemaryhmä 
 
Työhyvinvoinnin kehittäminen on nähty hankkeessa ensisijaisesti osana vuorovaikutuksellista johta-
mista sekä työn kehittämistä. Teeman tiimoilta on kehitetty mm. kuntayhtymätasoista hyvinvointioh-
jelmaa ja vuosikelloa sekä työkaluja hyvinvoinnin tunnuslukujen seurantaan ja arviointiin. Lisäksi on 
valmisteltu/suunniteltu useita hyvinvointia tukevia kehittämisprosesseja liittyen mm. yhteistyöhön 
työterveyshuollon kanssa, työntekijöiden osallisuuden vahvistamiseen sekä työnohjausprosessiin. 
Teemaryhmään liittyen on Oulunkaarella alustavasti selvitetty myös verkkoperehdytyksen mahdolli-
suuksia. Koordinaatiohankkeen organisoimaan Marja-Liisan Mankan työhyvinvointikoulutukseen 
osallistui useita esimiehiä Oulunkaarelta. 
 

4.5. Osahankkeen viestintä 
 

Oulunkaaren kuntia on informoitu osahankkeen toimenpiteistä kuntien järjestämissopimuksissa. 
Osahankkeen toiminnasta on raportoitu yhtymähallitukselle ja palvelutuotantolautakunnalle talous-
arvioiden ja tilinpäätösten yhteydessä. Toimenpiteistä ja tuloksista tiedotettiin säännöllisesti myös 
Oulunkaaren johtoryhmää, johon kuuluvat johtavat viranhaltijat. 
 
Hankkeen esitteitä jaettiin aktiivisesti esimiehille, palvelutuotantolautakunnalle, vanhusneuvostoille 
ja muille yhteistyökumppaneille. Esitteitä jaettiin myös Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivillä, johon 
osahankkeen henkilöstö osallistui muiden hanketyöntekijöiden kanssa.  
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Vanhuspalveluiden esimiehille pidettiin osahankkeesta infotilaisuus helmikuussa 2013. Tilaisuudessa 
esiteltiin hanketta ja kerrottiin esimiesten tärkeästä roolista hankkeen tulevissa toimenpiteissä. Li-
säksi hankkeen toimenpiteitä vietiin eteenpäin vanhuspalveluiden johtoryhmän kokouksissa, johon 
kaikki esimiehet kuluvat. 
 
Hankkeella on oma sivu Oulunkaaren kuntayhtymän hankesivuilla (www.oulunkaari.com/hankkeet). 
Oulunkaaren sisäistä intraa käytettiin hankkeessa mm. hyvien käytäntöjen pankin alustana. 
 
Henkilöstölle on tiedotettu hankkeesta Oulunkaaren henkilöstölehden kautta. Järjestetyt yhteistyöti-
laisuudet saivat paljon näkyvyyttä lehtijuttujen ja ilmoitusten kautta. Yhteistyötilaisuuksiin liittyen Yle 
Oulu haastatteli järjestävien hankkeiden projektipäälliköitä ja Oulunkaaren kehitysjohtajaa. Asiasta 
julkaistiin lyhyt uutinen radiossa. 
 

4.6. Hankkeen kustannukset ja talous 

 
Oulunkaaren osahankkeen budjetti oli n. 116 800 euroa. Siitä toteutui kustannuksia yhteensä 113 
500 €  joista suurin osa eli 74 500 € oli  enkil st kuluja. Asiantuntija alveluissa suurin kustannuserä 
olivat kotihoidon selvitystyön sekä esimiesten koulutusohjelman asiantuntijapalkkiot. Budjetista jäi 
kä ttä ättä n. 3050 €. Mitään toi en idettä ei kuitenkaan jään t toteutta atta vaan esi .   teis-
työtilaisuudet pystyttiinkin toteuttamaan suunniteltua pienemmillä kustannuksilla. 

 
 

4.7. Johtopäätökset ja pohdintaa 
 
Hankkeen merkitys Oulunkaaren strategiselle ja operatiiviselle kehittämistyölle oli olennainen. Hank-
keen toimenpiteiden kautta käynnistettiin useita kehittämisprosesseja koko Oulunkaaren mittakaa-
vassa liittyen paitsi vanhuspalveluihin myös esimerkiksi tiedolla johtamiseen. Hankkeessa toteutetut 
vanhuspalveluiden kehittämistoimenpiteet kuuluivat oleellisena ja luontevana osana Oulunkaaren 
vanhuspalveluiden kehittämistyöhön. 
 
Oulunkaaren vanhuspalveluiden kehittämistyö jatkuu vanhuspalveluiden tiekartassa määriteltyjen 
toimenpiteiden kautta. Seniorikaste –hanke jatkaa omalta osaltaan vanhuspalveluiden kehittämistyö-
tä ja tiekartan toteuttamista. 
 
Oulunkaaren osahanke on toiminut suunnan näyttäjänä johdon sitoutumisessa hanketyöskentelyyn. 
Hankkeessa toimi projektiryhmä johon kuuluivat hanketyöntekijöiden lisäksi vanhuspalvelujohtaja ja 
kehitysjohtaja. Projektiryhmän työskentely todettiin erittäin toimivaksi malliksi hankkeen tavoittei-
den saavuttamisen sekä myös itsearvioinnin kannalta. Malli onkin otettu käyttöön myös monessa 
muussa Oulunkaarella toimivassa hankkeessa. Oulunkaaren kuntayhtymän matala organisaatiomalli 
tukee erittäin hyvin hankkeiden kautta tehtävää kehittämistyötä. 
 
Hankkeen kehittämistyötä tehtiin paljon vanhuspalveluiden esimiesten kanssa yhteistyössä ja toimin-
ta integroitiin suurelta osin vanhuspalveluiden johtoryhmän työskentelyyn. Hankkeen toimenpitei-
den työstämismuotona tämä oli toisaalta toimiva koska kehittäminen saatiin näin luonnolliseksi osak-
si vanhuspalveluiden johdon ja esimiesten toimintaa. Toisaalta kokousrytmi viivytti joiltakin osin 
hankkeen toimenpiteiden eteenpäin viemistä, ei kuitenkaan niin että se olisi vaikuttanut tavoitteisiin 
pääsemiseen. 
 
Juurruttamistoimilla on Oulunkaaren kuntayhtymässä olennainen merkitys, jottei kehittämistoiminta 
lakkaa hankkeen päätyttyä. Hankkeen aikana ja sen loppuvaiheessa arvioidaan toteutettujen kehit-

http://www.oulunkaari.com/hankkeet
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tämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tämän pohjalta toimivia käytäntöjä on lähdetty laajentamaan 
myös Oulunkaaren muille palvelualoille sekä eri kuntiin. Hyve-johtamisen kartta –hankkeen Oulun-
kaaren osahankkeen toimenpiteiden juurtuminen käytäntöön on sisäänkirjoitettu raporttiin tavoit-
teittain. 
 
Hyve-hankkeessa käynnistetty kehittämistyö jatkuu Oulunkaarella kehittämistiimin koordinoimana. 
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5. OULUN OSAHANKE 
 

5.1. Oulun osahankkeen organisoituminen 
 

Oulun osahankkeessa toimi kaksi päätoimista henkilöä, josta projektijohtajan työpanoksesta Oulun 
osahankkeelle oli kohdistettu 50%:n työpanos. Taulukossa 14 on esitetty projektihenkilöstö hank-
keen aikana: 
 
Taulukko 14. Oulun osahankkeen projektityöntekijät 
 

Nimi Tehtävä projektissa %-osuus työajasta Aika 

Päivi Visuri Projektijohtaja 50%  15.5.2012-
31.10.2014 

Taija Rintamäki Suunnittelija 100%  21.5.2012-
31.10.2014 

Tiina Tuominen Verkostotyöntekijä 12 % 1.8.2012-31.12.2013 

Helena Niskanen Verkostotyöntekijä 7 % 1.9.2012-31.12.2013 

Leena Västilä Taloussihteeri 7 % 1.3.2012-31.10.2014 
 

Oulun osahankkeessa tavoitellut tulokset olivat sellaisia, joiden työstämiseksi tarvittiin oman henki-
löstön käyttöä.  Tavoitteenamme oli mm. kehittää tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisiä prosesse-
ja, joiden kehittämiseksi tarvittiin AVI:lta hyväksyntä työpanoksen siirroille (ks. taulukko 15).  
 
Taulukko 15. Kehittämistyötä tekevät Oulun osahankkeessa 

 

Nimi Tehtävä projektissa  %-osuus työajasta Aika 

Kirsi Kivelä Paljon palveluja käyt-
tävien ikäihmisten tut-
kimus 

100 % 1.-30.6.2013, 
1.8.2013-31.8.2014 

Kirsi Paasovaara Tiedolla johtamisen 
mallintaminen 

83 % 1.2.-30.9.2014 

Mervi Heikkilä SAS-tutkimus 100 %  9.9.-8.10.2013, 
18.-22.11.2013, 
28.-29.1.2014, 
18.-19.3.2014, 
27.-28.5.2014 

Ritva Oksanen SAS-tutkimus 100 % 9.9.-8.10.2013, 
18.-22.1.2014, 
28.-29.1.2014, 
18.-19.3.2014, 
27.-28.5.2014 

Eija-Anita Kynsilehto SAS-tutkimus 18 % 30.8.2013-29.1.2014 
 

 

Kumppanuussopimuksessa oli esitetty, että jokaista osahanketta ohjaa osahankkeen johtoryhmä. Ou-
lun osahankkeelle ei nimetty omaa ohjausryhmää, vaan hanketta koskevia asioita ajateltiin käsiteltä-
vän sekä järjestäjän että palvelutuotannon johtoryhmissä.  
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5.2. Oulun osahankkeen päämäärät ja tavoitellut tulokset 
 
Hankesuunnitelmassa on Oulun osahankkeelle esitetty seuraavat päätavoitteet: 

1. Kehittää tulevaisuussuuntautunutta ennakointitiedon keruujärjestelmää kuntalaisten sosiaali- 
ja terveyspalveluiden suunnittelun ja järjestämisen tueksi  

2. Varmistaa palveluprosessien asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus sekä se, että palveluprosessit 
mahdollistavat asiakkaiden, potilaiden ja kuntalaisten osallisuuden 

3. Rakentaa prosessijohtamisen toimintamalli siten, että palveluprosessit toteutuvat asiakastar-
peista käsin poikkihallinnollisesti sekä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 

4. Kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintatapoja ja työkaluja henkilöstön työhy-
vinvoinnin edistämiseksi 

 
Koska hankesuunnitelman tavoitteet olivat hyvin laajat, hankesuunnitelman tavoitteita täsmennettiin 
kesäkuussa 2012 palvelutuotannon johtoryhmässä ja tilaajan johtoryhmässä seuraaviksi: 
 

1. Tiedolla johtaminen  

2. Tavoitteita 2-3 ”asiakaslähtöiset palveluprosessit” ja ”prosessijohtamisen toimintamalli” toteu-
tetaan pilottiprojekteissa: 
2.1. Lapset ja nuoret/raskaimpien palvelujen prosessit ja prosessijohtaminen 
2.2. Mielenterveyden prosessit ja prosessijohtaminen 
2.3. Ikäihmisten prosessit ja prosessijohtaminen 

3. (Lähi)esimiestyön kehittäminen 
 

Edellä mainitut kehittämiskohteet valittiin Uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelman nostojen 
pohjalta. Palvelujen järjestämisohjelmassa painotetaan: 

- tasapainoista ja hallittua taloutta 

- laadukkaita, vaikuttavia kuntalähtöisiä palveluita sekä 

- kuntalaisten oman aktiivisuuden edistämistä ja tukemista.  
 

Oulun osahankkeessa keskeisin teema on ollut asiakaslähtöisyyden sekä vaikuttavuuden tukeminen. 
Asiakaslähtöisessä toimintatavassa koko toiminnan ohjaava tekijä on asiakkaat, joiden terveyttä ja 
hyvinvointia pyritään säilyttämään ja parantamaan asiakaslähtöisillä prosesseilla, toimintatavoilla se-
kä vuorovaikutteisella kohtaamisella.  Esimiesten ja johdon keskeisin tehtävä on tukea asiakastyötä 
päätöksenteon, vaikuttaviin toimintoihin kohdistuvan resursoinnin ja toiminnat yhteen sovittavan 
johtamisen avulla. Johtamisen ja päätöksenteon osalta on tärkeää, että toimintaa ohjaavat esimie-
het, joilla on riittävästi osaamista, kykyä yhteistyöhön, kokonaisuuden johtamiseen sekä tiedon mo-
nipuoliseen analysoimiseen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Asiakaslähtöistä toimintamallia on 
pyritty kuvaamaan kuviossa 34. 
 
Oulussa asiakaslähtöisiä prosesseja on kehitetty yhdessä kokemusasiantuntijoiden sekä asiakkaiden 
ja omaisten kanssa.  Tavoitteena on ollut, että kehitetyt palvelut vastaavat asiakkaan tarpeisiin mah-
dollisimman hyvin.  Asiakaslähtöisyys on edellyttänyt, että kehitämme vuorovaikutuksellista johta-
mista sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia prosesseja. Sekä dialoginen johtaminen että tiedolla joh-
taminen perustuvat pohjimmiltaan avoimeen vuorovaikutukseen sekä molemmin suuntaiseen pa-
lautteen antamiseen. Tätä ennen organisaatiolla tulisi olla yhteinen ymmärrys tavoitteista ja kehit-
tämistyön suunnasta.  
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Kuvio 34. Oulun osahankkeen kokonaiskuva

 
 
 
5.3. Oulun osahankkeen tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

 

5.3.1. Tiedolla johtaminen  
 
Oulun ensimmäisenä tavoitteena hankesuunnitelmassa oli ennakoivan hyvinvointitiedon keruujärjes-
telmän kehittäminen, jossa kuntalaisten palvelutarpeet määritellään ajantasaisen hyvinvointitiedon 
perusteella. Hankkeen käynnistysvaiheessa Oulussa oltiin kehittämässä hyvinvointikertomusta, jonka 
tehtävänä on koota monipuolisesti tietoa väestön ja väestöryhmien hyvinvoinnista ja terveydestä se-
kä niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Oulun kaupungin konsernipalvelujen toimesta lähdettiin myös 
kehittämään kaupungin yhteistä tietoportaalia.  
 
Ennakointitieto on osa tiedolla johtamista. Oulun osahankkeessa halusimme määritellä sitä, mitä en-
nakointitieto pitää sisällään. Apuna mallin hahmottelussa käytimme mm. tiedolla johtamisen käsikir-
jaa: https://wiki.julkict.fi/julkict/projektit/sote-tietojohtaminen/tiedolla-johtamisen-kasikirja-
pdf/view 
 
 
 

  

https://wiki.julkict.fi/julkict/projektit/sote-tietojohtaminen/tiedolla-johtamisen-kasikirja-pdf/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/projektit/sote-tietojohtaminen/tiedolla-johtamisen-kasikirja-pdf/view
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Kuvio 35. Ennakointitieto osana tietojohtamista 
 

 
Toiminnan analysoimisessa ja ennustamisessa käytetään hyväksi sekä erityistä että yleistä ennakoin-
titietoa (ks. kuvio 35).  Erityisen ennakoinnin lähteinä ovat Oulun omat tietovarannot, yleisen enna-
kointitiedon lähteinä esim. tilastokeskuksen ja Kelan tilastot.  
 
OukaDW:ssä on valtavasti toiminnan analysoimiseen ja ennustamiseen liittyvää hyvinvointi- ja muuta 
tietoa. Myös palvelualueiden omat toimintatiedot ja muut tietoaineistot eri järjestelmistä ovat hyviä 
ennakointitiedon lähteitä. Toiminnan systemaattiseen ennakointiin voidaan pyrkiä parhaiten yhtei-
sen tiedolla johtamisen mallin kautta, jossa sovitaan, mitä ennakoidaan, analysoidaan, suunnitellaan, 
ketkä ovat vastuussa missäkin prosessin vaiheessa jne. 
 
Yleistä ennakointitietoa on kehitetty Oulussa mm. laatimalla tietoportaali, johon kerätään yhteen 
kaupungin strategista johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä suunnittelua palvelevaa tietoa ja 
linkkejä. Tietoportaali on osa konsernin tietojohtamisen kokonaisuutta, joka on kaikkien Oulun kau-
pungin työntekijöiden käytettävissä. Yhdessä talouden ja toiminnan seurantatietojen sekä pääpro-
sessien tietojohtamisen aineistojen kanssa ne muodostavat laajan tietokokonaisuuden kaupungin 
johtamisen ja kehittämisen tueksi. Portaalin aineiston pääpaino on ulkoista toimintaympäristöä ja 
kaupungin kehitystä kuvaavassa materiaalissa. Mukana on myös kaupungin taloutta ja toimintaa sekä 
kehittämistä koskevaa tietoa. Portaalista saadaan tietoa laajalti mm. seuraavista toimintaan vaikutta-
vista tekijöistä: 
- Väestö 
- Alueet ja asuminen 
- Työllisyys 
- paikkatietotilastot 
- asukas- ja asiakastyytyväisyys 
- Henkilöstö 
- suhdanteet ja ennusteet 
 
Oulun osahankkeessa on tiedolla johtamisen kehittämistyössä tehty tiivistä yhteistyötä konsernipal-
velujen tiedolla johtamisen kehittämistyöstä vastaavien henkilöiden kanssa. 

  



Oulun kaupungin tietoportaalin sisäl-
töä: 

 
Väestö 

 Väestö ja väestönmuutokset 2013 

 Väestön ikäluokkatilasto kaupunginosittain 

 Väestön ikäluokkatilasto suuralueittain 

 Väestösuunnite 2018 - 2023 

 Väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 

 Väestö ikäluokittain ruutukartoissa 2012 

Alueet ja asuminen 

 Oulu alueittain 2013 - alueprofiilit 

 Asunnot ja rakentaminen 

 Asuntokunnat ja perheet 

 Oulun suuralue- ja kaupunginosajako 

Työllisyys 

 Työllisyyskatsaus elokuu 2014, ELY -keskus 

 Työllisyystilanne 

Paikkatietotarkastelut 

 Koulutustaso, pääasiallinen toiminta, tulotaso ja 
työttömyys 

 Päiväkodit 2013 

TILASTOJULKAISUT 

 Toimintaympäristökatsaus 

 Oulun tilastollinen vuosikirja 2013 

 Oulun hyvinvointikertomus 2013-2016 

 Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2014 

 Ympäristötilinpäätös 2013 

 Oulu - Avoin data 

ASUKAS- JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012, asukas-
tyytyväisyystulokset 

 Terveyskeskusten asiakastyytyväisyys 2012 

 Neuvoloiden asiakastyytyväisyys 2012 

 Hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2013 

 Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus 
(ATH), Oulu 2013 

 Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus 
(ATH), Oulu 2010 

 TEAviisari, terveydenedistämisaktiivisuus (THL) 

 EPSI -kuntarating 2013 

 EPSI -kuntarating 2012 

 EUROBAROMETRI 2013 - elämänlaatu kaupun-
geissa 

 Oulun seudun ja uuden Oulun asukasbarometri 
2011 

 
 
 
 

 
TALOUS JA STRATEGISET OHJAUSASIAKIRJAT 
Talous 

 Oulun kaupungin välitilinpäätös 2014 

 Talous- ja henkilöstöraportti  

 Talousinfot 

 Pääprosessien ja liikelaitosten talouden kk-raportit 

 Oulun kaupungin talousarvio 2014 

 Oulun kaupungin tilinpäätös 2013 

 Oulun kaupungin valtuustosopimus 2013 - 2016 

 Talousarvion suunnitteluohje 2015 

Strategiset ohjausasiakirjat 

 Kaupunkistrategia 2020 

 Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, kaupun-
ginvaltuusto 

 Omistajapoliittinen ohjelma 

 Henkilöstöohjelma 

 Ympäristöohjelma 

 BusinessOulun toimenpideohjelma 

 Oulun palvelumalli 2020 

 Maankäytön toteuttamisohjelma 2014 - 2018 

 Oulun kaupungin työllisyysohjelma 2013-2016 

 Oulun kaupungin kotouttamisohjelma, Kotini on täällä 

 Oulun yleiskaava 2020 

 Uuden Oulun tulevaisuusskenaariot - loppuraportti 

HENKILÖSTÖ 

 Oulun kaupungin henkilöstöraportit 

ULKOISET TILASTOLÄHTEET JA BAROMETRIT 
Tilastolähteitä 

 StatFin Tilastokeskus 

 SOTKAnet hyvinvointi- ja terveystilastoja 

 Findikaattori - tilastotietoja yhteiskunnasta 

 Kuntajakoselvityksen materiaali 

 EU - avoin data 

 Kuntaliiton kuntakuvaajat 

 Oulun yliopiston tutkimukset 

 THL, Sairaaloiden tuottavuus 

 THL, Sairaaloiden tuottavuus tietokannat 

 Kuntaliiton Kuntanavigaattori 

 VM, Peruspalveluiden tila 2014  

Suhdanteet ja ennusteet 

 VM taloudellinen katsaus, kevät 2014 

 VM suhdannekatsaus 1/2014 

 PTT - ennusteet 

 TEM - Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2014 

 Elinkeinoelämän keskusliitto, talouskatsaus 

 EU -talousnäkymät 
 

MUUT mm. 

 Kuusikkokuntien raportit

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts_en.htm


Oulussa lähdettiin kehittämään tiedolla johtamista isompana kokonaisuutena, jossa ennakointi on 
osa kokonaisuutta. Ennakointitiedon osalta keskityttiin erityiseen ennakointitietoon. 
 
Tiedolla johtamisen kehittämistyö käynnistettiin hyvinvointipalveluissa nykytilan analyysillä, jossa 
pyrittiin arvioimaan tiedolla johtamisen tilaa. Oulun vahvuuksina todettiin mm. se, että Oululla on ol-
lut toimivat tekniset ratkaisut tuottaa erilaisia raportteja ja tiedon määrä on DW:n ansiosta suuri, jo-
pa niin suuri, että raporteissa olennainen saattaa hukkua.  Liiallinen tietomäärä heikentää päätöksen-
tekoa ja aiheuttaa kustannuksia.  
 
Nykytilan analyysissä kehittämiskohteina havaittiin, että:  
- kaupungilla ei ole ollut strukturoitua mallia viedä strategista johtamista operatiiviseen toimin-

taan, 
- kaupungilla ei ole toimivaa mallia prosessien (tiedolla) johtamiseen, 
- tiedon systemaattinen analysointi kaikilla organisaation tasoilla on ollut puutteellista ja 
- tiedolla johtamisen struktuuri ja ohjeistus puuttuvat: mitä seurataan ja analysoidaan, millä taval-

la analysoidaan, ja kuka vastaa analyysistä 
 

Tiedolla johtaminen nähtiin työryhmässä pitkälti tavoite- ja mittarihierarkia-asiana. Jos tiedolla joh-
taminen ajatellaan laajemmin ts. kytkeytyneenä toiminnan perimmäiseen tarkoitukseen, tulisi kunkin 
elämänkaariprosessin osalta arvioida, mikä olisi paras mahdollinen hyvinvointihyöty käytettävissä 
olevilla resursseilla.  
 
Taulukossa 16 on esitetty tiedolla johtamisen nykytilaa arvioivan ryhmän kokoonpano. 
 
Taulukko 16. Tiedolla johtamisen nykytilan arviointiin osallistuneet henkilöt 
 

Nykytilan arviointiin osallistuneet henkilöt: 
Anne Piikivi, hallinto- ja talouspäällikkö 
Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö, palvelutuotanto 
Heidi Alatalo, hallinto- ja talousjohtaja, palvelutuotanto  
Marja Kälkäjä, sovelluskoordinaattori 
Jari Vanhatalo, tietohallintoasiantuntija 
Päivi Visuri, projektijohtaja, Hyve-johtamisen kartta -hanke 
Taija Rintamäki, suunnittelija, Hyve-johtamisen kartta –hanke 

 
Tavoitteiden ja mittareiden konkretisointi 

 
Hyvinvointipalvelujen tavoitteiden ja mittarihierarkian konkretisointi käynnistettiin vasta, kun tilaaja-
tuottajamalli purettiin 1.3.2014. Tiedolla johtamisen tavoitteita ja mittareita oli mielekästä arvioida ja 
kehittää uutta organisaatiota vasten. Tiedolla johtamisen kehittämistyötä on tehnyt suunnittelija Kirsi 
Paasovaara 25.2. – 12.6.2014 välisenä aikana 60 prosenttisesti ja 11.8. – 30.9.2014 välisenä aikana 
kokopäivätoimisesti. 
 
Tiedolla johtamisen lähtökohtana Oulussa oli kaupunkistrategia (ks. kuvio 36), jonka toteuttamista ja 
toimeenpanoa hyvinvointipalveluiden osalta on täsmennetty erityisesti palvelujen järjestämisohjel-
malla. Vuosittain tehtävässä talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa tarkennetaan tavoitteita. Palve-
lupäälliköiden ja -esimiesten tulisi käsitellä näitä tavoitteita työyhteisössään niin, että jokainen työn-
tekijä ymmärtää oman osuutensa tavoitteiden toteutumisessa. Tavoitteet ja mittarit eivät itsessään 
saa asioita aikaiseksi, ainoastaan tavoitteet omassa työssään sisäistävät ja niiden toteutumista edis-
tävät ihmiset. Siksi tiedolla johtamisessa vuorovaikutus on olennainen työväline.  
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Kuvio 36. Oulun kaupunkikonsernin strateginen ohjausjärjestelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oulun kaupungin strategisen ohjausjärjestelmän toimivuudessa ja linjakkuudessa on vielä kehitettä-
vää: ohjaavia asiakirjoja on paljon, ja niissä tavoitteet ja mittarit on kuvattu osittain toisistaan poik-
keavalla tavalla.  Hyvinvointipalveluissa haasteena on ollut olennaisuuksien esille tuominen. Asete-
tuille tavoitteille on pyritty löytämään kaikilla organisaation tasoilla mittarit, jotka kuvaavat keskeisin-
tä toimintaa ja sen onnistumista. Kehittämistä vaatii vielä tavoitteiden konkretisoituminen käytännön 
tasolle, aina yksittäisen työntekijän toimintaan ja kuntalaisen saamaan palveluun saakka.  
 
Tiedolla johtamisen hierarkiaan (kuvio 37) kuvattiin hyvinvointipalveluiden organisaatio ja sen kyt-
keytyminen muihin tiedolla johtamisen kannalta keskeisiin kaupunkikonsernin tahoihin. Organisaati-
on kuvaamisessa haasteellista oli käynnissä oleva muutosprosessi: hyvinvointikeskustoimintamallin 
pilotissa osia palvelualueiden toiminnasta siirrettiin hyvinvointikeskuksen päällikön alaisuuteen, mo-
nitoimijaisesti toteutettavaksi. Linjassa johdettuun organisaatioon tuli näin matriisin elementtejä.  
 
Kuntalaisten saamaa palveluiden kokonaisuutta on kuvattu organisaation taustalle piirretyllä ympy-
rällä, jossa raskaimmat (punaiset) palvelut ovat ympyrän keskellä ja ennaltaehkäisevät palvelut (vih-
reät) sijoittuvat reunoille. Asiakas saa palvelut yhtenä kokonaisuutena ilman näkyviä organisaatioon 
perustuvia rajoja. 
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Kuvio 37. Tiedolla johtamisen kokonaiskuva  
 
 

 
 

 
Tiedolla johtamisen kokonaiskuvan hahmottelun jälkeen suunniteltiin raportointimallia. Aluksi kartoi-
tettiin aiemmin käytössä olleiden raporttien etuja ja puutteita sekä nykyisten tietojärjestelmien tar-
joamia mahdollisuuksia. Johdon keskeisenä tehtävänä on toteutuneen toiminnan arvioiminen suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin. Raportointijärjestelmän tulisi olla linjakas läpi organisaatiorakenteen 
ja tarjota jokaiselle esimiesasemassa olevalle henkilölle keskeisimmät tiedot johtamisen välineiksi.  
 
Systemaattisen arvioimisen ja johtamisen tueksi kehitettiin välineitä, joiden avulla organisaation toi-
mintaa raportoidaan eri tasoilla. Päädyttiin erittelemään talousraportti, henkilöstöraportti ja toimin-
nalliset mittarit omiksi raporteiksi. Johtajien, päälliköiden, asiantuntijoiden ja taloussihteereiden kes-
ken käytiin vastuualueittain läpi tietotarpeet. Kaikki raportteihin sisältyvä tieto määriteltiin ja auto-
matisoitiin siten, että tiedot saadaan ajettua kuukausittain raporttimuodossa DW:stä. 
 
Tietojärjestelmistä saadaan kuukausittain automaattisesti:  

 talousraportti, joka kertoo toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta suhteessa ta-
lousarvioon, 

 henkilöstöraportti, jonka avulla seurataan henkilöstömäärää kuvaavia lukuja, sairauspoissaolo-
ja ja henkilöstömenoja sekä 

 toiminnalliset mittarit, jotka kuvaavat olennaisimpien tavoitteiden toteutumista. 
 
Talous- ja henkilöstöraportit saatiin samanaikaisesti toteutettua lautakuntatasolta aina yksikkötasolle 
saakka. Toiminnallisten mittarien osalta määrittelytyö vie enemmän aikaa ja ensimmäisenä saatiin 
valmiiksi lautakuntaraportti. Vastuualueiden raportit, jotka sisältävät eritellyt osiot yksikkötasolle 
saakka, valmistuvat syksyn 2014 aikana. Ensimmäisenä on saatu valmiiksi ikäihmisten hyvinvoinnin 
raportointi.  
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Lautakuntaraportin valmistelua ohjasi ylimpänä tahona hyvinvointipalveluiden johtoryhmä. Vastuu-
alueiden johtajat hyväksyvät raportit omalta osaltaan. Raporttien valmistelun vaihteita on kuvattu 
kuviossa 38.  
  

Kuvio 38. Raporttien valmistelun vaiheet 
 

 
 

 
Nyt valmisteltujen raporttien ohella kuukausittaiseen seurantaan ovat käytettävissä jo aiemmin käy-
tössä olleet ostopalveluiden seurantaa koskevat Excel-muotoiset koosteet ja tuoteseurannat. Ennus-
teiden tekemisen apuna käytetään lisäksi kuukausittain Excel-muotoista ennustetaulukkoa. 
 
Kaiken edellä kuvatun tiedon pohjalta esimiesasemassa olevat henkilöt analysoivat kuukausittain 
toimintaa. Johtajien sekä Kiimingin hyvinvointikeskuksen päällikön kirjoittamat analyysit raportoi-
daan lautakunnalle. Kuvioon 39 on koottu kuvat kuukausittain käytettävissä olevista johtamisen väli-
neistä ja niiden pohjalta tehtävästä analyysistä.    
 
Kuvio 39. Johtamisen välineet 
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Kuukausittainen raportointi sisältää lisäksi yhteenvetoanalyysin, jossa jokainen esimiesasemassa ole-
va henkilö arvioi kirjallisesti tavoitteiden toteutumista edellä lueteltujen tietojen pohjalta ja tekee 
suunnitelman jatkotoimenpiteiksi. Raportoinnin tavoitteena on sekä kertoa toiminnasta erilaisten 
mittarein, että myös antaa tietoa organisaation muille tahoille siitä, mitä kentällä tapahtuu. Tämä on 
myös erittäin olennaista tietoa päätöksenteossa. 

 
Oulun palvelumalli 2020 -raportissa linjattiin palveluverkkoon liittyviä valintoja pitkällä tähtäimellä. 
Yhtenä hyvinvointipalveluja koskevana keskeisenä linjauksena tehtiin päätös hyvinvointikeskustoi-
mintamallin käynnistymisestä. Kiimingin hyvinvointikeskus käynnistyi 1.3.2014, ja uutta hyvinvointi-
keskusta suunnitellaan käynnistettäväksi Kontikankaalle 1.1.2015 alkaen. Kehittämis- ja laatuasian-
tuntija Suvi Nuutinen on laatinut ennakointitiedon keruujärjestelmää koskevaa mallia hyvinvointikes-
kusten ja -pisteiden rakentamista varten. 
 
Tiedolla johtamista tulee edelleen kehittää hyvinvointikeskustoimintamalliin siirryttäessä, jotta se 
vastaa muuttuvaa johtamisjärjestelmää. Tiedolla johtamisen linjakkuudessa kaupunkistrategiasta ai-
na yksikkötasolle saakka on vielä kehittämistä, joten siihen tulee erityisesti paneutua toimintaympä-
ristön muuttuessa. Ohjauksen ja tavoitteiden saattamisessa työntekijätasolle asti on erilaisia käytän-
töjä yksiköistä riippuen. On huolehdittava, että jatkossakin jokainen työntekijä sisäistää oman osuu-
tensa tavoitteiden toteutumisessa ja vie sen käytännön toimintaan asti.  
 
Tiedolla johtaminen ei ole vain asiantuntijoiden ja esimiesten tehtävä 
 
Tiedolla johtamisessa on mitä suuremmassa määrin ihmisten johtamisesta. Tiedolla johtamisen on-
nistuminen on kiinni ihmisten halusta ja kyvystä jakaa kokemuksiaan, etsiä uutta tietoa sekä itsensä 
että toiminnan kehittämiseksi. Tiedolla johtamisesta vastuu on koko henkilöstöllä. Tiedolla johtami-
sen tavoitteena ei ole tuoda mukanaan lisää turhaa byrokratiaa, vaan tietotulvan parempaa hallintaa 
sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä toiminnan tavoitteista ja merkityksestä. 
 

5.3.2. Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja prosessien johtaminen 
 

Oulun osahankkeessa asiakaslähtöisiä prosesseja on ollut kehittämässä kokemusasiantuntijoita, asi-
akkaita ja heidän omaisiaan. Kehittämistyön tavoitteena on ollut palvelujen ja prosessien johtamisen 
selkeyttäminen niin, että: 
- eri toimijoiden roolit, vastuut ja tehtävät monitoimijaisessa palvelutuotannossa jäsentyvät ja 
- asiakkaan rooli aktiivisena yhteistyökumppanina ja osapuolena korostuu. 
 
 Asiakaslähtöisessä toiminnassa keskiössä on ollut: 

- asiakkaan kuuleminen ja huomioon ottaminen,  
- asiakkaan kuulluksi tulemisen kokemus,  
- asiakkaan mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja hoidon suunnitte-

luun, asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen hoitaminen (ts. palveluketjun hahmottaminen ko-
konaisuutena) sekä  

- eri asiantuntijoiden joustava yhteistyö koko hoito- ja palveluprosessin ajan.   
 

Tärkeää on ollut myös arjen asiantuntijoiden – siis henkilökunnan – kuuleminen, koska henkilökunta 
toimii lähinnä asiakkaita. Lainsäädäntö asettaa edelleen haasteita asiakaslähtöisen toiminnan toteu-
tumiselle sekä mielekkäälle asiantuntijoiden keskinäiselle yhteistyölle ja tiedon vaihdolle.  

 
Henkilöstökyselyn tuloksia asiakaslähtöisestä toiminnasta 
 

Hanke toteutti Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden henkilöstökyselyn 15.5.–31.8.2013 nimellä 
”Kerro, miten uusi Oulu on vaikuttanut työhösi?” Tavoitteena oli löytää pohjaa hankkeen aikaiseen 
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kehittämistyöhön sekä selvittää, miten muutosprosessi uuden Oulun syntymiseksi on sujunut.   
Kysely toteutettiin  Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Kanta-Oulun ja Yli-Iin terveys-, ikäihmisten- 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin sektorin työntekijöille.   
 
Kysely toteutettiin zef -kyselynä. Kyselyssä käsiteltiin seuraavia asiakokonaisuuksia: 
1. Muutosjohtamista 
2. Asiakaslähtöisyyttä 
3. Prosesseja 
4. Taloutta 
5. Johtamista 
6. Henkilöstön ja asiakkaiden osallisuutta 
7. Omaa työyhteisöä 
8. Oman työn sisältöä 
9. Tiedottamista 

 
Aihealueita arvioitiin niiden merkityksellisyyden itselle (y-akseli) ja toteutumisen käytännössä (x-
akseli) näkökulmasta (nelikenttä). Lisäksi jokaiseen aihealueeseen liittyi avoimia kysymyksiä.  
 
Heikoimmat arviot kyselyssä saivat asiakaslähtöisyys ja prosessijohtaminen. Ne koettiin itselle vä-
hemmän tärkeiksi ja heikoimmin toteutuviksi käytännössä. Työntekijät toivoivat lisää mahdollisuuksia 
tehdä asiakaslähtöistä työtä muun, lisäarvoa tuottamattoman työn sijasta. Asiakaslähtöistä työtä ko-
ettiin tehtävän yksilötasolla, mutta organisaation tai palvelurakenteen tasolla vastaajat kokevat, että 
asiakas unohdetaan, eikä asiakaslähtöinen työ toteudu.  

Kyselystä nostettiin asioita, joita kehittämistyössä haluttiin jatkossa panostaa: 
- Asiakaslähtöistä toimintatapaa on vahvennettava. 
- Kehittämistyön tulee tukea eri tiimien ja palvelualojen välisen yhteistyön vahventamista raken-

tamalla selkeitä yhteisen toiminnan alueellisia malleja . 
- Kehittämistyössä tulee luoda työskentelymalleja prosessien ja johtamisen kehittämiseen.   

Henkilöstökyselyä koskeva raportti löytyy Innokylästä: 

https://www.innokyla.fi/documents/990395/a2c9dd14-6f15-4207-973d-2600ba0211d2 

 

Kehittämistyö käynnistyy henkilöstökyselyn tulosten pohjalta 

 
Henkilöstökyselyn pohjalta nousi ajatus, että palveluprosessien johtamismallia kannattaisi rakentaa 
kullekin maantieteelliselle alueelle ja elämänkaaren vaiheelle sopivaksi. Näin saisimme alueen eri 
toimijat verkostoitumaan ja tuottamaan yhdessä asiakkaille toisiinsa integroituvia palveluja. 
 
Asiakaslähtöisiä toimintamalleja lähdettiin kehittämään lasten, nuorten ja perheiden, aikuisten mie-
lenterveyden sekä ikäihmisten palvelualueilla. Työskentelymallina olivat työpajat, joihin valittiin käsi-
teltäväksi konkreettisia, tietylle maantieteelliselle alueelle tyypillisiä, haastavia ja moniammatillista 
yhteistyötä edellyttäviä asiakastapauksia. Työpajoissa koottiin yhteen alueen eri organisaatioissa 
toimivat asiantuntijat yhdistämään voimavaransa valittujen asiakastapausten hoitamiseksi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä näytti edellyttävän, että eri toimijat tunte-
vat toistensa toimintatavat ja yhteistyön muodoista on yhdessä sovittu. Kun alueen voimavarat tun-
netaan, on mahdollisuus saavuttaa yhdessä parempaa vaikuttavuutta kuin yksin toimien.  Työpajasar-
jan toimintamalli on kuvattu kuviossa 40. 

 
 

  

https://www.innokyla.fi/documents/990395/a2c9dd14-6f15-4207-973d-2600ba0211d2
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Työpaja -sarjojen tarkoituksena oli mm.: 

- rakentaa palvelualojen välistä, poikkihallinnollista sekä alueen eri toimijoiden voimavarat yhdistä-
vää toimintamallia konkreettisen toiminnan tasolla, 

- parantaa alueellista moniammatillista verkostoitumista niin, että asiakkaiden palveluprosessit oli-
sivat entistä vaikuttavampia, asiakkaiden kokonaispalveluketjut huomioivia sekä nykyistä talou-
dellisempia toteuttaa ja 

- lisätä esimiesten ymmärrystä omasta roolistaan tavoiteltujen muutosten muutoksen toteuttajina. 
 
Kuvio 40. Työpajasarjan toimintamalli 
 

 
 
 

Työpajojen kulku (ks. kuvio 41) 
Kaikki työpajasarjat käynnistyivät seminaarilla, johon kutsuttiin eri alueiden toimijoita yhteisen asian 
ääreen. Seminaarin jälkeisissä työpajoissa osallistujat jakaantuivat käsittelemään konkreettisia, omal-
le maantieteelliselle alueelleen tyypillisiä, haastavia asiakastapauksia. Asiakastapaukset kuvattiin 
niin, että osallistujien oli helppo jatkaa työtä näiden pohjalta. Kunkin asiakastapauksen käsittelyyn 
kutsuttiin ne tahot, joiden olisi tärkeä tehdä tiivistä yhteistyötä kyseisen asiakastapauksen hyvän 
elämän turvaamiseksi. 
 
Tavoitteena oli luoda selkeät toimintamallit ja/tai prosessikuvaukset vastuineen, rooleineen sekä tie-
donkulkuineen eri toimijoiden välille niin, että tämä näkyisi myös asiakkaille parempina palveluina 
sekä toiminnan koordinointina. Työpajojen tavoitteena oli myös lisätä ennaltaehkäisevää työtä niin, 
että raskaimpiin palveluihin siirtymiseltä vältyttäisiin. 
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Lasten, nuorten ja perheiden työpajasarja 
Oulun kaupungissa ollaan kehittämässä hyvinvointikoulumallia, joka on monialaisen yhteistyön malli 
kouluilla. Työpajasarjan alueiksi valikoituivat hyvinvointikoulun pilottialueet Kiiminki ja Kaakkuri.  
 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden työpajasarja 
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden työpajasarja toteutettiin Kiimingin ja Tuiran terveyspiirien alu-
eella.  
 
 
Ikäihmisten työpajasarja  
 
Ikäihmisten työpajasarjat toteutettiin Kiimingin ja Tuiran terveyspiirien alueella.  
 
Kuvio 41. Työpajoja koskeva toimintamalli 

 

 
 

Kokonaispalaute työpajoista 
Keräsimme palautetta työpajasarjoihin osallistujilta. Työpajat saivat osallistujilta positiivista palautet-
ta erityisesti niiden käytäntöön pureutuvan toimintatavan johdosta. Osallistujat olivat myös tyytyväi-
siä siihen, että eri toimijat pääsivät konkreettisesti miettimään yhteisiä toimintamalleja ja luomaan 
yhteistyötä. 
Työpajasarjan raportit ja toimintamallit ovat löydettävissä Innokylästä osoitteesta:  

 https://www.innokyla.fi/web/malli997603 
 

 
  

https://www.innokyla.fi/web/malli997603
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5.3.2.1. Lapset, nuoret ja perheet 
 

Oulun kaupungissa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen painopistealue on ennal-
taehkäisevän työn kehittämisessä ja avohuollon palveluiden toimivuudessa. Hyvinvointipalveluiden 
tavoite on, että lastensuojelun piiriin tulevien lasten suhteellinen osuus laskee, ja että lasten ja nuor-
ten raskaimpien palvelujen kustannukset eivät tulevina vuosina kasva, vaan vähenevät asteittain. 
Lasten ja nuorten palveluiden linjatut painopisteet ovat lasten kasvun tukeminen kodeissa ja muissa 
kehitysympäristöissä, syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy, nuorten yhteiskunta- ja koulutusta-
kuun toteutuminen sekä peruspalvelujen turvaaminen.  
 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta tavoitteena hankkeessa oli peruspalveluiden ja las-
tensuojelun toiminnan kehittäminen sekä moniammatillisen työn vahventaminen. Oulun kaupungis-
sa oli jo luotu monitoimijaisia, poikkihallinnollisia toimintamalleja (Melleniustalon toiminta, Vaavi –
kuntoutus ja Byströmin talon toiminta). Näitä kokemuksia ja toimintamalleja hyödynnettiin kehitys-
työssä. Pääsääntöisesti tämä tapahtui siten, että kehittämispäivissä ja työryhmissä oli mukana tai kä-
vi vierailulla niitä henkilöitä, jotka olivat mukana edellä mainituissa toiminnoissa. Hanketyö pyrittiin 
nivomaan lähelle käytännön työtä, ja siihen osallistui huomattava määrä käytännön työntekijöitä eri-
laisten työryhmien toiminnan sekä kehittämispäivien kautta. Erityisesti työryhmissä hyödynnettiin 
myös palveluiden käyttäjien kokemuksia. 
 
Kehittämistyön alkumetreillä havaittiin, että palvelukentän toimijoiden ja toimintamallien kirjo on 
valtava. Lisäksi havaittiin, että kokonaiskuva niistä oli hämärä. Tämän vuoksi hankkeen alussa määri-
teltiin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimintakenttä hyödyntäen kaupungin palveluissa 
yleisesti käytettyä liikennevalomallia.  
 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden alueen kehittämistyötä on vaikeuttanut työntekijöiden ko-
kema kiire. Hankkeen alussa sovittiin, että lastensuojelun toiminnasta tehdään nykytilan analyysi, 
jossa tarkastellaan lastensuojeluasiakkaiden (lasten, nuorten ja heidän perheiden) palvelupolkuja 
taannehtivasti. Analyysissä hyödynnettäisiin myös lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä aiemmin 
tehtyjä selvityksiä. Lastensuojelupalveluista ei kuitenkaan pystytty irrottamaan työntekijää tähän 
tehtävään, joten analyysiä päädyttiin tekemään valtakunnallisten selvitysten sekä jo tehtyjen selvitys-
ten pohjalta.  
 
Koko kehittämistyötä leimasi vahvasti poikkihallinnollisen työn kehittäminen, koska se todettiin 
avainasiaksi kaupungin asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Kehittämistyötä tehtiin kehittämis-
päivien ja työryhmien kautta. Työryhmiin oli koottu aihealueen kannalta oleellisia toimijoita. Työ-
ryhmien tuloksia arvioitiin ja suunnattiin kehittämispäivillä, joihin osallistui laajemmin työntekijöitä. 
Sen lisäksi kehittämispäivillä käsiteltiin lasten- ja nuorisopsykiatrisen työryhmän, perhepalveluiden ja 
lastensuojeluiden kokonaisuuksia, määriteltiin sisäisiä palveluprosesseja, uuden Oulun myötä tapah-
tuvia organisaatiomuutoksia sekä näiden toimijoiden välistä yhteistyötä, määritellen rajapintoja, vas-
tuita ja rooleja. Erityisesti perhepalveluiden uudenlainen organisoituminen edellytti perhepalvelui-
den kokonaisuuden selkiyttämistä. Yksi suuri kehittämispäivissä esiin noussut ja edelleen kehittämis-
tä vaativa tekijä on niin kutsutut ”ei kenenkään” asiakkaat. Näiden lasten ja nuorten osalta tulisi teh-
dä selkeä segmentointi, jonka pohjalta voidaan sopia kunkin asiakasryhmän kohdalle toimintamalli. 
”Ei kenenkään” asiakkaat kuor ittavat  leensä ennen  itkään lastensuojelua  kun  er eet eivät ole 
saaneet apua riittävän nopeasti ja tilanteet kasautuvat isoiksi kriiseiksi.  
 
Hankkeen suunnittelijan tehtävänä oli vastata kehittämispäivien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä 
niihin liittyvien materiaalien tuottamisesta. Vahvan panoksen kehittämistyölle antoi Oulun osahank-
keen vastuullinen johtaja, sosiaalisen hyvinvoinnin palvelujohtaja Arja Heikkinen. Lisäksi kehittämis-
päivissä ja kehittämistyössä oli työntekijöiden lisäksi mukana palvelupäällikkö ja –esimiehet.  
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Työryhmät 
 
Perhetyönpooli–selvitystyöryhmä 
 
Syksyllä 2012 asetettiin työryhmä pohtimaan perhepalveluiden uudistamista. Tarve kehittämiselle 
syntyi siitä, että perhetyöntekijöitä oltiin yhdistämässä samaan pooliin, kun ne nyt olivat sijoittuneet 
hajautetusti eri palveluyksiköiden alaisuuteen. Tällä ratkaisulla pyrittiin siihen, että perhetyön kenttä 
olisi yhtenäisempi ja että perhetyötä pystyttäisiin tarjoamaan paremmin palveluiden kaikilla tasoilla, 
aina ennaltaehkäisevästä korjaavaan työhön. Työryhmän kokoonpano on esitetty taulukossa 17. 
 
Työryhmän toimeksiantoina olivat neuvolan perhetyön, perheiden tukipalveluiden sekä perheneuvo-
lan toimintojen yhteinen tarkastelu sekä moniammatillisen palvelusuunnitelman työstäminen.  
 
Toimeksiannon toteutumiseksi työryhmä suoritti seuraavat toimenpiteet: 

1. Keräsi tilastotietoa palveluiden nykytilanteesta 
2. Suoritti asiakaspalautekyselyn perhetyön asiakkaille 
3. Suoritti tiedon keruun niistä perheistä, jotka tarkastelujaksolla eivät olleet päässeet perhetyön 

piiriin 
4. Teki ” er e Virtasen”  alveluiden n k tilan kuvauksen sekä rakensi tulevaisuuden palveluvision 
5. Järjesti työkokouksia kehittämistyön mahdollistamiseksi. Työkokouksiin osallistui henkilöstö ja 

sidosryhmiä 
 
Hankkeen suunnittelijan tehtävänä oli toimenpiteiden 2-4 suorittaminen.   
 
Toimenpide 2. Asiakaspalautekysely perhetyön asiakkaille 
Asiakaspalautekyselyn tiivistelmä on Innokylässä: 
https://www.innokyla.fi/documents/990395/5865eb9d-8dca-4aba-8e5f-441e0d573d77 
 
Toimenpide 3. Tiedonkeruu perheistä, jotka eivät päässeet perhetyön piiriin 
Tiedon keruuta varten neuvoloiden terveydenhoitajille tehtiin lomake, jolla he pystyivät ilmoitta-
maan syyn, johon perhetyötä haettiin sekä syyn minkä vuoksi perhe ei päässyt perhetyön piiriin. Tä-
hän ei kuitenkaan saatu riittävästi vastauksia.  
 
Toimenpide 4. ”Perhe Virtasen” palveluiden nykytilan kuvaus sekä tulevaisuuden palveluvisio 
”Per e Virtasen” palveluiden nykytilan kuvaus sekä tulevaisuuden palvelukokonaisuuden kuvaus on 
Innokylässä:  
https://www.innokyla.fi/documents/990395/054f61bd-7a09-4cae-adf2-691f8312e450 
 
 
Taulukko 17. Perhetyönpooli- selvitystyöryhmän kokoonpano 
 

Perhetyönpooli- selvitystyöryhmä 
Kaltakari Sirkku, Palveluesimies 
Kuorilehto Ritva, Tilaaja-asiantuntija 
Aho Marika, Palveluesimies 
Elomaa Riitta, Perheterapeutti 
Salo-Laaka Marja, Aluekoordinaattori 
Ylitalo Auli, Palveluesimies 
Rintamäki Taija, Projektisuunnittelija 

 
 

  

https://www.innokyla.fi/documents/990395/5865eb9d-8dca-4aba-8e5f-441e0d573d77
https://www.innokyla.fi/documents/990395/054f61bd-7a09-4cae-adf2-691f8312e450
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Päihdeperheiden kuntoutus -työryhmä 
 
Keväällä 2013 asetettiin työryhmä kehittämään vaihtoehtoista kuntoutusmallia päihdeperheille. Ai-
kaisemmin perheille oli tarjottu ympärivuorokautista kuntoutusta, jolloin perhe oli kuntoutuksessa 
arkiviikot ja viikonloput kotona. Työryhmän toimeksianto oli suunnitella perheille kuntoutusmalli, 
jossa 

 perheitä tuetaan ja kuntoutetaan heidän luonnollisissa elinympäristöissään, 

 kuntoutus ei ole ympärivuorokautista ja 

 kuntoutuksessa huomioidaan kotiin annettava tuki. 
 
Oulun kaupungissa vastaavanlainen kuntoutusmalli oli toiminut jo vauvaperheiden osalta useamman 
vuoden ajan ja se oli koettu hyväksi ja toimivaksi. Työryhmän kokoonpano on esitetty taulukossa 18. 

 
Taulukko 18. Päihdeperheiden kuntoutus–työryhmän kokoonpano 
 
Päihdeperheiden kuntoutus- työryhmä 

Laitila-Ukkola Merja, sosiaalityöntekijä, Päihdeklinikka 
Laine Pekka, apulaisylilääkäri 
Ikni Liisa, päihdelääkäri 
Alakokkare Marja, perhetyöntekijä, Perhekuntoutus 
Vaskivuo Saku, sosiaalityöntekijä, Keskustan lastensuojeluasema 
Aho Marika palveluesimies, Perhepalvelut 
Rounioja Katja, palveluesimies, Tilannearviotiimi 
Elomaa Riitta, perheterapeutti, Perhepalvelut 
Valjus Reetta, psykologi, Perheneuvola 
Helin Armi, sairaanhoitaja, A-klinikka 
Rintamäki Taija, projektisuunnittelija, Hyve –johtamisen kartta-hanke 

 
Hankkeen suunnittelijan tehtävänä oli huolehtia työryhmän toimeksiannon etenemisestä, toiminta-
mallin luomisesta sekä kehittämispäivien suunnittelusta ja toteutuksesta. 
 
Toimintamalli luotiin seuraavan prosessin kautta:  
 
1. Kartoitetaan päihdeperheiden kuntoutuksen nykytilanne: kuinka päihdeperheiden kuntoutus on 

järjestetty. 
2. Kerätään muualla toteutettavia avokuntoutuksen malleja päihdeperheille. 
3. Hyödynnetään uuden mallin rakentamisessa kokemusasiantuntijoita, päihteitä käyttäneitä van-

hempia. 
4. Luodaan uusi toimintamalli. 
5. Arvioidaan toimintamalliluonnos kehittämispäivällä. Kehittämispäivässä oli mukana laajasti 

edustettuna eri toimijoita. 
6. Kuullaan kokemusasiantuntijoina nuoria, jotka eläneet päihteitä käyttävien vanhempien kanssa. 
7. Työstetään toimintamallia edelleen kokemusasiantuntijoiden kuulemisen perusteella. 
8. Sovitaan yhteistyöstä sivistys- ja kulttuuritoimen eri toimijoiden (esimerkiksi varhaiskasvatus ja 

nuorisotoimi) kanssa. 
9. Arvioidaan toimintamalliluonnos kehittämispäivällä. 
10. Valmistellaan toimintamallin käyttöönotto. 

 
Toimintamallin kantava ajatus on, että perheille ja lapsille tukea tarjotaan heidän luonnollisissa kehi-
tysympäristöissä. Kouluikäiset lapset ja nuoret voivat saada ryhmämuotoista tukea esimerkiksi kou-
luissa ja alle kouluikäisten tuen muotoihin liittyi vahvasti varhaiskasvatuksen linkittäminen toimin-
taan. Toimintamallissa perheiden tuki räätälöidään perhekohtaisesti perheen tarpeet huomioon ot-
taen ja kuntoutuksen piiriin pääsee joustavasti tarpeen ilmaantuessa. Lasten ja nuorten kohdalla eri-
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tyispalveluiden osuus pyritään pitämään lyhytaikaisena ja siirtymään mahdollisimman nopeasti pe-
ruspalveluiden piiriin. 
 
Uuden toimintamallin työstämisessä ja käyttöönotossa haasteelliseksi osoittautui vanhojen toiminta-
tapojen murtaminen. Uusien toimintamallien hyväksyminen tuntui vaikealta ja vanhan toimintamal-
lin vahvistamiseksi vedottiin esimerkiksi vallitseviin työntekijöiden työaikamuotoihin tai siihen, kuin-
ka toisenlainen malli kuormittaa kouluikäisiä lapsia enemmän kuin vanha. 
 
Kuvio 42. Päiväperhekuntoutuksen toimintamalli  

 
 
Toimintamalli on esitelty Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli1007715 
 
 
Nuorten sijoitukset – työryhmä 
 
Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä Oulun kaupungissa on ollut viime vuosien aikana voimakkaassa 
nousussa. Oulun kaupunki on linjannut sijoitusten määrän kasvun pysäyttämisen ja laskuun käänty-
misen yhdeksi tavoitteekseen. Sijoituksen hyödyistä lähellä täysi-ikäisyyttä olevien nuorten kohdalla 
keskustellaan usein niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Lastensuojelun kokonaisuuden 
kehittämisen kannalta nousi siis oleelliseksi pohtia sitä, millaisella toimintamallilla lähellä täysi-
ikäisyyttä olevien nuorien sijoituksilta voitaisiin välttyä tai niitä voitaisiin purkaa.  
Työryhmän toimeksianto: 

 Millaisin keinoin sijoituksia voitaisiin purkaa 17v. täyttäneiden osalta? 

 Vaihtoehtoisten palvelupolkujen kehittäminen lähellä täysi-ikäisyyttä olevien nuorten kohdalla. 

 Perhe- ja verkostoyhteistyön kehittäminen. 

 Nuorten tilanteiden selvittäminen ja palveluiden räätälöiminen siten, että nuoret elävät ja opis-
kelevat ilman lastensuojelun asiakkuutta. 

 Lastensuojelulaitosten profilointi siinä tilanteessa, kun nuori tarvitsee laitospalvelua. 
o Millaista osaamista ja sisältöä laitospalveluissa tulisi olla? 

 Metsolan lastenkodin toimintamalli 
o Metsola profiloituu kriisisijoitus- ja selvittelypaikaksi: millaista palvelua se tarjoaa? 

 
Työryhmän kokoonpano on esitetty taulukossa 19. Työryhmän tavoitteiden saavuttamisen tueksi 
työryhmässä vieraili myös muiden palvelualojen työntekijöitä, jotta voitaisiin saada selkeä kokonais-
kuva niistä palveluista ja toimintamuodoista, joita nuoren tukemisessa on mahdollista hyödyntää.  

https://www.innokyla.fi/web/malli1007715
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Taulukko 19. Nuorten sijoitukset–työryhmän kokoonpano 
 

Nuorten sijoitukset- työryhmä 
Niskanen Helena, verkostokoordinaattori, Mielenterveyspalvelut 
Takkula Anne-Maria, palveluesimies, Perhehoito 
Lalli Jaana, sairaanhoitaja, Metsolan lastenkoti 
Laitinen Erja, sairaanhoitaja, Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä 
Airaksinen Seppo, lähihoitaja, Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä 
Aho Marika, palveluesimies, Perhepalvelut 
Hautajärvi Teija, sosiaalityöntekijä, Keskustan lastensuojeluasema 
Vainio Virpi, sosiaalityöntekijä, Pohjoinen lastensuojeluasema 
Järvinen Tiina, sairaanhoitaja, Redi 
Jurvansuu Riitta, ohjaaja, Perhehoito 
Kokemusasiantuntija 
Rintamäki Taija, projektisuunnittelija, Hyve –johtamisen kartta-hanke 

 
Hankkeen suunnittelijan tehtävänä oli huolehtia työryhmän toimeksiannon etenemisestä, toiminta-
mallin luomisesta sekä kehittämispäivien suunnittelusta ja toteutuksesta. 
 
Toimintamalli luotiin seuraavan prosessin kautta:  
 
1. Tehdään sijaishuollon asiakasanalyysi. 
2. Kokemusasiantuntijan ja työntekijöiden kokemuksia hyödyntäen kartoitetaan ongelmakohdat ja 

kehittämisalueet. 
3. Tutustutaan Oulun kaupungissa aiemmin tehtyihin sijaishuoltonuoriin liittyviin selvityksiin. 
4. Hankitaan lisätietoja kehittämistyön tueksi: 

- Sijaishuollon asiakasanalyysiä tarkennetaan, hankitaan tietoja Byströmin talon palveluita 
käyttävistä nuorista ja toisen asteen opinnot keskenjättävistä nuorista 

5. Luodaan nuorten tukemisen toimintamalli. 
6. Tarkastellaan käytettyjä sijoituslaitoksia, muodostetaan ostopaikkojen osaamiseen, sisältöihin 

sekä asiakastyön seurantaa liittyviä suosituksia. 
7. Tarkastellaan Metsolan lastenkodin toimintaa: lisätään perhekeskeisyyttä ja nostetaan esiin tie-

donkulun turvaamiseen liittyviä kehittämisehdotuksia.  
8. Esitellään toimintamalli kehittämispäivässä. 

  
Toimintamallin tausta-ajatuksena oli, että useat sijoitettuna olevista nuorista hyötyisivät todennäköi-
semmin enemmän siitä, että heille tarjottaisiin vahvempaa ja tiiviimpää avohuollon tukea, jonka 
avulla heitä ohjattaisiin itsenäisen elämään. Työryhmä tiivisti sijaishuollossa olevan nuoren palvelui-
den tarpeen pitkälti yhteen asiaan: luottamukselliseen, pysyvään aikuissuhteeseen. Tuotetussa mo-
niammatillisen työn toimintamallissa, joka perustuu nopeaan reagointiin, tämä taataan sillä, että työ-
ryhmä ei ole vakio, vaan se muovataan nuoren jo olemassa olevien palveluiden ympärille. Nuoren jo 
olemassa olevat asiakkuussuhteet säilyvät, mutta vahvat tukitoimet voidaan rakentaa, nopeasti työ-
ryhmästä käsin. Lisäksi työryhmän jäsenet konsultoivat toisiaan säännöllisesti. 
 
Metsolan lastenkodin toimintamalliin työryhmä antoi ehdotuksia perhekeskeisyyden lisäämiseksi ja 
työn organisointiin, jotta tiedonkulun katkeamaton ketju mahdollistuu. Ulkopuolisten sijoituspaikko-
jen osalta työryhmän työn tulos oli ehdotus laitoksia valvovasta ja ohjaavasta työntekijästä. 
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Päihdenuorten arviointi 
 

Oulun kaupungin lastenkotien Onnelan ja Metsolan kehittämistilaisuus pidettiin joulukuussa 2013. 
Tässä tilaisuudessa puntaroitiin lastenkotien profilointia asiakaskunnan muuttumisen myötä. Muutos 
asiakkaissa on seurausta sinällään hyvästä kehityksestä perhesijoitusten määrän huimassa kasvussa. 
Uudelleenprofiloinnin seurauksena Metsolan lastenkotiin ohjautuvat asiakkaat ovat pääsääntöisesti 
päihdeongelmaisia nuoria. Osana näiden nuorten tilanteen kartoitusta ja hoidon jatkon suunnittelua 
nuorten päihteiden käyttö arvioidaan.  Aiemmin nuoren sosiaalityöntekijä on pyytänyt päihdearvion 
Rediltä, joka on tarkoittanut taas yhden uuden työntekijän linkittymistä jo muutoinkin heikosti hoi-
toon sitoutuvan nuoren kasvatukseen ja hoitoon. 
 
Päihdenuorten hoitomalli-työryhmälle asetettu tavoite oli: 
- selkiyttää ja vahvistaa lastenkodin roolia päihdearvioinnin tekemisessä ja nuoren päihdehoidossa 

ja  
- luoda rakenteistettu toimintamalli siten, että eritoimijoiden vastuut sekä yhteistyön rajapinnat 

tulevat määritetyksi.  
 

Taulukossa 20 on esitetty Päihdenuoren hoitomalli-työryhmän kokoonpano.  
 

 Taulukko 20. Päihdenuorten arviointi-työryhmän kokoonpano 
 

Päihdenuorten arviointi -työryhmä 
Kristiina Peltola, johtaja, Onnelan ja Metsolan lastenkodit 
Markus Pekkala, vastaava ohjaaja, Metsolan lastenkoti 
Sari Antila, ohjaaja, Metsolan lastenkoti 
Jaana Lalli, psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveystoimisto 
Timo Parkkila, sosiaalityöntekijä, tilannearviotiimi 
Erja Laitinen, psykiatrinen sairaanhoitaja, lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä 
Anu Juutilainen, sosiaalityöntekijä, pohjoinen lastensuojeluasema 
Mikko Niemelä, sosiaalityöntekijä, perhehoito 
Saku Vaskivuo, sosiaalityöntekijä, eteläinen lastensuojeluasema 
Tiina Järvinen, sairaanhoitaja, Redi 
Taija Rintamäki, projektisuunnittelija, Hyve- johtamisen kartta -hanke 

 
Hankkeen suunnittelijan tehtävänä oli huolehtia työryhmän toimeksiannon etenemisestä sekä toi-
mintamallin luomisesta. 

 
Toimintamalli luotiin seuraavan prosessin kautta:  
 

1. Tarkastellaan nykytilannetta: kuinka tällä hetkellä päihteitä käyttävän nuoren arviointi tehdään, 
millaista jatkotyöskentely on? 

2. Nostetaan esiin kehittämiskohteita. 
3. Sovitaan käytänteistä eri toimijoiden (lastenkoti, sosiaalityöntekijä, Redi) välillä, sovitaan roolit 

ja vastuut. 
4. Työstetään päihdearviointilomake (lastenkodin henkilökunta oli luonnostellut päihdearvio kaa-

vakkeen) 
5. Viedään toimintamalli lastensuojelun johtoryhmään. 

 
 

Työryhmän luoman arviointimallin kulmakiveksi muotoutui yhteistyö ja vastuiden sopiminen. Lähtö-
kohtaisesti nähtiin, että päihteitä käyttävän nuoren päihdearvioin suorittaminen olisi hyvä toteuttaa 
siinä lastensuojelulaitoksessa, johon nuori on sijoitettuna, ellei nuorella ole jo hoitokontaktia päihde-
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puolella. Työryhmä sai luotua mallin, jossa nuoren päihdearvio tapahtuu lastenkodissa, mutta johon 
nivoutuu laitosjakson jälkeinen hoitokontakti mahdollisimman nopealla aikataululla. Lisäksi työryhmä 
työsti lastenkotiin päihdearviointiin tarkoitetun lomakkeen, jonka pohjalta nuoren päihdearvio voi-
daan systemaattisesti toteuttaa ja jolloin kaikki osa-alueet tulevat huomioitua.  
 
Työryhmän työskentelyä vaikeutti työryhmään nimettyjen henkilöiden sitoutumattomuus. Vaikka ta-
paamiset oli ilmoitettu työryhmän jäsenille hyvissä ajoin, oli niissä mukana yleensä vain pieni ydin-
joukko.  
 

 
Lasten, nuorten ja perheiden työpajasarja 

 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluita käsittelevä työpajasarja toteutettiin Kiimingin ja Kaakkurin 
alueilla. Oulun kaupungissa ollaan kehittämässä hyvinvointikoulu- mallia, joka on monialaisen yhteis-
työn malli kouluilla. Lasten ja nuorten työpajasarjalla haluttiin tukea tätä kehittämistyötä ja työpaja-
sarjan alueiksi valikoituivat sen vuoksi hyvinvointikoulun pilottialueet Kiiminki ja Kaakkuri. 
 
Työpajasarja alkoi kahdella seminaarilla: 1) Monialaisen yhteistyön seminaari ja 2) Monialainen yh-
teistyö ja lastensuojelulaki. Erityisesti jälkimmäinen seminaari keräsi mittavasti osallistujia (136 hen-
kilöä). Jälkimmäiseen seminaariin kerättiin etukäteen kysymyksiä palvelualueittain. Seminaarien oh-
jelmat oli rakennettu vuorovaikutteiseksi ja seminaarin keskusteluista poimittuja huolenaiheita, toi-
veita ja hyviä käytännön kokemuksia on kirjattu työpajasarjasta tehtyyn raporttiin.   

 
Seminaarien jälkeisissä työpajoissa osallistujat jakaantuivat käsittelemään konkreettisia asiakastapa-
uksia. Työpajoihin oli kutsuttu niitä toimijoita, joiden yhteistyötä lapsen, nuoren ja perheen hyvän 
elämän toteutuminen edellyttää.  
 
Lasten, nuorten ja perheiden työpajojen asiakastapaukset olivat seuraavat:  
 

Vihreä alue (asiakas käyttää peruspalveluita): 
 Vauvaperhe, johon kuuluu myös leikki-ikäinen lapsi. Vanhemmat ovat uupuneita, eikä heillä 

ole luontaista tukiverkostoa asuinpaikkakunnalla.  
 Perhe, johon kuuluu haasteellisesti koulussa ja kotona käyttäytyvä lapsi. Vanhemmat ovat 

neuvottomia tilanteessa. Lapsen käyttäytymistä selittäviä mahdollisia sairauksia ei ole kartoi-
tettu.  
 

Keltainen alue (asiakas saa omaa elämää tukevia palveluita säännöllisesti): 
 Suurperhe, jossa useammat lapsella on käytösongelmia tai kehityksen viivästymistä ja van-

hemmat ovat uupuneita. Lisäksi toisen vanhemman fyysinen kunto reistailee.  
 

Punainen alue (asiakas käyttää tai on vaarassa ajautua kalliimpien palveluiden piiriin): 
 Yhden vanhemman perhe, jossa toisella lapsella on lastensuojelun asiakkuus, ongelmia kou-

lunkäynnissä sekä päihteiden käyttöä. Varhaiskasvatuksessa huoli toisesta lapsesta. Vanhem-
malla on ongelmia alkoholin käytössä. Huoltajuussuhteet toiseen vanhempaan ovat ongelmal-
liset. 

 
Ensimmäisessä työpajassa työryhmät työstivät asiakastapausten edellyttämiä toimintamalleja. Useat 
asiat jäivät kuitenkin leijumaan, ilman varsinaisia sopimuksia. Lisäksi toimintamalleissa oli ahdettu 
perheen ympärille kaikki mahdollinen palvelu sen enempää miettimättä, mikä perheen kannalta olisi 
järkevää.  
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Tämän vuoksi toisen työpajan tehtäväksi muotoutuivat seuraavat tehtävät: 

 Asiakastapausten palveluprosessien hiominen 

 Konkreetin käytännön toiminta- ja työskentelymallin hiominen 

 Mahdolliset työmenetelmät 

 Työtä vaikeuttavien raja-aitojen poistaminen; mitä minä voisin tehdä toisin? 
 

Toisen työpajan jälkeen päästiin tilanteeseen, että voitaisiin sopia toimintamalleihin liittyvistä konk-
reeteista toimista ja käytännöistä sekä jatkotyöskentelystä.  Jatkotyöskentelyn sopiminen nähtiin tär-
keänä sen vuoksi, että osallistujat kokivat työpajaprosessin kuitenkin vasta pintaraapaisuksi yhteis-
työn kehittämisen suhteen. 

 
 

Kuvio 43. Lasten, nuorten ja perheiden työpajassa tuotettu toimintamalli 
 

 
 

 
Viimeisessä työpajassa sovittiin jatkotyöstämisen aiheet sekä niiden vastuuhenkilöt. Kaakkurin alu-
eella haluttiin lähitulevaisuudessa paneutua päihdeäitien kysymykseen, kun taas Kiimingin alueella 
lähdetään ottamaan käyttöön toimintamallia, jossa korostuu yhteistyö toimijoiden välillä.  

 
Työpajasarjan raportti löytyy innokylästä: https://www.innokyla.fi/web/malli997603 
 
 
Vaikuttavuusselvitys lastensuojelun asiakkaille 
 
Keväällä 2014 suunniteltiin vaikuttavuusselvityksen toteuttamista Oulun kaupungin lastensuojelupal-
veluista niiden kehittämisen tueksi ja toiminnan kohdentamiseksi. Vaikuttavuutta oli tarkoitus tutkia 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksista käsin, jolloin olisi tutkittu millaiset toimintamallit 
ja -käytännöt ovat lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkökulmasta olleet vaikuttavia. Selvityksessä 

https://www.innokyla.fi/web/malli997603
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oli tarkoitus tarkastella myös vaikuttavuutta alueittain kaupungin sisällä ja verrata niiden mahdollisia 
eroja. Jotta lastensuojelun toimintaa ja työskentelymalleja voidaan edelleen kehittää, tulee tätä sosi-
aalityöntekijöiden kokemuksellista vaikuttavuustietoa suhteuttaa ja verrata alueiden väestöstä ja 
alueen lastensuojeluasiakkaista saatavaan tietoon. Selvityksen suunnittelussa tehtiin yhteistyötä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Selvityksen toteuttamiseen yhteistyötä viriteltiin niihin yli-
opistoihin, joissa voi opiskella sosiaalityötä. Lapin yliopiston kaksi opiskelijaa ottivat aiheen pro gradu 
– tutkielmiensa aiheeksi. Opiskelijoiden kanssa työstettiin aihealuetta siten, että kysely piti toteuttaa 
syyskuun 2014 aikana. Elokuun loppupuolella opiskelijat irtisanoutuivat tästä selvitysprosessista toi-
nen vedoten henkilökohtaisiin elämäntilanteisiin, toinen siihen, ettei graduohjaajan kanssa löytynyt 
yhteistä säveltä selvityksen toteuttamisen näkökulmaan. Oulun osahankkeen vastuullisen johtajan 
kanssa keskusteltiin mahdollisuudesta toteuttaa selvitys hankkeessa olevien opiskelijoiden avustuk-
sella, mutta valitettava tosiasia oli, että hankeaika loppui tältä osin kesken. 

 
5.3.2.2. Aikuisten mielenterveys 

 

Hankkeen alkaessa mielenterveys- ja päihdepalveluissa oltiin aloittamassa mielenterveyspalveluita 
uudistavaa rakennemuutosta. Palvelutoimintasuunnitelmassa 2013 oli linjattu, että palvelurakennet-
ta muutetaan strategian mukaisesti ennaltaehkäisevää ja avohoitoa painottavammaksi. Palveluissa 
tultaisiin korostamaan asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisen asemaa. Tavoitteena oli, että palveluja koo-
taan kaupungin näkökulmasta kokonaisiksi palveluprosesseiksi ja kuntalaisen näkökulmasta saumat-
tomiksi palveluketjuiksi.  Asiakaslähtöisten palveluketjujen toteutuminen nähtiin mahdollistuvan 
poikkihallinnollisia palvelukokonaisuuksia kehittämällä. Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta vah-
vennettaisiin myös palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa.  
 
Mielenterveyspalveluiden rakennemuutosta on ohjannut kansallinen mielenterveys- ja päihdetyön 
suunnitelma (2009). Suunnitelmassa painotetaan mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaeh-
käisyä, avopalveluiden riittävyyttä ja saatavuutta sekä avopalvelujen palveluohjauksen matalan kyn-
nyksen/yhden oven periaatetta. Lisäksi suunnitelmassa nostetaan yhdeksi keskeiseksi kehittämisai-
heeksi mielenterveyspalvelujen ja päihdehuollon yhteistyön parantamisen.  
 
Hyve –johtamisen kartta –hankkeen työ nivottiin rakennemuutoksen eteenpäin viemiseen. Raken-
nemuutos toteutettiin prosessina, jossa osallisena olivat palvelualueen ylimmän johdon ja esimiesten 
lisäksi myös henkilöstö sekä kokemusasiantuntijat. Hankkeen kehittämistyö tapahtui osana vallitse-
vaa johtamisjärjestelmää. Näin ollen kehittämistyössä mukana oli vahvasti sosiaalisen hyvinvoinnin 
palvelujohtaja Arja Heikkinen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö ja –esimiehet. 
Tällä pyrittiin takaamaan se, että hanke ei jää irralliseksi asiaksi vaan hankkeen kehittämistyön avulla 
tehdyt muutokset asiakasprosesseissa, toimintamalleissa ja johtamisessa rakentuisivat alusta lähtien 
pysyviksi toimintakäytännöiksi.  

 
Rakennemuutosprosessia vietiin eteenpäin kehittämispäivien kautta.  Hankkeen suunnittelija osallis-
tui mielenterveyden rakennemuutosprosessin suunnitteluun, kehittämispäivien suunnitteluun ja to-
teutukseen sekä materiaalien valmistamiseen kehittämispäiviä varten. 
 
Kehittämispäivien suunnittelusta vastuussa olevat henkilöt on esitetty taulukossa 21. 
 
Taulukko 21. Aikuisten mielenterveyspalveluiden kehittämispäivien suunnittelusta vastuussa olleet 
henkilöt 

Minna Kuisma, rakennemuutoksen projektipäällikkö (05/2013 saakka) 
Tiina Tuominen, ylilääkäri, mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Helena Niskanen, verkostokoordinaattori 
Taija Rintamäki, projektisuunnittelija, Hyve- johtamisen kartta -hanke 
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Kehittämispäivät rakentuivat pitkälti vuorovaikutukselle ja avoimelle dialogille. Koettiin tärkeäksi 
saada jokaisen työntekijäryhmän kokemukset ja kehittämisideat esille. Kehittämispäivissä oli useim-
miten mukana ylemmän johdon (palvelujohtaja, palvelupäällikkö) ja lähiesimiesten lisäksi työntekijöi-
tä ja kokemusasiantuntijoita. Lisäksi osassa kehittämispäivissä oli mukana konsultti Jukka Aaltonen.  
Jokaiseen kehittämispäivään kutsuttavat mietittiin tarkoin päivän teeman kannalta. Kehittämispäivi-
en välillä teemoja edelleen työstettiin ja tuotiin uudelleen käsiteltäväksi kehittämispäiviin. Työryhmi-
en kehittämistyön tulokset tuotiin niin ikään kehittämispäiville yleisempään arviointiin tai vaihtoeh-
toisesti niitä käytiin esittelemässä esimerkiksi henkilökuntakokouksissa tms.  
 
Kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen kehittämistyöhön oli kehittämistyön kannalta hedel-
mällistä. Kokemusasiantuntijoiden läsnäolo kehittämispäivissä antoi arvokasta tietoa potilaan koke-
muksista ja hoitoprosessin kehittämistarpeista. Kokemusasiantuntijat olivat aina hyvin valmistuneita 
tilaisuuksiin tullessaan. Vaikka heitä oli mukana vain edustuksellinen joukko, olivat he yleensä ko-
koontuneet ennen kehittämispäiviä yhdessä pohtimaan, mitä on tärkeää tuoda esille sekä koonneet 
kommentteja ja kysymyksiä.   
 
Kokemusasiantuntijoiden mukana oloa ei kuitenkaan aina koettu täysin ongelmattomaksi. Pääsään-
töisesti kokemusasioiden kanssa saatiin aikaan hyvää keskustelua palveluista ja niiden kehittämiseen 
saatiin hyviä ideoita. Osa työntekijöistä kuitenkin koki haasteelliseksi keskustelutilanteet, koska eivät 
kokeneet voivansa puhua vapautuneesti asioista ja kokivat kokemusasiantuntijoiden valtaavan koko 
keskustelun.  Näitä palautteita otettiin huomioon siten, että niitä kehittämispäiviä ja tilaisuuksia, jois-
sa oli mukana kokemusasiantuntijoita, pyrittiin rakenteistamaan hyvin (määrittelemään selkeät kes-
kustelun aiheet, tekemään töitä pienryhmissä jne.). 
 
Rakennemuutoksen yleinen suunnittelu 
 
Kuviossa 44 on kuvattu rakennemuutoksen keskeisimmät konkreettiset toimenpiteet aikajanalla. 
Muutokset vaikuttivat potilaan hoidon kulkuun ja hoitomuotoihin sekä -mahdollisuuksiin, mutta vaa-
tivat myös muutoksia myös henkilöstössä. Rakennemuutoskuvaan kirjatut etapit olivat ennalta sovit-
tuja rajapyykkejä, joita kohti rakennemuutosprosessia vietiin. Tämä määritti myös kehittämispäivien 
teemoja ja niiden käsittelyjärjestystä. Kehittämispäivissä kulkivat käsikkäin konkreettien muutosten 
edellyttämien toimenpiteiden valmistelu sekä avohoidon vahventaminen sekä yhteistyön vahvista-
minen sidosryhmien kanssa. Kehittämispäivissä käsiteltiin myös kuviossa esitettyjen toimenpiteiden 
valmistelua keskustelemalla esim. murrosvaiheen järjestelyistä potilaiden ja henkilöstön osalta. 
Säännöllisin väliajoin kehittämispäivissä palattiin tarkastelemaan rakennemuutosprosessin edistymis-
tä ja suunniteltiin tulevia suuntaviivoja.   
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Kuvio 44. Rakennemuutoksen keskeisimmät konkreettiset toimenpiteet  

 
 
Avohoidon tehostaminen ja vahventaminen 
 
Avohoidon vahventamisen tietyt linjaukset oli tehty jo ennen kuin varsinainen prosessi avohoidon 
kehittämiseksi aloitettiin. Joustavampaa ja nopeampaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa haluttiin ma-
talamman kynnyksen palvelun turvin, mielenterveyspalveluiden ja muiden toimijoiden (päihdepalve-
lut, sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto jne.) yhteistyötä haluttiin vahventaa. Linjaukset noudatte-
livat kansallisen Mieli-ohjelman linjauksia.  
 
Avohoidon kehittäminen aloitettiin 17.10. järjestetyssä työseminaarissa, jossa esimiehet, työntekijät 
ja kokemusasiantuntijat kävivät läpi Oulun kaupungin psykiatrisen avohoidon tilaa, nostivat esiin hy-
viä toimivia käytäntöjä ja niitä huolenaiheita, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Päivä toteu-
tettiin learning cafe –mallia mukailevalla ryhmätyöskentelyllä ja siinä hyödynnettiin avoimen dialogin 
huolen vyöhykkeitä.   
 
Taulukko 22. Avohoidon kehittämissisällöt 
 

Avohoidon kehittämissisällöt: 

Avohoidon ja laitoshoidon yhteistyö 

 Sovittiin yhteistyökäytännöt  

Avohoidon toimintamalli ja käytännöt 

 Kehitettiin uudenlaista avohoidon mallia, jossa korostuu: 
o perhe ja läheisverkoston merkitys, 
o hoidon määräaikaisuus,  
o liikkuvan työn erilaiset muodot ja 
o erikoisosaamisen hyödyntäminen 

 Päivystyksen toimintamuotojen uudistaminen 
o työntekijä yhteispäivystykseen 
o yhteinen päivystyspiste lastensuojelun, päihdepalveluiden ja aikuissosiaalityön 

kanssa 



Sivu 98 / 141 

Tuiran mielenterveyskeskus  

 Määritettiin rooli ja tehtävät palveluiden kentässä 

 Suunniteltiin toimintamalli 

Vaikeiden pitkäaikaispotilaiden hoito 

 Sovittiin käytännöistä (hoidon ja tuen muodot) osastojen avohoitopotilaiden kohdalle 

 Tarkasteltiin ja suunniteltiin toimintamallia yhä uudelleen osastoille tulevat potilaat 

 Suunniteltiin injektiopotilaiden hoitomalli (Injektioklubi)  

Nuorten 18-23 vuotiaiden hoito 

 Määriteltiin rajapinnat Lasten ja nuorisopsykiatrisen työryhmän kanssa 

 Sovittiin toiminta- ja konsultointikäytännöt 

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä 

 Sovittiin yhteistyökäytännöt 

 Määritettiin sosiaalipalvelujen (asumispalveluyksiköt ja asumisenohjaus) rooli mielenterve-
yskuntoutujan palvelukokonaisuudessa 

 Määriteltiin 3. sektorin rooli (yhteistyö ja vastuunjako) 

Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 

 Sovittiin konsultointikäytännöt 

 Sovittiin hoidon siirrot mielenterveyspalveluiden ja perusterveydenhuollon välillä 

Hoitosuunnitelma 

 Luotiin hoitosuunnitelman laadintaa selkiyttävä prosessi, jossa korostuu asiakaskeskeisyys 
sekä perheiden ja läheisten huomioiminen.  

Kuntaliitos 

 Läpi käytiin uusien asuinalueiden mielenterveyspotilaiden hoidon järjestäminen ja harmoni-
sointi kanta Oulun palveluiden kanssa 

Henkilöstö 

 Henkilöstö resurssit ja niiden sijoittuminen 

 
 

 Avohoidon ja laitoshoidon yhteistyö 
 
Avohoidon ja laitoshoidon välisen rajapinnan määrittäminen tapahtui yhteistyössä Oys:n psykiatrian 
klinikan kanssa. Huolta kannettiin potilaiden joustavasta siirtymisestä avohoidon ja laitoshoidon välil-
lä sekä siitä  kuinka ”tur ia” laitos oitojaksoja voitaisiin vä entää.  
 
Oys:n kanssa järjestetyissä tapaamisissa pystyttiin määrittämään potilaan siirtyminen laitoshoidosta 
takaisin avohoitoon ja toisinpäin. Erityisesti huomiota kiinnitettiin siihen, ettei potilaan avohoitokon-
takti katkea laitoshoidon ajaksi vaan yhteys avohoitoon jatkuu koko ajan. Uuden potilaan osalta avo-
hoitokontaktia rakennetaan jo osastojakson aikana. Lisäksi sovittiin tutkimuskäytännöistä, jos poti-
laalla oli jo hoitokontakti avohoidossa. Tapaamiset ja yhteistyöstä sopiminen Oys:n kanssa tapahtui-
vat pääsääntöisesti mielenterveyspalveluiden johdon välityksellä. Yhteistyöstä sovittuja aihioita käsi-
teltiin ja hiottiin kehittämispäivillä yhdessä henkilöstön kanssa, jotta kaikki ongelmakohdat tulisivat 
huomioitua.  
 
”Tur ien osastojaksojen ” välttä iseksi  ielenterve s alveluiden  äiv st ksen  s kiatrinen sairaan-
hoitaja sijoitettiin Oulun seudun yhteispäivystykseen. Sairaanhoitaja arvioi potilaan psykiatrista hoi-
don tarvetta ja ohjaa hänet tarvittaviin palveluihin. Tällä ratkaisulla on pystytty paremmin hyödyn-
tämään Oulun kaupungin avohoidon palveluita psyykkisessä hädässä olevien ihmisten auttamiseksi.  
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Avohoidon toimintamalli ja käytännöt 
 
 Avohoidon toimintamallin kehittäminen oli pitkällistä ja monisäikeistä työtä. Siihen nivoutuu oikeas-
taan kaikki tehty kehittämistyö. Useissa kehittämispäivissä kuitenkin keskityttiin tarkastelemaan hoi-
toprosessia ja sen sujuvuutta. Lähtökohtana oli hoitoprosessin rakenteistaminen siten, että hoito 
nähdään määräaikaisena prosessina. Jo aiemmassa kehittämistyössä oli määritelty pitkään hoidossa 
(yli 4 vuotta) olleiden hoidon järjestämistä tai hoitojen lopettamista. Nyt tehdyssä kehittämistyössä 
määritettiin hoidon aloitusprosessia siten, että jo arviointivaihe nähdään hoitona ja voi toimia riittä-
vänä interventiona potilaan tilanteeseen. Hoidon katsotaan olevan jaksottaista siten, että sitä arvioi-
daan määräajoin. Perheiden ja läheisten mukanaoloa hoitoprosessissa pyrittiin vahventamaan. Lisäk-
si kehittämistyössä pohdittiin ratkaisuja arjen käytäntöjen avuksi, jotta sovitunkaltainen hoitoproses-
si mahdollistuu. 

 
Tuiran mielenterveyskeskus 

 
Tuiran mielenterveyskeskuksen toiminnan visio oli tarjota matalan kynnyksen palvelua psyykkisessä 
hädässä olevalle ihmiselle, jolla ei välttämättä ole hoitosuhdetta muualla. Visioon liittyi ajatus nähdä 
ihminen enemmän kokonaisuutena, huomioiden entistä vahvemmin hänen mahdolliset sosiaaliset 
ongelmansa ja ottaa prosessiin mukaan asiakkaan perhe ja läheiset. Avainsanoja toiminnan kuvaajina 
olivat myös nopea reagointi (akuuttien tilanteiden hoito), liikkuvuus ja monipuoliset toimintamuodot 
(esim. erilaiset ryhmähoidot). Visioon liittyi myös vahvasti poikkihallinnollinen, monitoimijainen toi-
mintatapa, jossa hyödynnettäisiin myös 3. sektorin toimijoita. Tuiran mielenterveyskeskus toimisi nk. 
laajennettuun aukioloaikaan eli myös iltaisin ja viikonloppuisin.  
 
Tuiran mielenterveyskeskuksen suunnittelu lähti käyntiin 5.9.2012. Tässä vaiheessa haettiin periaat-
teita Tuirakeskuksen toiminnalle. Tuirakeskuksen tiloissa sijaitsi vielä tuolloin avohoito-osasto. Tämä 
toimintamuoto oli alussa suunnittelua kahlitsevaa ja tarvittiin paljon keskusteluja ajatusmaailman 
muuttamiseksi.  
 
Syksyllä 2012 suunnittelussa lähdettiin liikkeelle peruskysymysten ratkaisemisesta: 

- Mihin Tuirakeskusta tarvitaan? (odotukset Tuirakeskukselle) 

- Mitä Tuirakeskuksessa tehdään? (miten näihin odotuksiin vastataan?) 

- Ideoita suunnittelulle (Miten se tehdään?) 
 
Suunnittelun taustalla oleva perusajatus Tuirakeskuksesta matalan kynnyksen paikkana muodostui 
suunnittelun suurimmaksi kompastuskiveksi. Samassa lauseessa, jossa puhuttiin matalan kynnyksen 
palvelusta, puhuttiin lähetteellä ohjautumisesta. Vallitsi pelko, että avoimet ovet tuovat hallitsemat-
to ia tilanteita ja olo uonekulttuuria  jolloin Tuirakeskukseen tullaan ”vain oleile aan”.   oko suun-
nitteluprosessin ajan keskustelu matalan kynnyksen palvelusta velloi laidasta toiseen. Huolenaiheiksi 
nousivat myös pelko toisen mielenterveyspäivystyksen perustamisesta sekä rajanveto Oulun kriisi-
keskuksen kanssa, joka tarjoaa järjestölähtöistä kriisiapua elämän kriiseihin. Lopulta toiminnan suun-
nittelun mahdollistamiseksi loppukeväästä 2013 sovittiin, että Tuirakeskus on matalamman kynnyk-
sen paikka. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Tuirakeskukseen ohjaudutaan aina jonkun toisen 
palvelun piiristä. Alkuperäinen idea tosin oli se, että sinne voisi astella kuka tahansa oululainen, kun 
omin voimavaroin pärjääminen tuntuu haasteelliselta.  
 
Tuirakeskuksen roolin hahmottaminen koko palvelukentässä tuntui aluksi haasteelliselta. Samalla ko-
ko toimintakenttä oli vahvasti muuttumassa Oulun kaupungin osastojen siirtyessä sairaanhoitopiirin 
alaisuuteen. Tuiran mielenterveyskeskusta suunniteltaessa mielenterveyspotilaan ja –kuntoutujan 
palvelukenttää jouduttiin määrittämään ja kuvaamaan kokonaisuudessaan, jotta Tuiran mielenterve-
yskeskukseen voidaan kohdentaa oikeanlaisia toimintamuotoja. Pohdittiin myös sitä, pitäisikö tehdä 
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asiakkaiden segmentointia, jotta voitaisiin määritellä kenelle Tuiran mielenterveyskeskuksen palvelut 
tulisi suunnata. Tähän ei kuitenkaan oltu halukkaita lähtemään, vaan päädyttiin siihen, että määrit-
täminen tapahtuu työntekijöiden kokemuksen ja kokemusasiantuntijoiden kuulemisen perusteella.  
 
Henkilöstöä osallistettiin Tuiran mielenterveyskeskuksen suunnitteluun laajasti. Laaja-alaiset suunta-
viivat tehtiin johdon ja esimiesten toimesta, mutta käytännön toiminnan suunnittelun ydin koostui 
Tuiran mielenterveyskeskukseen työntekijöiksi tulevista ihmisistä. Myös muiden palvelualojen ja mie-
lenterveyspalveluiden henkilöstön ajatuksia Tuiran mielenterveyskeskukselle kartoitettiin. He ovat 
kehittämispäivissä vastanneet kysymykseen, millainen toiminta voisi olla tukena heidän asiakkail-
leen/potilailleen. 

 
Mihin päädyttiin? 
Toiminnallisesti Tuiran mielenterveyskeskus jakaantuu kahteen osaan:  

 hoidon tehostaminen ja vahventaminen sekä akuuttien tilanteiden selvittely (Tuirakeskus) ja 

 liikkuvat työryhmät sekä avohoitotyöryhmä. 
 

 
Tuirakeskuksen toimintamuodot ja ohjautuminen on esitetty kuviossa 45. 
 
Kuvio 45. Tuirakeskuksen toimintamuodot 
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Potilaan ohjautumista ja hoitoa Tuirakeskuksessa kuvataan kuviossa 46. 
 

Kuvio 46. Potilaan ohjautuminen ja hoito Tuirakeskuksessa 
 

 
 

Tuiran mielenterveyskeskuksen liikkuvien työryhmien ja avohoitotyöryhmän toiminta on suunnattu 
vaikeaoireisille potilaille, jotka tarvitsevat kotiin annettavaa tukea kotona selviytymiseen ja lääkityk-
sen toteuttamiseen. Liikkuvan työryhmän työ on potilaan kotiin tehtävää työtä ja avohoitotyöryhmä 
toimii Tuiran mielenterveyskeskuksessa. 

 
Kuvio 47. Tuiran mielenterveyskeskuksen liikkuva hoitotyöryhmä ja avohoitotyöryhmä 
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Pohdintaa: 
Mitä, jos Tuiran mielenterveyskeskus olisi muotoutunut todelliseksi matalan kynnyksen paikaksi?  
Tuiran mielenterveyskeskuksen toiminta takkusi aluksi, kun asiakkaita ei tullut riittävää määrää. Niin-
pä Tuiran mielenterveyskeskuksen toimintamuotoja on koko ajan edelleen kehitetty.  
 
Hoitosuunnitelma 
 
Kehittämispäivissä esille nousi kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroissa, etteivät potilaat ole aina 
täysin selvillä omasta hoitoprosessistaan, eivätkä koe olleensa mukana työstämässä omaa hoitoa oh-
jaavaa hoitosuunnitelmaa. Lisäksi myös työntekijöiden ja esimiesten näkökulmasta hoitoprosessi 
hämärtyy, kun selkeä ja johdonmukainen hoitoprosessia määrittävä hoitosuunnitelma ei ole hoidon 
aktiivinen väline. Tämän vuoksi hoitosuunnitelman sisältöjä ja laadinnan ohjeistusta miettimään pe-
rustettiin työryhmä helmikuussa 2013. Työryhmän jäsenet on esitelty taulukossa 23. 
 
Taulukko 23. Hoitosuunnitelmatyöryhmän kokoonpano 
 

Hoitosuunnitelmatyöryhmä 

Kallio Kimmo, palveluesimies  
Soirila-Maaninka Eeva-Liisa, lääkäri 
Jakku Elsi, sairaanhoitaja 
Harjuhahto Satu, sairaanhoitaja 
Konttila Ulla, sairaanhoitaja 
Tiainen Tanja, Syli ry 
Kokemusasiantuntijoita ja potilaiden läheisiä 
Kuisma Minna, rakennemuutosprosessi, projektipäällikkö 
Rintamäki Taija, Hyve –johtamisen kartta – hanke, projektisuunnittelija 

 
Työryhmän työskentelyssä lähdettiin liikkeelle kokemusasiantuntijoiden kokemuksista, jotka liittyivät 
hoitosuunnitelman laadintaan. Työryhmän tietoon tuli näin sekä hyvin onnistuneita, asiakkaan lähtö-
kohdista tehtyjä hoitosuunnitelmia ja niiden takana olevia prosesseja että niitä kokemuksia, jotka oli-
vat olleet potilaan kannalta epäonnistuneita ja tuottaneet heille pettymystä.  
 
Työryhmä löysi nopeasti yhteisymmärryksen hoitosuunnitelman merkityksestä ja sisällöstä. Hoito-
suunnitelma määriteltiin hoitoa ohjaavaksi yhteistyösopimukseksi, jonka laadinnassa huomioidaan 
myös potilaan perheen ja läheisten huolenaiheet. Kokemusasiantuntijoiden ja läheisten merkitys hoi-
tosuunnitelman laatimiselle oli merkittävä erityisesti siitä näkökulmasta, että ilman heidän läsnäolo-
aan itse potilas olisi enemmän passiivinen hoidon vastaanottaja. Näiden ihmisten osallisuus hoito-
suunnitelmatyöryhmässä takasi sen, että potilaasta tehtiin aktiivinen hoidon kulkuun osallistuva ja 
vaikuttava tekijä. Lisäksi hoidossa hyödynnetään suunnitellusti myös perheiden ja läheisten voimava-
roja.  Prosessin lisäksi hoitosuunnitelma työryhmä teki myös erillisen kirjausohjeen ja esimerkit, jotka 
opastavat työntekijöitä hoitosuunnitelman kirjaamista Efficalle.  
 
Työryhmän työntuloksia käytiin läpi mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämispäivillä. Lisäksi 
työntekijöillä oli mahdollisuus tutustua ja kommentoida hoitosuunnitelmaprosessia (ks. kuvio 48) 
omissa henkilökuntakokouksissa, jossa luonnosmallia käytiin esittelemässä.  
 

  



Sivu 103 / 141 

Kuvio 48. Hoitosuunnitelmaprosessi 
 

 
 
Hoitosuunnitelman laadintaohjeistus on kokonaisuudessaan nähtävillä innokylässä: 
https://www.innokyla.fi/web/malli1000766 

 
Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 
Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa nähtiin oleellisena osana hoitoprosessin sujuvuutta. Tärkeää 
on, että perusterveydenhuollon hoitovastuulla olevan potilaan tilanteen kriisiytyessä ovat olemassa 
toimivat mallit yhteistyölle ja konsultaatiolle erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi on merkityksellistä, 
että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa hoitoa voidaan tehostaa erikoissairaanhoidon turvin ilman, 
että potilasta välttämättä tarvitsee siirtää erikoissairaanhoidon asiakkuuteen. Myös potilaan joustava 
ja saateltu siirtyminen alueelta toiselle tulee turvata toimivilla käytännöillä.  
 
Kehittämispäivissä oli mukana niin perusterveydenhuollon kuin mielenterveyspalveluiden esimiehiä 
ja työntekijöitä. Sovittiin konsultaatiokäytännöistä sekä siirtomallista. Myöhemmin niiden toimivuut-
ta ja käyttöä arvioitiin työntekijöiden kokemusten valossa.  
 
Toimintakäsikirja 
 
Kehittämistyössä luotiin paljon uusia toimintamalleja ja tehtiin erilaisia sopimuksia siitä, miten toimi-
taan monitoimijaisissa asiakastilanteissa, määritettiin vastuita ja rooleja. Työn lomassa kuitenkin si-
vuttiin useita kertoja sitä tosiasiaa, että nämä sovitut käytännöt ja luodut toimintamallit ovat työnte-
kijöillä vaikeasti saatavilla. Kaikki työntekijät eivät voi irrottautua jokaiselle kehittämispäivälle vaan 
perustyöhön täytyy riittää työntekijöitä. Sovitut asiat kulkevat usein työyhteisöön esimiesten ja työn-
tekijöiden muistin varassa, jolloin ne sisältävät myös paljon tulkintaa. Sähköpostilla lähetetyt kirjalli-
set o jeistukset ” ukkuvat”  uun  ostin sekaan ja sä k iset tallennus aikat vai televat liiaksi. Vaik-
ka kehittämispäivien työn tulokset koottiin yhteen kuvioon, eivät ne olleet siellä esitettynä kovin jä-
sennellysti. Näiden seikkojen vuoksi, työn yhtenäistämiseksi ja tasapuolisen palvelun tarjoamiseksi 
päätettiin, että jo aiemmin ja rakennemuutosprosessin aikana tehty työ koota jäsennellysti yksien 
kansien sisälle, toimintakäsikirjan muodossa.  
 
 
 
 

https://www.innokyla.fi/web/malli1000766
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Toimintakäsikirja työstämään asetettiin työryhmä, joka kokoonpano on nähtävillä taulukossa 24. 
 
Taulukko 24. Toimintakäsikirja -työryhmä 

Tuominen Tiina, Ylilääkäri 
Kallio Kimmo, palveluesimies 
Keskitalo Anneli, palveluesimies 
Rintamäki Taija, Hyve –johtamisen kartta –hanke, projektityöntekijä 

 
Vastuu sisältöjen tuottamisesta suunniteltiin olevan mielenterveyspalveluiden työntekijöillä (lähinnä 
palveluesimiehet ja ylilääkäri). Käytännössä toimintakäsikirjan kokoaminen tuotetusta materiaalista 
jäi pitkälti projektisuunnittelijan tehtäväksi. Palveluesimiehet ovat osallistuneet luonnoksen yhtei-
seen työstämiseen kommentoiden sekä korjaten tuotettua tekstiä.  
 
Avohoidon vahventaminen onnistui erittäin hyvin. Psykiatristen osastopaikkojen vähennyttyä puo-
leen rakennemuutoksen myötä on päästy tilanteeseen, ettei kaupunki nykyisellään käytä edes kaikkia 
psykiatrisen osastohoidon paikkoja.  
 
 
Työpajat 
 
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden työpajasarja toteutettiin Kiimingin ja Tuiran terveyspiirien alueil-
la. Tavoitteena oli kehittää paljon palveluita tarvitsevien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palve-
luprosesseja poikkihallinnollisesti ja yhdessä muiden alan organisaatioiden sekä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. Työpajassa keskityttiin paljon palveluita käyttäviin asiakkaisiin ja heidän hoito- ja 
palveluprosessien kehittämiseen.  
 
Työpajasarjan käynnistystilaisuudet  
 
Työpajasarja avattiin Oulun kaupungin pääkirjaston Pakkalan salissa se inaarilla: ” un  äi de- ja 
 ielenterve s otilas tarvitsee  aljon  alveluita”. Avausse inaareista  u ujina se inaarissa oli kau-
pungin organisaation edustajia. Seminaarissa oli paikalla myös kokemusasiantuntijoita mukana pa-
neelikeskustelussa. Päivän tarkoitus oli suunnata sitä, millaisessa tilanteessa muuttuvassa toimin-
taympäristössä tällä hetkellä ollaan ja mihin suuntaan ollaan menossa. Lisäksi huomio kiinnitettiin 
siihen, millaisia vaatimuksia kansalliset ja paikalliset ohjelmat ja linjaukset toiminnalle tulevaisuudes-
sa antavat. Tilaisuuteen osallistui 83 henkilöä. 

 
Työpajojen kulku 
 
Seminaarin jälkeen tammikuun lopussa järjestettiin työpaja, jossa esimerkkitapausten kautta käytiin 
läpi potilaan hoito- ja palveluprosessia. Työpajaan oli kutsuttu niiden tahojen edustajia, joita esi-
merkkiasiakastapausten hoitaminen edellytti. 

 
Mielenterveys- ja päihdetyön työpajan asiakastapaukset olivat seuraavat: 

1) Mielenterveys- ja päihdeongelmasta kärsivä mies, joka on vailla omaa asuntoa eikä päihdeon-
gelman takia pysty sitoutumaan työelämään. 

2) Terveyskeskuksen hoitovastuulla oleva mielenterveyspotilas, joka ei sitoudu hoitoon. Potilaal-
la on myös somaattisia vaivoja.  

 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä terveyspalveluiden välillä oli tehty paljon työtä asiakkaiden 
sujuvan liikkuvuuden ja parhaan mahdollisen hoidon turvaamiseksi. Jo aiemmin oli huomattu, että 
tämä edellytti sekä yhteistyötä asiakkaan siirtyessä perusterveydenhuollon ja mielenterveyspalvelui-
den välillä että toimivia konsultaatiokäytäntöjä palvelualueiden välillä perusterveydenhuollon osaa-
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misen vahvistamiseksi mielenterveysasioissa. Useista käytännöistä oli sovittu jo ennen työpajan jär-
jestämistä, mutta niiden toteutuminen oli välillä ontuvaa, johtuen mm. sovittujen asioiden erilaisista 
tulkinnoista. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohdalla yhteistyötä tehdään usein myös aikuis-
sosiaalityön, asumispalveluiden ja ohjauspalveluiden kanssa. Myös näitä yhteistyökäytäntöjä oli kehi-
tetty mielenterveys- ja päihdepalveluiden rakennemuutosta eteenpäin vieneissä kehittämispäivissä. 
Yhteistyö sosiaalipalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden välillä toimii pääsääntöisesti 
sovittujen linjausten mukaisesti. Tosin esimerkiksi aikuissosiaalityötä voitaisiin hyödyntää vieläkin 
enemmän.  
 
Työpaja noudatti työskentelyssä malliin kehitettyä päivää, jossa lähdetään liikkeelle asiakkaan par-
haan mahdollisen elämän määrittelystä, sen estävistä asioista aina siihen, mitä toimijat voivat yhdes-
sä tehdä parhaan mahdollisen elämän toteutumiseksi. Sinällään työpaja oli onnistunut ja siihen osal-
listuvat sitoutuivat työskentelyyn ja kokivat tämän kaltaisen työskentelyn mielekkäänä. Päivässä nou-
si kuitenkin esiin erityisesti terveys- ja mielenterveyspalveluiden resurssien vähäisyys, jonka seurauk-
sena ajaudutaan kiistaan siitä, kenen asiakas oikeastaan onkaan, ja mikä taho pystyy asiakasta hoi-
tamaan tai kokoamaan verkoston asiakkaan tueksi muuttuvissa elämäntilanteissa.  
 
Työpajan ensimmäisen päivän jälkeen tuli paljon palautetta siitä, että palvelujohtaja- ja palvelupääl-
likkötasolla tulee sopia selkeät linjaukset, jossa määritetään roolit, vastuut ja yhteistyö. Kehittämis-
työtä oli tehty ja yhteistyökäytännöistä oli sovittu, mutta työntekijät odottivat myös selkeää kirjallista 
ohjeistusta toimintakäytännöistä.  Lisäksi oltiin menossa kohti organisaatiomuutosta, jonka tiimoilta 
keskusteluun oli noussut erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden sijoittuminen palvelukentäl-
lä. Ensimmäisen työpajan jälkeen palvelujohtajien kanssa päädyttiin keskusteluun helmikuulle sovi-
tun toisen työpajan siirrosta myöhempään ajan kohtaan toukokuulle 2014. Tätä ennen palvelujohta-
jat ja -päälliköt tekisivät tarvittavat linjaukset, jotka tuotaisiin selkeästi kaikkien tietoon.  
 
Maaliskuun aikana mielenterveys- ja päihdepalvelut olivat muutoksen keskellä siirtyessään sosiaali-
sen hyvinvoinnin kokonaisuuden alta osaksi terveyspalveluiden kokonaisuutta. Lisäksi tulevat hyvin-
vointikeskukset ovat nostaneet keskusteluun mielenterveys- ja päihdepalveluiden paikan palveluiden 
kentästä. Oulun osahankkeen vastuullisen johtajan ja terveyspalveluiden palvelujohtajan kanssa käy-
dyn keskustelun lopputuloksena myös toukokuulle suunniteltu työpaja peruttiin. Pidetystä työpajasta 
on kuitenkin työstetty raportti, jota voidaan hyödyntää myöhemmässä kehittämistyössä.  
 
Raportti löytyy innokylästä: https://www.innokyla.fi/web/malli997603 
 

 
 

5.3.2.3. Ikäihmiset 
 
Ikäihmisten palveluidenen osalta kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on ollut tukea Oulun kau-
pungin linjausten mukaista toimintaa siten, että: 

- Ikäihminen pystyy asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä pitkään ja hän pystyy 
hoitamaan mahdollisimman itsenäisesti terveyttä ja sairautta. 

- Ikäihmisen sairauden oireisiin ja toimintakyvyn vajeisiin puututaan varhaisessa vaiheessa ja tavoit-
teellisesti (fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus ja lääketieteellinen 
kuntoutus).  

- Päivystyksellisiä tarpeita on mahdollisimman vähän ja jos on, ne pyritään hoitamaan joustavasti ja 
viiveettä virka-aikana siten, että asiakas on avohoidossa eikä tarvitse yhteispäivystystä. Jos ikäih-
minen tarvitsee päivystyksellisiä palveluja, hän ei joudu sairaalaan, vaan palaa kotiin tarvittaessa 
tehostetun hoidon turvin.  

https://www.innokyla.fi/web/malli997603
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- Jos ikäihminen tarvitsee sairaalahoitoa, kuntoutusta tai geriatrista arviointia, ne toteutuvat oikea-
aikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa.  
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Hyvinvointipalveluiden ikäihmisten järjestäjä- ja tilaajajohtajat täsmensivät projektityön kohteen syk-
syn 2012 aikana kohdentuvan seuraaviin ikäihmisen kotona asumista tukeviin alaprojekteihin: 

 
1. Palveluohjauksen kehittäminen:  

- asiakkuuden omistajuus, ohjaaminen ja työnjako palveluprosesseissa (palveluohjausyksikkö ja 
tuotanto)  

 
2. Vaikuttavan kotona asumista tukevan hoidon ja palvelun uudet toimintamallit ja niiden johta-

minen:  

- terveydenhuollon ja kotihoidon uusien yhteistyömallien edellytysten luominen (asenne ja ra-
kenne)  

 asiakaslähtöisen yhteisen tavoitteen tunnistaminen 

 käytännön moniammatillinen yhteistyö ja sitä tukevat prosessit ja toimintamallit 

 teknologian hyödyntäminen 
 
Kotihoidon sekä palveluohjauksen nykytilan analyysit kotihoidon osalta 
 
Kehittämistyö käynnistyi sekä kotihoidon että palveluohjauksen nykytilan analyysillä. Analyysit tehtiin 
sekä EFQM -arvioon sekä työryhmässä tehdyn arvion pohjalta.   
 
Palveluohjausyksikön keskeiset kotona asumisen tukemista koskevat kehittämiskohteet olivat ly-
hyesti BSC- mallin mukaisesti kuvattuna seuraavat: 

 
1. Asiakkaat: ikäihmisten osalta tulisi tarkemmin täsmentää: 

- Mitä palveluja tarjotaan kullekin asiakassegmentille? 
- Miten palvelut ovat asiakkaiden löydettävissä? 
- Miten palveluja tarjotaan eri asiakasryhmille? 

 
2. Talous: Ikäihmisten osalta tulisi pystyä arvioimaan: 

- Asiakkaan kokonaispalveluketjun kustannukset 
 

3. Henkilöstö: henkilöstön tehokkaan käytön osalta tulisi: 
- selvittää optimointiohjelmien käytön mahdollisuudet (asiakaspaikkojen käytön optimointi) 
- selkeyttää työntekijöiden roolia, erikoistumisen mahdollisuuksia sekä vahvistaa osaamista 

4. Prosessit 
- palveluohjauksen sisäisten prosessien selkeyttäminen 
- Toimijoiden välisten rajapintojen määrittely (prosessikartat: palveluohjaus, kotihoito, perus-

terveydenhuolto, OSYP, OYS, kuntoutusyksikkö) 
- Saumattoman yhteistyön varmistaminen (hoitoketjujen optimointi) 

 
Taulukko 25. Palveluohjauksen kehittämiseen osallistuvat henkilöt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakkuuspäällikkö Raimo Ojanlatva 
Palvelupäällikkö Leena Karjalainen 
Palvelupäällikkö Terttu Turunen 
Palvelupäällikkö Sari Puotiniemi 
palveluesimies Sirpa Saarela 
Palveluesimies Anne Filali 
Aluekoordinaattori Sanna Suistio 
Palvelupäällikkö Päivi Sydänmaa  
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Palveluohjauksen osalta havaittiin, että kehittämistyötä kannattaa jatkaa kotihoidon kehittämisen al-
la, ja jatkaa muuta palveluohjauksen kehittämistä palveluohjauksen omana toimintana. Palveluohja-
uksessa suunniteltiin keväällä 2013 arviointitutkimuksen toteuttamista Posken kanssa yhteistyössä. 

 
Kotihoidon keskeiset kehittämiskohteet olivat lyhyesti BSC- mallin mukaisesti kuvattuna seuraa-
vat: 

 
1. Asiakkaat 

- Paljon resursseja tarvitsevat asiakkaat alueella 
- Päivystystapausten hallinta (kotihoito, päivystys, tehostetun kotihoidon tiimi) 

 
2. Talous 

- Alueellisten raporttien tuottaminen ml. paljon palveluja tarvitsevat 
 

3. Henkilöstö 
- Koulutusyhteistyö (kotihoito, terveydenhoito, kuntoutus) 
- Resurssien tehokas käyttö (perehtyminen erilaisiin prosesseja tehostaviin optimointiohjelmiin) 

 Aikakriittisten sekä ei-aikakriittisten käyntien kriteerien määritys  

 Menetelmien etsiminen ruuhkahuippujen tasaamiseksi 
- Työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden kartoittaminen 
 

4. Prosessit 
- Kotihoidon sisäisten prosessien jäsentäminen 
- Asiakasprosessien johtaminen => toimintamallin rakentaminen (kotihoidon, terveydenhuollon 

sekä kuntoutuksen väliset rajapinnat) 
- Toimijoiden välisten rajapintojen määrittely (prosessikartat: palveluohjaus, kotihoito, perus-

terveydenhuolto, OSYP, OYS, kuntoutusyksikkö) 
- Prosessien tehostaminen (ml. kolmannen sektorin mukaan ottaminen, teknologian hyötykäy-

tön selvittäminen) 

 
Työryhmä kartoitti toimijoiden välisiä rajapintoja. Työryhmässä nousi tarve tutkia tarkemmin ns. pyö-
röovisyndroomaa. Päivystystapausten hallintaan oli tulossa kokeilu, jossa yhteistyötä päivystyksen 
kanssa tehostettiin. Alueellisten raporttien tuottaminen paljon palveluja käyttävien osalta todettiin 
lakisääteisesti mahdottomaksi. Aikakriittisten ja ei-aikakriittisten käyntien kriteereitä ei päästy tutki-
maan. Optimointiohjelmiin tutustumista ei pidetty tässä vaiheessa tärkeänä. Työhyvinvointiin liittyvi-
en tekijöiden kartoittaminen siirtyi työterveyshuollon organisoiman projektin hallittavaksi.  

 
Työryhmän kanssa käytiin kaikki kotihoitoon liittyvät prosessit läpi. Yhtenäisten prosessikuvausten 
tavoitteena on taata asiakkaille yhdenvertaiset ja tasalaatuiset palvelut. Hyvinvointipalveluissa 
ikäihmisten prosessikuvauksia oli kehitetty, mutta ne eivät olleet käytössä. Henkilöstökyselyssä tämä 
asia tuli selkeästi esille - ikäihmisten prosesseja ei tunnettu. Prosessikuvauksissa ei riittävän selkeästi 
näkynyt asiakkaan osallisuus palvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.  
 
Vaikuttavan kotihoidon työryhmä (ks. taulukko 26) ehdotti järjestäjäorganisaatiolle, että hyvinvointia 
edistävät kotikäynnit tulisi toteuttaa kaikille 80 v. täyttäneille ja sitä vanhemmille. Seurakunnan kans-
sa tehtävä yhteistyö olisi näissä kotikäynneissä mahdollinen. Työryhmä myös ehdotti, että jokaisella 
ikäihmisellä on lääkärin määräämä ja hoitajan kanssa yhdessä lä ikä  ä ”liikuntarese ti”  jolla vah-
vistetaan ikäihmisten toimintakykyä, tasapainoa ja lihaskuntoa. Nämä ennaltaehkäisevät toimenpi-
teet mitä todennäköisimmin säästäisivät resursseja myöhemmin. 
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Taulukko 26. Vaikuttavan kotihoidon ryhmä 
 
Geriatrin erikoislääkäri Riitta Leskinen 
Sairaanhoitaja Pirjo Koistinen  
Avoterveydenhuollon osastonhoitaja, koti- ja laitoshoidon esimies Hilkka Turtinen 
Aluekoordinaattori Sanna Suistio 
Sairaanhoitaja Leila Hiltunen 
Palveluesimies, sairaanhoitaja Ulla Piltonen 
Vanhustyön johtaja Ritva Kiviniemi 
Hoitaja Outi Erkkilä 
Palvelupäällikkö Päivi Sydänmaa  

 
 
Kehittämistyön uudelleen kohdentaminen 
 
Keväällä 2013 Nordic Healthcare Group julkaisi tekemänsä selvityksen, jonka mukaan 10% väestöstä 
kerryttää 81% Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyssektorin kustannuksista. Näistä kymmenestä pro-
sentista 38% koostuu vanhuspalveluasiakkaista. Noin puolet kalleimpien 65+ -vuotiainen kokonais-
kustannuksista aiheutui hoivahoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannuksista. Edellä mainittu-
jen palveluiden kokonaiskustannukset v. 2013 olivat Oulun kaupungissa yhteensä 73M€.  
 
Tutkimuksen tulos hätkähdytti ja vaikutti myös ikäihmisten osakokonaisuuden jatkoon. Keväällä 2013 
päädyttiin tarkentamaan tavoitteita seuraaviksi: 

 
1. Asiakaslähtöisen, vaikuttavan kotona asumisen tukeminen 

- käytännön moniammatillisen yhteistyön, sitä tukevien prosessien ja toimintamallien kehittä-
minen ja niiden johtaminen 

- Pääpaino kehittämistyössä kotihoidon asiakkaissa 
 

2. Paljon terveyspalveluja palveluja tarvitsevien ikäihmisten hoitomallin luominen 
- tutkimus Tuiran terveysaseman yli 65-vuotiaista, paljon palveluita tarvitsevista asiakkaista, ta-

voitteena hoitomallin luominen tutkimuksen pohjalta 
 

3. Tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon siirtyneiden aikaisempien hoito- ja palvelu-
polkujen tutkiminen 
- tavoitteena tunnistaa ne kohdat asiakkaan hoito- ja palveluprosesseissa, joihin kannattaisi 

tarttua, jotta pystyttäisiin viivästyttämään tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon siir-
tymistä.  

 
Seuraavassa kerrotaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä em. tavoitteiden osalta hankkeessa on 
tehty: 
 
1. Asiakaslähtöisen, vaikuttavan kotona asumisen tukeminen  
 
Asiakaslähtöistä, vaikuttavaa kotona asumisen tukemista lähdettiin hankkeessa kehittämään ikäih-
misten työpajojen kautta. Työpajasarjan kautta haluttiin selkeyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
sekä tehostaa alueen eri toimijoiden voimavarojen hyödyntämistä.  
 
Työpajasarjat toteutettiin Kiimingin ja Tuiran terveyspiirien alueella. Ikäihmisten työpajasarjan käyn-
nist stilaisuus t  ni ellä ” oko kau unki ikäi  isen asialla” toteutettiin 26.11.2013 Oulun  usiikki-
keskuksessa. Seminaariin osallistui 113 henkilöä. 
 



Sivu 110 / 141 

Avaustilaisuuden jälkeisessä yhteisessä työpajassa tammikuussa osallistujat jakaantuivat käsittele-
mään konkreettisia, ko. alueelle tyypillisiä haastavia asiakastapauksia. Asiakastapaukset valittiin huo-
lellisen analyysin jälkeen sekä paljon palveluja käyttävien tutkimusaineiston että henkilökunnan nä-
kemysten pohjalta. 

 
Ikäihmisten asiakastapaukset olivat seuraavat: 

Vihreä alue (asiakas ei vielä säännöllisten palvelujen piirissä):  
1. Yksinäinen, somatisoiva ikäihminen 
2. Liikkumaton, epäterveet elämäntavat omaava, vasta eläkkeelle jäänyt ikääntyvä ihminen 
Keltainen alue (asiakas säännöllisten palvelujen piirissä): 
3. Alkoholisoituneen poikansa kanssa asuva ikäihminen, jolla on muistiongelmia ja arjessa pär-

jäämisen ongelmia. 
Punainen alue (asiakas vaarassa siirtyä raskaimpiin palveluihin): 
4. Omaishoitajavanhus, joka itse sairastuu 

 
Ensimmäinen työpaja oli vaiheistettu hyvin tarkasti niin, että ryhmät tuottavat työpajan lopputuotok-
seksi alustavan pohjan asiakasprosessille tehtävineen ja vastuutahoineen. Samalla selvitettiin kunkin 
tahon roolia ja mahdollisuuksia tarjota palveluja ikääntyville ihmisille. Toisessa työpajassa luotiin yh-
teistyön rakenteet erityyppisten asiakastilanteiden haltuun ottamiseksi.  

 
Kiimingin ja Tuiran ikäihmisten työpajojen raportit löytyvät Innokylästä: 

 https://www.innokyla.fi/web/malli997603 
 

Työpajan yhtenä tuloksena todettiin, että alueellisesti tarvittaisiin kahdenlaisia moniammatillisia 
ryhmiä: 

 
1. Moniammatillisia alueellisia asiakasryhmäkohtaisia työryhmiä, joiden tehtävänä olisi koordinoi-

da eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä laatia asiakasryhmälle soveltuvia hoito- ja yhteistyöpro-
sesseja 

2. Moniammatillisia asiakaskohtaisia työryhmiä, joiden tehtävänä olisi pitää huolta siitä, että yksit-
täisen asiakkaan tilannetta hoidetaan koordinoidusti, ammattitaitoisesti sekä asiakasta itseään ja 
hänen omaisiaan aktivoiden. 

 

Moniammatillisia asiakaskohtaisia työryhmiä katsottiin tarvittavan seuraaville alueille: 

1. Ennaltaehkäisevään toimintaan 
2. Paljon palveluja käyttävien tilanteisiin  
3. Omaishoitajat 
4. Muistisairaat  
5. Päihde- ja väkivalta sekä kaltoinkohtelu 

Moniammatilliset työryhmät yksittäisen asiakkaan tilanteessa määräytyvät sen mukaan, millainen 
asiakastilanne on.  

Kuvio 49. Moniammatillisen alueellisen asiakasryhmäkohtaisen työryhmän tehtävät 

https://www.innokyla.fi/web/malli997603
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Kiimingissä jatkettiin työskentelyä vielä elokuussa 2014 pidetyssä työpajassa (3. työpaja), jossa poh-
dittiin mihin tarkennettuun ikäihmisten kohderyhmään seuraavien ryhmien osalta kannattaisi syksyn 
2014 ja kevään 2015 aikana panostaa, ja millaista yhteistyötä tähän kohderyhmään panostaminen eri 
tahoilta edellyttää:  
1. ryhmä: Yksinäiset ikäihmiset  

2. ryhmä: Ikääntyvien parissa tehtävä ennaltaehkäisevä työ 

3. ryhmä: Päihde- ja väkivaltakysymykset ikäihmisillä  

4. ryhmä: Omaishoitajien tilanne 

5. ryhmä: Muistisairaat ikäihmiset  

 
Päivän tavoitteena oli konkreettisen toimintasuunnitelman rakentaminen ko. tarkennetulle asiakas-
ryhmälle. Ryhmät kirjasivat kutakin tarkennettua asiakasryhmää varten yhteisen verkostotyön tavoit-
teet, tehtävät, vastuuhenkilöt (ryhmän koollekutsumisesta) sekä aikataulun.  Esimerkiksi yksinäisten 
ikäihmisten osalta ryhmä sopi yhteisen tiedotteen tekemisestä ja jakelusta niin, että ikäihmiset saisi-
vat tietoonsa alueen harrastusmahdollisuuksista, kerhoista, päivätoiminnoista jne. Samalla pohdit-
tiin, miten alueelle saataisiin organisoitua ikäihmisten olohuone. 
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2. Paljon palveluja käyttävien ikäihmisten tutkiminen 
 
Oulussa, kuten monessa muussakin kunnassa tai kuntayhtymässä tunnistetaan ns. pyöröovisyn-
drooma. Pyöröovisyndrooma tarkoittaa asiakkaan edestakaista pyörimistä kodin, sairaalan ja terve-
yskeskuksen välillä ja sopivan hoitopaikan odottamista monessa eri paikassa. Monitahoisista terveys-
ongelmista kärsivät eivät saa usein hoitoa, joka vastaa heidän tarpeitaan. Palvelujärjestelmässä pyö-
riminen on hyvin raskasta huonokuntoiselle tai muistisairaalle ihmiselle. Paljon palveluja käyttävät 
aiheuttavat kuormitusta terveyspalvelujärjestelmälle, koska usein paljon palveluja käyttävät asiak-
kaat käyttävät vähintään neljää eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta (Leskelä ym. 
2013). Oulussa haluttiin tarttua tähän haasteeseen ja kehittää palveluprosesseja asiakaslähtöisesti 
niin, että asiakasta hoidettaisiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja tilanteen kannalta oikean henki-
löstön toimesta.  Asiakkaan hoitoketju näytti ikäihmisten palveluissa joiltakin osin koordinoimatto-
malta (Kuvio 50). 

 
Kuvio 50. Ikäihmisten hoitopolku 

 

 
 
 

 
Oulun osahankkeessa lähdettiin tutkimaan paljon palveluja käyttävien ikäihmisten hoito- ja palvelu-
ketjuja. Tutkimuskohteeksi valikoitui Tuiran terveysaseman yli 65-vuotiaiden paljon terveyspalveluita 
käyttävät asiakkaat. Tuiran terveyspiiriin kuuluu 26 859 asukasta, joista yli 65-vuotiaita on 4570. Tuira 
on yli 65-vuotiaiden osalta Oulun suurin väestöalue. Tutkimuksen kohteena olivat henkilöt, jotka oli-
vat käyneet Oulun seudun yhteispäivystyksessä vähintään kerran ja käyttäneet Oulun kaupungin ter-
veyspalveluita yli kuusi kertaa vuoden 2012 aikana. Valintakriteerit täyttäviä asiakkaita oli 278. Tut-
kimukseen suostumuksensa antoi 132 ikäihmistä.  
 
Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa paljon terveyspalveluita käyttävien sekä ikäihmisten hyvinvoin-
tia ja terveyttä tukevia palveluita asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen suoritti sh, TtM Kirsi Kivelä. Tutki-
muksen tekemiselle saatiin tietosuojavaltuutetun lupa.  
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Tutkimuksen toteuttaminen vaiheistettiin seuraavasti: 
 
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää yli 65-vuotiaiden paljon terveyspalve-
luita käyttävien terveyspalveluiden käyttöä. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 
1. Millaisia terveyspalveluita yli 65-vuotiaat paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat käyttävät?  
2. Millaisia ovat yli 65-vuotiaiden paljon terveyspalveluita käyttävien yhteispäivystyskäynnit? 
 
Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineisto kerättiin tutkimusasiakkaiden potilasasiakirjoista vuodelta 
2012. Tutkimus toteutettiin syyskuu 2013 – toukokuu 2014 välisenä aikana. 
 
Tutkimuksen toisen vaiheen tarkoituksena on kuvata yli 65-vuotiaiden paljon terveyspalveluita käyt-
tävien asiakkaiden kokemuksia terveyspalveluiden käytöstä ja saamastaan hoidosta sekä heitä hoita-
neen henkilökunnan käsityksiä paljon terveyspalveluita käyttävien ikäihmisten terveyspalveluiden 
käytöstä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
1. Mikä ohjaa yli 65-vuotiaan käyttämään paljon terveyspalveluita? 
2. Miten yli 65-vuotiaan paljon terveyspalveluita käyttävän asiakkaan terveyspalveluiden käyttöä oli-

si voitu vähentää? 
3. Minkälaista hoitoa yli 65-vuotiaat paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat haluavat? 

 
Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimusaineisto muodostui ensimmäisen vaiheen tutkimusjoukosta, 
Tuiran terveysasemapiirin yli 65-vuotiaista paljon terveyspalveluita käyttäneistä asiakkaista (n=10), 
sekä heidän omaisistaan (n=2) ja heitä hoitaneesta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (n=9). 
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla helmi-maaliskuussa 2014. 
 
Paljon palveluja käyttävien tutkimus kertoo paljon palvelujärjestelmästämme 
 
Kuvaus ikäihmisistä toteutettiin jaottelemalla ikäihmiset sen mukaan, mikä on ollut heidän suurin 
palvelutarpeensa. Tuiran terveysasemapiirin yli 65-vuotiaat käyttivät eniten terveysaseman ja koti-
hoidon palveluita. Kotihoidon asiakkaita oli tutkittavista kolmasosa.  55 % kotihoidon asiakkaista oli 
RAI-HC -hoitosuunnitelma. 
 
Tutkittavista 92 kävi terveysasemalla. Keskimääräinen käyntimäärä oli 10. Terveysasemakäynneistä 
64 % oli päivystyskäyntejä. 80 % kaikista käynneistä oli eri hoitaja ja lääkäri. Terveysasemalla ei ollut 
tehty kokonaishoidon suunnitelmia kenellekään asiakkaista vuonna 2012. 
 
Yhteispäivystykseen ohjauduttiin pääsääntöisesti kotoa. Yleisin käyntimäärä oli kolme.  Päivystys-
käynnin jälkeen yli puolet ikäihmisistä ohjautui kotiin. 
 
Toisessa vaiheessa haastateltiin 10 tutkimukseen osallistunutta ikäihmistä, kahta omaista ja yhdeksää 
heitä hoitanutta henkilökunnan jäsentä. (n=10). Teemahaastatteluilla kerättiin paljon terveyspalve-
luita käyttävien ja ammattilaisten kokemuksia terveyspalveluiden käyttöön liittyvistä syistä ja niiden 
vähentämisestä. Haastattelut analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. 
 
Ikäihmiset ja hoitava henkilökunta kokivat, että terveyspalveluiden käyttö johtuu pitkäaikaissairauk-
sista, kivusta, akuuteista tulehdussairauksista, yleiskunnon heikkenemisestä ja kaatumisista sekä psy-
kososiaalisista tekijöistä, kuten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteesta, surusta, pelosta sekä 
ikääntymisestä. Ikäihmiset kokivat myös terveyspalveluiden käytön johtuvan em. tekijöiden lisäksi 
henkilökunnasta johtuvista syistä, kuten kuulluksi tulemattomuudesta sekä osaamisen ja tarpeen 
kohtaamattomuudesta. Osaamattomuuden ja asiakkaan tarpeen kohtaamattomuus ilmenivät niin, 
että asiakas oli ohjattu muualle hoitoon, pyydetty varaamaan uusi aika, päivystävältä hoitajalta ei 
päässyt lääkärin vastaanotolle tai harvinaista sairautta ei osattu hoitaa. Terveyspalvelujärjestelmästä 
johtuvia käyntejä aiheuttivat hoidon pirstaleisuus pitkine odotusaikoineen ja kontrolliaikojen vähäi-
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syydestä johtuvat potilaskäynnit. Henkilökunta koki myös terveyspalveluiden käytön johtuvan totu-
tusta tavasta ja asiakkaiden somatisaatiosta. 

 
Asiakkaiden oli vaikea sanoa, miten terveyspalveluiden käyttöä olisi voitu vähentää. Henkilökunnan 
ajatukset käytön vähentämisestä ja asiakkaiden ajatukset siitä, minkälaista hoitoa he haluaisivat, oli-
vat yhteneväisiä. Näitä olivat asiakaslähtöisyys, omahoitaja, säännöllinen yhteydenpito, kokonaisval-
tainen hoito, hoidon jatkuvuus ja hoitosuunnitelma. Nämä asiat synnyttävät turvallisuuden tunnetta 
ja luottamusta. Turvallisuuden tunne ja luottamus koettiin tärkeiksi hoidon onnistumisen kannalta. 
Terveydenhuollon joustava toiminta ja ystävällinen palvelu koettiin tärkeiksi kehittämisen kohteiksi, 
jotta hoidon laatua voidaan parantaa.  

 
Tutkimustulosten hyödyntäminen: Paljon palveluja käyttävien hoitomalli  
 
Paljon palveluja käyttävien tutkimuksen rinnalla aloitettiin keväällä 2014 yhteistyön suunnittelu eri 
terveyspalveluiden toimijoiden kesken. Tämän yhteistyön tarkoituksena oli suunnitella, miten Tuiran 
alueen paljon terveyspalveluita käyttäville ikäihmisille voidaan taata hoidon jatkuvuus luomalla asi-
akkaan tarvetta vastaava palvelukokonaisuus moniammatillisena yhteistyönä.  
 
Tutkimusaineiston pohjalta laadittiin erilaisia asiakascaseja. Asiakascaset on jaettu Karlssonin ym. 
(1997) laatiman jaottelun pohjalta: 1) Ruumiillista sairautta sairastavat, 2) Psyykkistä sairautta sairas-
tavat, 3) Pitkäaikaisesta somatisaatiosta kärsivät, 4) Moniongelmaiset ja 5) Kriisipotilaat. Näitä asia-
kascaseja on käytetty yhteistyön suunnittelupalaverien pohjana kuvaamassa, minkälaista yhteistyötä 
tarvitaan asiakkaiden palvelutarpeiden ratkaisemiseksi. Lisäksi asiakascaset ovat olleet hankkeen jär-
jestämien Ikäihmisten työpajojen lähtökohtina (Tuira ja Kiiminki). Tutkija on ollut mukana työpajoissa 
tuomassa tutkimuksen kautta noussutta näkökulmaa yli hallintorajojen menevästä moniammatillises-
ta yhteistyöstä ikäihmisten palveluiden suunnitteluun. 
 
Keväällä 2014 järjestettiin myös moniammatillisia yhteistyöpalavereita, joissa oli mukana avotervey-
denhuollon, mielenterveyden, päihdepalveluiden, palveluohjausyksikön ja aikuissosiaalityön esimie-
hiä ja kehittämisasiantuntijoita. Palavereissa sovittiin yhteisestä toimintamallista ja -tavoista miten 
paljon palveluita käyttävien/tarvitsevien hoitoa lähdetään toteuttamaan moniammatillisesti. Yhdessä 
päätettiin aloittaa moniammatilliset yhteistyöryhmät (ks. kuvio 51) jokaisella terveysasemalla noin 
kerran kuukaudessa. Palaveriin osallistuvat vain tarvittavat henkilöt. Siellä päätetään, kuka ottaa vas-
tuun asiakkaan asioista nimeämällä omahoitaja / vastuuhenkilö, jotta potilas saisi tarvitsemaansa 
hoitoa yhdestä paikasta. Näiden pohjalta täydennetään myös hoitosuunnitelmaa.  

 
 

Kuvio 51. Paljon palveluita käyttävien / tarvitsevien asiakkaiden kokonaishoito moniammatillisesti 
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Hyvinvointipalveluissa paljon palveluita käyttävien / tarvitsevien hoitomalli kuvataan terveysasema-
lähtöisesti (Kuvio 52). Terveysasemalla paljon terveyspalveluita käyttävien hoitomalli toteutetaan 
terveysvalmennusmenetelmän mukaisesti. Paljon terveyspalveluita käyttävälle asiakkaalle nimetään 
omahoitaja, joka kartoittaa asiakkaan sen hetkisen tilanteen ja lähtökohdat yksilöllisellä 
vastaanottokäynnillä kuuntelemalla, avoimilla kysymyksillä ja palautetta antamalla. Sen jälkeen he 
pohtivat yhdessä, mitkä asiat haittaavat asiakkaan arkea eniten ja laativat tavoitteen ja toiminnan 
kohteen sen mukaan. Näiden pohjalta laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on 
asiakkaan omahoidon tukena kotona. Omahoitaja selvittää myös asiakkaan muiden palveluiden 
tarpeen. Mikäli ongelmia on useita tai ne ovat monimuotoisia, hän voi konsultoida asioista lääkäriä ja 
varata ajan moniammatilliseen yhteistyöryhmään asiakkaan luvalla. Lisäksi asiakkaalle voidaan varata 
tarvittaessa verkostopalaveri, jossa ovat mukana asiakas, omainen, omahoitaja ja ongelmien 
selvittelyyn tarvittavat ammattilaiset, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, lääkäri tai psykiatrinen hoitaja. 
Hoitomallissa korostuvat terveysvalmennusmenetelmän mukainen asiakaslähtöinen hoidonohjaus, 
omahoitajan ja asiakkaan välinen säännöllinen yhteydenpito (henkilökohtaiset vastaanottokäynnit 
tarpeen mukaan sekä säännölliset puhelinkeskustelut vähintään kerran kuukaudessa) ja 
luottamuksellinen hoitosuhde, hoito- ja palvelusuunnitelma ja moniammatillinen tukiverkosto. 
 

Kuvio 52. Paljon palveluita käyttävien hoidon toteuttaminen terveysasemalla 

 

 
Paljon palveluja käyttävien tutkimusraportti löytyy kokonaisuudessaan Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/documents/990395/ede5507e-6b7e-4939-a072-b8a3e832e78d 
 

 

3. SAS -selvitys 
 
SAS- selvityksen tarkoituksena oli tutkia tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon päätöksen 
(SAS) saaneiden ikäihmisten aikaisempia hoitopolkuja. Selvityksen tavoitteena oli löytää keinoja, joilla 
entistä paremmin pystyttäisiin reagoimaan ikäihmisen heikentyneeseen fyysiseen, psyykkiseen ja so-
siaaliseen toimintakyvyn muutokseen oikeaan aikaan riittävän ammattitaitoisella ja kokonaisvaltai-
sella tavalla. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa ne kohdat asiakkaan hoito- ja palveluprosesseissa, 
joihin kannattaisi tarttua, jotta tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon siirtymistä voitaisiin 
viivästyttää. Tavoitteena oli myös tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta parantaa kotona asuvien 
ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita.  

https://www.innokyla.fi/documents/990395/ede5507e-6b7e-4939-a072-b8a3e832e78d
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Ikäihmisten palveluketjujen arviointi ja kehittäminen on ollut yksi Oulun kaupungin sosiaali- ja terve-
ystoimen kärkihankkeista. Prosessien kehittämisen tavoitteena on ollut asiakaslähtöisyyden paran-
taminen ja samalla tuottavuuden parantaminen toimintatapoja uudistamalla. Ikäihmisten hoidossa 
ydinkysymyksiä ovat sekä henkilöstö- ja taloudellisten voimavarojen riittävyys että niiden nykyistä 
viisaampi kohdentaminen.  

Tutkimusaineisto muodostuu Effica- tietojärjestelmästä kerättävistä asiakkaiden tiedoista sekä asiak-
kaiden ja omaisten haastatteluista.  

 
Seuraavassa käydään lyhyt yhteenveto selvityksen tuloksista:  
 
1. SAS-aineiston kuvaus 

- Tutkittavat henkilöt valittiin yhden kuukauden ajalta v. 2013 SAS-päätöksen saaneista henki-
löistä. Tutkimusluvan antoi 27 asiakasta. 

 
SAS-päätöksen saaneiden kotihoidon palvelut näkyvät taulukosta 27. 
 
Taulukko 27. SAS-päätöksen saaneiden kotihoidon palvelut ennen päätöstä 
 

 
 
 
 

2. Selvityksen toteuttaminen 
 

- Tutkimusaineisto muodostui Effica- tietojärjestelmästä kerättävistä asiakkaiden tiedoista se-
kä asiakkaiden/ omaisten haastatteluista.  

- Selvitys toteutettiin neljässä vaiheessa: 

 Ensimmäisessä vaiheessa (syyskuu 2013) tehtiin kotihoidon ja potilasasiakirjojen analyy-
sin (kotihoidon Effica) sekä haastateltiin hoitopaikan saaneita asiakkaita ja heidän omaisi-
aan. Tänä aikana haastateltiin myös kotihoidon esimiehiä, työntekijöitä sekä palveluoh-
jausyksikön työntekijöitä (otanta). 

 Toisessa vaiheessa (marras-joulukuu 2013) suoritettiin lääketieteellinen potilasasiakirjo-
jen analyysi (Terveys Effica) tutkittavien henkilöiden osalta. Potilasasiakirjoja tutkittiin sy-
vällisesti.  

 Kolmannessa vaiheessa (joulukuu 2013) suoritettiin asiakasanalyysi gerontologisen sosi-
aalityön toimivuuden osalta (Sosiaali Effica) tutkittavista henkilöistä. 

5 5 5 

8 

4 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ei aiempia
kotihoidon
palveluita

Käyttänyt
kotihoidon
palveluita

alle vuoden

Käyttänyt
kotihoidon

palveluita 1-
2 vuotta

Käyttänyt
kotihoidon

palveluita 3-
4 vuotta

Käyttänyt
kotihoidon

palveluita yli
4 vuotta

Henkilöiden saamat kotihoidon palvelut 



Sivu 117 / 141 

 Neljännessä vaiheessa (tammi-toukokuu 2014) työ koottiin yhteen ja tehtiin aineiston 
pohjalta johtopäätökset ja suositukset ikäihmisten kotona asumisen tueksi. 

 
3. Aineistossa olevien henkilöiden pääasialliset diagnoosit 

 
- Tutkittavat henkilöt olivat pääsääntöisesti monisairaita. Muistisairauksia oli 22 henkilöllä (27 

henkilöstä). Muistisairaudet ja niiden syveneminen näytti olevan merkittävä syy raskaimpaan 
hoitoon siirtymiselle. Akuutit sairaudet yhdistettynä pitkäaikaissairauteen johtavat pahimmil-
laan pitkään sairaalahoitojaksoon, jonka jälkeen vanhus ei selviytynytkään kotona. Kaatumis-
ten aiheuttamat traumat heikentävät vanhuksen yleistä toimintakykyä. Aivoinfarkti ja aivove-
renvuodot johtivat pahimmillaan asiakkaan toimintakyvyn oleelliseen heikentymiseen. Masen-
nus sekä psyykkiset sairaudet heikensivät monen asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 
toimintakykyä. 

 
4. Riskitekijät siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon aineiston perusteella 

 
Lääketieteellisten syiden lisäksi mm. seuraavat tekijät lisäsivät riskiä joutua ympärivuorokautiseen 
hoitoon:  
- Sairaalassa kuntoutuksen ja kotiutuksen epäonnistuminen 
- Kotihoidon kiireellisyys sekä liian vähäinen kotihoidon määrä 
- Asiakkaan toiminnallisen tilan huononemisen huomiotta jättäminen (esim. laihtuminen, näkö-

kyvyn heikkeneminen ) 
- Asiakkaan masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden huomiotta jättäminen 
- Omaisten jättäminen tietämättömäksi asiakkaan senhetkisestä tilanteesta ja siitä, millä tavalla 

asiakkaan selviämistä he olisivat itse voineet tukea. 
 

5. Asiakastapauksista tehtävät johtopäätökset 
 
Seuraavassa lyhyt yhteenveto johtopäätöksistä: 
- Sairaalaan joutuminen on riski 
- Hyvä kotiutuminen parantaa asiakkaan kotona selviytymisen edellytyksiä 
- Ikäihmisille pitäisi terveydenhuollossa varata enemmän aikaa 
- Muistisairauksien varhainen ja oikea-aikainen hoito on erityisen tärkeää 
- Mielenterveydenhäiriöiden tunnistaminen ja hoito nousee tutkimusaineistossa tärkeäksi 
- Asiakkaan tilan seuraaminen tulisi olla koko hoitoketjussa mukana oleville keskeinen asia 
- Asiakaslähtöisyyden kehittäminen koko palveluketjussa on edelleen keskeinen haaste 
- Kirjaamiskäytänteitä tulee edelleen täsmentää asiakkaan hyvän hoidon turvaamiseksi 
 

6. Kehittämiskohteet ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen ehkäisemiseksi 
 
Selvityksessä havaittiin kohtia palveluketjussa, joiden organisointia pitäisi kehittää. Näitä olivat: 
- Kotihoito: asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen 
- Palveluohjausyksikkö: roolin täsmentäminen 
- Tehkö/yöpartio: henkilökunnan joustava käyttö 
- OKS/OSYP: hoitokäytänteistä sopiminen, kotiutus 
- Kotihoidon lääkäri: yhteistyö kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa, aikaresurssit/asiakas 
- SAS-toiminta: Käytäntöjen selkeyttäminen 
- Lyhytaikainen laitoshoito (vuorohoito): joustavan vuorohoidon järjestäminen 
- Kuntouttava päivätoiminta: toiminnan edelleen kehittäminen 
- Kolmas sektori: tehokkaampi hyödyntäminen 
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7. Ehdotus ennaltaehkäisevästä moniammatillisesta toimintamalleista ja prosesseista 
 
Selvityksessä tehtiin ehdotus moniammatillisista toimintamalleista ja prosesseista kotihoidon toi-
minnan tehostamiseksi. Samalla määriteltiin eri toimijoiden roolit ja vastuut ehdotetuissa proses-
seissa. 
 

8. Lyhyt yhteenveto, millä toimilla voitaisiin viivästyttää ikäihmisten siirtymistä ympärivuorokauti-
seen hoitoon 

 
Selvityksen lopuksi kirjattiin lyhyt yhteenveto asioista, jotka aineiston perusteella auttaisivat 
ikäihmisiä selviytymistä omissa kodeissaan: 
- Muistisairauksien ja aivoverenkierron häiriöiden mahdollisimman varhainen diagnostisointi ja 

hyvä hoito 
- Aivoinfarkteihin liittyvien riskien ennaltaehkäisy ja hyvä hoito 
- Osteoporoosin ehkäisy ja hoito 
- Hauraus-raihnausoireyhtymän havaitseminen ajoissa 
- Kaatumisten syiden selvittäminen 
- Ennaltaehkäisevät kotikäynnit aikaisemmin tässä raportissa esitetyllä tavalla organisoituna. 

Tässä yhteistyö seurakunnan kanssa on mahdollinen, sillä diakonit tekevät ikäihmisten luona 
kotikäyntejä 75- ja 80-vuotispäivillä. 

- Kotihoidon lääkärin säännöllisten kotikäyntien ja lääkärintarkastusten organisointi 
- Riittävän ajoissa tehdyt asunnon muutostyöt sekä asuinympäristön arviointi 
- Kotihoidon työntekijöiden suorittama kuntouttava hoitotyö sekä jatkuva asiakkaan toimintaky-

vyn arviointi ja puuttuminen epäkohtiin 
- Riittävä kotihoidon henkilöstö 
- Yksilöllinen, riittävä ja porrastettu päivätoiminta/päivähoito 
- Yksilöllinen vuorohoito mm. muistisairaille kodinomaisissa pienkodeissa 
- Hoiva-avustajan toimien perustaminen kotihoitoon ulkoiluttamaan asiakkaita, lukemaan lehtiä 

sekä auttamaan kodin askareissa 
- Sosiaalityöntekijän säännölliset kotikäynnit omaishoitajien ja hoidettavan luokse, jolloin hän 

voi huolehtia oman alueen asiakkaiden sosiaalietuudet 
 

 
SAS-selvitys löytyy kokonaisuudessaan Innokylästä:  
https://www.innokyla.fi/documents/990395/f9d117a3-feee-466d-afa2-37d9e0767b33 

  

https://www.innokyla.fi/documents/990395/f9d117a3-feee-466d-afa2-37d9e0767b33


Sivu 119 / 141 

5.3.3. (Lähi)esimiestyön kehittäminen 

 

Hankesuunnitelman mukaan hankkeen tavoitteena on kehittää esimiestyötä kaikilla tasoilla. Oulun 
kaupungin hyvinvointipalveluissa päädyttiin vastaamaan tähän haasteeseen johtoryhmien sekä 
esimiesten arvioinnin ja kehittämisen avulla.  

 
Esimiestyön kehittämisalueita kartoittaessamme havaitsimme, että kokonaisvaltaista prosessien 
johtamista ja palvelualojen välistä sekä poikkihallinnollista yhteistyötä ei voida tehdä ilman: 

- johtoryhmien ja lähiesimiesten roolien selkeyttämistä ja 

- ymmärrystä siitä, miten prosesseja johdetaan ja mikä on johtoryhmien sekä esimiesten vastuu 
yhteisiin tavoitteisiin liittyen. 

 

5.3.3.1. Johtoryhmien kehittäminen 
 

Lähtökohdat ja tavoitteet 

Henkilöstökyselyssä henkilöstö toivoi johdolta tavoitteellisempaa ja systemaattisempaa johta-
misotetta ajoittain poukkoilevalta tuntuvan johtamisen sijasta. Myös johtoryhmät itse kaipasivat 
toimintansa kehittämistä systemaattisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan. 

Johtoryhmillä on suuri merkitys tavoitteellisen työn suuntaajana. Johtoryhmän voidaan katsoa 
toimivan tehokkaasti silloin, kun se tavoitteiden suuntaisesti: 

1. Saa organisaation tekemään hyvää tulosta (ts. vaikuttavuutta) käytettävissä olevilla resursseilla. 
2. Kykenee johtamaan ihmisiä varmistaen organisaation osaamisen ja potentiaalin hyödyntämi-

sen.  
3. Pystyy varmistamaan tulevaisuuden haasteisiin kyseenalaistamalla jatkuvasti sekä omaa ajatte-

luaan ja toimintaansa. 

Hyvinvointipalveluissa käynnistettiin keväällä 2013 johtoryhmien kehittämiseen liittyvän mallin ra-
kentaminen, ja kehittämistyöhön tulivat myöhemmin mukaan myös konsernipalvelut. Johtoryhmi-
en kehittämisen tavoitteena oli jäsentää johtoryhmien toimintaa siten, että: 

 

- johtoryhmäläiset ymmärtäisivät sekä johtoryhmän että johtoryhmäläisen roolin ja tehtävän 
oman toimialueensa johtamistyössä,  

- kullekin johtoryhmälle muodostuisi kuva siitä, millaista strategista muutosta he johtoryhmänä 
ovat viemässä läpi ja mihin johtoryhmän työ tulisi erityisesti kohdistua tavoitteiden toteutumi-
seksi ja 

- johtoryhmälle muodostuisi yhtenäinen kuva siitä, miten he johtoryhmänä ja johtoryhmän jä-
seninä lähtevät viemään muutosta eteenpäin. 

 
Johtoryhmien toiminnan arviointiin tehtiin Zef-pohjainen kyselylomake. Kyselypohjan on tarkoitus 
toimia jatkossa säännöllisesti johtoryhmien toiminnan arvioinnin työkaluna. 
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Taulukko 28. Johtoryhmäkyselyn hiomisessa mukana olleet henkilöt 
 
Päivi Visuri, Hyve- johtamisen kartta- hanke 
Seija Soinsaari, koulutuspäällikkö, konsernipalvelut 
Minna Pohjola, henkilöstöpäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut 
Kari-Pekka Kronqvst, strategiapäällikkö, konsernipalvelut 
Pirjo Mäkinen, kehittämispäällikkö, konsernipalvelut 
Pekka Silven, asiantuntija, OAMK 

 

 

Kyselyn toteuttamiseen liittyvät haasteet 
 
Tuotannon johtoryhmä toivoi, että johtoryhmäkysely ja sen jälkeinen kehittämistyö toteutettaisiin 
kaikissa hyvinvointipalvelujen johtoryhmissä (22 johtoryhmää). Kyselyä siirrettiin kevään ja kesän 
2013 aikana suunnitellun, hyvinvointipalvelujen tuotantoa koskevan organisaatiomuutoksen joh-
dosta. Tätä organisaatiomuutosta ei toteutettu, mutta heti perään tuli tieto tilaaja-tuottaja -
organisaatioiden yhdistämisestä.  
 
Johtoryhmäkyselyn toteutusta siirrettiin, koska ennen kyselyä haluttiin saada kokemus organisaa-
tiomuutoksen jälkeisen johtoryhmän toiminnasta. Lopulta johtoryhmien kehittämistyö päätettiin 
käynnistää vain lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, aikuisten mielenterveyspalveluissa sekä 
ikäihmisten palveluissa.  
 
Mallin kuvaus 
 
Johtoryhmän kehittäminen toteutetaan kuviossa 53 esitetyn mallin mukaisesti. 
 
Kuvio 53. Johtoryhmien kehittäminen-toimintamalli 
 
 

 
 
 
Johtoryhmätyön kehittäminen käynnistyy johtoryhmäkyselyn tekemisellä. Kyselystä saadun palaut-
teen avulla johtoryhmä voi tunnistaa tärkeimpiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kutsu Zef- 
pohjaiseen kyselyyn lähetetään sähköpostilla. Vastaukset kyselyyn annetaan anonyymisti siten, 



Sivu 121 / 141 

ettei yksittäisen henkilön vastauksia voida seurata. Kyselyn tulokset puretaan yhteisessä tilaisuu-
dessa, jossa johtoryhmä käy läpi kyselyn tulokset ja tekee koonnin 1–3 tärkeimmästä vahvuudesta 
ja esittää 1–3 konkreettista kehittämisehdotusta johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi. Tulosten 
pohjalta johtoryhmä tekee huoneentaulun, jossa se listaa 3–5 tärkeintä muutosta ja kehittämistä 
vaativaa asiaa johtoryhmän toiminnassa, joiden edistämiseen koko johtoryhmä sekä jokainen joh-
toryhmäläinen on valmis sitoutumaan omassa toiminnassaan.  
 
Kun johtoryhmäkyselyssä keskityttiin kartoittamaan johtoryhmän tämänhetkistä ja mennyttä toi-
mintaa, seuraavassa vaiheessa siirretään katse tulevaisuuteen. Johtoryhmä siirtyy pohtimaan mil-
laista toimintaa ja strategista muutosta se on yhdessä viemässä johtoryhmänä läpi.  
 
Kun johtoryhmä on muodostanut kokonaiskuvan sen tulevaisuuden tavoitteista sekä tulevaisuu-
teen liittyvistä muutostarpeista sen alaisissa yksiköissä, kohdistetaan tavoitteet kolmeen – maksi-
missaan viiteen – tavoitteeseen tai tehtävään. Nämä valitut tehtävät priorisoidaan tärkeysjärjes-
tykseen. Tavoitteena on löytää ne keskeiset tekijät, joihin johtoryhmä tarttuu, ja jota se johtaa ja 
seuraa seuraavan tarkastelujakson aikana. 
 
Seuraavaksi johtoryhmä jäsentää yksityiskohtaisemmin priorisoituja tavoitteita, ts. keskustelee sii-
tä, millaisia tarkennettuja tavoitteita ne sisältävät, millä tavalla johtoryhmän tulisi viedä näitä ta-
voitteita yhdessä läpi ja miten prosessi kannattaa aikatauluttaa. 
 
Lopuksi johtoryhmä kirjaa tavoitteet, tehtävät, vastuuhenkilöt ja tavoitteiden toteutusaikataulut 
taulukkoon. Toteutusta seurataan taulukon avulla säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa ja tarvit-
taessa muutetaan suunnitelmia, jos se koetaan muuttuneissa olosuhteissa aiheelliseksi. 
 
Johtoryhmien kehittäminen koostuu siis tämän mallin mukaan kahdesta keskeisestä johtoryhmien 
toimivuuteen liittyvästä tekijästä: 

 
1. Miten johtoryhmä toimii? 
- Miten johtoryhmä vie läpi strategiaa ja toivottua muutosta? 
- Ovatko johtoryhmän tavoitteet ja tehtävät selkeät? 
- Ovatko johtoryhmän roolit ja vastuut selkeät? 
- Onko johtoryhmällä yhdessä sovitut ja tehokkaat toimintatavat? 
- Ovatko johtoryhmäläisten sisäiset suhteet toimintaa edistävät? 
- Onko jokaisella johtoryhmäläisellä käsitys omasta roolistaan ja vastuistaan johtoryhmäläise-

nä? 
- Miten selkeästi johtoryhmässä on sovittu sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä? 

 

2.  Mitä johtoryhmän pitäisi saada aikaan? Jotta tuloksellinen toiminta olisi mahdollista, tulisi joh-
toryhmän omalle toiminnalleen: 

- laatia selkeät tavoitteet,  
- määritellä tehtäväkokonaisuudet, joilla tavoitteet saavutetaan,  
- vastuuttaa tehtävät, 
- asettaa tehtävien suorittamiselle selkeä aikataulutus sekä  
- seurata tavoitteiden saavuttamista. 

 

Johtoryhmäkysely, kyselyn purkumalli sekä kehittämistyön malli löytyvät Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/web/malli1003562 

 
  

https://www.innokyla.fi/web/malli1003562
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Johtoryhmäkyselyn onnistuminen johtoryhmien näkökulmasta 
 
Lähetimme lokakuussa 2014 johtoryhmien jäsenille kyselyn koskien johtoryhmien kehittämisen on-
nistumista. Kysely lähetettiin 20 johtoryhmän jäsenelle. Vastausprosentti oli 60.  
 
Kysyimme johtoryhmien jäseniltä kysymyksiä liittyen johtoryhmäkyselyn toimivuuteen sekä sen hyö-
tyihin johtoryhmän toiminnan kehittämisen kannalta. Vastaajia pyydettiin käymään läpi kutsukirjeen 
mukana oleva johtoryhmäkysely ja vastaamaan kysymyksiin sen pohjalta. Ensimmäinen kysymys kä-
sitteli kyselyn toimivuutta johtoryhmän kehittämisen kannalta. Alla on esitetty tulos kuvion muodos-
sa. 
 
 

Johtoryhmäkyselyyn oli poimittu johtoryhmän toimi-
vuuden kannalta keskeiset kysymykset 

 
 
Kysyimme johtoryhmien jäseniltä heidän kokemiaan hyötyjä johtoryhmän toiminnan kehittämiselle. 
Alla on esitelty kysytyt väittämät ja saadut tulokset kuviossa (Skaala: Eri mieltä – samaa mieltä). 
 
 

1. Johtoryhmäkysely ja kehittämispäivä olivat hyödyllisiä 
johtoryhmän toiminnan kehittämisen kannalta (2. Miksi?) 
3. Kehittämistyö on tuonut johtoryhmän toimintaan lisää 
tavoittellisuutta  
4. Uskon, että johtoryhmäkyselyn purkaminen ja sen poh-
jalta tehdyt kehittämistoimenpiteet tulevat lisäämään joh-
toryhmän toimivuutta 
5. Uskon, että kehittämisessä sovitut asiat ja toimenpiteet 
tullaan viemään eteenpäin 

 
Kysymys 2 oli vapaapalaute väittämään 1: Johtoryhmäkysely ja kehittämispäivä olivat hyödyllisiä joh-
toryhmän toiminnan kehittämisen kannalta. Johtoryhmien jäsenet kokivat kyselyn ja kehittämispäi-
vän hyödyllisiksi, sillä se antoi mahdollisuuden ja aikaa keskustella asioista. Johtoryhmissä ei ole ollut 
aikaa keskustella ”oikeista asioista” tai keskitt ä olennaiseen  joten johtoryhmien jäsenet kokivat 
hyötyvänsä prosessista 
 
 
Johtopäätöksiä ja suositukset jatkokehittelyä varten 
 

Johtoryhmäkysely sinänsä oli toimiva. Johtoryhmän kehittämispäivissä johtoryhmät kokivat mielek-
kääksi ja tärkeäksi sen, että johtoryhmän kehittämistyö oli ohjattua ja jäsennellysti toteutettua. Joh-
toryhmistä saimme kommenttia, etteivät he eivät ole ikinä aikaisemmin pysähtyneet miettimään joh-
toryhmän tavoitetta ja tarkoitusta. Kokouksissa on asialistalla ollut niin paljon asioita, että ne ovat 
vallanneet kaiken käytettävissä olleen ajan. Asioiden paljoudessa on usein jäänyt arvioimatta se, mi-
hin johtoryhmän tulisi kohdistaa toimintansa. Osa johtoryhmän käsittelemistä asioista on ollut sellai-
sia arjen asioita, joita olisi voinut käsitellä toisilla foorumeilla. 

 
Suosituksena esitämme, että johtoryhmien kehittämistyötä olisi hyvä jatkaa hyvinvointipalveluissa.  
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5.3.3.2. Esimies10- esimiesarviointi 
 
Lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Hyvinvointipalveluissa käynnistettiin keväällä 2013 esimiesarviointimallin ja -arviointiprosessin kehit-
täminen, ja kehittämistyöhön tulivat myöhemmin mukaan myös konsernipalvelut. Esimies10- esi-
miesarviointimenetelmän tavoitteena on toimia esimiestyön kehittämisen tukena. Esimiesarvioinnin 
tehtävänä on auttaa esimiestä priorisoimaan ja suuntaamaan omaa työtään oikeisiin asioihin. Kyse-
lyssä alaiset arvioivat esimiestä johtamistyön kannalta keskeisten kysymysten valossa. Esimiesarvi-
oinnin avulla arvioidaan hyvään johtajuuteen vaikuttavia tekijöitä ja autetaan esimiestä tunnista-
maan omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. Arviointimallia käytetään ensisijaisesti esimiehen 
oman työn tukemiseen. Kyselyssä ei ole tarkoitus arvioida esimiehen persoonallisuuden piirteitä, ai-
noastaan tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvään johtajuuteen. 
 
Esimiesarviointimallin käyttöönotolla pyrittiin vastaamaan hankkeen tavoitteeseen siitä, että esi-
miesten osaaminen kehittyisi kaikilla organisaation tasoilla. Myös Oulun kaupunkistrategiaan on kir-
jattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiassa strategisiksi henkilöstö, osaaminen 
ja johtaminen –osuudessa painopisteiksi on asetettu: 
1. johtamisen ja esimiestyön tukeminen, jotta hyvällä johtamisella mahdollistettaisiin tavoitteiden 

saavuttaminen 
2. työhyvinvoinnin edistäminen, joka katsotaan saavutettavan sillä, että työyhteisön tavoitteellisuus 

ja yhteistyö esimiehen kanssa tehostuu. 
 
Arviointimalliin on sovellettu hyvän johtamisen kriteerejä, joita ovat uudistuminen, luottamus, yh-
teistyö ja verkostot sekä monimuotoisuus. Arviointiprosessin käsittelemät kysymykset on muotoiltu 
vastaamaan näitä johtamisen osa-alueita. Kriteereiden tarjoamat näkökulmat johtamiseen on tarkoi-
tettu arviointiperustaksi, keskustelun käynnistäjäksi, reflektoinnin tueksi ja johtamisen kehittämisen 
suuntaajaksi. Hyvän johtamisen kriteereistä löytyy enemmän tietoa ttl:n vetämän johtamisen kehit-
tämisverkoston sivuilta: http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/laatukriteerit/tavoite/Sivut/default.aspx 

 
Hyvinvointipalvelut pilotoivat esimiesarviointimallia, jonka kokemusten pohjalta prosessi otetaan 
käyttöön koko kaupunkiorganisaatiossa. Esimiesarvioinnit toteutettiin huhtikuussa 2014 ja koko hy-
vinvointipalvelujen esimieskuntaa koskien. Tavoitteena oli luoda malli, jonka avulla arviointia voidaan 
toteuttaa jatkossa ilman ulkopuolista konsultointiapua. Tavoitteena oli prosessista aiheutuvat yli-
määräiset kustannukset. Esimiesarvioinnit tullaan toteuttamaan jatkossa säännöllisin väliajoin kon-
sernipalveluiden toimesta ja uusille esimiehille arviointi toteutetaan ensimmäistä kertaa 6kk:n työs-
säolon jälkeen.  
 
Kyselyn toteuttamiseen liittyvät haasteet 
 
Esimiesarvioinnit käynnistyvät alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin huhtikuussa 2014 ja ne toteu-
tettiin koko hyvinvointipalvelujen esimieskuntaa koskien. Tavoitteenamme oli suorittaa arvioinnit jo 
syksyn 2013 aikana, mutta prosessi viivästyi useasta syystä. 
 
Eräs viivästymisen syy liittyi hyvän johtamisen kriteereihin. Hankkeessa päätettiin implementoida hy-
vän johtamisen kriteerit ja Oulun osahankkeessa hyvän johtamisen kriteerit päätettiin sisällyttää 
osaksi Esimies10- esimiesarviointia. Kriteerien julkaiseminen viivästyi useaan kertaan, joka viivytti 
myös esimiesarviointiprosessin toteuttamista. Esimiesarvioinnista haluttiin tehdä konsernilaajuinen 
kehittämishanke, joten halusimme pitää huolta siitä, että prosessia pohditaan yhdessä muiden hal-
linnonalojen kanssa.  Esimiesarvioinnin käytännön toteutusta vaikeutti myös maaliskuussa 2013 ta-
pahtuva organisaatiomuutos. Emme saaneet hyvinvointipalveluista ajan tasalla olevaa esimieslistaus-
ta alaistietoineen. Saaduissa listoissa oli mukana jo vuosia sitten hyvinvointipalveluista pois siirtynei-

http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/laatukriteerit/tavoite/Sivut/default.aspx
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tä henkilöitä sekä esimerkiksi omaishoitajia ja sijaisperheitä. Hanketyöntekijöiden aikaa kului koh-
tuuttoman paljon esimieslistojen tekemiseen ja tietojen tarkastamiseen esimiehiltä. Huolestuttavaa 
oli myös se, että jotkut esimiehet kertoivat, etteivät ole saaneet henkilöstöhallinnosta ajantasaisia 
esimieslistoja oman esimiesurana aikana, vaikka se oli kestänyt pitkään, yhdenkin esimiehen kohdalla 
20 vuotta. 
 
Alun perin tavoitteena oli toteuttaa prosessi palvelualueittain, mutta organisaatiomuutoksen jälkeen 
hyvinvointipalvelujen johto päätti, että kaikki esimiehet arvioidaan samanaikaisesti.  
 
 
Mallin kuvaus 
 
Hankkeessa kehitetty esimiesarviomalli poikkeaa yleisestä käytännöstä siinä, että kyselyyn vastaavat 
ja kehitysideoita esimiehen työhön antavat myös esimiehen alaiset. Yleensä arviointiprosessi toteu-
tetaan siten, että esimies esittelee arvion tulokset alaisilleen, mutta palautteen kyselystä antaa ulko-
puolinen konsultti, ja kehittämistarpeet määritellään oman esimiehen ja ulkopuolisen konsultin väli-
sissä keskusteluissa.  
 
Kuvio 54. Esimiesarvioprosessi – mallin vaihekuvaus 
                                         

 
 
 
Esimies10- esimiesarviointiprosessista informoidaan esimiestä usean kanavan kautta - sähköpostikir-
jeellä, intranetin kautta sekä esimiesinfossa. Keväällä 2014 suoritetussa esimiesarviointiprosessissa 
toisessa esimiesinfossa ei ollut aikaa arviointiprosessin esittelylle, mutta esimiehille annettiin tutus-
tuttavaksi Esimies10- esite. Esite löytyy Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/documents/990395/7952f024-487f-4fcb-9d15-951a6476b9af  
 
Kun esimiestä oli informoitu tulevasta arviointiprosessista, kutsuttiin sähköpostitse kaikki alaiset vas-
taamaan Zef-pohjaiseen kyselyyn lähiesimiehensä esimiestyön kehittämiseksi. Esimies10- esimiesar-
viointiprosessissa käsiteltävät asiat voidaan asettaa keskinäiseen tärkeysjärjestykseen ja arvioida niitä 
suhteessa toisiinsa. Pystyakselilla kysytään asian merkittävyyttä itselle (merkitys itselle pieni - suuri) 
ja vaaka-akselilla kerrotaan asian toteutumista työyhteisössä (toteutuu tällä hetkellä työyhteisön 
toiminnassa hyvin – huonosti).  
 

https://www.innokyla.fi/documents/990395/7952f024-487f-4fcb-9d15-951a6476b9af
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Esimiehille järjestettiin tilaisuuksia, joissa heidät koulutettiin tulkitsemaan raportteja sekä vetämään 
työyhteisössä kyselyä koskeva palautetilaisuus. Järjestimme kolmenlaisia esimiestilaisuuksia: 5 kpl 
suurryhmäohjauksia (osallistujina 65 esimiestä), 3 kpl pienryhmäohjauksia (osallistujina 13 esimiestä) 
ja 20 kpl yksilöohjauksia. Suorittamassamme arviointiprosessissa esimiehet kävivät tulosten purkua 
läpi tarjotun koulutusmateriaalin pohjalta, mutta jatkossa esimiehet saavat omien alaistensa vasta-
ukset käyttöönsä jo esimiestilaisuuksiin. 
 
Koulutustilaisuuden jälkeen esimiehen tehtävänä oli järjestää ohjaustilaisuuden työyhteisössään. Ti-
laisuudessa esimies antaa työyhteisölleen ohjeet vahvuuksien ja kehittämiskohteiden valintaan. 
Alaisten tehtävänä on tehdä koonnin 1–3 esimiehen vahvuudesta sekä 1–3 kehittämiskohteista. Ke-
hittämiskohteiden osalta alaisten tehtävänä tuoda ratkaisukeskeisellä tavalla esille konkreettisia ta-
poja siihen, miten esimies voisi paremmin mahdollistaa alaisten tavoitteiden toteutuminen ja osaa-
misen hyödyntäminen. 
 
Prosessin seuraavassa vaiheessa arvioitava esimies käy läpi saamaansa palautetta ja arvioi omaa työ-
tään suhteessa alaistensa ehdotuksiin ja asetettuihin tavoitteisiin, jonka jälkeen käy oman esimie-
hensä kanssa keskustelun palautteesta. Tällöin keskustelun kohteena ovat esimiehen vahvuusalueet 
ja kehittymistarpeet suhteutettuina tehtäväkuvaan ja organisaation asettamiin tavoitteisiin. Esimies 
laatii saamansa palautteen pohjalta itselleen huoneentaulun kuvion 55 mukaisesti. Huoneentauluun 
esimies listaa ne asiat, joilla auttaa työyhteisöään selviämään sen keskeisistä haasteista.  
 
Kuvio 55. Esimiesarvioprosessi tuotettava huoneentaulu 
 

 
 
 
Kyselyn eri osa-alueet 
 
Kyselyn eri osa-alueet ja ydinasiat ovat keskeisiltä osiltaan seuraavat: 
 
1. Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 

 Toimimmeko kaupungin linjausten ja arvojen mukaisesti? 
2. Hyvän johtamisen periaatteet ja arvot 

 Pitääkö esimies huolta siitä, että jokainen tietää, mitä varten olemme täällä tekemässä töitä? 
3. Uudistuminen 

 Pitääkö esimies huolta siitä, että uudistamme ja kehitämme toimintaa? 
4. Yhteistyö ja verkostot 

 Pitääkö esimies huolta siitä, että toimimme niissä verkostoissa, jotka hyödyntävät meitä ja 
toimimme moniammatillisesti, silloin kun sitä tarvitaan? 
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5. Osaamisen kehittäminen 
 Pitääkö esimies huolta siitä, että kaikkien osaaminen on tavoitteiden mukaisella tasolla? 

6. Monimuotoisuus ja työhön osallistuminen 
 Pitääkö esimies huolta siitä, että kaikkien osaaminen, voimavarat yms. ovat työyhteisössä käy-

tössä? 
7. Luottamus 

 Miten esimies omalla toiminnallaan edistää luottamuksellista ilmapiiriä? 
 
Esimiesarviointiprosessi hyvinvointipalveluissa 
 
Esimiesarviointiprosessi tuotettiin keväällä 2014 kokonaisuudessaan kaikille niille esimiehille, joiden 
arviointiin oli vastannut vähintään viisi alaista. Ne esimiehet, joilla oli vähemmän kuin 5 alaista ohjeis-
tettiin hyödyntämään koko hyvinvointipalvelujen esimiehistä koottavaa esimiesraporttia.  Myös he 
saivat tarkat ohjeet siitä, miten he keräävät työyhteisöstään ja omalta esimieheltään ehdotukset 
huoneentauluksi. 
 
Esimieskyselymalli ja esimiesarviointiprosessin ohjeet löytyvät Innokylästä:  
https://www.innokyla.fi/web/malli998637 
 
 
Esimies10- prosessin onnistuminen esimiesten näkökulmasta 
 
Lähetimme lokakuussa 2014 esimiehille kyselyn koskien esimiesarviointiprosessin onnistumista. Ky-
sely lähetettiin 48 esimiehelle, joista noin puolet vastaajista työskenteli alaistensa kanssa samassa 
toimipisteessä (45,2 %) ja noin puolet eri paikassa (54,8 %). Kysely lähetettiin esimiehille 26.9.2014 ja 
vastausaika päättyi 3.10.2014. Vastausprosentti kyselyssä oli 72,9. 
 
Kysyimme esimiehiltä kysymyksiä liittyen tulosten läpikäymiseen alaisten ja oman esimiehen kanssa, 
prosessin hyötyihin esimiestyön kannalta sekä kokemuksia eri ohjaustilanteista. Lisäksi kysyimme pa-
lautetta ja ehdotuksia sekä kyselyn kysymyksistä että koko prosessista jatkokehittelyä varten. 
 
Vastaajista 71,4 % oli käynyt tuloksensa läpi alaistensa kanssa, mutta vain 31,3 % oman esimiehensä 
kanssa. Ne, jotka eivät olleet käyneet tuloksia läpi alaistensa kanssa, ilmoittivat syiksi mm. ajanpuut-
teen, huonon ajankohdan, toiminnan muutosten sekä käytännön ongelmat. Valtaosalla syynä olivat 
oman esimiehen kiireet. 
 
Kysyimme esimiehiltä heidän kokemiaan hyötyjä omalle esimiestyölleen. Alla on esitelty esimiehiltä 
kysytyt väittämät ja niistä saadut tulokset (Skaala: Eri mieltä – samaa mieltä). 
 

1. Alaisilleni on ollut tärkeää, että he ovat voineet antaa palautetta ja 
kehittämisehdotuksia esimiestyöhöni   
2. Olen saanut rakentavia kehittämisehdotuksia alaisiltani esimiesarvion 
pohjalta omaan esimiestyöhöni  
3. Olen saanut rakentavia kehittämisehdotuksia esimiesarvion pohjalta 
omalta esimieheltäni  
4. Olen ottanut alaisteni antamat kehittämisehdotukset vastaan ja kehi-
tän esimiestyötäni niiden pohjalta   
5. Koen, että esimiesarvioprosessi auttaa minua kehittymään esimiehenä  
6. Koen, että esimiesarvion läpikäyminen auttaa työyhteisöä jäsentämään 
esimiehelle kuuluvia tehtäviä 

 
Myös kuviosta käy ilmi esimiehen ja hänen oman esimiehensä välinen kuilu. Väittämä kolme, olen 
saanut rakentavia kehittämisehdotuksia esimiesarvion pohjalta omalta esimieheltäni, sijoittuu ainoa-
na väittämänä keskiviivan vasemmalle puolelle. 

https://www.innokyla.fi/web/malli998637
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Kartoitimme kyselyssä myös kokemuksia erilaisista ohjaustilaisuuksista. Pienryhmäohjaus arvioitiin 
paremmaksi vaihtoehdoksi kuin suurryhmäohjaus. Yksilöohjaus arvioitiin kaikista toimivimmaksi ta-
vaksi ohjata esimiehiä arviointiprosessin läpiviemiseen. Vapaapalauteosiossa yksilöohjaus koettiin in-
nostavaksi ja kannustavaksi. Alla ovat suurryhmä-, pienryhmä- ja yksilöohjauksen tulokset janalla. 

 
 Mielestäni suurryhmäohjaus oli toimiva tapa ohjata ja valmentaa 

esimiehiä arviointiprosessin läpiviemiseen 

 
Mielestäni pienryhmäohjaus oli toimiva tapa ohjata ja valmentaa 

esimiehiä arviointiprosessin läpiviemiseen 

 

 Mielestäni yksilöohjaus oli toimiva tapa ohjata ja valmentaa esi-

miehiä arviointiprosessin läpiviemiseen 
 
Saamastamme palautteesta nousi esiin arvokasta tietoa prosessin jatkokehittelyä varten. Alaiset ei-
vät välttämättä tienneet ketä arvioida, ja ovat saattaneet arvioida palveluesimiehen asemasta esi-
merkiksi tiimivastaavaa, eivätkö kaikki työntekijät ole uskaltaneet nostaa esiin kehittämiskohteita 
esimiehensä työssä. Useat esimiehet toivoivat, että suhteellisen raportin rinnalle olisi saanut abso-
luuttisen raportin, jolloin syntyisi parempi ymmärrys asioiden tilasta.  
 
Esimiehet toivoivat, että prosessista tiedottaminen tulisi olla laajempaa. Esimiehet olisivat toivoneet 
johdon jokaisen tason sitouttamista prosessiin, sillä vain harva oli saanut käytyä palautteensa läpi 
oman esimiehensä kanssa. Osa myös toivoi samankaltaista arviointimallia alaisten arviointia varten ja 
piti arviointiprosessia hyödyllisenä. 
 
Esimiesarvion kysymykset lähetettiin arvioitavaksi palveluesimiehille sekä osalle palvelupäälliköitä ja 
lähiesimiehiä. Lokakuussa 2014 saamamme Zef- kyselyn palautteen mukaan joidenkin esimiesten 
alaiset olivat toivoneet kysymysten olevan konkreettisempia tai niitä voisi olla vähemmän. Lisää pa-
lautetta itse kyselystä tulemme saamaan vuoden 2014 lopussa, kun Mari Numminen toteuttaa kyse-
lyn työyhteisöille arviointiprosessin onnistumisesta heidän näkökulmastaan.  
 
Esimies10- prosessin onnistuminen työyhteisön näkökulmasta 
 
Mari Numminen tulee tekemään pro gradu-työn Esimies10- johtajuusarvion vaikutuksesta esimies-
työn kehittämiseen henkilöstön näkökulmasta. Kyselyssä kysytään mm. seuraavia kysymyksiä (Skaala: 
Eri mieltä – samaa mieltä, lisäksi vapaan palautteen mahdollisuus): 

1. Meille on ollut tärkeää, että olemme voineet antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia esimiehemme esi-
miestyöhön  

2. Olemme antaneet rakentavia kehittämisehdotuksia esimiesarvion pohjalta omaan esimiehemme esimies-
työhön  

3. Koemme, että esimiehemme on ottanut antamamme kehittämisehdotukset vastaan ja kehittänyt esimies-
työtään niiden pohjalta  

4. Koemme, että esimiesarvioprosessi auttaa esimiestämme kehittymään esimiehenä  
5. Koemme, että esimiesarvion läpikäyminen auttaa työyhteisöä jäsentämään esimiehelle kuuluvia tehtäviä   

Lisäksi työyhteisöjä pyydetään arvioimaan esimiesarvion kysymyksiä sekä esimiesarviointiprosessia 
kokonaisuudessaan. 

 



Sivu 128 / 141 

Suositukset jatkokehitystä varten 
 
Tulevaisuudessa työntekijöitä tulee informoida etukäteen tehokkaammin esimiesarviointiprosessin 
kulusta ja heidän roolistaan siinä. Myös esimies tulisi velvoittaa informoimaan asiasta omia alaisiaan. 
Jatkon suhteen olemme keskustelleen konsernipalvelujen kanssa verkkoperehdytyksistä, jotta esi-
mies ja alaiset voivat käydä prosessia läpi myös itsenäisesti. Verkkoperehdytys vähentää tarvittavien 
koulutusten määrää, auttaa esimiehiä ja alaisia saamaan selkeämmän kuvan prosessin kulusta ja lisää 
toivottua kustannustehokkuutta ja helppoutta prosessin toteuttamisessa. 
 
Jatkossa tulee huolehtia myös siitä, että kaikille työntekijöille on selvää, ketä esimiestä arvioivat. Zef -
kyselyyn tulee arvioitavan esimiehen nimi. Myös henkilöstöhallinnosta tulisi saada ajan tasalla olevat 
esimies-alaislistat, jottei tähän asiaan turhautuisi kyselyn toteuttajien ja esimiesten aikaa.  
 
Kysely tulisi toteuttaa jatkossa säännöllisesti ja koordinoidusti noin 1,5-2 vuoden välein. Uuden esi-
miehen kohdalla arviointi voidaan toteuttaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua esimiestehtä-
vän aloittamisesta. 
 
 

5.3.3.3. Esimiesopas 
 
Hyvinvointipalveluissa esimiehet ovat kokeneet vaikeaksi löytää intranetistä työvälineitä, ohjeita tms. 
omaa esimiestyötä koskien. Esimiesoppaan rakentaminen käynnistettiin kartoittamalla muiden kau-
punkien tekemät esimiesoppaat. Näiden pohjalta toteutimme oman oppaamme, jota on mahdollista 
hyödyntää keskeisimmiltä osin koko konsernissa. Oppaan sisältörunko testautettiin palveluesimiehil-
lä, joilta saimme arvokkaita kommentteja. Oppaasta tuli näiden täydennysten kautta kattavampi kuin 
benchmarkkaamamme muiden kaupunkien oppaat.  
 
Esimiesoppaaseen on kerätty keskeisimpiä kaupunkikonserniin, hyvinvointipalveluihin, palvelussuh-
teisiin, työlainsäädäntöön sekä työsuojeluun liittyviä ohjeita. Esimiesopas toimii myös tietolähteenä 
muulle henkilöstölle. 
 
Oppaan sisältö perustuu voimassa olevien lakien ja työehtosopimusten määräyksiin sekä Oulun kau-
pungin ja hyvinvointipalveluiden omiin ohjeistuksiin.  Oppaassa on lisäksi hyödyllistä tietoa mm. rek-
rytoinnista, perehdytyksestä, osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista, prosessien johtamisesta, 
muutoksen johtamisesta, työyhteisötaidoista sekä toimivista kokouskäytännöistä. Esimiehiltä olem-
me saaneet kiitosta siitä, että opas tuotettiin. 
 
Esimiesopas löytyy Innokylästä osoitteesta: 
https://www.innokyla.fi/documents/990395/f6c7119c-381f-4807-ae51-97fa610e525a 
 
 

5.3.3.4. Esimies ja työyhteisvaltuutettu toisiaan tukevina työpareina 
 

Työpaikan esimies ja työyhteisövaltuutettu toimivat työsuojeluparina työn ja työpaikan terveellisyy-
teen, turvallisuuteen ja työntekijöiden työkykyyn liittyvissä asioissa. Yhteistoiminnan tarkoituksena 
on lisätä ja parantaa samassa työpaikassa toimivan henkilöstön yhteistyötä ja muita tuloksellisen 
toiminnan edellytyksiä. 
 
Hyve-johtamisen hanke yhdessä hyvinvointipalvelujen työsuojelupäällikön kanssa toteutti kevään ja 
syksyn aikana neljä tilaisuutta, jossa konkretisoitiin esimiehen ja työyhteisövaltuutetun yhteistoimin-
taa learning cafe-menetelmällä.  

  

https://www.innokyla.fi/documents/990395/f6c7119c-381f-4807-ae51-97fa610e525a
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Esimiehet yhdessä työyhteisövaltuutetun kanssa käsittelivät seuraavia kysymyksiä: 
 
1. Miten työpari voi auttaa työyhteisöä onnistumaan perustehtävässään: miten yhdessä työparina 

voimme tukea sitä? 
2. Ammatillinen vuorovaikutus: mistä asioista on tärkeä keskustella yhdessä ja mistä työyhteisön 

kanssa omalla työpaikalla? 
3. Yhteistyön rakenteet (palaverikäytännöt, yhteiset keskustelut yms.): miten rakentaa työparin 

työskentelystä säännöllistä omalla työpaikalla? 
4. Miten rakentaa työparin kanssa työyhteisöön luottamuksen ja yhteistoiminnan ilmapiiri: millä ta-

voin se voitaisiin yhdessä luoda? 

 

Työpaja konkretisoi yhteistoimintaa käytännöllisellä tavalla ja työpajojen tulokset dokumentoitiin. 
Palaute työpajasta oli hyvin positiivinen. 
 

5.4. Hankkeessa tehdyt muut tutkimukset ja selvitykset 
 
Hanketyössä tehtävien opinnäytetöiden tarkoituksena oli löytää hyviä käytänteitä johtamisen kehit-
tämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen Hyvä vastaanotto-hankkeen ja hyvinvointineuvolasta 
saaduista kokemuksista. 
 
Hyvä vastaanotto -hanke 
 
Opinnäytetyö: Hyvä vastaanotto työntekijöiden kokemana 
 
Ilona Mäkipörhölän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Hyvä vastaanotto -hanke on vaikut-
tanut työhyvinvointiin ja esimiestyöhön työntekijöiden näkökulmasta Oulun kaupungin terveysase-
milla. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut. Tutkimukseen valittiin 
neljä oululaista terveysasemaa, jotka osallistuivat ensimmäiseen Hyvä vastaanotto -hankkeeseen 
syksyllä 2011. Nämä terveysasemat olivat Oulun keskustan, Tuiran, Kontinkankaan ja Höyhtyän ter-
veysasemat. Raportti löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/documents/990395/8fa365b5-
5b84-4b06-834a-12671e65e1ea 
 
Opinnäytetyön tiivistelmä löytyy myös Innokylästä: 
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4d73dede-897a-4b83-88ae-4631c667f6d6 
 
 

Opinnäytetyö: Hyvä vastaanotto – hankkeen johtaminen. Muutoksen johtaminen hankkeessa. 
 
Riikka Karvon opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia esimiesten näkemystä Hyvä vastaanotto -
hankkeen etenemisestä erityisesti muutosjohtamisen näkökulmasta.  Aihetta lähestyttiin palve-
luesimiesten näkökulmasta, jotka terveyskeskusorganisaatiossa toimivat hallinnon vastaavina henki-
löinä ja täten muutosjohtajina. Tavoitteena oli löytää tekijöitä, jotka edesauttoivat toiminnan teho-
kasta implementointia. 
 
Opinnäytetyö löytyy innokylästä: https://www.innokyla.fi/documents/990395/52784e11-384d-43b5-
992b-4ceda9152bd7  
 
 
 
 
 
 

https://www.innokyla.fi/documents/990395/8fa365b5-5b84-4b06-834a-12671e65e1ea
https://www.innokyla.fi/documents/990395/8fa365b5-5b84-4b06-834a-12671e65e1ea
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4d73dede-897a-4b83-88ae-4631c667f6d6
https://www.innokyla.fi/documents/990395/52784e11-384d-43b5-992b-4ceda9152bd7
https://www.innokyla.fi/documents/990395/52784e11-384d-43b5-992b-4ceda9152bd7
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Hyvinvointineuvola 
 
Kandidaatintyö: Terveydenhoitajien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä hyvinvointi-
neuvolassa 
 
Katja Seppäsen kandityö terveydenhoitajien kokemuksiin moniammatillisesta yhteistyöstä, it-
sensä johtamisesta sekä palveluesimiesten lähijohtamisesta hyvinvointineuvolassa. Opinnäyte-
työ löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/documents/990395/4fe3fd24-78af-4d23-93c4-
07618d1519ae 

 
Pro Gradutyö: Lähiesimiesten kokemuksia eettisesti kestävästä johtamisesta hyvinvointineuvoloissa 

 
Katja Seppäsen pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää eri sosiaali- ja terveydenhuollon se-
kä sivistys- ja kulttuuritoimen hallinnon aloilla toimivien palveluesimiesten kokemuksia lähijohtami-
seen liittyvistä vuorovaikutustilanteista omien työntekijöiden ja toisten palveluesimiesten kanssa hy-
vinvointineuvoloissa. Opinnäytetyö löytyy Innokylästä:  
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4ba60012-b407-4fdd-ab5c-520776f7b713 
 

 
5.4.1. Mitä tehdyistä opinnäytetöistä on opittavissa johtamisen ja työhyvinvoinnin kehit-
tämisen suhteen? 

 

Lähiesimiesten kokemuksia eettisesti kestävästä johtamisesta hyvinvointineuvoloissa, Katja Sep-
pänen  
 
Palveluesimiesten ja heidän työntekijöidensä välillä vallitsi dialoginen kulttuuri kehityskeskustelu- ja 
kokouskäytännöissä sekä päivittäisissä kohtaamisissa, joka perustuu työntekijöiden arvostukseen ja 
luottamukseen, kuulemiseen sekä myönteiseen työilmapiiriin. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota 
säännöllisen palautteen antamiseen ja työntekijöiden työssä jaksamisen tukemista edistävien keino-
jen lisäämiseen. On hyvä tarkistaa yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa, että kaikki toimivat 
saman perustehtävän ja tavoitteiden mukaisesti ja arvot ovat yhteneväisiä. Dialogiin tulisi osallistua 
koko työyhteisö. Esimiesten ja johtajien autenttisuus, myönteinen asennoituminen ja moniäänisyyttä 
edistävä keskustelukulttuuri tukevat myös työntekijöiden työssä jaksamista.  
 
Sektorien välistä yhteistyötä ja muutosvalmennusta kannattaa lisätä ja palveluesimiesten oma aktii-
visuus on olennaista yhteistyösuhteiden ylläpitämisessä ja uusien yhteyksien rakentamisessa. 
 
Opinnäytetyö löytyy Innokylästä:  https://www.innokyla.fi/documents/990395/4ba60012-b407-4fdd-
ab5c-520776f7b713 
 
Terveydenhoitajien kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä hyvinvointineuvolassa, Katja 
Seppänen  
 
Perehdytyskoulutuksella näyttäisi olevan myönteinen vaikutus tiimityöskentelyn käynnistymiseen ja 
työntekijöiden motivaatioon ja sitoutumiseen. Säännöllinen ryhmätyönohjaus voisi myös keventää 
moniammatillisen työryhmän työtaakkaa ja lisätä ryhmän yhtenäisyyttä ja työntekijöiden sitoutumis-
ta. Toiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa lisäkoulutusta. 
 
Opinnäytetyö löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/documents/990395/4fe3fd24-78af-4d23-
93c4-07618d1519ae 

https://www.innokyla.fi/documents/990395/4fe3fd24-78af-4d23-93c4-07618d1519ae
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4fe3fd24-78af-4d23-93c4-07618d1519ae
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4ba60012-b407-4fdd-ab5c-520776f7b713
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4ba60012-b407-4fdd-ab5c-520776f7b713
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4ba60012-b407-4fdd-ab5c-520776f7b713
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4fe3fd24-78af-4d23-93c4-07618d1519ae
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4fe3fd24-78af-4d23-93c4-07618d1519ae
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Hyvä vastaanotto työntekijöiden kokemana, Ilona Mäkipörhölä 
 
Työntekijät kokivat, että oman työn kehittäminen, yhdessä tekeminen ja kuulluksi tuleminen paran-
tavat työmotivaatiota. Hyvä vastaanotto- työskentely on parantanut työn mielekkyyttä, työilmapiiriä, 
työmotivaatiota ja yhteistyötä ammattikuntien välillä enemmistöllä vastaajista. Työilmapiirin paran-
tumiseen vaikuttivat yhteinen tavoite ja yhteistyön lisääntyminen ammattiryhmien välillä. Ammatti-
kuntien välinen hyvä keskusteluyhteys lisää potilasturvallisuutta ja nopeuttaa asiakkaan hoitoon pää-
semistä. Suurimpia muutoksia esimiestyössä työskentelyn alettua olivat keskustelukulttuurin ja vai-
kutusmahdollisuuksien lisääntyminen työyhteisöissä.  
 
Esimiehen toivottiin tulevan lähemmäs työntekijöiden arkea. Vastaajat kokivat huonoksi sen, ettei 
esimies ole samalla terveysasemalla työntekijöiden kanssa. Vastaajat kokivatkin, että esimiehen tie-
dottamisen pitäisi olla aktiivisempaa, etenkin muutostilanteissa. Esimiestyötä haluttiin kehittää kes-
kustelevampaan suuntaan ja esimiehen kanssa haluttiin enemmän henkilökohtaisempaa viestintää, 
tapaamisia ja keskusteluja.  
 
Opinnäytetyö löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/documents/990395/8fa365b5-5b84-4b06-
834a-12671e65e1ea 
Opinnäytetyön tiivistelmä: https://www.innokyla.fi/documents/990395/4d73dede-897a-4b83-88ae-
4631c667f6d6 
 

 

Hyvä vastaanotto –hankkeen johtaminen - Muutoksen johtaminen hankkeessa, Riikka Karvo 
 
Muutoksen ja muutostyön nähtiin henkilöityvän voimakkaasti muutosta aktiivisesti eteenpäin vieviin 
yksilöihin, ja kun kyseiset henkilöt lähtivät muualle, motivaatio hanketta kohtaan laski työyhteisössä. 
Huomiota tulisi siis lisätä erityisesti muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä koko henki-
löstön kanssa. Muutokseen sitouttamiseen, motivoimiseen ja luottamuksen rakentamiseen ja tuke-
miseen tulisi varata riittävästi aikaa. On myös erityisen tärkeää, ettei muutosta priorisoida vaikeina 
hetkinä vähemmän tärkeäksi, sillä tämä välittää henkilöstölle vääränlaista viestiä muutoksen tärkey-
destä. Muutosta täytyy lähteä toteuttamaan yrittämisen sijaan. 
 
Tutkimuksessa havaittiin myös viestinnän ja informaation välittämisen tärkeys. Muutoksen viestimi-
nen tulee sulauttaa osaksi työyhteisön viestintäkulttuuria, jolloin viestin ymmärrettävyys säilyy ja 
muutos tulee osaksi arkipäiväistä toimintaa. Informaation ajantasaisuus on myös tärkeää viestintä-
kulttuurin näkökulmasta ja viestinnän tulee olla jatkuvaa. Luottamuksen syntyminen on keskeisin 
muutoksen edellyttämä tekijä ja juuri viestintä on yksi luottamusta rakentavista tekijöistä. Yhtenäisen 
viestintäkulttuurin luominen organisaatioon mahdollistaa selkeän ja ymmärrettävän kommunikoin-
nin, mikä vähentää muutosvastarinnan syntymistä. Selkeää parannusta tarvitaan muutosvastarinnan 
käsittelyyn. Muutosvastarinnan perimmäinen syy on tärkeää selvittää ongelman ytimeen pääsemi-
seksi. Vastuuta muutoksen onnistumisesta ei voi siirtää ainoastaan palveluesimiehen harteille, sillä 
heidän johtamisosaamisensa ei ole johtamisen ammatillista kompetenssia vastaavalla tasolla. Keinoja 
ja teoreettista ymmärrystä on lisättävä muutosta johtavien esimiesten keskuudessa.  
 
Opinnäytetyö löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/documents/990395/52784e11-384d-43b5-
992b-4ceda9152bd7 
 
 

  

https://www.innokyla.fi/documents/990395/8fa365b5-5b84-4b06-834a-12671e65e1ea
https://www.innokyla.fi/documents/990395/8fa365b5-5b84-4b06-834a-12671e65e1ea
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4d73dede-897a-4b83-88ae-4631c667f6d6
https://www.innokyla.fi/documents/990395/4d73dede-897a-4b83-88ae-4631c667f6d6
https://www.innokyla.fi/documents/990395/52784e11-384d-43b5-992b-4ceda9152bd7
https://www.innokyla.fi/documents/990395/52784e11-384d-43b5-992b-4ceda9152bd7
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5.5. Teemaryhmien hyödyntäminen osahankkeessa 
 
Hankkeen teemaryhmät olivat tiedolla johtaminen, johtamisen tila ja valmiudet sekä työhyvinvointi. 

 

 Tiedolla johtamisen Harri Laihosen päivään osallistui Oulusta iso joukko. Päivä koettiin antoisaksi se-
kä keskustelua ja ajatuksia herättäväksi. Myös asiakastiedolla johtamisen päivässä oli Oulusta paljon 
osallistujia. Vaikka itse konsultaatiotyö ei onnistunutkaan parhaalla mahdollisella tavalla, kokivat 
osallistujat saavansa ryhmissä käydyistä keskusteluista hyötyä omalle työlleen. 
 
 Johtamisen tila ja valmiudet teemaryhmän kokouksiin osallistui pääsääntöisesti vain projektihenkilös-
tö. Tällöin toisissa organisaatiossa kehitettyjä malleja ei päästy hyödyntämään parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Oulunkaaren osahankkeessa oli paljon hyviä käytänteitä, esim. kehityskeskustelu- ja osaa-
misen johtamiset mallit, joista olisi ollut hyötyä Oulun kaupungin käytänteiden kehittämisessä. 
 
Vuorovaikutteisen johtamisen kehittämispäiviin osallistui Oulusta paljon henkilöstöä. Palaute tilai-
suuksista oli erittäin hyvä. 

 

Työhyvinvoinnin teemaryhmissä jaoimme hyviä käytänteitä, joita on tarkemmin esitetty koordinaa-
tiohankkeen teemaryhmien kohdalla. Marja-Liisa Mankan työhyvinvoinnin seminaari sai hyvää palau-
tetta, yleisarvioksi tilaisuus sai kouluarvosanan 9.  

 

5.6. Oulun osahankkeen arviointi  
 

Osahankkeessa toteutettiin riskien arviointia riskianalyysin avulla. Riskianalyysi toteutettiin noin 
puolen vuoden välein ja se liitettiin hankkeen väliraportteihin. Ensimmäisessä riskianalyysissä niukat 
henkilöstöresurssit, henkilöstön vaihtuvuus ja osaaminen koettiin suurimmiksi riskeiksi. Oulun 
osahankkeessa henkilöstö jatkoi työssään hankkeen loppuun saakka. Projektin tavoitteet suhteessa 
käytettävään aikaan olivat suuret, mutta keskeiset tavoitteet saavutettiin. Ajoittain haasteeksi 
muodostui muun henkilöstön sitoutuminen sekä organisaatiomuutokset. Hankkeen alussa 
organisaatiossa oli aistittavissa hankeväsymystä, mutta hankkeen loppua kohden sitoutuminen 
hankkeeseen tiivistyi. 

Osahankkeessa toteutettiin kaksi kertaa itse- ja prosessiarviointikysely arviointisuunnitelman 
mukaisesti. Emme saaneet kyselyymme riittävästi vastauksia.  

Hankehenkilöstö on toimintaa kehittäessään koko ajan kysynyt toiminnastaan palautetta. Tässä 
raportissa on kirjattu nämä palautteet jokaisen kehitettävän teeman yhteydessä. 
 

5.7. Viestinnän toteutuminen 
 

Oulun osahankkeen viestintä on toteutunut viestintäsuunnitelman mukaisesti. Koko hankkeen yleis-
viestinnästä on vastannut hankkeen koordinaatio. 
 
Viestintä on keskittynyt erilaisiin palavereihin, työkokouksiin ja kehittämispäiviin. Innokylään on luotu 
Oulun osahankkeen oma osio, johon on viety kaikki keskeiset dokumentit, materiaalit ja toimintamal-
lit osahankkeen kehittämisalueilta.  
 
Hankkeessa on ollut lasten, nuorten ja perheiden, aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä 
ikäihmisten toimintamalleja työstämässä eri hallinnonalojen edustus sekä muiden organisaatioiden ja 
kolmannen sektorin edustajia. Hankkeesta on viestitty näille tahoille varsin laajasti. Pelkästään näille 
sektoreille kohdennettuihin seminaareihin on osallistunut yli 400 ihmistä. 
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Hankkeesta on myös viestitty Akkunassa: 
https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/Toimiala/Hyvinvointipalvelut/hyvinvointipalvelujenhankkeet/hy
vejohtamisenkartta/Sivut/Default.aspx 
 

 
5.8. Sopimukset ja hankinnat 
 

Osahanke on kehittänyt toimintaansa pitkälti omana työnä sekä työpanoksen siirtoina. Pääsääntöi-
sesti työpanoksen siirrot ovat toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti. Lisäksi osahanke on saa-
nut hyväksynnän seuraaviin merkittävimpiin työpanoksen siirtoihin: 

 Paljon palveluja käyttävien ikäihmisten projekti  

 Tiedolla johtaminen 

 SAS-projekti  
 

Em. lisäksi johtajuusarvioprosessin kehittämistyötä on ostettu sisäisenä ostona Oulun seudun am-
mattikorkeakoululta tuntilaskutuksena.  
 
Hanke on kilpailuttanut johtoryhmien kehittämistyön. Kilpailun voitti KPMG Oy. Johtoryhmien kehit-
tämistyötä on tehty lasten ja nuorten, mielenterveyspalvelujen sekä ikäihmisten johtoryhmissä.  
 
Osahanke on toteuttanut yhden konsultaatiotyötä Tamora Oy:n kanssa. Tamoran sopimus on kilpai-
lutettu Hilmassa. 
 

5.9. Osahankkeen kustannukset ja rahoitus 

 

Oulun osahankkeen kokonaiskustannusten määrä hankesuunnitelmassa on arvioitu olevan 761 548 
euroa.  Tästä summasta henkilöstökustannusten osuus on 316 120 euroa ja palvelujen ostojen osuus 
332 400 euroa. 
 
Henkilöstömenojen osalta projektiin palkattavan henkilöstön osuus on ollut reilun 100.000 euroa 
suunniteltua pienempi, mutta vastaavasti työpanosten siirrot ovat olleet vajaa 100.000 euroa. Koko-
naisuudessaan henkilöstömenot tulevat hieman alittumaan suunnitellusta. Osa hankkeessa tehdystä 

kehittämistyöstä oli luonteeltaan sellaisia, ettei tietosuojasyistä voitu antaa tehtävää ulkopuolisen asi-

antuntijan hoidettavaksi. 

 
Palvelujen ostot, erityisesti asiantuntijapalveluiden osalta ovat jääneet suunnitellusta. Oulussa on 
koettu tärkeämmäksi käyttää työpanoksen siirtona oman henkilöstön asiantuntemusta kuin hyödyn-
tää ulkopuolisia asiantuntijoita. Prosessien ja toimintamallien kehittämisessä on koettu tärkeäksi, et-
tä asiantuntijoilla on tuntemusta Oulun organisaatiosta. 
 
Suunnitelluista asiantuntijapalveluista jäi käyttämättä huomattava määrä rahaa johtoryhmien kehit-
tämisen suhteen. Johtoryhmien kehittämiseksi varattiin 3 konsulttipäivää, joista yksi olisi käytetty 
valtakunnallisen benchmarkkauksen hyödyntämiseen. Kun johtoryhmiä oli 22, jäi näin merkittävä osa 
konsultointiin varatuista varoista käyttämättä. Tähän vaikutti se, että tuottajan ja tilaajan organisaa-
tiot yhdistettiin, eikä tässä muutosvaiheessa haluttu panostaa johtoryhmien kehittämiseen. Ne joh-
toryhmät, jotka käynnistivät oman toimintansa kehittämisen, katsoivat hyötyvänsä työstä paljon. 
 
Myös esimiesarvioprosessiin oli varattu suunniteltua enemmän rahaa. Prosessi toteutettiin pitkälti 
konsernin ja hankkeen välisenä yhteistyönä. Ulkopuolista työpanosta prosessiin käytettiin suunnitel-

https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/Toimiala/Hyvinvointipalvelut/hyvinvointipalvelujenhankkeet/hyvejohtamisenkartta/Sivut/Default.aspx
https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/Toimiala/Hyvinvointipalvelut/hyvinvointipalvelujenhankkeet/hyvejohtamisenkartta/Sivut/Default.aspx
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tua vähemmän. Tällä pyrittiin takaamaan se, että jatkossakin prosessi voidaan hoitaa konsernin sisäi-
senä työnä.  
 
Suunniteltua vaikuttavuusselvitystä lastensuojelun asiakkaille ei onnistuttu toteuttamaan kireän aika-
taulun vuoksi. 
 

5.10. Johtopäätökset ja pohdinta 

  
 
Hankesuunnitelman tulosodotukset olivat laajat:  

 
 

Hankesuunnitelman tulosodotukset: 
 
1. Ennakoivan hyvinvointitiedon keruujärjestelmä 

- Kuntalaisten palvelutarpeet määritellään ajantasaisen hyvinvointitiedon perusteella 
- Sopimusohjaus toteutuu palvelutarpeiden mukaisesti 
- Johtaminen on ennakoivaa ja joustavasti muutoksiin reagoivaa 

 
2. Asiakaslähtöiset palveluprosessit 

- Prosessien toimivuus kehittyy oleellisesti siten, että asiakaskohtaisen prosessin vastuuhenkilö on 
nimetty 

- Palvelut ovat vaikuttavia ja arvioinnissa on mukana asiakasnäkökulma 
- Asiakkaan kanssa tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelmat yhdessä eri toimijoiden kanssa  
- Palvelut tuotetaan huomioiden alueiden erilaiset palvelutarpeet kuten esimerkiksi väestönrakenne 

ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö 
- Potilaan / asiakkaan valinnanvapaus toteutuu  
- Palvelut tuotetaan lakisääteisissä määräajoissa 
- Potilaan / asiakkaan toimintakyky paranee  
- Potilas- / asiakaskohtaiset palvelukustannukset vähenevät 

 
3. Prosessijohtamisen toimintamalli 

- Palveluiden painopiste muuttuu raskaasta korjaavasta palvelusta ehkäisevään ja kotiin suuntautu-
vaan palveluun 

- Palveluohjausmalli on yhtenäinen ja systemaattisesti käytössä ja palvelut tuotetaan monituottaja-
mallin mukaisesti 

- Johdon tietojärjestelmän raportointi tukee kaikilta osin prosessijohtamista 
- Kustannustehokkuus nousee ja sitä kautta suhteelliset kustannukset laskevat 
- Kuntalaisten omavastuu lisääntyy ja terveyden edistämisen vaikutukset näkyvät 
- Resurssien käyttö on paremmin suunniteltu ja kohdennettu muun muassa työntekijöiden liikku-

vuutta lisäämällä 
 

4. Työhyvinvoinnin edistäminen 
- Työntekijöiden työssä jaksaminen on hyvää 
- Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet palveluiden kehittämisissä ja arvioinneissa ovat selkeät ja 

sovitut 
- Haasteellisissa asiakastilanteissa on selkeä toimintamalli esimerkiksi hyödyntää moniammatillista 

yhteistyötä ja neuvotteluissa verkostokonsultteja.  
- Henkilöstön osaamisen taso on prosesseittain määritelty ja asiakaslähtöistä henkilöstön kehittä-

missuunnitelmaa on toteutettu systemaattisesti. 
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Hankkeita suunniteltaessa olisi tärkeää saada tulosodotukset tiivistettyä konkreettisempaan muo-
toon. Tulosodotuksia olisi hyvä olla myös määrällisesti vähemmän, jotta ne olisi mahdollista saavut-
taa hankkeen aikana.  Laajat tulosodotukset tekevät hankearvioinnin haastavaksi.   
 
Oulun osahanketta on arvioitu sen mukaan, onko yhdessä sovitut toimenpiteet tehty, ja mitä palau-
tetta niistä on saatu. Olemme Oulun osahanketta käsitellessämme vastanneet näihin kysymyksiin. 
 
Hankesuunnitelman tekovaihe oli pitkä. Mukana oli useita eri toimijoita ja eri kuntien edustajia. Han-
kesuunnitelmasta tehtiin ensin koko hanketta koskeva kokonaisuus. Sen jälkeen ne kunnat, jotka jäi-
vät mukaan hankesuunnitteluun, jatkoivat kuntakohtaisten osahankkeiden työstämistä. Oulun osalta 
hankesuunnittelun aikaan muodostui uusi Oulu. Kuntaliitos vaikutti myös hankesuunnittelutyöhön. 
Hankesuunnittelu tehtiin ilman erillistä työpanosta. Tämä hanke oli ensimmäinen johtamiseen liittyvä 
hankekokonaisuus, joka herätti paljon mielenkiintoa.   
 
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa (sosiaali- ja terveystoimi) tiedotettiin hankkeesta ja hanketa-
voitteista. Koska hankkeessa tavoiteltiin asiakasprosessien johtamisen kehittämistä, hanke laajeni 
myös muille hallinnon alueille etenkin lasten- ja nuorten palveluprosessissa. Uuden Oulun muodos-
tumisen myötä osa hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana olleista henkilöistä siirtyi toisiin tehtäviin 
ja/tai vastuut muuttuivat. Tämä aiheutti sitoutumattomuutta yhteiseen kehittämistyöhön. Johtamis-
hanke nimenä aiheutti erilaisia kysymyksenasetteluja, esimerkiksi sitä, voidaanko johtamishankkees-
sa tavoitella samoja asioita kuin normaalissa johtamistyössä. Mennäänkö tässä hanketyössä toisten 
”tonteille” ja  uututaanko sellaisiin asioihin, jotka ovat normaalia johtamista ja esimiestyötä. Kaikki 
eivät mieltäneet johtamishanketta siten, että se olisi tukena johtamistyölle ja sen kehittämiselle. Toi-
vomuksia oli myös siitä, että kehitettäisiin yleistä johtamista, ja toisaalta oli myös toiveita siitä, että 
johtamishanke puuttuisi yksittäisiin johtamisongelmiin.  
 
Johdon sitoutumista ja henkilöstön sitouttamisen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Oulun 
kaupungissa kaikkien hankkeiden osalta edetään päätöksenteossa sovitun toimintamallin mukaisesti. 
Hankesuunnitelma on hyväksytty virallisissa päätöksentekoelimissä. Johtajien on edellytetty sitoutu-
van hankkeeseen.  
 
Oulun kaupungissa hyvinvointipalveluissa hankkeen käynnistyttyä oli käytössä tilaaja-tuottaja – orga-
nisaatiomalli. Muiden kuin johtamishankkeen osalta hankevastuu oli tilaajaorganisaatiossa. Tämä 
johtamishanke painottui tuotanto-organisaatioon – lähijohtamiseen ja asiakasprosessien kehittämi-
seen. Hankevastuu määriteltiin myös enemmän tuotantopuolta koskevaksi. Tämä aiheutti ristiriitaa 
ja hankaloitti sitoutumista. Oman haasteensa hankkeen toteutukseen toi uuden Oulun organisaa-
tiomuutoksen sekä myöhemmin tilaaja-tuottaja-organisaatiomallista luopumisen vuoksi tapahtuneet 
johtajavaihdokset. 
 
Johtajiston sitouttamiseen ja hankkeesta informoimiseen olisi ollut syytä käyttää enemmän aikaa. 
Toisaalta johtajiston ajan käyttäminen tähän hankkeeseen oli erittäin haasteellista. Tästä syystä han-
ketyöntekijöille jäi paljon vastuuta myös hanketiedottamisesta.  Henkilöstön ja etenkin johtajiston si-
touttaminen on tärkeää, koska hanketyöntekijät eivät voi yksin saavuttaa hankkeen tavoitteita. Han-
ketyöntekijät ovat hankkeessa pitkälti fasilitaattoreita, jotka keskittyvät suunnitelmallisen ja pitkäjän-
teisen työn edellytysten luomiseen ja rakentamiseen. Ilman muun organisaation mukaantuloa hanke-
työ jää irralliseksi ilman juurtumisen mahdollisuuksia. Toisaalta hanketavoitteet olivat osin samoja ja 
yhteneväisiä kuin mitä ne olivat esimerkiksi hyvinvointipalveluiden strategiassa. Tältä osin ilmennyt 
jännite ” anket  tä vaiko o aa  erust  tä” -ilmiö oli mielenkiintoinen. Tässä hankkeessa lähiesi-
miehet ja työntekijät ovat lähteneet hanketyöhön hyvin mukaan. 
 
Tavoitteiden toteutumisesta 
 



Sivu 136 / 141 

Tässä laajassa hankkeessa saatiin kuitenkin paljon aikaan. Keskeiset tavoitteet saavutettiin. Tavoittei-
den toteutuminen edellytti pitkäjänteistä työskentelyä eri yhteyksissä. Jo itsessään hankkeen käyn-
nistyminen, työskentelyvaihe ja lopettaminen ovat oma prosessinsa. Tästä syystä hankkeita kannat-
taakin aina arvioida vasta sen loppuvaiheessa, sillä silloin tulokset ovat parhaiten näkyvissä. 
 
Paljon olemme saaneet kiitosta siitä, että olemme osallistaneet lähiesimiehiä, henkilöstöä, muiden 
hallinnonalojen henkilöstöä sekä mm. kolmannen sektorin toimijoita yhteisten toimintamallien kehit-
tämiseen. Mitä lähempänä asiakasrajapintaa teimme työtä, sitä innokkaammin hankkeen antama li-
säarvo yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseksi otettiin vastaan.  
 
Tässä hankkeessa keskeisenä tavoitteena oli asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja johtaminen 
niin, että asiakkaat osallistuvat palveluiden arviointiin ja kehittämiseen. Tämän tavoitteen mukaisesti 
toimimme kehittämistyössä.  
 
Hankkeen ohjaaminen 
 
Kumppanuussopimuksessa oli esitetty, että jokaista osahanketta ohjaa osahankkeen johtoryhmä. Ou-
lun osahankkeelle ei nimetty omaa ohjausryhmää, koska hanke haluttiin integroida osaksi normaalia 
johtamistyötä. Lisäksi todettiin, että erilaisten hankkeiden ohjausryhmät eivät välttämättä ole toimi-
via. Hankkeen ohjaustyhminä toimivat sekä tilaajan että tuottajan johtoryhmät, koska myös päätös-
valta on johtoryhmissä. Tämä hankaloitti osaltaan hankkeen käytännön toimintaa. Johtoryhmissä 
käytetty aika hankkeen ohjaamiselle ja arvioimiselle oli osin riittämätön.  Tästä syystä osa johtoryh-
mäläisistä ei ollut riittävän tietoisia siitä, mitä hankkeessa kehitetään tai mitä on saatu aikaiseksi. 
Etenkin kun johtoryhmissä oli uusia jäseniä. Eri johtoryhmissä ja johtoryhmien sisällä oli hyvin erilai-
sia näkemyksiä siitä, mihin hankkeen kehittämistyön tulisi kohdentua. Hanketyöntekijät osallistuivat 
myös palvelualueiden ja vastuualueiden johtoryhmiin. Tämä ilmiö toi esille konkreettisesti sen, miten 
yleensäkin tiedon kulku tapahtuu johtoryhmissä.  
 
Osahankkeen oman ohjausryhmän puuttuminen vaikutti hanketyöskentelyyn alusta alkaen. Jatkossa 
hanketyötä tulee koordinoida ohjausryhmä, joka käy hanketyötä läpi syvällisemmin ja kokoaa asiat 
vietäväksi johtoryhmiin. Silloin kun on kysymys työpanosten käyttämisestä hanketyössä, johtoryhmi-
en tulee tehdä näistä tietoiset päätökset.  Oulun osahankkeen vastuullinen johtaja teki paljon töitä 
hankkeesta informoimiseen sekä hanketyöntekijöiden pitämiseksi ajan tasalla siitä, mitä hyvinvointi-
palveluissa tapahtuu.  
 
Organisaatiomuutosten vaikutus hanketyöhön  
 
Osahankkeen käynnistymisen ja tavoitteiden toteutuksen kannalta käynnistysvaihe oli haastava, sillä 
samanaikaisesti kun hankkeelta odotettiin panostusta prosessien ja niiden johtamisen kehittämiseen, 
oli viisi alueen kuntaa (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii) yhdistymässä uudeksi Ouluksi 
1.1.2013 alkaen. Tilanne olisi voinut olla hedelmällinen prosessien uudistamiseksi, muttei mahdolli-
suutta toimintatapojen muuttamiseen kaikilta osin ollut. Kaikilla kunnilla oli ollut omat toimintata-
pansa ja palvelukriteerinsä, jotka piti sovittaa yhteen. Iso kuntaliitos vaati paljon aikaa kaikilta johta-
jilta.  
 
Koko hankkeen aikana hyvinvointipalveluissa tapahtui myös muita organisaatiomuutoksia, jotka aset-
tivat haasteita tavoiteltujen tavoitteiden toteuttamiseen.  Päätöksiä hanketyöhön liittyvien asioiden 
osalta oli vaikea tehdä, kun hanketyöhön osallistuneella henkilöstöllä ollut tietoa, mihin suuntaan or-
ganisaatio muuttuu. Suurin muutos uuden Oulun syntymisen jälkeen toteutettiin 1.3.2014, jolloin ti-
laajan ja tuottajan organisaatiot yhdistyivät. Myös kevään ja kesän 2013 aikana käytiin tuotannon or-
ganisaatiomuutokseen liittyviä keskusteluja, johtajiston resurssit menivät pitkälle tämän muutoksen 
suunnitteluun. Lopulta tämä organisaatiomuutos päätettiin jättää tekemättä. 
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Hanketyö oppimisprosessina 
 
Oulun osahankkeen molemmat hanketyöntekijät tulivat kaupunkiorganisaation ulkopuolelta. Aikaa 
työntekijöillä meni uuden organisaation toimintatapojen opetteluun ja organisaation tuntemiseen. 
Tilannetta olisi helpottanut se, jos perehdytystä olisi ollut riittävästi käytännön hanketyöhön ja talon 
omiin käytänteisiin.  Systemaattisen perehdytysmallin kehittäminen on tärkeää myös muille kuin 
hanketyöntekijöille. Lisäsimme yhden ehdotuksen tällaisesta mallista työstämäämme esimieskansi-
oon. 
 
Kun hanketyössä kehitetään uutta, työntekijät ja organisaatio väistämättä oppivat uutta. Parhaillaan 
kehittämistyö on innostavaa ja mukaansa tempaavaa.  Tässä työssä on koettu monta kertaa uuden 
luomisen iloa. 
 
 
Generalisti vai substanssiosaaja hanketyöntekijänä? 
 
Oulussa on käyty keskusteluja siitä, pitäisikö hanketyöntekijöiden olla oman alueensa substanssiosaa-
jia vai generalisteja, jotka ohjaavat hanketyötä kokonaisuutena. Substanssiosaajien etuna on tuntea 
oman alueensa käytännöt ja erityisvaatimukset. Substanssiosaajien heikkona kohtana on sosiaalis-
tuminen oman alansa vallitseville käytännöille, jolloin uskallusta tai näkökykyä vallitsevien käytäntö-
jen muuttamiseen ei välttämättä ole. Generalistin etuna on mahdollisuus aidolle ihmettelylle, miksi 
toimintaan niin kuin toimitaan. Muutoksen mahdollisuus voi syntyä tällaisen ihmettelyn tuloksena. 
Generalistin heikkoutena on ammattialan puutteellinen tuntemus ja arvostuksen saaminen ammatti-
kunnan ulkopuolisena henkilönä. Toisaalta tähän hankkeeseen määriteltiin mittava asiantuntijatyö-
panos Oulun kaupungin omasta organisaatiosta. Jos tehtäviä ei määritellä selkeästi, saattaa ilmentyä 
jännitteitä siitä, kuka tekee mitäkin ja millä asiantuntijuudella.   
 
Hanketyöntekijöitä valittaessa tulisi arvioida sitä, minkälaisesta henkilöstä ja työotteesta olisi hank-
keessa eniten hyötyä.  
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