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TYÖELÄMÄN LAATUA MITATAAN

Kainuun sote toteuttaa työhyvinvointikyselyn

vuonna 2020 mittaamalla työelämän laatua Lapin

yliopistossa kehitetyn työelämän laadun (Quality of

Working Life eli QWL) indeksin avulla.

Kysely korvaa Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu -

kyselyn. QWL-mittaus toistetaan vuosittain kaksi

kertaa lyhyempänä pulssikyselynä. Tämä mahdol-

listaa työhyvinvoinnin jatkuvan seurannan ja

nopean reagoinnin kehittämistarpeisiin.

QWL:n etuna perinteisiin työhyvinvointikyselyihin

on se, että QWL ei vain mittaa työhyvinvoinnin

tasoa vaan kertoo myös sen, mihin kehittämis-

toimenpiteisiin on ryhdyttävä työelämän laadun

lisäämiseksi.

Kuuntele Tiedosta-podcast työelämän laadusta ja

QWL-kyselystä: bit.ly/2HJKoRc.

Ensimmäinen henkilöstökysely 12/2020

TIEDOSTA TYÖHYVINVOINTIA
JA TUOTTAVUUTTA
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

TYÖPAJASTA TUKEA TYÖHYVINVOINTIIN

Henkilöstölle suunnatuissa Sytyttäjä-työpajassa

pohditaan työhyvinvoinnin kulmakiviä sekä asioita,

jotka ovat jo hyvin ja jotka kaipaavat kehittämistä.

Työterveyslaitoksen vetämät työpajat on tarkoitettu

kaikille, jotka kaipaavat tukea oman hyvinvointinsa

edistämiseen työssä. 

Henkilöstön työpajat toteutetaan helmi-

maaliskuussa 2021 ja työpaja kestää kolme tuntia.

Ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa

bit.ly/2S4AsmP.

Ilmoittautuminen käynnistynyt kevään
2021  Sytyttäjä-työpajoihin

KEHITYSKESKUSTELUT KUNTOON 

MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto on

käynnistänyt Kainuun soten kehityskeskustelujen

nykytilaa ja tulevaisuuden vaihtoehtoja

kartoittavan selvitystyön.

Kainuun soten esimiehille ja henkilöstölle

suunnatut kyselyt toteutetaan marraskuussa 2020.

Kyselyjen vastauslinkit löytyvät Kaimasta ja ne on

lähetetty myös sähköpostijakelussa henkilöstölle. 

Selvitys valmistuu keväällä 2021 ja sen tulosten

pohjalta lähdetään rakentamaan ehdotusta

uudesta toimintamallista yhteistyössä henkilöstö-

palvelujen kanssa.

Esimies- ja henkilöstökyselyt 11/2020

https://bit.ly/2HJKoRc
http://bit.ly/2S4AsmP
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Kainuun soten linjausta toimintalähtöiseen

työvuorosuunnitteluun siirtymisestä viedään

eteenpäin. Yhteistyössä henkilöstöpalvelujen

kanssa toteutetaan keväällä 2021 esimieskoulutus

ja käyttöönottokoulutus työyksiköille, jotka

hyötyvät toimintalähtöisestä työvuorosuunnit-

telusta.

Keväällä 2021 toteutetaan myös Titanian uuden

raportointialustan pilotti, jossa selvitetään alustan

mahdollisuuksia päivittäisjohtamisen tukemisessa.

TOIMINTALÄHTÖINEN
TYÖVUOROSUUNNITTELU ETENEE
Käyttöönottokoulutuksen lisäksi uuden
raportointialustan pilotti

Unelmien työpäivää vietettiin Kainuun sotessa

palkitsemalla Mitä kuuluu -kyselyssä (2019) hyvin

pärjänneitä työyksiköitä. Sotkamon Leivolan

asuntojen lisäksi palkittiin Kajaanin neuvolat ja

koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, maakun-

nallinen palveluohjaus ja ostopalvelut, Sotkamon

suun terveydenhuolto ja lastenpsykiatrian osasto

10. Tervehdyspaketteja jaettiin myös laajasti ympäri

maakuntaa yksiköihin, jotka voisivat hyötyä vuoden

2021 käynnistyvistä hankkeen toimenpiteistä. 

UNELMIEN TYÖPÄIVÄÄ VIETETTIIN
2.10.2020
Sotkamon Leivolan asunnot palkittiin
parhaana työyksikkönä

TIEDOSTA-HANKE
Toiminta-aika 1.2.2020–31.1.2023

Yhteistyössä Työterveyslaitos, Lapin

yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu

Budjetti 1 091 506 €

Rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta

(ESR) 75 %

Työhyvinvointia ja tuottavuutta parannetaan

vahvistamalla tiedolla johtamista. Hank-

keessa rakennetaan työhyvinvoinnin toi-

mintamalli, uudistetaan työhyvinvoinnin

roolia osana johtamista ja esimiestyötä sekä

vahvistetaan henkilöstövoimavarojen tiedolla

johtamista.

Blogi Verkkosivut & KaimaFacebook Instagram

Dynamo-kehittämisryhmiin on  ilmoittautunut

miltei 60 innostunutta kehittäjää Kainuun soten eri

tulosalueilta.  Ryhmien tehtävänä on ideoida ja

kokeilla uusia työhyvinvoinnin ratkaisuja. Toiminta

starttaa 10.11. kickoff-tilaisuudella, jonka jälkeen

ryhmät kokoontuvat kuukausittain Työterveys-

laitoksen sparraamiin etäkokouksiin puimaan

kokeilujen antia. Onnistuneet kokeilut kootaan

yhteen koko Kainuun soten käytettäväksi ja jaetaan

valtakunnallisesti muidenkin sote-organisaatioiden

kesken.

DYNAMO-KEHITTÄMISRYHMÄT
KÄYNNISTYVÄT 10.11.2020 
Ketterillä kokeiluilla sujuvaa työtä ja
parempaa työhyvinvointia

Tiedosta -hankkeen projektiryhmä kutsutaan koolle

27.11.2020. Ryhmä tukee hankkeen tavoitteiden

toteutumista ja varmistaa kustannussäästöjen

syntymisen siten, että hankkeessa olevat resurssit

ja toimenpiteet hyödynnetään täysimääräisesti

organisaation toiminnan kehittämisessä. Ryhmän

puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Jyrki

Komulainen.

YHTEISTYÖTÄ TIIVISTETÄÄN
Tiedosta-hankkeelle oma projektiryhmä

Virtaa ja virettä

työhyvinvointiin ja

tuottavuuteen yhdessä!

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
https://www.instagram.com/tiedostahanke/

