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Tiivistelmä  
 
Hyve – johtamisen kartta kuului sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Kaste-
kehittämisohjelmaan, joka on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Hanketta hallinnoi 
Oulun kaupunki ja se koostui kolmesta osahankkeesta. Kainuun osahankkeen päätavoitteina 
oli vahvistaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategisen tason johta-
misosaamista, luoda perusteet johdon toiminnanohjausjärjestelmälle sekä lisätä työhyvin-
vointia, vahvistaa lähijohtamisen osaamista ja turvata osaavan työvoiman saatavuus sosiaa-
li- ja terveystoimialan esimiestehtävissä. Osahankkeen kehittämistyöhön osallistui kolme työ-
ryhmää: 1) strategisen tason johtamisperusteiden  
vahvistaminen, 2) tiedolla johtamisen kehittäminen sekä 3) johtamisvalmiuksien kehittämi-
nen. Työryhmät koostuivat organisaation edustajista ja asiantuntijoista. Kehittämistyö toteu-
tettiin kolmen kehittämispolun - strategiaprosessin, tiedonhallinnan ja lähiesimiestyön kehit-
tämispolun kautta. Strategisen tason johtamisosaamisen vahvistamisen ja tiedolla johtami-
sen kehittämisen osa-alueiden kehittämistyön tueksi hankittiin asiantuntijapalvelua Kuntien 
Tiera Oy:ltä.  

Strategiaprosessi kuvattiin Kainuun soten laatujärjestelmän mukaisesti QPR-työkalulla.  
Muutoksia tehtiin strategisen suunnittelun aloittamisajankohtaan, tuloskortistoon ja strate-
giaviestintään. Lisäksi laadittiin ohjeet ja annettiin tuki strategian jalkauttamiseksi operatiivi-
seen toimintaan saakka. Strategiaprosessi kuvattiin strategiakäsikirjaan, johon on kirjattu 
strategiaan osallistuvat henkilöt, heidän roolit, keskeiset tehtävät ja työskentelytavat. Käsikir-
jaan on myös koottu strategiatyötä helpottavia työkaluja. Strategiakäsikirjasta laadittiin myös 
vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehille huoneentaulu, johon kuvattiin lyhyesti ne pro-
sessin vaiheet, jotka edellyttävät heidän osallistumistaan strategiatyöhön. Hankkeen aikana 
päivitettiin myös organisaation arvokirja vastaamaan Kainuun soten nykyisiä arvoja.    

Hankkeessa luotiin asiantuntijapalvelun avulla perusta tiedolla johtamiselle. Kainuun soten 
ylimmän johdon eli tulosaluejohtajien tietotarpeet kerättiin ja analysoitiin. Asiantuntijatuen 
avulla saatiin kuvattua johdon tietotarpeisiin pohjautuvat tiedonhallinnan prosessit sekä  
tehtyä tiekartta kuntayhtymän tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Hankkeen aikana tutustut-
tiin eri vaihtoehtoihin toteuttaa johdon työpöytäratkaisu. Parhaiten Kainuun soten johdon tar-
peisiin vastaa keväällä 2014 Eksoten ja Sitran yhteistyönä laatima tietojohtamisen malli ja 
sitä tukeva järjestelmä. Osahankkeen saama kuukauden jatkoaika mahdollisti johdon työpöy-
täratkaisun määrittelytyön viemisen pitemmälle kohti järjestelmän käyttöönottoa. Määrittely-
työ toteutettiin yhteistyössä kuntayhtymän sekä tietojohtamisen mallin tueksi järjestelmän 
kehittäneen Chainalytics Oy:n kanssa. Hankkeen jälkeen kuntayhtymän toteutettavaksi jää 
järjestelmän käyttöönotto ja käyttö, minkä jälkeen päästään tiedon hyödyntämiseen.  

Lähiesimiestyön kehittämisen tavoitteisiin vastattiin uudistamalla lähiesimiestyön käytäntöjä 
ja toimintamalleja. Hankkeessa mallinnettiin Trainee-ohjelma, joka on tarkoitettu lähiesimie-
heksi haluavalle tai jo lähiesimiehenä toimivalle organisaation työntekijälle. Lisäksi lähijohta-
misen osaamista vahvistettiin sähköisellä Esimiehen työkalupakilla. Siihen on koottu  
lähiesimiestyössä tarvittavia hallinnollisia ohjeita ja toimintamalleja. Esimiehen työkalupakki 
sisällytettiin yhtenä osana toimialan Trainee-ohjelmaan. 

Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja työkalujen käyttöönotolla voidaan vastata entistä 
tehokkaammin sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukana tuomiin haasteisiin. 
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1. JOHDANTO 
 
Kuntarakenteet ja -palvelut ovat voimakkaan ja nopeutuvan muutoksen kohteena. Muutosta 
pitäisi pystyä ennakoimaan ja tulkitsemaan sekä ennen kaikkea johtamaan strategisesti.  
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät uudenlaista johtamista. Palvelutar-
peen ennakointi, palveluiden prosessimaisuus sekä entistä laajempi alueellinen yhteistoimin-
ta luovat johtamiselle lisääntyviä haasteita. Toisaalta jatkuvat muutokset asettavat suuria 
vaatimuksia myös työntekijöiden jaksamiselle, jolloin työhyvinvoinnin merkitys korostuu.  

Hyve -johtamisen kartta -hankkeessa Kainuun keskeisiksi haasteiksi oli nostettu prosessior-
ganisaatioon siirtyminen, toiminnanohjauksen kehittäminen ja osaavan työvoiman saatavuu-
den turvaaminen. Toiminnallisen kokonaisuuden yhteisten prosessien johtamiseen liittyy 
useita haasteita. Toisaalta toiminnanohjauksessa tarvittava tieto on pirstaloituneena ja hajal-
laan eri järjestelmissä ja näin tarpeellisten tietojen kokoaminen on aikaa vievää hankaloittaen 
myös kokonaiskuvan hahmottamista.  Toisaalta asiakkaiden tarpeiden välittyminen johtami-
seen ja strategiaan edellyttävät vuorovaikutuksellista johtamista sekä poikkihallinnollista 
asiakasprosessien tarkastelua. 

Kainuun osahankkeen kehittämistyössä pyrittiin strategisen polun selkiyttämiseen johtamisen 
kaikilla tasoilla – viestinnän kehittämisen ollessa yksi oleellinen osa tätä strategiaprosessin 
kehittämistä. Työskentelyssä pyrittiin asiakaslähtöisten palveluprosessien ja vuorovaikutuk-
sellisen johtamisen kehittämiseen edistäen siten asiakkaiden ja henkilöstön osallisuutta ja 
työhyvinvointia sekä parantaen sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja saatavuutta. 
Kehittäminen eteni vaiheittain Kainuun soten sen hetkisen strategiaprosessin ja ohjausmallin 
kuvauksesta Kainuun soten tavoiteltuun strategiaprosessin mallintamiseen sekä ennakointi-
tiedon ja tiedolla johtamisen kytkennän tarpeen kartoittamiseen Kainuun soten kokonaisoh-
jauksessa. Viimeisen vaiheen tavoitteena oli tukea Kainuun soten johtoa kuvatun strategia-
prosessin viemisessä käytäntöön. 

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. Tähän pääsemiseksi tiedolla johtamisen kehittämis-
työssä hyödynnettiin C.W. Choon (2002) tiedonhallinnan prosessimallia kehittämisen kohdis-
tuessa johdon tietotarpeiden ja tietotuotannon osioihin sekä strategiaprosessin kehittämisen 
kytkemiseen tiedolla johtamisen kehittämiseen. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvat muutokset luovat myös lähijohtamiselle 
lisääntyviä haasteita. Lähijohtamisen osaamista vahvistettiin tiedolla johtamisen (Esimiehen 
työkalupakki) ja valmentamisen (Trainee-ohjelma) keinoin siten, että kehittämisen pääpaino 
oli Trainee-ohjelman mallintamisessa. Kainuun soten intraan alettiin koota eri osioista  
muodostuvaa infokonseptia, jonka osiot muodostuvat mm. organisaation kootuista hallinnolli-
sista esimiesohjeista ja esimiestyöhön liittyvistä linkityksistä eri palveluntarjoajien sivuille. 
Esimiehen työkalupakki sisällytetään yhtenä osana toimialan sisäistä viisivaiheista valmen-
nusohjelmaa (Trainee-ohjelma).  
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2. KOKO HANKKEEN TAVOITTEET 
 

Hyve – johtamisen kartta - hankekokonaisuuden tarkoituksena oli kehittää asiakaslähtöisten 
palveluprosessien johtamismallia alueellisesti ja luoda uudenlaista vuorovaikutuksellisen joh-
tamisen mallia sekä kehittää ratkaisumalleja tulevaisuuden johtamishaasteisiin. Tavoitteena 
oli, että johtamista kehittämällä parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja 
saatavuutta, edistetään asiakkaiden ja henkilöstön osallisuutta sekä henkilöstön työhyvin-
vointia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä. Toimintaympäristös-
sä tiedossa olevat muutostekijät toimivat hankkeen aikana tehtävien strategisten valintojen 
perustana. 

Hanke koostui koordinaatiohankkeesta ja kolmesta osahankkeesta: Kainuun, Oulunkaaren 
sekä Oulun osahankkeista. 

Hyve - hankkeelle oli asetettu kolme päämäärää: 
1. Asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien johtamismallien (eri vaiheessa 

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

2. Vuorovaikutuksellisen johtamisen mallin kehittäminen eri johtamistasoilla painot-
taen peruspalveluiden johtamisen kehittämistä. 

3. Molempiin kehitettäviin johtamismalleihin liittyvänä tietojohtamisen, johtamisval-
miuksien, työhyvinvoinnin sekä muutosjohtamisen kehittäminen sekä myös  
molempia koskevien johtamisen laatukriteerien/suositusten työstäminen. 

 
Kaikkia asetettuja päämääriä lähestyttiin strategisen, toimeenpanon ja operatiivisen johtami-
sen näkökulmien kautta. Pääperiaate oli, että päämäärien 1 ja 2 tavoitteisiin vastattiin  
osahankkeissa tehtävillä toimenpiteillä ja kehittämisellä. Päämäärään 3 liittyvä kehittämistyö 
tehtiin pääasiassa yhteisen kehittämisen osion puitteissa. Osahankkeiden tekemä kehittä-
mistyö päämäärien 1 ja 2 tavoitteiden osalta vaikutti oleellisesti päämäärän kolme tulosodo-
tusten toteutumiseen.  
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3. KAINUUN OSAHANKE 
 
3.1. Kainuun osahankkeen organisoituminen 
 
Kainuun osahankkeen keskeisinä toimijoina työskentelivät projektipäällikkö ja projektisuunnit-
telija sekä osa-aikainen projektisihteeri. Taulukossa 1 on esitetty projektihenkilöstö hankkeen 
aikana. 

Taulukko 1. Kainuun osahankkeen projektihenkilöstö 

Jokelainen Pirjo projektipäällikkö 
projektisuunnittelija 

100 % 13.8.2012–28.2.2014 
50 % 1.3.–31.3.2014 

Komulainen Niina projektisuunnittelija 
projektipäällikkö 

100 % 1.11.2012–28.2.2014 
100 % 1.3.–31.10.2014 

Eskelinen Teija projektisuunnittelija 100 % 5.5.–31.10.2014 

Karjalainen Anna-Mari projektisihteeri 25 % 1.10.2012–31.10.2014 

Kainuun osahankkeen organisoituminen käynnistyi projektipäällikön aloitettua hankkeessa 
13.8.2012 ja se saatiin päätökseen 12/2012, jolloin työryhmien jäsenet olivat vahvistaneet 
osallistumisensa työryhmiin. Kainuun osahankkeen organisoituminen on esitetty kuviossa 1.  

 
 
Kuvio 1. Hyve-johtamisen kartta Kainuun osahankkeen organisoituminen 

Hyve-johtamisen kartta hankkeen ohjausryhmän Kainuun edustana toimi kuntayhtymän  
johtaja Maire Ahopelto ja varajäsenenä kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen. Kainuun osa-
hankkeen projektipäällikkö toimi ohjausryhmän asiantuntijana. Ohjausryhmä kokoontui hank-
keen aikana seitsemän kertaa.  

Osahankkeella oli Kainuun soten johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajista sekä Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen luottamushenkilöstä koostuva osa-
hankkeen toimintaa ohjaava johtoryhmä, jonka asiantuntijajäseneksi myös hankkeen projek-
tijohtaja kutsuttiin (taulukko 2). Johtoryhmän kokoukset olivat osahankkeen seurannan ja hal-
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linnan päätöskokouksia. Asiat tuotiin sinne etukäteen valmisteltuina ja päätökset dokumen-
toitiin kokouspöytäkirjoihin. Johtoryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän kertaa.  

Taulukko 2. 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) johtamis-
valmiuksien kehittäminen. Työryhmät koostuivat organisaation edustajista ja asiantuntijoista.  

Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehittämistä varten nimettiin Strategi-
sen tason johtamisperusteet – työryhmä. Kainuun soten johdon edustajista (taulukko 3) 
muodostuvan työryhmän tavoitteena oli määritellä ja luoda strategisen johtamisen malli  
prosessin eri vaiheineen ja työkaluineen strategisen suunnittelun ja toteutuksen selkiyttämi-
seksi johtamisen kaikilla tasoilla aina päivittäiseen toimintaan saakka. Työryhmä kokoontui 
hankkeen aikana 13 kertaa. 

Taulukko 3. 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 kehit-
tämistä varten perustettiin Tiedolla johtamisen -työryhmä, johon kuului terveyden- ja  
sosiaalihuollon sekä tekniikan asiantuntijoita organisaation sisältä (taulukko 4). Työryhmä 
kokoontui hankkeen aikana viisi kertaa. 

Taulukko 4. Tiedolla johtamisen työryhmän kokoonpano 
 
Hankio Markku ICT-suunnittelija  
Heikkinen Kaisu SAP-taloushallinnon pääkäyttäjä 
Huovinen-Tervo Marjo hallintoylihoitaja  
Huusko Sirpa DRG-suunnittelija 



 

5 
 

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 
organisaation sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista sekä lähiesimiestehtävissä toimi-
vista henkilöistä (taulukko 5). Työryhmän tehtävänä oli kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä 
johtamisen toimintamalleja ja työkaluja muun muassa etäjohtamisen ja prosessijohtamisen 
alueilla henkilöstön osaamisen, osallisuuden ja johtamisen vahvistamiseksi sekä johtaja-
reservin varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Tavoitteena oli myös löytää keinoja organi-
saatiossa jo käytettävissä olevien teknisten ratkaisujen hyödyntämiseksi lähiesimiestyön  
kehittämisessä. Työryhmä kokoontui hankkeen aikana 11 kertaa. 

Taulukko 5. 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. Koordinaatio-
ryhmä toimi teemaryhmien ohjaavana ryhmänä. Tiedolla johtamisen –teemaryhmään osallis-
tuivat Kainuun soten tietohallintojohtaja ja sosiaali- ja terveydenhuollon erikoissuunnittelija, 
Työhyvinvointi –teemaryhmässä työhyvinvointipäällikkö, varhaisen tuen koordinaattori ja 
vanhuspalveluiden palveluesimies ja Johtamisvalmiudet –teemaryhmässä kehittämisjohtaja, 
sosiaalialan erikoissuunnittelija ja koulutuspäällikkö. Projektipäällikkö osallistui kaikkien tee-
maryhmien toimintaan, projektisuunnittelija vain Tiedolla johtamisen -teemaryhmään. Teema-
ryhmien toiminnasta on kerrottu enemmän kappaleessa 3.4 teemaryhmien hyödyntäminen 
osahankkeessa. 

3.2. Kainuun osahankkeen päämäärät ja tavoitellut tulokset 
 

Kainuun osahankkeessa keskityttiin tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon prosessiorgani-
saation luomista vahvistamalla strategista hyvinvointijohtamista, toiminnanohjausta johdon 
tietojärjestelmän avulla sekä lähiesimiestason johtamista. Kainuun osahankkeen päätavoit-
teet on määritelty seuraavasti: 
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1. Vahvistaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän soten (Kainuun sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymä 1.1.2013 alkaen) strategisen tason johtamisosaamista. 

2. Luoda perusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän (Kainuun sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymä 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 2) edellyttivät kehittämisen kokonaisuuden ymmärtämistä, jotta päästäisiin osaopti-
moinnista kokonaisoptimointiin ja sitä kautta parempaan kokonaisuuksien hallintaan. Toimin-
taympäristön kehittämisen lähtökohtana korostuivat asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutukselli-
suus sekä yhteisenä nimittäjänä, yhdistävänä linkkinä strategisen johtamisen, toiminnanoh-
jauksen ja johtamisvalmiuksien kehittämisen välillä toimii tieto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Yhteiset rajapinnat 

Strateginen suunnittelu ja johtaminen edellyttävät tietoa, toimivia tiedonhallinnan prosesseja - 
tietoa käytetään päätöksenteon perustana ja tiedon pohjalta tehdään toimenpiteitä. Organi-
saation toiminnanohjaus 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 uusien käsitysten mukaan. Jatkuvan  
vuorovaikutuksen merkitys ympäristön kanssa korostuu, keskeisenä periaatteena on avoi-
muus vuorovaikutussuhteissa ja tiedon välittymisessä. 

Kainuun osahankkeessa kehittämistyötä toteutettiin edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti 
kolmen kehittämispolun - strategiaprosessin, tiedonhallinnan ja lähiesimiestyön kehittämispo-
lun kautta. Kehittämispolut riippuvuussuhteineen kuvattiin kuvion 3 mukaisesti. 
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Kuvio 3. 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 
strategista polkua johtamisen kaikilla tasoilla asiakaslähtöisten palveluprosessien ja vuoro-
vaikutuksellisen johtamisen kehittämiseksi edistäen siten asiakkaiden ja henkilöstön osalli-
suutta ja työhyvinvointia sekä parantaen sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja  
saatavuutta. Viestinnän liittäminen strategiaprosessin läpivientiin oli yksi oleellinen osa tätä  
strategiaprosessin kehittämistä. Strategiaprosessin kehittämisen tavoitteena oli luoda yhte-
näinen toimintamalli strategiseen suunnitteluun, selkeyttää kuntayhtymässä tehtävää strate-
giatyötä sekä tehdä se läpinäkyväksi. Tavoitteena oli saada käyttöön yhtenäisiä työvälineitä, 
jotta strategiset linjaukset kulkevat läpi organisaation yksittäisten työntekijöiden työhön saak-
ka. 

Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehittämistä varten selvitettiin asian-
tuntijapalvelun käytön mahdollisuutta. Hankkeen tiukka aikataulu ja vaativat tavoitteet edellyt-
tivät asiantuntijapalvelun käyttöä, joka oli myös hankesuunnitelman mukaista. Asiantuntija-
palvelu hankittiin in-house -hankintana Kuntien Tiera Oy:ltä. Asiantuntijapalvelun painopiste 
kohdistui strategiaprosessin mallin luomiseen ja strategiaviestinnän kehittämiseen sekä  
strategiaprosessin käyttöönoton tukemiseen. Asiantuntijapalvelun hankinnasta on kerrottu  
tarkemmin kappaleessa 3.7 Hankinnat ja sopimukset. 

Kehittämistyön aluksi kuvattiin Kainuun soten silloinen strategiaprosessi, jonka kautta tarkas-
teltiin prosessin vahvuuksia ja heikkouksia sekä löydettiin kehittämiskohteet. Strategiapro-
sessia kehitettiin yhteistyössä Kainuun soten ylimmän johdon kanssa ja tavoiteltu strategia-
prosessi kuvattiin Kainuun soten laatujärjestelmän mukaisesti QPR-työkalulla. Kehittämis-
työn tuloksena aikaistettiin vuosittaisen strategiasuunnittelun aloittamisajankohtaa, tehtiin 
muutoksia tuloskortistoon, uudistettiin strategiaviestintää ja laadittiin ohjeet strategian jalkaut-
tamiseksi operatiiviseen toimintaan saakka. Kehittämistyön tuotoksena laadittiin strategiakä-
sikirja (liite 1), johon on kuvattu strategiaprosessi, siihen osallistuvat henkilöt (johto, esimie-
het, työntekijät, asiakkaat, kansalaiset, yhteistyötahot) ja heidän roolinsa sekä keskeiset  
tehtävät ja työskentelytavat kussakin prosessin vaiheessa. Käsikirjaan on myös koottu stra-
tegiatyötä helpottavia työpohjia. Muina tuotoksina kuvattiin strategiatyön vuosikello (kuvio 4) 
sekä talous- ja strategiaprosessin yhteys (kuvio 5). Strategiakäsikirjasta laadittiin myös  
vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehille huoneentaulu (kuvio 6), johon kuvattiin lyhyesti 
ne prosessin vaiheet, jotka edellyttävät heidän osallistumistaan strategiatyöhön. Strategiakä-
sikirjaa täydennetään ja siihen tehdään tarvittavat muutokset hankkeen päättymisen jälkeen. 
Strategiakäsikirja viedään Kainuun soten hallituksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2014. 
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Kuvio 4. Kainuun soten 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 liittyvät suoraan strategiatyöhön. Vuosikellon tarkoitus on antaa kokonais-
kuva vuosittaisesta strategiatyöstä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 5. 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 strategiaprosessin vaiheisiin vuoden aikajanalla. 
 

 
Kuvio 6. Kainuun soten vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiesten huoneentaulu 
 
Kainuun soten strategiakäsikirjassa on kuvattu koko strategiaprosessi. Huoneentaulun tarkoi-
tus on esittää lyhyesti vastuualue- ja tulosyksikkötasojen esimiehille, missä strategiaproses-
sin vaiheissa heiltä edellytetään strategiatyöhön osallistumista. 
 
Kehitetyn strategiaprosessin käyttöönoton ja tulosalueiden yhdenmukaisten toimintatapojen 
sekä strategiaosaamisen lisäämisen varmistamiseksi hankkeen kautta annettiin asiantuntija-
tukea kuntayhtymän esimiehille. Tuen käytöllä varmistettiin tälle osa-alueelle asetettujen  
tavoitteiden saavuttaminen. Tuki annettiin strategiaprosessin mukaisesti työpajojen ja ohjeis-
tuksen muodossa. Se muodostui kolmesta vaiheesta; tuki sisäisen suorituskyvyn ja toimin-
taympäristön analysoinnille, tavoiteasetannan ja tiekarttatyön tukeminen sekä tuki tuloskortis-
ton laadintaan tulos- ja vastuualueille. Hanketyön päättymisen jälkeen kuntayhtymä jatkoi 
asiantuntijatuen käyttöä varmistaen siten strategiaprosessin viemisen käytäntöön myös  
vastuualue- ja tulosyksikkötasoilla. 

Kainuun osahankkeessa nousi esiin strategiaprosessin ja tuottava työntekijä –infokonseptin 
kehittämistyön kautta Kainuun maakunta –kuntayhtymän aikaan käytössä olleen arvokirjan 
päivittäminen ja uusi käyttöönotto, koska käytössä on ollut erilaisia arvoja. Kainuun maakun-
ta -kuntayhtymän aikana on laadittu koko kuntayhtymää koskeva arvokirja ja Hoitotyön arvo-
kirja. On tärkeää, että toiminta perustuu yhteisille arvoille ja että ne näkyvät jokaisen Kainuun 
soten työntekijän työssä. Arvokirjan tarkoituksena on auttaa työntekijää pohtimaan, mitä  
arvot merkitsevät hänelle ja kuinka ne näkyvät päivittäisessä työssä. Arvokirja käydään läpi 
esimiehen ja työyhteisön kanssa. Kainuun soten arvokirjan (liite 2) käyttöönottoa on testattu 
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kehittämis- ja suunnitteluyksikössä, josta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmin 
organisaatiossa. Kainuun soten hallitus hyväksyi päivitetyn arvokirjan käyttöönoton kokouk-
sessaan 20.8.2014.  

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

Strategisen tason johtamisosaamisen vahvistamisen osalta hankkeelle asetetut tavoitteet 
saavutettiin kiitettävästi. 
 
Kehittämistyön eteneminen 
 
Asiantuntijapalvelun avulla tapahtuvaa Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen 
kehittämistä ohjasi seuraavan mallin mukaisesti etenevä Strategiaprosessin kehittämispolku 
(kuvio 7). Strategiaprosessin kehittämispolku muodostui kolmesta erillisestä vaiheesta:  
1) lähtötila-arviointi, 2) kuntayhtymän strategiaprosessin kuvaaminen ja 3) tuki kevään 2014 
strategiaprosessille. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Kainuun 
soten nykyisestä sekä tavoiteltavasta strategiaprosessista ja ohjausmallista. Toisessa  
vaiheessa kuvattiin Kainuun soten tavoiteltu strategiaprosessi sekä kartoitettiin ennakointitie-
don ja tiedolla johtamisen kytkennän tarve Kainuun soten kokonaisohjaukseen. Viimeisen 
vaiheen tavoitteena oli tukea Kainuun soten johtoa kuvatun strategiaprosessin viemisessä 
käytäntöön.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 7. Strategiaprosessin kehittämispolku   
 
1. Lähtötila-arviointi 

Asiantuntijapalvelun avulla tapahtuva kehittämistyö toteutettiin Strategisen tason johtamispe-
rusteet -työryhmälle työpajatyöskentelynä ja työpöytätutkimuksena. Ensimmäisessä vaihees-
sa selvitettiin Kainuun soten strategiaprosessissa parhaiten ja heikoiten toimivat asiat lähtöti-
lan arvioimiseksi, minkä lisäksi tehtiin henkilökohtaisia tarkentavia haastatteluja tulosaluejoh-
tajille. Näiden pohjalta kuvattiin lähtötilan strategiatyön vuosikello sekä QPR:n avulla vuosit-
taisen strategiaprosessin lähtötila eri vaiheineen: tiedonkeruu ja analyysi, strategian luonti ja 
dokumentointi, strategian hyväksyntä, strategian viestintä, strategian toteutus ja strategian 
seuranta huomioiden myös toimijat kussakin prosessin vaiheessa. Lähtötilan arvioinnissa 
tunnistetut vahvuudet ja mahdolliset kehittämistarpeet liitettiin edellä mainittuun mallinnettuun 
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strategiaprosessiin erillisinä osioina kokonaiskuvan hahmottamiseksi mahdollisten kehittä-
miskohteiden ja pullonkaulojen tunnistamiseksi. 

2. Kuntayhtymän strategiaprosessin kuvaaminen 

Toisessa vaiheessa kuvattiin strategiatyön vuosikellon ja strategiaprosessin tavoitetilat sekä 
strateginen jatkumo (kuvio 8). Strateginen johtaminen koostuu lukuisista päätöksistä ja  
konkreettisista toimenpiteistä, jotka mahdollistavat organisaatiota saavuttamaan asettaman-
sa tavoitteet. Jatkuvat muutokset sekä ympäristössä että organisaatiossa muovaavat strate-
gisen johtamisen prosessista päättymättömän jatkumon. Jatkumoon on kuvattu strategia-
työssä hyödynnettäviä konkreettisia työkaluja. Nämä on myös kuvattu tarkemmin strategia-
käsikirjaan. 

Kuvio 8. Strategisen johtamisen jatkumo 
 

3. Tuki kevään 2014 strategiaprosessille 

Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen oli kirjattu myös optio kolmannelle vaiheelle, 
strategiaprosessin tuelle. Optiona kirjattu tuen osuus osoittautui tarvittavaan tukeen nähden 
kuitenkin liian pieneksi. Optiona käytetyn tuen aikana määriteltiin painopisteet strategiatyöpa-
jassa, johon osallistui strategiatyöryhmän lisäksi painopisteiden määrittelyjen kannalta myös 
organisaation muita keskeisiä henkilöitä. Valitut painopisteet (avopalveluiden hoidon suhde 
laitospalveluihin, painopisteen siirtäminen laitospalveluista avohoitoon, ostopalvelut/oma  
tuotanto, kuntouttava työote, asiakaslähtöisyys, sähköinen asiointi sekä hoito- ja palveluket-
jujen toimivuus) toimivat raamina sisäisen suorituskyvyn ja toimintaympäristön analyysille. 

Strategiaprosessin tuki muodostui kolmesta vaiheesta; tuki sisäisen suorituskyvyn ja toimin-
taympäristön analysoinnille, tavoiteasetannan ja tiekarttatyön tukeminen sekä tuki tuloskortis-
ton laadintaan. Ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin strategiatyöpajat jokaiselle tulosalueen 
johtoryhmälle, joihin kuuluu kultakin tulosalueelta tulosaluejohtaja, vastuualuepäälliköt ja  
tulosalueen asiantuntijoita. Näissä työpajoissa käytiin läpi sisäisen suorituskyvyn ja toimin-
taympäristön analyysit jo aiemmin valittujen painopisteiden mukaisesti sekä valittiin kultakin 
tulosalueelta Kainuun soten johtoryhmään vietäväksi neljästä viiteen asiaa, joiden toivottiin 
vaikuttavan Kainuun soten tavoiteasetantaan.   
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Toisessa vaiheessa sote-johtoryhmä käsitteli tulosalueilta kootut sisäisen suorituskyvyn ja 
toimintaympäristön analyysin tulokset ja vertasi niitä olemassa olevaan strategiaan. Näiden 
pohjalta tehtiin muutokset strategisiin päämääriin ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tavoit-
teiden 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.  
 
Priorisoidut kuusi tietotarvetta olivat: 

• Talous 
• Henkilöstömäärän mittarit ja HTV2 
• Ostopalvelut 
• Jonotilanne (palveluiden saatavuus), viiveet ja käsittelyajat (hoito- ja palvelutakuun 

täyttyminen) 
• Toiminnan tehokkuus  
• Kysyntä- ja tarjontatilanne 
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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 9), 
tietovirrat järjestelmien välillä (kuvio 10), tietojen kulku prosessista raportointiin (kuvio 11) ja 
raportoinnin nykytila (kuvio 12). Seuraavissa dokumenteissa on käytetty esimerkkinä 
tietotarvetta talous. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 johtami-
sen organisoitumiseen 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  

palvelurakenteen 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 13 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 13. 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 14, 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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Kuvio 14. Tiedolla johtamisen toimintamalli 
 

Tiedolla johtamisen organisointi- ja hallintamalli 

Tiedolla johtamisen kehittämisen varmistamiseksi asiantuntijat suosittelivat kehitysohjelman 
ja ohjelmaorganisaation (kuvio 15) perustamista. Näin varmistetaan Kainuun soten 
asiantuntijoiden löytäminen ja sitouttaminen tiedolla johtamisen kehittämiseen hankkeen 
päättymisen jälkeen.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 15. 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 16) muotoon. Tämän 
avulla on mahdollista raivata pois esteitä, jotka haittaavat Kainuun soten tuloksellista tiedolla 
johtamista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 16. Kehittämisen tiekartta 
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Hankkeen aikana tutustuttiin eri vaihtoehtoihin toteuttaa johdon työpöytätyyppinen tiedolla 
johtamisen järjestelmä. Markkinoilla ei ole tällä hetkellä tarjolla suoraan Kainuun soten 
johdolle 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 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 17. 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 
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edellytys tehokkaalle 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 sekä joustavasti että käyttäjälähtöisesti ja 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 18). 

 
  
Kuvio 18. Lähiesimiestyön kehittämisen osa-alueet 
 

Trainee-ohjelma 

Trainee – ohjelman sisällön ymmärtämisen selkeyttämiseksi se mallinnettiin QPR muotoon 
(tavoitetila) (kuvio 19).  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 19. 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 (liite 3). 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.  

Esimiehen työkalupakki 

Hankkeen aikana nousi myös esille selkeä tarve selkiyttää lähiesimiesten työssä tarvittavia 
sisältöalueita. Tämän tuloksena mallinnettiin ”esimiehen työkalupakki” (kuvio 20), joka 
koostuu infokonseptista 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 käytäntöjen jakoa organisaation 
sisällä. Esimiehen työkalupakki sisällytettiin yhtenä osana toimialan sisäistä viisivaiheista 
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valmennusohjelmaa, mutta siitä luotiin myös oma sähköinen Esimiehen työkalupakki 
Kainuun soten intranet-sivuille. 

 
Kuvio 20. Esimiehen työkalupakki Kainuun soten intranet-sivulla 
 
Organisaation hallinnollisia ohjeita koottiin uusien otsikointien alle, niin että ne vastaavat 
esimiehen ”työkalupakin” otsikointia ja helpottavat ohjeiden löytymistä linkitysten avulla. 
Ohjeiden kokoamisen aikana todettiin, että hankkeessa ei ole mahdollisuutta viedä 
hallinnollisten ohjeiden koontia lopulliseen toimivaan muotoon, koska ohjeiden todettiin 
olevan liian hajallaan ja asiasanojen olevan 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 tulisi olla muun muassa 
ohjeiden laatijoiden nimet sekä organisaation logo.  

Työyhteisössä taidolla – huoneentaulu 

Itä-Suomen yliopiston opiskelija Vuokko Hiltunen teki opintoihinsa liittyvän hankeharjoittelun 
Kainuun osahankkeessa. Hänen tehtävänään oli kehittää Tuottava työntekijä – infokonseptin 
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mukainen työväline esimiehille. Harjoittelun tuloksena hän mallinsi Työyhteisössä taidolla – 
huoneentaulun ohjeineen (liite 4). Jokainen työyksikkö tekee omaa yksikköään parhaiten 
palvelevan ja kehittävän huoneentaulun. Toimivan työyhteisön huoneentaulun tekeminen 
tarkoittaa sitä, että työyhteisö valitsee tärkeimmät 5-10 alais- ja työyhteisötaitoa, joista he 
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 infokonseptin 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.  

Kokouskäytännöt 

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 (liite 5).  
Huoneentaulut esiteltiin johtamisvalmiudet työryhmälle sekä osahankkeen johtoryhmälle. 
Näiden ohjeiden jatkokehittäminen, hyväksyttäminen ja käyttöönotto jäävät organisaation 
vastuulle. Taulukkoon 6 on koottu yhteenveto lähiesimiestyön kehittämisen tuloksista. 

 
Taulukko 6. Yhteenveto lähiesimiestyön kehittämisen tuloksista.  
 

Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset 
Vahvistaa lähi-
johtamisen 
osaamista 
 infokonsepti 

esimiehille  
 tuottava työnte-

kijä –
infokonsepti  
 

Toteuttaa toimialan 
sisäinen kehitty-
misohjelma  tule-
vaisuuden johtajille 
– Trainee  -ohjelma 

Toteutuneet toimenpiteet 
 
• Trainee-ohjelman sisällön 

mallintaminen  
• Trainee-ohjelman mallin-

nus QPR-työkalulla 
• Lähiesimiehen osaamis-

alueiden määrittely lähtö-
tila-arvioinnin perusteeksi 

• Esimiehen työkalupakin 
sisällön määrittely ja si-
sällön tuottaminen 

 

 
 

• Trainee-ohjelma  
• Trainee-ohjelmamalli QPR-

muodossa 
• Esimiehen työkalupakki  
• Toimiva työyhteisö -

huoneentaulu 
• Huoneentaulu: kokouskäytän-

nöistä 
• Huoneentaulu :sähköisen vies-

tinnän ohje 
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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.  

Kehittämistyötä lähdettiin tarkastelemaan SWOT-analyysia soveltaen ja sen perusteella 
esille nousseista heikkouksista ja uhkista. Analysoinnin tuloksena kiinnitettiin erityisesti 
huomiota lähiesimiesten sen hetkisiin ”työkaluihin”. 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 21).  
 

Kuvio 21. Lähiesimiestyön kehittämispolku 
 
 
Kehittämistyön tavoitteena oli vahvistaa lähijohtamisen osaamista ja toteuttaa toimialan 
sisäinen kehittämisohjelma ”tulevaisuuden johtajille”. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
mallinnettiin 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-
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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.  

3.4. Teemaryhmien hyödyntäminen osahankkeessa 

Hyve-johtamisen kartta hankkeessa toimi kolme teemaryhmää, Tiedolla johtaminen, Työhy-
vinvointi ja Johtamisvalmiudet –teemaryhmät, joiden tarkoituksena oli jakaa hyviä käytäntöjä 
ja toimintamalleja 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 Stra-
tegisen tason johtamisperusteiden vahvistamisen kehittämistä varten selvitettiin asiantuntija-
palvelun käytön mahdollisuutta. Hankkeen tiukka aikataulu ja vaativat tavoitteet edellyttävät 
asiantuntijapalvelun käyttöä, joka on myös hankesuunnitelman mukaista. Selvitimme mah-
dollisuutta hankkia asiantuntijapalvelua suorahankintana Kuntien Tiera Oy:ltä.  Kainuun  
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on Kuntien Tiera Oy:n asiakasomistaja. Kuntien 
Tiera Oy on perustettu kuntasektorin hankintayksiköiden yhteiseksi sidosyksiköksi. Sidosyk-
sikköasema perustuu Hankintalain 10 §:ään, mikä mahdollistaa suorahankinnan. 

Asiantuntijapalvelun painopiste tiedolla johtamisen kehittämisessä kohdistuu johdon tietotar-
peiden, tiedon käytön ja tiedon hyödynnettävyyden osioihin sekä strategiaprosessin kehittä-
misen kytkemiseen tiedolla johtamisen kehittämiseen. Strategisen tason johtamisperusteiden 
vahvistamisen kehittämisessä asiantuntijapalvelun painopiste kohdistuu strategiaprosessin 
mallin luomiseen sekä strategiaviestinnän kehittämiseen. 

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

Strategiaprosessin kehittämistyössä asiantuntijatuki koettiin erittäin tärkeänä ja merkittävänä. 
Kehittämistyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden ja osahankkeen henkilöstön  
kesken, jotta tavoiteltavat tulokset olivat hankesuunnitelman mukaisia. Osahankkeen henki-
löstö valvoi myös asiantuntijapalvelun 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 omarahoi-
tusosuus oli 142 595,00 € (25 %). Kainuun osahankkeen kustannusten toteutuma oli n. 70 % 
kokonaisbudjetista. Hankkeen suurimmat kustannukset syntyivät henkilöstömenoista ja  
palveluiden ostoista. Henkilöstömenoista jäi käyttämättä n. 40 %, mikä johtui osahankkeen 
myöhäisestä aloitusajankohdasta sekä budjettiin varatusta työpanoksen siirrosta kuntayhty-
mältä, mitä ei osahankkeessa käytetty. Palveluiden ostot toteutuivat lähes budjetin mukai-
sesti. 

3.9. Johtopäätökset ja pohdinta 

Hyve-johtamisen kartta hanke oli ensimmäinen valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
johtamisen hanke. Kainuussa tavoitteena oli kehittää johtamista organisaation kaikilla tasoil-
la. Kehittämistyötä tehtiin kolmen eri osa-alueen näkökulmasta sitoen ne yhdeksi kokonai-
suudeksi. Kokemukset johtamisen kehittämisestä olivat positiivisia. Hankkeen aikana saatiin 
monia konkreettisia työvälineitä ja toimintamalleja johtamisen tueksi ja todettiin, että johtami-
nen vaatii kehittämistä siinä missä esimerkiksi asiakasprosessit ja hoitotyö.  
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Strategisen tason johtamisperusteiden vahvistamiselle asetetut tavoitteet saavutettiin 
hankkeessa hyvin. Strategiaprosessin kehittäminen ja sen läpinäkyväksi tekeminen koettiin 
kuntayhtymässä tärkeäksi ja johto sitoutui kehittämistyöhön kiitettävästi. Johdon vahva  
motivaatio ja sitoutuminen näkyivät myös siinä, että kehitettyä strategiaprosessia ei lähdetty 
pilotoimaan vaan kuluvan vuoden strategiatyötä lähdettiin tekemään mahdollisuuksien  
mukaan kehitetyn prosessin mukaisesti. Tavoitteena on, että kuntayhtymässä tehtävä strate-
giatyö 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 
konkreettinen tuki varmisti strategiaprosessin alkuvaiheen toteutumisen yhdenmukaisesti 
kaikilla tulosalueilla. Loppuvaiheen tuki edellyttää kuntayhtymää antamaan tarvitsemansa 
tuen itse. Hankkeessa nähtiin, että pelkkä ohjeistus ei kehitetyn strategiaprosessin käyttöön-
otossa riitä, vaan tarvitaan myös työpajoja ja koulutusta, jotta strategiatyötä tehdään yhden-
mukaisesti koko organisaatiossa ja strategia saadaan oikeasti ohjaamaan organisaation  
toimintaa. 

Hyve-johtamisen kartta hankkeessa keskityttiin Kainuun sote kuntayhtymän sisäisen strate-
giaprosessin kehittämiseen ja käytäntöön viemiseen sekä strategiaprosessin mallin luomi-
seen. Kainuulaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja sosiaali- ja terveyserojen kaventamiseksi 
tarvitaan kuitenkin myös vahvaa yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Seuraava askel strategia-
prosessin kehittämisessä olisi kuntayhtymän ja jäsenkuntien strategioiden yhteensovittami-
nen, jossa otettaisiin vahvasti mukaan myös kainuulaisten eli asukkaiden ja asiakkaiden 
osuus strategian suunnittelussa. Tarvitaan myös uudenlaisia toimintatapoja strategian luomi-
seen, jotta kuntayhtymä yhdessä jäsenkuntien kanssa voi suurten muutosten keskellä  
suunnata katseen horisonttiin ja ohjata laivaa kohti kainuulaisten parempaa arkea. 

Tietoa on aina käytetty päätöksenteon tukena niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin muilla 
toimialoilla. 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 yleistymi-
sen myötä raportoinnin automatisointi on monella toimialalla jo arkipäivää ja faktatietoa  
hyödynnetään tulevaisuuden ennustamisessa 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 johtamis-
ta. Tiedolla johtamisen perusteiden vahvistamisen ja toiminnanohjausjärjestelmän 
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 alkuvaiheessa nähtiin, että tiedonhallinnan prosessikuvaukset, jotka ovat pohja 
tiedolla johtamisen järjestelmän käyttöönotolle, vaativat paljon selvitystyötä, joten keskityim-
me hankkeessa luomaan perustaa johdon työpöytäratkaisun käyttöönotolle. Asiantuntijatuen 
avulla saimme kuvattua johdon tietotarpeisiin pohjautuvat tiedonhallinnan prosessit sekä  
tehtyä tiekartan kuntayhtymän tiedolla johtamisen parantamiseksi. Asiantuntijat tekivät ehdo-
tuksen väliaikaisen tiedolla johtamisen ohjelmaorganisaation perustamisesta, jonka vastuulla 
olisi tiekartan toimenpiteiden eteenpäin vieminen. Hankkeen oli tarkoitus antaa alkuvaiheen 
tuki väliaikaiselle ohjelmaorganisaatiolle, joka olisi jatkanut kehittämistyötä tiekartan mukai-
sesti. Ohjelmaorganisaatiota ei kuitenkaan perustettu hankkeen aikana.  

Tiekartan yksi osakokonaisuus oli suunnitelma johdon työpöytäratkaisun käyttöön ottamisek-
si. Kainuun 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 kuukau-
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den jatkoaika mahdollisti johdon työpöytäratkaisun määrittelytyön viemisen pitemmälle kohti 
järjestelmän käyttöönottoa.  

Tietojohtamisen mallin ja sitä tukevan järjestelmän käyttöönotto mahdollistaisi päätöksen  
teon tukena tarvittavan tiedon käytön. Järjestelmä itsessään ei vielä tuota analysoitua tietoa 
eikä vaikuta siihen, kuinka tietoa hyödynnetään päätöksen teossa. Siihen tarvitaan ja tullaan 
aina tarvitsemaan johtajuutta.  

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 käyttöönotto jo olemassa olevien lähiesimiesten perehdyttämiseen 
nähdään osaamisen vahvistamisena tarpeellisena. Tällä hetkellä organisaatiossa ei ole 
käytössä lähiesimiehille suunnattua systemaattista ja yhtenäistä perehdytysohjelmaa, minkä 
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 ”turhan” työn tekemistä. 
Lähiesimiesten toimenkuvat ovat laajat ja työmäärät suuret, siksi olisi merkityksellistä 
tarkastella myös sitä, miten turhaa työtä voitaisiin vähentää ja saada aikaa riittämään 
enemmän ”oikean” työn tekemiseen. ”Turhalla” työllä 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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Kainuun soten strategiakäsikirja 
 

"... Viisausopin lajit on: kaukoviisaus, jota on 

minulla hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että 

asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus 

sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, 

on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla 

sitä on niin pitäkööt hyvänään!  

Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää 

huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. 

Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on 

maalimanranta kevyt kiertää..."  

Huovinen Veikko, Havukka-Ahon ajattelija (1952). 
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1 Lukijalle 

Tässä strategiakäsikirjassa tehdään läpinäkyväksi Kainuun soten strategiaprosessi sekä kuvataan vuoropuhelu, joka 

liittyy strategian laatimiseen. Strategiakäsikirja kuvaa, kuinka strategiset tavoitteet toteutuvat päivittäisen työn kautta. 

Käsikirjan tarkoituksena on yhdenmukaistaa Kainuun soten strategista suunnittelua. Tämä käsikirja on laadittu 

yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa ja se on tarkoitettu apuvälineeksi erityisesti esimiehille, jotka vastaavat 

strategisesta johtamisesta.  

 

Strategioista ajatellaan usein, että niiden tekeminen ja toteuttaminen kuuluvat vain harvoille ihmisille organisaatiossa. 

Tämä ajatus on kuitenkin harhakuva, koska strategia toteutuu vain jokapäiväisen työnteon avulla. Johdon välinen 

vuoropuhelu ja yksiäänisyys eivät yksistään riitä selkiyttämään toiminta-ajatusta, visiota ja arvoja. Tarvitaan 

moniäänistä keskustelua, joka takaa eri toimijoiden yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen. (Kamensky 2000, 275-

278.) Strategian jalkauttaminen on sitä, kuinka strategia saadaan johdettua käytännön toimenpiteiksi. Strategian 

jalkauttaminen ontuu usein. Hyvän ja huonon strategian erottaa siitä, millaista toimintaa se saa aikaan käytännössä eli 

kuinka hyvin strategia onnistutaan jalkauttamaan.  

 

Strategian rungon muodostavat arvot, visio, missio, strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät (Määttä 2005, 

65-73). Kainuun soten arvot ohjaavat päätöksentekoa ja luovat kiinteän perustan muun muassa johtamiselle ja 

esimiestyöskentelylle. Visio kuvaa Kainuun soten strategiassa sitä, millaiseksi Kainuun soten halutaan kehittyvän 

pitkällä aikavälillä. Visiota tarkentavat strategiset päämäärät, ja ne ovat pääosin mitattavia tai arvioitavia pitkän 

aikavälin kehittämispäämääriä.  

 

Strategisista päämääristä on johdettu strategian toteuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät ja niille edelleen 

strategiset tavoitteet, jotka tarkennetaan budjettiprosessissa vuositason mitattaviksi tavoitteiksi ja konkretisoidaan 

edelleen tulosalueiden, vastuualueiden ja tulosyksiköiden tavoitteiksi.  

 

 

 

 
 

Kuvio: Strategian elementit strategisessa kehyksessä. (Juha Ojala, 2006) 

 
 

 

Kuviossa on kuvattu strategian eri elementtien sidosteisuus. Arvot ovat toiminnan perustus ja missiossa on kuvattu 

organisaation olemassaolon tarkoitus. Lisäksi organisaation strategiseen asemointiin vaikuttavat toimintaympäristön 

muutokset, kilpailijoiden toimenpiteet sekä sidosryhmien odotukset. Näiden ympäröimän kehän keskellä on toisena 

kolmiona visio ja strateginen tahtotila eli strategiset päämäärät, joita tavoitellaan strategisilla toimenpiteillä. Kohti 

visiota ponnistetaan nykyisellä toimintamallilla ja suorituskyvyllä, ja aina ponnistusvoima ei riitä. Silloin tarvitaan 

osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä sekä prosessien, järjestelmien ja rakenteiden kehittämistä.  
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Porter (1996) tähdentää, että strategian ytimenä on strateginen asemointi: ainutlaatuisen ja ylivertaista arvoa 

tuottavan aseman luominen. Olennaista on tehdä selkeät valinnat, ja myös se, mitä ei tehdä. Strategiaan liittyy 

yhteensopivuuden rakentaminen organisaation toimintamalliin. (Porter, 1996.) Organisaatiorakenteen pitää seurata ja 

tukea strategiaa. Jos rakenne ei tue strategian toteutumista, strategia ei lähde toteutumaan.  

 

Tämän käsikirjan tavoitteena on tukea työntekijää niin, että hän ymmärtää oman roolinsa Kainuun soten strategisten 

tavoitteiden toteuttajana. Strategisessa johtamisessa kaksi olennaista asiaa ovat luovuus ja kurinalaisuus. 

Organisaation jokaisen työntekijän on oman tehtävänsä näkökulmasta samalla tavalla ymmärrettävä strategiset 

peruskäsitteet ja strategiatyöskentelyn vaiheet. Tämän käsikirjan tarkoituksena on luoda kurinalaiset, mutta 

luovuuden käyttöön rohkaisevat raamit Kainuun soten strategiatyölle.  

Tässä käsikirjassa kuvataan kahdeksan / neljän vuoden välein tapahtuva Kainuun soten strategiaprosessi ja kuinka 

strategia kohtaa rahan TTS- ja TA-valmistelun kautta. Keskeistä strategisessa johtamisessa on muistaa, että strategiaa 

pitää suunnata uudelleen, jos toimintaympäristössä tapahtuu olennaisia muutoksia.  
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2 Kahdeksan / neljän vuoden strategia 

 

2.1 Toimintaympäristön muutosten ja muutospaineiden kartoitus ja 

analysointi 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on keskeisten toimintaympäristön muutosten kartoitus ja analysointi. Vaiheen tavoitteena 

on luoda yhtenäinen näkemys Kainuun soten kehittämisen painopisteiksi (toimintaympäristön muutospaineet) 

strategiatyön pohjaksi. 

Tiedonkeruussa otetaan huomioon: 

• Asiakkaiden / kuntalaisten näkemykset 

• Skenaariotyön tulokset 

• Lainsäädännön muutokset ja muutospaineet 

• Analysoitu yhteenvetotieto edellisen vuoden / edellisien vuosien Kainuun soten 

välitilinpäätöksistä ja tilinpäätöksistä 

• THL:n ja Tilastokeskuksen ym. tarjoama tilastotieto 

• Sairaanhoitopiireistä ja kunnista saatava vertailutieto 

 

Työtapa ja menetelmä 

• Asiakas- / kuntalaiskyselyt 

• Työpajat kehittäjä- / aktiiviasiakkaiden kanssa 

• Yhtymävaltuuston ja hallituksen työpajat ja seminaarit 

• Sidosryhmäkohtaiset työseminaarit  

• Tulosten läpikäynti ja analysointi valtuuston yhteistilaisuudessa vaiheen lopussa 

• Hyvinvointikertomus 

 

Aikataulu 

Marraskuu-maaliskuu 

Vaiheen lopputulokset 

Vaiheen lopputuloksena syntyy yhteinen priorisoitu tulkinta Kainuun soten muutosvoimista sekä asiakkaiden 

odotuksista. 

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Asiakkaat / kuntalaiset 

• Kuntien luottamushenkilöt 

• Yhtymävaltuusto 

• Hallitus 

• Kainuun soten henkilöstö 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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2.2 Kainuun soten strategian laadinta 

 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on luoda Kainuun soten strategiaperusta, tiekartta ja tuloskortisto seuraavalle 

valtuustokaudelle 

Työtapa ja menetelmä 

Työpajat, virtuaalityöpajat 

Aikataulu 

Maaliskuu-huhtikuu 

Vaiheen lopputulokset 

Työseminaari 1:  

• Strategian rakennuselementtien läpikäynti 

• Strategisen tahtotilan määrittäminen 

o Mission määrittäminen 

o Vision määrittäminen 

• Läpimurtotavoitteiden eli strategisten päämäärien määrittäminen 

Tulosten kommentointi / virtuaalityöpaja 

Työseminaari 2:  

• Mahdollistajien eli kriittisten menestystekijöiden määrittäminen 

• Strategisten hankkeiden tunnistaminen 

• Kuntayhtymätasoisen tuloskortiston laatiminen (BSC) 

Tulosten kommentointi / virtuaalityöpaja 

Työseminaari 3: 

• Edellisen työseminaarin tulosten hyväksyminen 

• Strategian viimeistely 

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Yhtymävaltuusto 

• Hallitus 

• Kainuun soten johtoryhmä 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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3 Vuosittainen strategiaprosessi 

Kappaleessa 2 kuvattiin, kuinka Kainuun soten strategiaa uudistetaan ja päivitetään kahdeksan / neljän vuoden välein. 

Vuosittaisen talousarviovalmistelun yhteydessä Kainuun soten strategiaa analysoidaan, suunnataan tarvittessa 

uudelleen, toteutetaan sekä seurataan ja arvioidaan alla olevan kuvan mukaisesti.  
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Kainuun soten strategia jalkautetaan vastuualueille ja tulosyksiköihin talousarvioprosessin kautta. Neljän / kahdeksan 

vuoden strategiassa tavoitteet laaditaan kuntayhtymän tasolle. Vuosittaisen talousarviovalmistelun yhteydessä 

kuntayhtymätasoiset strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät johdetaan tulosalueiden, vastuualueiden ja 

tulosyksiköiden tavoitteiksi.  

 

Viimeisenä lenkkinä strategisen johtamisen ketjussa ovat kehityskeskustelut, joiden tuotoksena ovat yhdessä 

esimiehen kanssa sovitut tavoitteet työntekijän seuraavan vuoden tavoitteista.  

 

Vuosittain strategisille tavoitteille tarkennetaan tavoitetasot ja mittarit. Lisäksi jokaiselle strategiselle tavoitteelle 

nimetään yksi vastuuhenkilö, joka vastaa kyseisen tavoitteen toteutumisen seurannasta ja tarvittaessa korjaavien 

toimenpiteiden tekemisestä.  Olennaista on, että strategiaa myös suunnataan uudelleen ja tarkennetaan vuosittain, 

jos toimintaympäristön muutokset sitä edellyttävät.  

 

Toimialan ja
sisäinen
analyysi

Tavoite- ja
resurssi-
keskustelut

Talousarvio-
kehyksen
suunnittelu

Raamikeskustelut

Talousarvion laatiminen

Talousarviokehys

Strategiset tavoitteetAnalyysit

Kehitys-
keskustelut

Strategia

Strategian seuranta ja arviointi

Operatiivinen työ ja asiakaspalaute

Toimenpiteet ja tavoitteet

Tilinpäätös

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu KesäkuuToukokuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Marraskuu JoulukuuLokakuu

Mittarit
OhjausPalaute

Palaute

Palaute

Strategia

 
 

Vuosittaisessa strategiaprosessissa voidaan erottaa seuraavat pääkohdat  

 

• Vaihe 1: Analyysit 

• Vaihe 2: Tavoite- ja resurssikeskustelut  

• Vaihe 3: Raamikeskustelut (talouden ja strategian yhteensovittaminen) 

• Vaihe 4: Kehityskeskustelut 

• Vaihe 5: Strategian toteuttaminen päivittäisen työn kautta 

• Vaihe 6: Strategian seuranta ja arviointi 
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Ensimmäisellä vuosipuoliskolla käydään läpi seuraavat osa-alueet: 

• Vaihe 1: Analyysit 

• Vaihe 2: Tavoite- ja resurssikeskustelut tulosyksiköissä ja vastuualueilla 

• Vaihe 3: Tavoite- ja resurssikeskustelut tulosalueilla 

• Vaihe 4: Hallitus- ja valtuustoseminaarit 

Hallitus

Tulosalueet

Kuntayhtymän
johtaja

Kuntalaiset,
kunnat ja

sidosryhmät

Vastuualueet

Controller

Tulosyksiköt

Sote-johtoryhmä

Yhtymävaltuusto

Strategia

Kerää tietoja

strategiatyötä
varten

Käy tavoite- ja
resurssikeskustelut

vastuualueilla

Analysoi

toimintaympäristöä,
sisäistä toimintaa ja

kokonaisuutta

Käy tavoite- ja

resurssikeskustelun
tulosaluejohdon

kanssa

Käy tavoite- ja

resurssikeskustelun
kuntayhtymän

johtajan kanssa

Käy tavoite- ja

resurssikeskustelut
tulosaluejohdon

kanssa

Käy tavoite- ja
resurssikeskustelut

tulosyksiköissä

Käy tavoite- ja

resurssikeskustelun
hallitusseminaarissa

Käy tavoite- ja
resurssikeskustelun

Käy tavoite- ja

resurssikeskustelun
vastuualuejohdon

kanssa

Analyysit

Strategiset
tavoitteet

Käy tavoite- ja
resurssikeskustelun

Antaa palautetta
asiakasraadeissa

Tammikuu - Helmikuu Maaliskuu - Huhtikuu

Osallistuu
tiedonkeruuseen ja

analysointiin

Osallistuu
tiedonkeruuseen ja

analysointiin

Osallistuu
tiedonkeruuseen ja

analysointiin

Käy tavoite- ja

resurssikeskustelun
valtuustoseminaarissa
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3.1 Analyysit 

 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Analyysivaiheen aluksi pitää löytää vastaukset kysymyksiin, 

• miksi analysoidaan ja  

• mitä analysoidaan 

Tavoitteena on  

• Luoda perusta strategian toteuttamiselle, uudistamiselle sekä luomiselle.  

• Kehittää lähtötilanteen tuntemusta omasta organisaatiosta ja Kainuun soten 

toimintaympäristöstä sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.  

• Kehittää ihmisten strategista osaamista. Tämä tapahtuu, kun analysointitiedot- ja 

taidot kehittyvät. Analyysityön kautta löydetään helpommin yhteinen näkemys 

Kainuun soten strategisesta suunnasta.  

 

Työtapa ja menetelmä 

Työtapa:  

• Jatkuva tiedon hankkiminen  

o Tiedolla johtamisen hyödyntäminen jatkuvan tiedon keräämisessä 

• Analyysityöpajat 

Menetelmä: 

• Ympäristöanalyysit  

o makrotason analyysit (esim. PESTE), toimiala-analyysit, skenaariot, heikot 

signaalit 

• Sisäisen suorituskyvyn analyysit 

o organisaation kokonaistehokkuus, toiminto- ja prosessikohtaiset analyysit, 

taloudelliset analyysit 

• Yhdistelmäanalyysi ympäristöanalyysista ja sisäisen tehokkuuden analyysista 

o Esimerkiksi SWOT 

 

Aikataulu 

Tammi-helmikuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Indikaatio toimintaympäristön muutoksista, jotka edellyttävät Kainuun soten 

strategian päivittämistä.  

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Vastuualueet, tulosalueet 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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3.2 Tavoite- ja resurssikeskustelut tulosyksiköissä ja vastuualueilla 

 

 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on käydä tavoite- ja resurssikeskustelut tulosyksiköissä, vastuualueilla sekä tulosalueilla. 

Toisena tavoitteena on havaita ne toimintaympäristön muutokset, jotka edellyttävät muutoksia hyväksyttyyn 

strategiaan.    

Vaiheen tavoitteena on luoda tulosyksiköiden ja vastuualueiden näkemys seuraavan vuoden Kainuun soten 

kehittämisen painopisteiksi luodun strategian pohjalta. 

Työtapa ja menetelmä 

Tulosyksikön, vastuualueen tai tulosalueen työpaja. Työpajassa  

• kartoitetaan tärkeimmät toimintaympäristön muutokset 

• ko. ryhmä muodostaa yhteisen näkemyksen kolmesta-neljästä tärkeimmästä 

läpimurtotavoitteesta / strategisesta tavoitteesta seuraavalle vuodelle.   

Työpaja voi toimia samalla johdon katselmuksena.  

Aikataulu 

Maalis-huhtikuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Indikaatio toimintaympäristön muutoksista, jotka edellyttävät Kainuun soten 

strategian päivittämistä.  

• Kolmesta viiteen tulosyksikön, vastuualueen tai tulosalueen läpimurtotavoitetta / 

strategista tavoitetta, jotka on johdettu voimassaolevasta Kainuun soten 

strategiasta. Vaihtoehtoisesti tavoitteet voivat olla uusia ehdotuksia, jotka on 

johdettu toimintaympäristön vaatimista muutoksista.  

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Tulosyksiköiden ja vastuualueiden esimiehet tai tulosalueen johtoryhmä.  

• Vastuuhenkilö: Tulosyksikön tai vastuualueen esimies tai tulosalueen johtaja 
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3.3 Tavoite- ja resurssikeskustelut tulosalueiden ja kuntayhtymän 

johtajan välillä  

 

 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on käydä tavoite- ja resurssikeskustelu tulosaluejohtajan ja kuntayhtymän johtoryhmän 

välillä.  

Tavoitteena on  

• havaita kuntayhtymätasoisesti ne toimintaympäristön muutokset, jotka vaativat 

muutoksia hyväksyttyyn neljän vuoden strategiaan. 

• löytää keskeiset kuntayhtymän tasoiset kehittämisen painopisteet ja tulosyksiköiden 

ja vastuualueiden näkemys seuraavan vuoden Kainuun soten kehittämisen 

painopisteiksi luodun strategian pohjalta.  

Strategiakeskustelussa 

• tunnistetaan ne toimintaympäristön muutokset, jotka ovat nousseet tulosyksiköistä 

ja vastuualueilta  

• tunnistetaan tulosalueiden yhteiset vastuut 

• keskustellaan, mitkä ovat keskeiset odotukset tulosalueelle seuraavan 

talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien osalta 

• todetaan, miten tulosalue vastaa osaltaan Kainuun soten strategian toimeenpanosta 

Työtapa ja menetelmä 

1. Tulosaluejohtajan ja kuntayhtymän johtajan välinen keskustelu 

2. Kuntayhtymän johtoryhmän yhteinen keskustelu  

Aikataulu 

Toukokuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Priorisoitu lista seuraavan vuoden vastuualueen ja tulosalueen strategista 

hankkeista, jotka on johdettu voimassaolevasta Kainuun soten strategiasta.  

• Indikaatio toimintaympäristön muutoksista, jotka edellyttävät Kainuun soten 

strategian päivittämistä.  

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Tulosaluejohtajat ja kuntayhtymän johtaja 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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3.4 Tavoite- ja resurssikeskustelu yhtymävaltuuston ja hallituksen 

kanssa 

 

 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on käydä tavoite- ja resurssikeskustelu yhtymävaltuuston, hallituksen sekä kuntayhtymän 

johtoryhmän välillä.  

Tavoitteena on  

• luoda luottamushenkilöille tilannekuva toimintaympäristön muutoksista, jotka 

vaativat muutoksia hyväksyttyyn strategiaan. 

• linjata / päättää seuraavan talousarviovuoden strategiset Kainuun soten 

kehittämisen painopisteet 

Strategiakeskustelussa 

• tunnistetaan keskeiset kuntayhtymätasoiset toimintaympäristön muutokset  

• tunnistetaan muutostarpeet voimassaolevaan strategiaan 

• linjataan strategiset painopisteet seuraavalle TA-vuodelle ja suunnitelmavuosille 

Työtapa ja menetelmä 

Strategiaseminaari, johon osallistuvat yhtymävaltuusto, hallitus ja kuntayhtymän johtoryhmä.  

Aikataulu 

Maalis-huhtikuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Kuntayhtymätasoiset strategiset painopisteet seuraavalle TA-vuodelle ja 

suunnitelmakaudelle 

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Yhtymävaltuusto, hallitus ja kuntayhtymän johtoryhmä 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

 
Toukokuusta eteenpäin käydään läpi seuraavat osa-alueet: 

• Vaihe 5: Kuntaneuvottelut ja talousarviokehys 

• Vaihe 6: Hallitus- ja valtuustoseminaarit  

• Vaihe 7: Raamikeskustelut (strategian ja talouden yhteensovittaminen) 

• Vaihe 8: Hallitus- ja valtuustoseminaarit / priorisointi  

• Vaihe 9: Strategian ja talousarvion hyväksyntä 

• Vaihe 10: Kehityskeskustelut 

• Vaihe 11: Strategian seuranta ja arviointi 
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3.5 Kuntaneuvottelut ja raami 

 

 
 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on käydä kuntaneuvottelut kunkin kunnan kanssa.  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muutetun perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymä 

neuvottelee kunkin kunnan kanssa seuraavan vuoden talousarviosta, asukkaiden palveluista ja niiden 

mahdollisista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä kuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Neuvottelut 

on käytävä kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä.  

Työtapa ja menetelmä 

Kuntaneuvottelut.  

Aikataulu 

Touko-kesäkuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Kuntayhtymätasoiset strategiset painopisteet seuraavalle TA-vuodelle ja 

suunnitelmakaudelle 

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Kunnan johto ja kuntayhtymän johtoryhmä 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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3.6 Hallitus- ja valtuustoseminaarit 

 

 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on käydä raamikeskustelu valtuuston ja hallituksen sekä kuntayhtymän johtoryhmän välillä.  

Tavoitteena on  

• priorisoida strategiset tavoitteet taloudellisten reunaehtojen mukaisiksi 

• linjata seuraavan talousarviovuoden strategiset Kainuun soten kehittämisen 

painopisteet 

Työtapa ja menetelmä 

Strategiaseminaari, johon osallistuvat yhtymävaltuusto, hallitus ja kuntayhtymän johtoryhmä.  

Aikataulu 

Elo-lokakuu 

Vaiheen lopputulokset 

Evästykset kuntayhtymän johdolle toiminnallista ja taloudellista tavoiteasetantaa koskien 

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Yhtymävaltuusto, hallitus ja kuntayhtymän johtoryhmä 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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3.7 Raamikeskustelu kuntayhtymän johtajan ja tulosalueiden 

johtajien kanssa  

 

 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on sovittaa yhteen strategiset tavoitteet ja raami.  

Tavoitteena on  

• Priorisoida strategiset tavoitteet taloudellisten reunaehtojen mukaisiksi 

• Sovittaa yhteen tulosalueiden strategiset tavoitteet kuntayhtymätasoisiksi 

tavoitteistoksi 

• Suunnata tiekartta tarvittaessa uudelleen  

• löytää keskeiset kuntayhtymätasoiset kehittämisen painopisteet ja tulosyksiköiden 

ja vastuualueiden näkemys seuraavan vuoden Kainuun soten kehittämisen 

painopisteiksi luodun strategian pohjalta.  

Raamikeskustelussa 

• todetaan hallituksessa annettu TA-vuoden ja suunnitelmakauden raami  

• johdetaan Kainuun soten läpimurtotavoitteista / strategisista päämääristä soveltuvin 

osin tulosalueiden päämäärät 

• johdetaan tulosalueen valtuustokauden tavoitteet päämääristä ja Kainuun soten 

strategiassa todetuista valtuustokauden tavoitteista. Kainuun soten strategian 

päämäärät siirretään soveltuvin osin toimialan päämääriksi. 

Työtapa ja menetelmä 

Kainuun soten johtoryhmän työpaja.  

Aikataulu 

Elokuu-lokakuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Tulosalueiden seuraavan vuoden strategiset tavoitteet, jotka on sovitettu raamiin ja 

jotka on johdettu voimassaolevasta Kainuun soten strategiasta.  

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Tulosaluejohtajat ja kuntayhtymän johtaja 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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3.8 Strategian ja talousarvion hyväksyntä 

 

 
 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on hyväksyä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviovuotta seuraaville 

kahdelle vuodelle.    

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muutetun perussopimuksen 14 §:n mukaan talousarvio- 

ja suunnitelmaluonnos on toimitettava jäsenkunnille kuntaneuvottelujen jälkeen 31.8. mennessä ja hyväksytty 

talousarvio- ja suunnitelma viimeistään 30.12. mennessä. Talousarviossa huomioidaan terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman mukaiset linjaukset ja toimenpiteet. 

Työtapa ja menetelmä 

Hallituksen ja yhtymävaltuuston kokoukset  

Aikataulu 

Marraskuu-joulukuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Talousarvio ja TTS  

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Hallituksen ja yhtymävaltuuston jäsenet, Kainuun soten johtoryhmä 

• Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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3.9 Kehityskeskustelut 

 

 
 
Johdon laaja sitoutuminen ja laaja kommunikointi ovat strategian jalkauttamisessa kaksi tärkeintä asiaa. Osana laajaa 

kommunikointia kehityskeskustelut ovat tärkeä lenkki. Kehityskeskustelut ovat osa hyvää johtamista ja erityisesti se 

on strategian viestinnän ja jalkauttamisen väline.  

 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on Kainuun soten strategian viestintä ja jalkauttaminen jokaiselle työntekijälle.  

Tavoitteena on  

• Organisaation strategian saavuttamisen edistäminen 

• Vuorovaikutuksen lisääminen esimiehen ja työntekijän välillä 

• Palautteen antaminen  

• Henkilöstön jaksamisen edistäminen  

Työtapa ja menetelmä 

• Työntekijän ja esimiehen valmisteltu keskustelu 

• Työntekijän kanssa läpikäyty yksikön BSC.   

Aikataulu 

Tammikuu-helmikuu 

Vaiheen lopputulokset 

• Yhdessä sovitut tavoitteet työntekijän seuraavan vuoden tavoitteista ja työntekijän 

kehittymissuunnitelmasta  

• Esimiehet kokoavat tulosyksiköiden / vastuualueiden henkilöstön osaamisen 

kehittämissuunnitelmat 

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Esimies ja työntekijä 

• Vastuuhenkilö: Esimies 
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3.10 Strategian seuranta ja arviointi 

 

 
 
 

Vaiheen tehtävät ja tavoitteet 

Vaiheen tehtävänä on arvioida ja seurata strategian toteumista tiedolla johtamista hyödyntäen. 

Tavoitteena on havaita mahdolliset poikkeamat strategian toteutumisessa ja tarvittaessa reagoida 

poikkeamiin. Jos toimintaympäristön muutokset edellyttävät muutoksia hyväksyttyyn strategiaan, suunnataan 

strategiaa tarvittaessa uudelleen.  

Työtapa ja menetelmä 

• Tiedolla johtamisen hyödyntäminen jatkuvan tiedon keräämisessä 

• Tuloskorteissa olevien toiminnallisten tavoitteiden (laadulliset ja määrälliset) 

seuranta ja muutoksiin reagointi  

• Toimintaympäristön seuranta 

Aikataulu 

• Koko vuosi 

o Osavuosikatsaukset hallitukselle ja yhtymävaltuustolle vähintään neljän 

kuukauden välein 

o Jatkuva seuranta operatiivisessa toiminnassa 

Vaiheen lopputulokset 

• Toteuma vrt. tavoitteet 

• Korjaavat toimenpiteet poikkeamiin 

Osallistuvat henkilöt ja vastuuhenkilö 

• Tulosyksiköiden ja vastuualueiden esimiehet tai tulosalueen johtoryhmä.  

• Vastuuhenkilö: Tulosyksikön tai vastuualueen esimies tai tulosalueen johtaja 
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4 Strategiakäsitteet 

4.1 Arvot  

Arvot kuvaavat asioita, joille organisaatio perustaa toimintansa. Arvot ohjaavat organisaation päätöksentekoa ja 

luovat kiinteän perustan esimerkiksi johtamiselle ja esimiestyöskentelylle. Arvot eivät ole kuitenkaan yksinkertainen 

yhteenlasku organisaation jäsenten arvoista. Sitä vastoin ne ovat yhteisön jäsenten julkinen kannanotto niistä asioista, 

joita he pitävät hyvinä ja tärkeinä. (Määttä 2000, 50.) Arvot ovat siis toimintaa ohjaavia periaatteita, joille ominaista 

on riippumattomuus ajasta ja paikasta sekä pysyvyys ja voimakkuus. Arvoja on paljon ja siksi puhutaankin usein 

perusarvoista. Yrityksillä niitä on yleensä alle kymmenen, yleensä neljä. Perusarvojen pitää olla ajattomia ja niillä pitää 

olla sisäinen arvo niin yksilölle kuin koko yhteisölle. Perusarvot ovat siis uskonjulistus, sydämen asia. (Kamensky 2010, 

71-78.)  

Tavoitteena pitäisi olla, että jokainen Kainuun soten organisaation jäsen tietäisi, mihin suuntaan Kainuun sotea 

rakennetaan. Arvoilla soten johto viestii myös asukkaille, millaista sotea halutaan rakentaa yhdessä asukkaiden 

kanssa.  

4.2 Missio 

Organisaation tarkoitus ja perustehtävä kuvataan usein mission tai toiminta-ajatuksen muodossa. Se kertoo sen, mitä 

organisaatio lupaa asiakkailleen, sidosryhmilleen, omistajilleen ja myös itselleen. Missio kertoo näin myös sen, mihin 

organisaatio sitoutuu. (Määttä 2000, 66.) Missio määrittää organisaation perustarkoituksen ja se kertoo, mitä varten 

organisaatio on olemassa. Missio ilmentää samalla organisaation identiteettiä ja sillä on tärkeä viestinnällinen 

merkitys. Halutun identiteetin ja koetun ilmentymän välillä on usein ristiriita ja tämä onkin viestinnälle tärkeä haaste. 

Organisaation ydinideologia muodostuu missiosta ja arvoista. (Hannus 2004, 31–32.) Viestinnällisyys on tärkeää, koska 

missio suunnataan sekä omalle henkilökunnalle että ulkoisille sidosryhmille. Usein missioksi määritellään sekä lyhyt 

että pitkä muoto. Lyhyestä mission muodosta on esimerkkinä Nokian toiminta-ajatus Connecting people. 

Organisaation perustehtävä ilmoitetaan vastaavasti mission pidemmässä muodossa. (Hannus 2004, 32.) 

4.3 Visio  

Visio kuvaa strategista tahtotilaa. Vision tähtäimen pitäisi siis olla tarpeeksi kaukana eli ikään kuin kuminauha 

nykyisyyden ja tulevaisuuden tavoitteen välillä. (Senge 1994.) Vision käsite on tosin hieman ristiriitainen. Toisaalta 

hyvä visio on vaikuttava, voimakas, selkeä ja todellinen suunnannäyttäjä, toisaalta hyvässä visiossa voi olla myös 

yltiöpäisen rohkeita tavoitteita ja toiveita. Parhaimmillaan visio on kirkas tulevaisuuden näky. Hyvän vision 

tunnusmerkkejä ovat selkeys ja yksinkertaisuus, uskottavuus ja johdonmukaisuus, vaikuttavuus ja voimakkuus, 

joustavuus sekä riittävä aikajänne (Kamensky 2000, 55–58.) Vision pitäisi kuitenkin Sengen (1994) määritelmän 

mukaan kuminauhan lailla vetää organisaatiota kohti parempaa huomista. Siksi visio ei voi olla vain lattea halun ilmaus 

vaan sen pitää olla tarpeeksi kunnianhimoinen, jotta se saa aikaan liikettä. Vision pitää siis katsoa tarpeeksi kauas 

tulevaisuuteen ja tavoitteiden pitää olla tarpeeksi kunnianhimoisia, jotta visio toimisi Sengen mainitseman 

kuminauhan tavoin.   

4.4 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät 

Strategiset tavoitteet ja mittarit sekä kriittiset menestystekijät ovat työkaluja, joiden avulla strategia toteutetaan 

tehokkaasti. Ne johdetaan arvoista ja visiosta ja ovat yksityiskohtaisempia tavoitteita. Kriittiset menestystekijät ovat 

sellaisia asioita, joissa pitää onnistua, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan. Ne ovat edellytyksiä menestymiselle. 

(Hannus 2004, 78.) Strategisia päämääriä ja tavoitteita voidaan jaotella. Yleisin tapa on jakaa ne tuloskortteihin. Tätä 

työtapaa kutsutaan tasapainotetuksi tuloskortistoksi eli balanced scorecard -metodiksi (BSC). BSC:n näkökulmina 

käytetään julkishallinnossa vaikuttavuutta ja palvelukykyä, prosesseja ja rakenteita, resursseja sekä osaamista ja 

uudistumista. (Hannus 2004, 78–79; Määttä 2000, 70–74). 
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4.5 Strategian viestintä ja jalkauttaminen 

Lähtökohtana strategian viestinnässä on, että strategian tekijä, strategisen viestin lähettäjä ja vastaanottaja 

ymmärtävät strategian sanoman eri tavalla. Pelkkä strateginen tiedottaminen ei siis riitä, vaan on saatava aikaan 

viestintä, kaksisuuntainen tapahtuma. (Kamensky 2000, 275.) Organisaatioiden toiminnan kehittämisessä 

osallistuminen ja osallistaminen ovat jatkuvasti ja voimakkaasti esillä. Oletetaan, että oman työn ja organisaatioiden 

jatkuva kehittäminen kiinnostaa ja motivoi. Vuorovaikutuksesta ja siihen osallistumisesta on tullut yksi aikamme 

mantroista, ja siitä puhutaan niin pienissä kuin suurissakin organisaatioissa. Puhuminen on lisääntynyt merkittävästi, 

mutta tekeminen ei ole vielä saanut niin paljon tilaa keskustelussa. Hyvän ja huonon strategian erottaa kuitenkin 

yksinkertaisesti siitä, millaista toimintaa se saa käytännössä aikaan. (Määttä 2005.) 

Kamensky (2000) muistuttaa, että varsinkaan suuremmissa yrityksissä kaikki eivät voi olla luomassa strategiaa. 

Strategian laatiminen on usein organisaation pienen osan tehtävä. Tämä on kuitenkin suuri haaste strategisen 

osaamisen kehittämiselle, koulutukselle ja strategian viestinnälle. Kamensky huomauttaa myös koko organisaation 

oppimisprosessin tärkeydestä. Edellisen mukaan ensin pitää tietää, sitten ymmärretään ja sisäistetään ja lopuksi 

luodaan uusia, parempia ratkaisuja. (Kamensky 2000, 275.) Harvoin asioista viestitään liikaa, mutta usein liian vähän. 

Web-pohjaiset tietoverkot ja työkalut ovat hyviä apuvälineitä, kun toteutetaan vuorovaikutteista strategiaprosessia. 

(Määttä 2000, 227)  

Erittäin usein valitetaan, että strategiasta ei saada palautetta. Voidaan myös kysyä, että jos strategiasta ei saada 

palautetta, strategiaa ei ole noteerattu ja näin se ei ole lähtenyt niin sanotusti elämään. (Kamensky 2000, 276.) 

Strategian jalkauttaminen on lyhyesti sanottuna sitä, että strategia muuttuu käytännön toimenpiteiksi. Miksi niin usein 

strategiat jäävät toteutumatta? Ongelmaa voidaan tutkia neljän esteen kautta. Ne ovat visio- ja strategiaeste, 

strategian toiminnallistamiseste, budjetointieste sekä strategian arviointi- ja oppimiseste (Määttä 2000, 131–132). 

Visioeste ilmenee silloin, kun visio on sellainen, jonka ainoastaan yksi johtaja ja hänen esikuntansa on luonut ja 

kirjannut sen romanttiseksi tarinaksi. Visio ja strategia ovat ”iloisesti ilmassa”. Strategian toiminnallistamiseste tulee 

vastaan silloin, kun organisaation jäsenet eivät puutteellisen keskustelun takia osaa ottaa omaa osuuttaan strategian 

toteuttamisessa. Budjetointieste näkyy silloin, kun budjetointia ei liitetä osaksi strategista johtamisjärjestelmää. Noin 

60 prosentilla organisaatioista budjetointi ei ole strateginen prioriteetti. Strategian arviointi- ja oppimiseste vastustaa 

toimintaa silloin, kun organisaatio ei tiedä, toteuttaako se strategiaa. (Kaplan & Norton 2005, 74; Määttä 2000, 131-

133.) 

Strategian jalkauttamisessa pitää ottaa huomioon kaksi asiaa. Jotta voi jalkauttaa, strategian täytyy olla hyvä. Kun 

strategia on saatu aikaan, sitä täytyy johtaa. Strateginen jalkauttaminen voidaan jakaa kahteen osaan. Strateginen 

management on sitä, että strategia on hyvin muotoiltu, siinä on haastetta ja se on sitouttava. Toisena on strateginen 

leadership eli pitää saada ihmiset sitoutumaan strategiaan. Strategia pitää kommunikoida hyvin ja toteuttaa 

tinkimättömästi. 
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6 Liitteet 

6.1 Esimerkkejä työpohjista 

6.1.1 SWOT 

Kysymys: Kuinka käytän SWOTia?  

Vastaus: Menetelmän avulla osallistujat määrittelevät arvioinnin kohteen vahvuudet (strengths), heikkoudet 

(weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Eri ulottuvuudet kirjataan yleensä nelikenttään. 

Menetelmässä arvioinnin osa-alueita voidaan kartoittaa varsin joustavasti: jokainen arviointiin osallistuja voi esim. 

täyttää nelikentän itse, niistä voidaan keskustella ryhmissä, niitä voidaan kerätä laajoilta joukoilta sähköpostitse jne. 

Vahvuudet ovat organisaatiosta tai arvioitavasta ideasta itsestään lähtöisin. Vahvuuksia kartoitettaessa voidaan esim. 

kysyä: Mikä meillä on hyvää? Mikä toimii? Missä on onnistuttu? Vahvuuksien kartoittamisessa realistisuus on tärkeää: 

niitä ei tule liioitella, mutta ei pidä olla liian vaatimatonkaan. Heikkoudet ovat myös sisältä lähteviä. Mikä on sellaista, 

joka estää suunnitelmia toteutumasta? Voidaan jälleen analysoida esim. rakenteita ja toimintakulttuuria. Heikkouksia 

kartoitettaessa voidaan tehdä seuraavanlaisia kysymyksiä: Missä emme ole onnistuneet? Mikä ei toimi hyvin? Mitä 

pitäisi välttää tulevaisuudessa?  

Mahdollisuudet johdetaan ulkomaailmasta käsin. Järjestön tai jonkin idean mahdollisuuksiin vaikuttavat mm.  erilaiset 

väestötrendit, yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys, teknologinen kehitys jne. Uhat ovat lähitulevaisuudessa 

näkyviä ongelmia tai asioita, joita tulisi välttää. Kuten mahdollisuudetkin, uhat ovat ulkoisia. Uhkia kartoitettaessa 

kannattaa kysyä paitsi suoranaisia uhkia, myös asioita, joita tulee seurata, että niiden negatiiviset vaikutukset voidaan 

minimoida, jos niistä muodostuu aitoja uhkia. 

 
 

 
 

Kuva: SWOT-pohja 
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6.1.2 Tiekartta 

Kysymys: Kuinka käytän tiekarttaa? 

Vastaus: 

1. Analyyseihin perustuvat strategiset päämäärät eli läpimurtotavoitteet sijoitetaan tiekartan 

oikeaan laitaan. Jokaiselle päämäärälle voidaan luoda oma tiekarttansa sen sijaan että 

kaikkia tavoitteita käsitellään samalla tiekartalla.  

2. Tiekartan aikajänne voi olla 3-5 vuotta. Tarvittaessa tiekarttatyötä voidaan tehdä 

lyhyemmälläkin aikajänteellä.  

3. Kullekin tavoitteelle määritellään mahdollistajat eli ne asiat, joissa täytyy onnistua, että 

strategiset päämäärät /läpimurtotavoitteet voivat toteutua.  

4. Viimeiseksi johdetaan mahdollistajista vuosittaiset kehityshankkeet, jotka tarvitaan 

mahdollistajien toteutumiseksi.  

5. Hankkeet / toimenpiteet siirretään tiekartalta tuloskorteille, jossa niitä tarkennetaan (mm. 

tarkentava mittari, tarkempi aikataulu, vastuuhenkilö) 

6. Tiekarttaa suunnataan uudelleen, jos toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sitä 

edellyttävät. 

 

 
 
Kuva: Tiekartta 
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6.2 Tuplatiimi  

(esimerkkinä strategisten päämäärien / läpimurtotavoitteiden ideointi) 

 

Vaihe 1, yksilötyöskentely 

• Ideoi yksin 5 minuuttia, millaisen haluat Kainuun soten olevan neljän vuoden päästä = 

läpimurtotavoitteiden / strategisten päämäärien ideointi 

• Käytä mielikuvitustasi! 

• Keskity konkretiaan, älä korulauseisiin! 

• Mieti, kuinka asioiden pitäisi muuttua nykytilannetta huomattavasti paremmaksi 

• Älä rajaa ideoiden määrää  

• Kirjaa asiat paperille 

Vaihe 2, parityöskentely:  

• Jakakaa ryhmä 2-3 hengen pienryhmiin 

• Jokaiselta parilta saa tulla yhteiseen ryhmän keskusteluun kuusi asiaa 

• Kootkaa parien keskustelut yhteen niin, että jokaiselta ryhmältä voi tulla korkeintaan kolme 

esitystä läpimurtotavoitteiksi 

• Kirjaa parikeskustelun tulokset paperille 

• Aikataulu 10 minuuttia 

• => Sisältö suppenee  

Vaihe 3, ryhmävaihe:  

• Kootkaa parien keskustelut niin, että karsitte päällekkäisyyksiä 

• Poimikaa usein esiintyviä läpimurtotavoitteita 

• Ryhmästä saa tulla yhteiseen keskusteluun kolme läpimurtotavoitetta 

• Nämä kolme asiaa kirjataan seinälle omalla ryhmän värillä / symbolilla 

Vaihe 4, koontivaihe 

• Markkinoi ryhmäsi ajatukset kaikille työpajaan osallistujille markkinahenkisesti. Selventäviä 

kysymyksiä voit tarvittaessa esittää, keskustelua ei käydä tässä vaiheessa.  

• Aikataulu: 1 - 2 min./ryhmä 

• Ryhmät keskustelevat lyhyesti ja saavat vielä lisätä yhden ehdotuksen, jos tuntuu siltä, että 

jokin hyvä ajatus puuttuu seinältä 

• Äänestä esitettyjä ideoita niin, että annat mielestäsi parhaalle idealle 3 pistettä, toiseksi 

parhaalle 2 pistettä ja kolmanneksi parhaalle 1 piste. Muille anna 0 pistettä. Tärkeää on, 

että äänestät kaikkia ideoita.   

• Työpajan fasilitaattori kokoaa ideoinnin ja äänestystulokset. Kolme parasta ovat 

läpimurtotavoitteita. Äänestyksessä nollille jääneet karsitaan pois. Positiivisessa hengessä 

voidaan yhteisesti todeta, että näiden asioiden aika on mahdollisesti joskus tulevaisuudessa 

• Jos eniten ääniä saaneissa ideoissa on täsmälleen samoja, yhdistele ne. Ryhmittele eniten 

ääniä saaneet ajatukset/ideat yhteisesti keskustellen. Anna otsikot ryhmille 

• Valmis ryhmittely edustaa ryhmän näkemystä parhaasta ideasta/tärkeimmistä ajatuksista. 

Lopputulokseen on voinut jokainen vaikuttaa eli näin kaikki ovat sitoutuneita 

lopputulokseen. Pienryhmissä käydään yleensä erinomaista keskustelua. Työskentelytavan 

merkittävin etu on siinä, että jokainen tuntee vaikuttaneensa lopputulokseen.  

 
 
Laatijat 

Hyve –johtamisen kartta – hanke: Pirjo Jokelainen ja Niina Komulainen 

Kuntien Tiera Oy: Miika Mielityinen 
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 
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Tehtävämme on  

edistää kainuulaisten 

hyvinvointia ja osallisuutta.  

Järjestämme vastuullamme 

olevat sosiaali-, terveys-, 

ja muut palvelut 

asiakaslähtöisesti, 

tehokkaasti ja 

vaikuttavasti. 
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Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä on 
arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palveluiden järjestäjänä ja 
kehittäjänä. Palvelut vastaavat 
asiakkaiden tarpeita. 
 

Visio -2020 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kainuun maakunta –kuntayhtymän arvokirjan tarkoitus 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän arvot 

 

• Vastuullisuus 
• Asiakaslähtöisyys 
• Avoimuus ja luottamus 
• Oikeudenmukaisuus  
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Tämän arvokirjan tarkoituksena on 
 

1) Saada kaikki organisaatiomme päättäjät ja työntekijät ymmärtämään ja 

tulkitsemaan arvojen sanoman samalla tavalla 

2) Saada kuntayhtymän päättäjät ja työntekijät toimimaan arvojemme mukaisesti 

3) Edesauttaa arvojen toteutumisen seurantaa 

 

Arvo liittyy siihen, mitä pidämme arvokkaana tai mitä arvostamme.  

Jokaisella meillä on yksilölliset arvomme, mutta jotta toimisimme työyhteisönä, 

tarvitsemme myös yhteisöllisiä, jaettuja arvoja. On välttämätöntä, että työyhteisössä 

ovat sovitut arvot ja periaatteet, jotka voidaan jakaa työtovereiden kanssa, ja joiden 

perusteella arvioimme, kehitämme ja muutamme työtämme ja työtapojamme.  

 

Miten arvot vaikuttavat jokapäiväisessä työssämme?  
 

Arvot vaikuttavat toimintaamme ja toisaalta arvojen myös halutaan vaikuttavan 

toimintaan. Kirjoitetun, puhutun ja käytännön välillä ei saa olla kuilua. Jos emme 

hyväksy yhteisiä arvoja ja toimi niiden periaatteiden mukaan, voi ristiriita näkyä myös 

ulospäin asiakkaillemme. Arvot vaikuttavat taustalla myös kun asetamme toimintaan 

liittyviä tavoitteitamme, arvioimme tuloksiamme ja ponnistelemme saavuttaaksemme 

yhdessä asetetut tavoitteet. 
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Vastuullisuus 

 Näkyy arjessa näin  
• Jokainen kantaa vastuun omasta työstään 

• Asiakkaille 

• Työnantajalla henkilökunnasta (hyvinvointi ja mitoitukset) 

• Luottamushenkilöt  

• Aktiivinen asenne työhön eli oma-aloitteisuus 

• Oman ja toisen työn arvostus 

• Tiedon siirtäminen 

• Yhteisöllisyys työyhteisössä 

• Toimitaan tuloksellisesti resursseja tuhlaamatta  

• Suojellaan vesistöjä, ilmaa ja maaperää sekä turvataan luonnon 

monimuotoisuutta.  Käytetään luonnonvaroja taloudellisesti.   

• Toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.  

• Huolehditaan työntekijöiden pätevyydestä ja pätevyyden lisäämisestä.   

• Huolehditaan työympäristöstä, työsuojelusta, terveydenhuollosta.   

• Huolehditaan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.   

• Huolehditaan tuoteturvallisuudesta  

• Pidetään yllä yhteistyötä yritysverkostoissa ja suhteita 

paikallisyhteisöihin.   

• Tuetaan yhteisyyttä ja yhteistä hyvää.   

• Arvostetaan omassa toiminnassa suomalaista kulttuuriperintöä ja 

arvomaailmaa sekä toimitaan arvostavassa vuorovaikutuksessa muiden 

kulttuurien kanssa.  

 

 

 

 

Minulle tämä arvo merkitsee: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Toimiakseni tämän arvon mukaisesti tulen toimimaan seuraavasti: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Jos minä, työtoverini ja esimieheni noudattaisimme tätä arvoa täydellisesti, 

havaitsisimme organisaatiomme toiminnassa seuraavia muutoksia: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Miten työskentelytapani/käyttäytymiseni (työskentelytavat/käyttäytyminen 

työyksikössäni) tulevat muuttumaan noudattaessani/noudattaessamme tätä arvoa 

entistä paremmin jokapäiväisessä työssäni/työssämme? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Asiakaslähtöisyys  

Näkyy arjessa näin 

• Ihmisen kohtelua siten, että hänen ihmisarvoaan ei loukata ja hänen 

vakaumustaan ja ihmisarvoaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan 

• Palvelut järjestetään asiakkaan tarpeiden pohjalta yhteisesti 

sovittujen kriteereiden mukaisesti 

• Vuorovaikutteisuus, toimiva palautejärjestelmä ja palautteen 

huomioiminen toiminnassa 

• Tasavertaista ja alueellisesti kattavaa toimintaa, kaikilla on sama 

mahdollisuus palveluihin, samalla ennalta ehkäisevää 

 
 

 

 

Minulle tämä arvo merkitsee: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Toimiakseni tämän arvon mukaisesti tulen toimimaan seuraavasti: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Jos minä, työtoverini ja esimieheni noudattaisimme tätä arvoa täydellisesti, 

havaitsisimme organisaatiomme toiminnassa seuraavia muutoksia: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Miten työskentelytapani/käyttäytymiseni (työskentelytavat/käyttäytyminen 

työyksikössäni) tulevat muuttumaan noudattaessani/noudattaessamme tätä arvoa 

entistä paremmin jokapäiväisessä työssäni/työssämme? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Avoimuus ja luottamus 

Näkyy arjessa näin 

• Päätöksenteon läpinäkyvyys 

• Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen 

• Vuorovaikutteisuus  

• Keskustellaan paljon eikä pantata 

• Avoimuudella tarkoitetaan, että Kainuun sote antaa suurelle yleisölle 

kaiken asiankuuluvan tiedon strategiastaan, tekemistään arvioista, 

poliittisista päätöksistään ja menettelyistään avoimesti, selkeästi ja 

nopeasti.  

• Luottamus liittyy ihmisiin ja luottavaisuus esineisiin, organisaatioihin ja 

instituutioihin  

 

 

 

Minulle tämä arvo merkitsee: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Toimiakseni tämän arvon mukaisesti tulen toimimaan seuraavasti: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Jos minä, työtoverini ja esimieheni noudattaisimme tätä arvoa täydellisesti, 

havaitsisimme organisaatiomme toiminnassa seuraavia muutoksia: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Miten työskentelytapani/käyttäytymiseni (työskentelytavat/käyttäytyminen 

työyksikössäni) tulevat muuttumaan noudattaessani/noudattaessamme tätä arvoa 

entistä paremmin jokapäiväisessä työssäni/työssämme? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Oikeudenmukaisuus  

Näkyy arjessa näin 

• Alueellinen tasa-arvo palvelujen toteuttamisessa 

• Johdetaan keskitetysti ja toimitaan hajautetusti 

• Työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti  

• Tasapuolinen kohtelu 

• Sovitut, yhdenmukaiset periaatteet 

• Palvelujen saatavuus 

• Oikeudenmukaisuus työkaveria kohtaan 

• Yleisenä oikeudenmukaisuuden periaatteena voitaneen pitää sitä, että 

samanlaisia tapauksia tulisi kohdella samalla tavalla. Mikäli näin ei 

meneteltäisi, olisimme oikeustajua loukkaavalla mielivallan tiellä 

 

 

 

Minulle tämä arvo merkitsee: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Toimiakseni tämän arvon mukaisesti tulen toimimaan seuraavasti: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Jos minä, työtoverini ja esimieheni noudattaisimme tätä arvoa täydellisesti, 

havaitsisimme organisaatiomme toiminnassa seuraavia muutoksia: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Miten työskentelytapani/käyttäytymiseni (työskentelytavat/käyttäytyminen 

työyksikössäni) tulevat muuttumaan noudattaessani/noudattaessamme tätä arvoa 

entistä paremmin jokapäiväisessä työssäni/työssämme? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Osaamisalueiden tarkentaminen osaamisprofiileiksi 
OSAAMISALUE KONKREETTISET OSAAMISET 

1.1 Kuntayhtymän toiminnan tunteminen  

1.2 Viestintä- ja vuorovaikutustaitaito-osaaminen (ihmissuhde, 
vuorovaikutus, yhteistyö, haastavien asiakastilanteiden 
kohtaaminen ja raportointitaidot) 
1.3. Lainsäädäntö ja toimintaohjeistukset/-suositukset  

1.4 Organisaation strategian soveltamisen osaaminen 

1.5.Joustavuus muutostilanteissa 

1.6.Organisointitaito osaaminen  

1. Yleiset esimiestaidot 
 

1.7. Tietotekniikkaosaaminen  
 
 
2.1 Henkilöstöresurssien suunnittelu- ja johtamisosaaminen  

2.2 Henkilöstöhallinnon lainsäädäntöosaaminen  

2.3 Perehdyttäminen 

2.4 Rekrytointiosaaminen  

2.5. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisen osaaminen   

2.6 Eri-ikäisten osaamisen johtaminen (ikäjohtaminen) 
 

2. Henkilöstöhallinto ja 
henkilöstöjohtaminen 

2.7 Osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, 
koulutus,mentorointi, työnkierto, vertaisarviointi )  
 
 
3.1 Talouden suunnittelu, seuranta ja arviointi 

3.2 Kustannustietoisuus 

3. Talousosaaminen ja talouden 
johtaminen  
 
 

3.3 Hankintaosaaminen  

4. Asiakastyön / prosessien  
johtaminen  
 

4.1 Prosessiosaaminen  
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4.2 Tiedolla johtamisosaaminen    
 

4.3 Toiminnan suunnittelu, organisointi ja arviointi 

5.1 Palvelu- ja kehittämistarpeiden ennakointi 

5.2 Oman toimintayksikön kehittämisosaaminen  

5.3 Muutosjohtamisosaaminen  

5.4 Projektiosaaminen 

5. Kehittämistoiminnan osaaminen ja 
verkostojen johtamisosaaminen   
  

5.5. Verkostoissa toimiminen ja verkostoyhteisöjen 
kehittämisosaaminen 
 

 
 Efeko Oy 



 

 

 

 

 

 

TYÖYHTEISÖSSÄ TAIDOLLA - HUONEENTAULU 

KÄYTTÖOHJE 

 

Valinnaisen huoneentaulun tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta lisääviä käytäntöjä 

omassa työyhteisössä ja koko organisaatiossa. Useat tutkimukset osoittavat, että 

työyhteisötaitojen kehittämisellä on vaikutusta työn tuloksellisuuteen, sen laatuun, työssä 

pysyvyyteen ja työuupumuksen kokemuksiin. Esimies tukee yksikössään 

työyhteisötaitojen kehittämistä ja pyrkii työautonomiaan vuorovaikutuksellisen johtamisen 

periaatteiden mukaisesti. Työntekijät sitoutuvat yhteisesti sovittuihin ohjeistuksiin ja 

toimivat niiden mukaisesti.  

 

 

1. Valinnainen huoneentaulu tulostetaan kaikille työntekijöille 

2. Jokainen työntekijä valitsee kymmenen tärkeintä työyhteisötaitoa, joita 
on hyvä kehittää omassa työyksikössä 

3. Työyhteisötaidot, jotka saavat eniten ääniä (7-10) kootaan 

huoneentauluksi  

4. Huoneentauluun valitut työyhteisötaidot käydään läpi työyhteisössä 

5. Huoneentaulua päivitetään ja arvioidaan uudelleen aina tarvittaessa 
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TYÖYHTEISÖSSÄ TAIDOLLA  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 Sitoudumme organisaation yhteisiin arvoihin ja toimimme niiden 
suuntaisesti 

 Tiedämme organisaation tavoitteet ja päämäärät  

 Mainostamme organisaatiota positiivisena ulkopuolisille 

 Tuemme toisiamme avoimeen ja toimintaa rakentavaan 
keskusteluun 

 Osallistumme työntekoa koskevaan päätöksentekoon, työmme 
suunnitteluun ja toteutukseen 

 

 Noudatamme työpaikalla yhteisiä sääntöjä 

 Parannamme aktiivisesti tiedonkulkua omalla työpaikalla ja 
muiden työyksiköiden kanssa 

 Olemme täsmällisiä ja luotettavia 

 Huolehdimme työpaikkamme viihtyvyydestä ja turvallisuudesta 

 Käytämme työaikamme tehokkaasti 

 Olemme valmiita ottamaan työtehtäviä vapaaehtoisesti  

 Innostamme toisiamme kokeilevaan ja työskentelyämme 
kehittävään toimintaan 

 Teemme työtä ja olemme asiakkaita varten 

 

 Kehitämme aktiivisesti vuorovaikutusta esimiehen ja toisten 
kanssa 

 Pidämme esimiestä ja toisiamme ajan hermoilla 

 Asioista saa puhua suoraan ja avoimesti  

 Toimimme selkeästi, suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti 

 Tunnemme toimintaamme säätelevät lait ja asetukset 

 Keskustelemme tavoitteellisesti ja kannustavasti  

 Luomme työpaikallemme positiivista ilmapiiriä 



TYÖYHTEISÖSSÄ TAIDOLLA  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Tiedämme omat tehtävämme ja meillä on hyvät edellytykset 
toimia niissä 

 Tiedämme tehtävämme vaikutuksen työn sujumiseen ja tuloksiin 

 Käytämme resursseja järkevästi ja tehokkaasti 

 Teemme yhteistyötä aktiivisesti eri työyksiköiden kanssa 

 

 Autamme työkavereita ja esimiestä menestymään tehtävässään 

 Annamme riittävän tilan ja työrauhan toiselle 

 Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti 

 Kiinnostumme muiden tehtävistä ja arvostamme niitä 

 Annamme tilaa luovuudelle  

 Arvostamme erilaisuutta ja erilaisia näkökulmia 

 Ymmärrämme erehdyksiä 

 Autamme toisiamme 

 

 Otamme esille toimintaamme haittaavat tekijät 

 Meillä on halua ja tahtoa ratkaista asioita  

 Emme provosoi negatiivisia tunteita työpaikalla 

 Kohdistamme puheen sille ketä asia koskee 

 Puhumme asioista ja toiminnasta enemmän kuin henkilöistä 

 Kun emme ymmärrä toisen viestiä, pyydämme tarkennusta tai 
varmistamme, että asia on ymmärretty oikein   

 Olemme joustavia  

 Arvioimme ja havainnoimme toimintaamme 

 Annamme rakentavaa ja positiivista palautetta 



 



Kokouksen valmistelu:

• Kokouksella tulee olla selvä tavoite, jonka myös osallistujat ymmärtävät
• Kokoukseen kutsutaan vain ne ihmiset, joita siellä todella tarvitaan
• Kaksi tuntia yhtäjaksoista kokoustyöskentelyä on maksimi
• Kutsu ja esityslista sekä mahdollinen ennakkoaineisto ja ohje 

ennakkovalmistautumiseen lähetetään viimeistään 7 pv ennen kokousta
• PowerPoint -esityskalvot ovat hyvä renki, mutta huono isäntä

Kokouksen kulku:

• Kokous aloitetaan täsmälleen sovitusti
• Kokouksen sihteeriksi valitaan eri henkilö kuin puheenjohtaja
• Kokouksen aikana ei hoideta muita työasioita
• Kokouksessa käsitellään vain esityslistassa olevia asioita
• Puheenvuorot pyydetään viittaamalla ja puheenjohtaja jakaa ne
• Puheenjohtaja tekee kokouksen lopuksi yhteenvedon: mitä päätettiin, kuka 

vastaa ja millä aikataululla

Kokouksen jälkeen: 

• Kokouksesta tehdään aina pöytäkirja tai muistio
• Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla kaikille kokoukseen kutsutuille tai 

tallennetaan yhteisesti sovittuun paikkaan viikon kuluessa kokouksesta

Tehokas kokous
Liite 5.
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