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TIEDOSTA TYÖHYVINVOINTIA
JA TUOTTAVUUTTA
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

DYNAMO-KEHITTÄMISRYHMÄT

Oletko kiinnostunut työhyvinvoinnista ja
innostunut tekemään kokeiluja? Tule mukaan
Dynamo-ryhmään!

 

Toiminta käynnistyy 10.11.2020 kick-off-
tilaisuudella, jossa Työterveyslaitoksen tutkimus-

professori Jari Hakanen innostaa yhteis-

kehittämiseen. Dynamo-kehittämisryhmien tehtä-

vänä on ideoida ja kokeilla uusia työhyvinvoinnin
ratkaisuja. Ratkaisujen ideointi ja kokeilu tapahtuu
vuoden 2021 aikana. 

 

Esimiehille, yli 54-vuotiaille ja tulosalueille
muodostetaan omat ryhmänsä. Yhteen ryhmään
mahtuu mukaan kymmenen henkilöä.

 

Merkkaa kick-off kalenteriin ja ennakkoilmoittaudu
mukaan osoitteessa: https://bit.ly/2LOHTeN

Ketterät työhyvinvoinnin kokeilut

SYTYTTÄJÄ-TYÖPAJAT

Työterveyslaitoksen Sytyttäjä-työpajoissa työ-

hyvinvointia kehitetään yhdessä keskustellen ja
ideoiden.

 

Sytyttäjä-työpajatoiminta käynnistyy esimiehille ja
johtoryhmille suunnatuilla työpajoilla kevään 2021
aikana. Toiminta jatkuu työyhteisöissä esimiesten
johdolla ja hankehenkilöstön tukemana.

 

Työskentely kohdennetaan työyhteisöille Mitä
kuuluu -kyselyn (2019) ja työterveyshuollon tietojen
pohjalta. Työpajojen toteuttamisaikataulu sovitaan
esimiesten kanssa syksyn 2020 aikana.

Työhyvinvointi toiminnaksi

VIRE-VALMENNUS

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä tukevan
valmennuksen teemoja ovat uni, palautuminen,

liikunta ja ravitsemus. Valmennus kestää kolme
kuukautta. Valmentajina toimivat Kajaanin
ammattikorkeakoulun opiskelijat.
 

Valmennus toteutetaan pääosin verkossa ja
ryhmämuotoisena siten, että osallistujat pääsevät
tsemppaamaan myös toisiaan. Mukaan mahtuu
500 Kainuun soten työntekijää.

 

Osallistujille on luvassa myös palkintoja!

Ilmoittautuminen valmennuksiin avautuu
loppusyksystä 2020.

Tukea terveyteen ja hyvinvointiin

https://bit.ly/2LOHTeN
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Osuuskauppa Maakunnan ja Kainuun soten
johtoryhmän vertaistyöskentelyssä pureudutaan
työelämän laadun ja tuottavuuden väliseen
yhteyteen.

 

Siun sote toimii Kainuun soten kumppanina
henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen kehit-
tämisessä.

 

Kainuunmeren Työterveys Oy osallistuu työ-

hyvinvoinnin toimintamallin kehittämistyöhön.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Uusia näkökulmia kehittämiseen

Simulaatiopelissä esimiehet pääsevät testaamaan
ja harjoittelemaan johtamisosaamistaan. Pelin
ideana on pyrkiä valitsemaan työhyvinvoinnin ja
tuottavuuden kannalta paras ratkaisu erilaisissa
vuorovaikutus- ja johtamistilanteissa.

 

Simulaatiopeli tulee esimiesten käyttöön kevään
2021 aikana. Simulaatiopelin käytöstä järjestetään
lyhyt opastustilaisuus. Ilmoittautumisesta tie-

dotetaan tarkemmin syksyn 2021 aikana.

DIGITAALINEN SIMULAATIOPELI
Esimiestyö uudelle levelille

Valmennuksessa esimiehet saavat työkaluja
työyhteisön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden
johtamiseen. Valmennus yhdistää verkossa
tapahtuvaa työskentelyä teemapäivätapaamisiin,

joissa esimiehet pääsevät keskustelemaan ja
harjoittelemaan vuorovaikutustilanteita yhdessä.

 

Valmennus toteutetaan syksyn 2021 aikana.

VIRTA-VERKKOVALMENNUS
Esimiestyöllä työelämään laatua

TIEDOSTA-HANKE
Toiminta-aika 1.2.2020–31.1.2023.

Yhteistyössä Työterveyslaitos, Lapin

yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Budjetti 1 091 506 €.

Rahoitetaan Euroopan unionin sosiaali-

rahastosta (ESR) 75 %.

 

Työhyvinvointia ja tuottavuutta parannetaan
vahvistamalla tiedolla johtamista.

 

Hankkeessa rakennetaan työhyvinvoinnin
toimintamalli, uudistetaan työhyvinvoinnin
roolia osana johtamista ja esimiestyötä sekä
vahvistetaan henkilöstövoimavarojen tiedolla
johtamista. Osa Kainuun soten talouden
tasapainottamisohjelmaa.

Kehittämiskeskustelujen nykytilan analyysi sekä
vaihtoehtojen kartoitus toteutetaan ostopalveluna.

Selvitys valmistuu syksyn 2020 aikana. Kainuun
soten kehityskeskustelujen uudistamistyö tehdään
selvityksen pohjalta yhteistyössä esimiesten ja
henkilöstöhallinnon kanssa vuoden 2022 aikana.

KEHITTÄMISKESKUSTELUT KUNTOON
Uusi toteutustapa haussa

SEURAA MEITÄ Blogi Verkkosivut & Kaima

Virtaa ja virettä työhyvinvointiin ja

tuottavuuteen yhdessä!

Facebook

https://www.facebook.com/tiedostatyohyvinvointia
https://tiedostatyohyvinvointia.wordpress.com/
https://sote.kainuu.fi/tiedosta-tyohyvinvointia-ja-tuottavuutta
https://kaima.kainuu.fi/hallinto/kehittaminen_ja_suunnittelu/kehittamishankkeet/Sivut/Tiedosta-ty%C3%B6hyvinvointia.aspx
https://www.facebook.com/tiedostatyohyvinvointia

