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Työhyvinvoinnin johtamisen toi-
mintamalli. Työhyvinvoinnin joh-
tamisen toimintamallin suunnittelu 
aloitettiin Kainuun soten työhyvin-
vointipäällikön aloitettua tehtäväs-
sään toukokuussa. Toimintamallin 
rakentamisessa keskitytään olemassa 
olevien työhyvinvoinnin tukipalve-
lujen kuvaukseen ja ohjeiden päivit-
tämiseen. Työhyvinvointipäällikön 
kanssa on sovittu, että Kainuun soten 
osahanke fasilitoi työhyvinvoinnin 
varhaisen välittämisen toimintamal-
lien päivittämiseen perustettavan 
työryhmän työskentelyä. Työryhmän 
toiminta käynnistyy lokakuussa. Työ-
terveyslaitos on lisäksi mukana Kai-
nuun soten terveyden edistämisen 

suunnitelman tekemisessä, johon 
haetaan muutamia Kainuun soten 
työyksiköitä mukaan tekemään eri-
laisia terveyden edistämisen ko-
keiluja. Kainuun soten henkilöstö-
ohjelman lanseeraukseen liittyen 
hanke toteuttaa syksyllä 2021 jokai-
seen henkilöstöohjelman teemaan 
esimiehille suunnatun sparrauksen. 
Henkilöstöohjelman toimeenpanoa 
hahmotellaan elokuussa Työterveys-
laitoksen johtoryhmätyöskentelyssä. 

Dynamo-kehittämisryhmät. Työ-
terveyslaitoksen Dynamo-kehit-
tämisryhmätyöskentely on ollut 
tauolla kesä-elokuun ajan. Kevään 
aikana on kertynyt toteutusvaihee-

seen asti kehittämisen kokeiluja 
mm. päivystyspoliklinikalta, teho ja 
valvontayksiköstä, leikkaus- ja anes-
tesian yksiköstä, kuvantamisesta, 
vammaispalveluista ja työsuojelun 
yksiköstä. Työpajoissa esiin nous-
seista ideoista ja vinkeistä on koottu 
Kaiman työryhmätilaan linkki- sekä 
luku- ja kuunteluvinkkejä. Dyna-
mo-kehittämisryhmistä nousi esiin 
keväällä esimiesten tarve vertaistu-
elle ja yhteiselle keskustelulle, jonka 
pohjalta Työterveyslaitos käynnisti 
huhtikuussa yhdessä Kajaanin am-
mattikorkeakoulun kanssa kokeilun 
esimiesten vertaistyöpajoista. Ensim-
mäisenä teemana oli esimiehen riit-
tävyys omana itsenään. Seuraavien tapaamisten aiheet esimiehet saivat 

äänestää Innoduel-työkalulla; kesä-
kuun tapaamiset olivat ristiriitatilan-
teisiin puuttumisesta työyhteisössä 
ja elokuun esimiehen jaksamisesta. 
Osallistujia on ollut noin 20 per ta-
paaminen. Vertaistyöskentelyn ko-
keilu jatkuu tapaamisilla lokakuussa 
ja joulukuussa 2021. 

Sytyttäjä-työpajat. Esimiehille 
suunnattujen Sytyttäjä-työpajojen 
toteutusta suunnattiin pelkän Sytyt-
täjä-työpajan fasilitoinnin opettami-
sesta laajemmin vuorovaikutusjoh-
tamisen ja osallistamisen suuntaan 
työelämän laadun (QWL) näkökul-
man mukaisesti. Syksyllä 2021 Työ-
terveyslaitos toteuttaa viidestä eri 
vuorovaikutusjohtamisen teemasta 
esimiehille valmennusta. Teemoina 
ovat kuormituksen ja voimavarojen 
tasapaino, vuorovaikutus työyhtei-
sössä, yhteisöllinen kehittäminen, 
perustehtävän kirkastaminen ja 
esimies kehittäjänä. Työyhteisöille 
suunnatuista Sytyttäjä-työpajoista on 
toteutettu neljä ja jäljellä oleville työ-

pajoille mietitään toteutustapaa hou-
kuttelevammaksi esimerkiksi siten, 
että esimiehille tarjotaan mahdol-
lisuutta kouluttautua Sytyttäjä-työ-
pajan vetäjäksi. Toteutus on vuonna 
2022.

Hyvinvointivalmennus ja Tiera 
VIRE -pilotti. Kainuun soten hen-
kilöstölle suunnatun VIRE-valmen-
nuksen ensimmäinen valmennus-
kokonaisuus päättyi toukokuussa. 
Valmennus toteutettiin ryhmämuo-
toisena verkkovalmennuksena, jossa 
valmentajina toimivat Kajaanin am-
mattikorkeakoulun terveydenhoi-
to- ja liikunta-alan opiskelijat. Val-
mennuksessa käsiteltiin hyvinvointia 
ravitsemuksen, liikunnan ja palautu-
misen näkökulmasta. VIRE-valmen-
nukseen osallistui 230 työntekijää, 
joista noin 40 % oli myös sosiaalisesti 
aktiivisia valmennusalustalla. VI-
RE-valmennuksen palautekyselyyn 
vastanneet antoivat valmennukselle 
hyvää palautetta jokaisella osa-alueel-
la. Myönteistä palautetta antoi selkeä 
enemmistö (yli 80 %) vastaajista 

niin valmentajien osaamisesta kuin 
valmennuksessa käytettävästä Heia-
Heia-sovelluksesta. Valmennukseen 
osallistuneiden mielestä valmennus 
antoi uutta tietoa ja tukea hyvinvoin-
tiin. Yli 80 % vastaajista myös suosit-
telisi valmennusta ystävälleen. Seu-
raava VIRE-valmennus toteutetaan 
syys-marraskuussa 2021 ja valmen-
nuksesta tiedotettiin koko henkilös-
tölle sähköpostitse ja Kaimassa kaksi 
kertaa elokuussa. Valmennuksesta 
laitettiin kohdennetusti viestiä nii-
den työyksiköiden esimiehille, joiden 
työntekijät voisivat hyötyä valmen-
nuksesta QWL-tulosten perusteella.  
Valmennuspaikkoja oli käytettävissä 
yhteensä 270, mutta valmennukseen 
ilmoittautui kuitenkin vain 175 työn-
tekijää. 
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Kainuun soten työelämän laatu ja 
henkilöstötuottavuus. Kainuun so-
ten työelämän laadun toinen mittaus 
toteutettiin pulssikyselynä huhti-tou-
kokuussa. Pulssikyselyyn vastasi 1 
980 työntekijää eli reilu puolet koko 
henkilöstöstä. QWL-indeksi laski 
hieman edellisestä mittauksesta 55,3 
%:iin kun se ensimmäisessä mittauk-
sessa oli 56 %. Tulokset valmistuivat 
kesäkuussa ja Kaimaan koottiin or-
ganisaatiotasolla kysymyskohtaiset 
tulokset ja QWL-tulokset tulosalu-
etasolla sekä vastuualueittain tulo-
syksikkötasolla. Kyselyn tuloksista 
tiedotettiin yhteistyössä henkilöstö-
palvelujen kanssa ja korostettiin saa-
tavilla olevaa tukea työyksiköiden 
toiminnan kehittämiseen. Talous-
hallinnosta ja henkilöstöpalveluista 
on pyydetty henkilöstötuottavuuslas-
kelman tekemiseen tulosaluetasolla 

lähtötietoja elokuun aikana. Seuraava 
QWL-mittaus, josta työyksiköiden 
esimiehet saavat yksityiskohtaisem-
man QWL-raportin tehdään mar-
raskuussa 2021. Kainuun soten tu-
losalueille tarjotaan Lapin yliopiston 
asiantuntijan sparrausta henkilös-
tötuottavuuden tarkasteluun loppu-
vuoden 2021 aikana. 

Kainuun soten työhyvinvointipäälli-
kön ja työsuojelun käyttöön koottiin 
QWL-tuloksista lista työyksiköistä, 
jotka QWL-tulosten sekä ennakoi-
tujen henkilöstöriskien valossa tar-
vitsivat eniten tukea. Lisäksi Lapin 
yliopiston työelämän laadun asian-
tuntija teki arvion Kainuun soten 
työelämän laadun kehittämisen po-
tentiaalista lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä. Vuoteen 2022 mennessä 
QWL on realistista nostaa 56 %:iin ja 
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vuoden 2028 loppuun mennessä Kai-
nuun soten on mahdollista saavuttaa 
60 %:n taso. Tämä vaatii panostuksia 
ennen kaikkea esimiesosaamiseen 
sekä henkilöstön osallistavaan kehit-
tämiseen. 

QWL-kyselyn automatisaation osalta 
kevään 2021 aikana on käynnistynyt 
kehittämistyö sähköiseksi kyselyjär-
jestelmäksi. Ensimmäisen version 
on ennakoitu valmistuvan vuoden 
2022 alussa. Järjestelmä mahdollistaa 
Excel-laskennan tekemisen sähköi-
sesti ja sen, että jokainen työyksikkö 
saa omat QWL-tulokset sen kautta. 
Jatkossa järjestelmällä on mahdollis-
ta tehdä myös varsinainen QWL-ky-
sely, jolloin raakadataa ei tarvitse 
erikseen siirtää järjestelmään. Myö-
hemmin järjestelmällä on mahdol-
lista tehdä myös tuottavuusanalyy-

sit, skenaariosuunnittelua ja seurata 
BSC-mittareita. Järjestelmään tulee 
myös mahdollisuus hyödyntää teko-
älyä erilaisten analyysien tekemiseen. 
Kainuun sotelle on tarjottu asiakas-
kehittäjäkumppanuutta järjestelmän 
kehittämistyöhön ja kustannus kah-
desta kyselyn toteutuksesta vuosit-
tain on noin 15 000 euroa. Asiakas-
kehittäjäkumppanuudesta lähdetään 
käymään keskustelua organisaation 
sisällä heti kun yksityiskohdat sisäl-
löstä tarkentuvat. 

Työelämän laadun mittaustulosten 
sparraukset. Toukokuussa toteutet-
tiin vielä muutama vastuualuetason 
sparraus tulosten tulkintaan. Suurin 
osa sparrauksista järjestettiin huh-
tikuussa. Toukokuussa järjestettiin 
QWL-sparraus ikäihmisten palvelui-
den kaikille kolmelle vastuualueelle, 
keskitetyille tukipalveluille ja hyvin-
vointipalveluille ja aikuisten somaat-
tisen erikoissairaanhoidon palveluil-
le ja terveyskeskuspalveluille. 

Kehityskeskustelujen uusi toi-
mintamalli. Maaliskuussa 2021 
valmistuneen nykytilaselvityksen 
pohjalta laadittiin esitys kehittämis-
tavoitteista laajennetulle johtoryh-
mälle yhteistyössä henkilöstöjoh-
tajan ja koulutuspäällikön kanssa. 
Laajennettu johtoryhmä hyväksyi 
kehittämissuunnitelman kesäkuus-

sa. Kehittämistavoitteena on uusien 
toimintamallien kehittäminen ja 
käyttöönotto (erityisesti ryhmäke-
hityskeskustelut ja kehityskeskuste-
lukyselyt), ohjeiden ja käytäntöjen 
yhtenäistäminen, kehityskeskuste-
lulomakkeen päivittäminen ja esi-
miesosaamisen vahvistaminen. Tältä 
pohjalta on suunniteltu henkilöstöä 
osallistava kehittämisprosessi, jossa 
työn tukena toimii muutama organi-
saation avainhenkilö, jotka kommen-
toivat elokuussa kehittämissuunnitel-
maa.

Vertaistyöskentely Osuuskauppa 
Maakunnan kanssa. Maksatusjak-
son aikana toteutettiin ylimmän 
johdon toinen työpaja. Työpajassa 
käytiin läpi ylimmän ja keskijohdon 
työpajoissa tunnistamat työelämän 
laadun kehittämiskohteet ja lähdet-
tiin tekemään valintaa realistisim-
mista kehittämiskohteista. Tämän 
tueksi pohdittiin myös johtamisjär-
jestelmän rakenteellisten esteiden 
eli QWL-lasikaton merkitystä työ-
elämän laadun kehittämiselle. Lo-
puksi tuotettiin kehittämiskohteisiin 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja toi-
menpiteitä. Elokuulle oli suunniteltu 
keskijohdon toinen työpaja, mutta 
tämä työpaja jouduttiin perumaan 
useampien Kainuun soten osallistuji-
en esteellisyyksien vuoksi. Keskijoh-
don osallistujille on tarjottu mahdol-

lisuutta osallistua ylimmän johdon 
työpajaan syyskuussa 2021. 

Tuottava esimies -valmennus. En-
simmäinen esimiesten työelämän 
laadun johtamisosaamisen kehit-
tämistoimenpide on Tuottava esi-
mies-valmennus. Valmennuksen 
taustalla on työelämän laadun teoria 
(QWL), joten valmennuksen avulla 
perehdytetään Kainuun soten esi-
miehet työelämän laadun johtami-
seen. Keväällä 2021 toteutetun pilotin 
pohjalta parannetun valmennuksen 
ensimmäiset ryhmät käynnistyvät 
syyskuussa 2021. 

Esimiesten työelämän laadun verk-
kokurssi. Toinen työelämän laadun 
johtamisosaamisen kehittämisen toi-
menpide Tuottava esimies -valmen-
nuksen ohella on esimiesten verkko-
kurssi, joka toteutetaan vuoden 2022 
aikana. Verkkokurssin taustalla on 
työelämän laadun teoria ja erityises-
ti johtamisen vuorovaikutuskäytän-
nöt, joiden avulla työelämän laatua 
esimiestyössä vahvistetaan. Verkko-
kurssin suunnittelussa on hyödyn-
netty Lapin yliopiston kesä-heinä-
kuussa 2021 toteuttaman esimiesten 
itsearvointikyselyn tuloksia johta-
misosaamisesta sekä peilattu tulok-
sia työntekijöiden näkemyksiin Mitä 
kuuluu -kyselyn (2019) avoimissa 
vastauksissa.
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Henkilöstövoimavaro-
jen tiedolla johtaminen
Toimintalähtöinen hoitajamitoitus. 
Toimintalähtöinen hoitajamitoitus 
Kainuun soten erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon ympäri-
vuorokautisen hoidon toimintayk-
sikköön valmistui toukokuussa, jol-
loin tulokset esiteltiin keskijohdolle 
ja yksiköiden esimiehille. Ostopal-
velun yhteydessä koulutettiin kolme 
mitoittajaa, jotta Kainuun sote pys-
tyy tekemään mitoitusta itsenäisesti. 
Mitoitustyötä on jatkettu aikuisten 
mielenterveyspalvelujen ja vammais-
palvelujen asumispalvelujen sekä 
lastensuojeluyksikön osalta. Hanke 
on tukenut mitoitustyötä tarjoamalla 
asiantuntijatukea hoitotyöhön liitty-
vissä kysymyksissä, laatinut mitoitus-
työn prosessikuvauksen sekä tukenut 
ydinryhmän toimintaa esimerkiksi 
tekemällä esityspohjan mitoitustyön 
tulosten esittämistä varten. Asu-
mispalvelujen mitoitustyön jälkeen 
käynnistyy poliklinikoiden ja tk-vas-
taanottojen mitoitus syksyllä 2021. 
Toimintalähtöisestä mitoituksesta 

järjestettiin kesäkuussa 2021 yhteis-
työssä Siun soten kanssa esimiesinfo, 
jossa puhujina oli Siun soten henki-
löstöjohtaja, toimialueylihoitaja, re-
surssisuunnittelija ja resurssisuunnit-
teluasiantuntija. 

Titanian työvuorodatasta saata-
van tiedon pilotti. Titania Power BI 
-pilotti käynnistyi elokuussa 2021 
infotilaisuudella. Pilotti on kohden-
nettu hankesuunnitelman mukaisesti 
erityisesti Uuden sairaalan erikois-
sairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon yksiköiden esimiehille sekä 
ikäihmisten palveluihin. Pilottiin 
osallistuu myös henkilöstöhallinnon 
edustajia. Raportointijärjestelmä 
antaa tietoa johdolle ja HR-palve-
luille organisaatiotasolle työaikata-
pahtumien lisäksi poissaolotiedoista 
ja osaamisesta. Esimiehille palvelu 
toimii tiedolla johtamisen välineenä 
työaikatapahtumien lisäksi esimer-
kiksi osaamisen ja pätevyyden sekä 
vuorojen tasapuolisuuden näkökul-

masta. 

Toimintalähtöinen työvuorosuun-
nittelu. Käyttöönottokoulutus to-
teutettiin helmikuussa 2021, jolloin 
koulutukseen osallistui hankesuun-
nitelman mukaisesti Uuden sairaalan 
erikoissairaanhoidon ja perusterve-
ydenhuollon yksiköt ja ikäihmisten 
palvelut. Toimintalähtöisen työvuo-
rosuunnittelun jatkokehittämiseksi 
elokuussa 2021 tarjottiin henkilös-
tö- ja esimiestyöpajoja akuuttihoidon 
palveluille, aikuisten somaattisen 
erikoissairaanhoidon osastokoko-
naisuudelle, ikäihmisten palveluiden 
vastuualueille sekä terveyskeskussai-
raalatoiminnan Kajaanin akuuttiin ja 
vaativaan kuntoutukseen. Henkilös-
tötyöpajojen tavoitteena on tuottaa 
työvuorosuunnitteluun kehittämi-
sehdotuksia esimerkiksi työvuorojen 
alkamis- ja loppumisajankohdista 
ja resurssien jakamisesta päivittäin 
vuoroihin. Työntekijöiden ehdotuk-
set käydään läpi esimiestyöpajassa. 

Työhyvinvoinnin tiedolla johtami-
nen. Kainuun soten työhyvinvoin-
nin toimintamallin rakentamisessa 
keskitytään viiteen osa-alueeseen; 
palvelutarjottimen kokoamiseen, 
työterveysyhteistyön kehittämiseen, 
työelämän laadun mittaamiseen, var-
haisen välittämisen toimintamallien 
päivittämiseen sekä esimiesosaami-
sen vahvistamiseen. Tiedosta-han-
ke on mukana työterveysyhteistyön 
kehittämisessä, työelämän laadun 
mittaamisessa, toimintamallien päi-
vittämisessä ja esimiesosaamisen 
kehittämisessä. Työterveyslaitoksen 
johtoryhmän työpajatyöskentelyn 
viimeinen tapaaminen on lokakuus-
sa 2021. Dynamo-kehittämisryhmät 
jatkavat toimintaansa vuoden 2021 
loppuun saakka, jonka jälkeen Työ-
terveyslaitos kokoaa kokeilut yhteen 
raportiksi. Työterveyslaitos toteut-
taa syksyllä esimiesten vuorovaiku-
tusosaamista tukevat valmennukset 
viidestä eri teemasta. Kainuun soten 
osahanke suunnittelee keväälle 2022 
toteutettavaksi esimiehille työpajoja, 
jotka tukisivat erityisesti työelämän 
laadun osalta PL-itsearvostustekijän 
(päämäärät ja luovuus) nostamista. 
FE-tekijään tulee tukea työhyvin-
voinnin toimintamallin tiimoilta ja 
YI-tekijään Työterveyslaitoksen esi-
miesvalmennuksissa. Työyhteisön 
Sytyttäjä-työpajakonseptia muoka-
taan syksyn 2021 aikana Työterveys-
laitoksen ja Kainuun soten kanssa. 
VIRE-valmennus käynnistyy syys-
kuussa ja kestää marraskuulle 2021. 
Valmennuksen päätyttyä osallistu-
jille tehdään palautekyselyn kevään 
tapaan ja tulokset kootaan raportiksi. 

Työhyvinvointi osaksi strategista 
johtamista. Työelämän laadun mit-

taus toteutetaan marraskuussa 2021. 
Mittauksen tulokset raportoidaan 
vastuualue ja - työyksikkötasolla vuo-
den loppuun mennessä. Henkilöstö-
tuottavuuden analyysi tulosaluetasol-
la tehdään syyskuun aikana ja Lapin 
yliopiston tutkimusprofessori Marko 
Kesti on esittelee tuloksia laajenne-
tulle johtoryhmälle ja henkilöstö- ja 
taloushallinnon edustajille loka-mar-
raskuun aikana. Akuuttihoidon pal-
velujen alueella toteutettava pilotti 
AIMO-tekoälyn hyödyntämisestä 
työelämän laadun päättyy joulukuus-
sa. Osuuskauppa Maakunnan kanssa 
toteutettavasta vertaistyöskentelystä 
järjestetään syyskuussa viimeinen 
yhteinen työpaja sekä marraskuussa 
Kainuun soten yhteinen koontityö-
paja. Kehityskeskustelujen toiminta-
mallin kehittämisen osallistava työs-
kentely suunnitellaan ensi vuodelle 
ja syksyn aikana selvitetään yhteis-
työssä henkilöstöhallinnon ja CGI:n 
kanssa kehityskeskustelulomakkeen 
päivittämisen mahdollisuudet ja 
kustannukset. Tuottava esimies -val-
mennuksen neljä ensimmäistä val-
mennusryhmää käynnistyy syksyn 
2021 aikana. Vuoden 2022 aikana 
käynnistyviä ryhmiä markkinoidaan 
esimiehille. Esimiesten verkkoval-
mennuksen hahmottelu työelämän 
laadun teorian ja vuorovaikutusjoh-
tamisen käytänteiden pohjalta jatke-
taan ja valitaan alusta, jolle verkko-
kurssi rakennetaan. 

Henkilöstövoimavarojen tiedolla 
johtaminen. Toimintalähtöinen hoi-
tajamitoitus jatkuu Kainuun soten 
organisaation toimesta ja hanke on 
tukemassa mitoitustyötä vielä vuo-
den 2021 loppuun. Titania Power 
BI -pilotti toteutetaan syksyn aikana 

ja loppuvuodesta kerätään palaute 
kokemuksista. Toimintalähtöisen 
työvuorosuunnittelun kehittämistyö-
pajat toteutetaan syksyn 2021 aikana 
työskentelyyn ilmoittautuneille työ-
yksiköille. Työpaketin toiminta päät-
tyy vuoden 2021 lopussa hankesuun-
nitelman mukaisesti Kainuun soten 
hankeresurssin päättyessä. 

Hankehallinto. Viidennen maksa-
tusjakson tiedot kootaan ja toimi-
tetaan rahoittajalle syys-lokakuun 
aikana. Hankkeen toiminta viiden-
neltä maksatusjaksolta kuvataan tii-
vistetysti visuaaliseen Tiedosta Sano-
mat -raporttiin. Raportti muodostaa 
varsinaisen seurantaraportin pohjan, 
joka viedään maksatushakemuksen 
yhteydessä EURA-järjestelmään ja 
sitä hyödynnetään hankeviestinnässä 
laajemmin. Osatoteuttajat kokoon-
tuvat syksyn aikana kuukausittai-
siin tilannepalavereihin. Hankkeen 
tiivis projektiryhmä kokoontuu 
kuukausittain auttamaan hankkeen 
toimenpiteiden eteenpäin viemises-
sä. Hankkeen viestintää toteutetaan 
uutiskirjeen, tiedotteiden, johto-
ryhmä- ja esimieskokousten, Face-
book- ja Instagram-päivitysten sekä 
blogikirjoitusten lisäksi videoiden ja 
podcastien avulla. Hankkeen toimin-
nan vuosikelloa vuoden 2022 osalta 
tarkennetaan loppuvuodesta 2021. 
Hankkeen arviointityöpaja pidetään 
syyskuussa 2021.
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Maksatusjaksolla pidettiin yhteensä 
13 osatoteuttajien suunnittelupala-
veria, joista 21.5. ja 13.8. pidettiin 
osatoteuttajien yhteiset tapaamiset. 
Palaverien kokoonpanot sovittiin 
aiemmin muodostuneen käytännön 
mukaisesti siten, että paikalla on 
osatoteuttajista ne, joiden osahank-
keeseen palaveri liittyy. Osatoteutta-
jat ovat lähteneet hahmottelemaan 
vuonna 2020 toteutettavan esimies-
ten verkkokurssin sisältöä ja toteu-
tustapaa. Kainuun sote ja Työter-
veyslaitos ovat lähteneet tukemaan 

Hankehallinto
Osatoteuttajien yhteistyö

Maksatusjaksolla toteutettiin han-
keviestintää aiemmin laaditun vies-
tintäsuunnitelman mukaisesti ja sitä 
tarkennettiin vielä vuoden alussa. 
Tiedosta-podcasteja on toteuttu eri 
aiheista kaksi kappaletta maksatus-
jakson aikana. Aiheina on ollut Tuot-
tava esimies -valmennuksen pilotti 
ja VIRE-valmennus. Vierailijoina on 
ollut Kainuun sotelta ensihoidon esi-
mies Johanna Mourujärvi, Ulla-Mai-
ja Leinonen ja Katja Piipponen. 

Sisäisen viestinnän osalta on tiedo-
tettu Kaimassa neljä (4) kertaa sekä 
esimiesjakelussa neljä (4) kertaa. 
Aiheina olivat työelämän laadun 
pulssikyselyyn vastaaminen ja mit-
tauksen tulokset, kevään VIRE-val-
mennuksen päättyminen ja syksyn 
VIRE-valmennuksen käynnistymi-
nen. Esimiehille tiedotettiin esimies-
ten itsearvioinnista, esimiesten ver-
taistyöskentelystä, Tuottava esimies 
-valmennuksesta ja hankkeen uu-
simmasta uutiskirjeestä.

Hankkeen toimintaa on esitelty 
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskes-
kukselle 14.5., Keski-Uudenmaan 
sote-kuntayhtymälle 3.6. ja Lapin 
koulutuskeskus REDUlle 11.8. Ul-
koisen viestinnän osalta julkaistiin 
maksatusjaksolla kolme blogikirjoi-
tusta, jotka jaettiin myös hankkeen 
Facebook-sivuilla. Facebook-sivuille 
tehtiin yhteensä 19 päivitystä ja si-
vuilla on 147 tykkääjää. Hankkeen 
Instagram-tilille tehtiin 12 julkaisua 
ja tilillä on 85 seuraajaa. 

Viestintä

Ohjaus- ja projektiryhmän toiminta

Somet facebook.com/tiedostatyohyvinvointia instagram.com/tiedostahanke

tiedostatyohyvinvointia.wordpress.com

| Hankehallinto Hankehallinto |

Kainuun soten työhyvinvoinnin 
toimintamallin rakentamista yh-
teistyössä Kainuun soten työhyvin-
vointipäällikön kanssa. Lisäksi on 
jatkettu laajennetun johtoryhmän 
työpajatyöskentelyä, jossa aiheena on 
ollut valmisteilla oleva Kainuun so-
ten henkilöstöohjelma. Kajaanin am-
mattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos 
ovat jatkaneet esimiesten vertaistyös-
kentelyn kokeilua. Kajaanin ammat-
tikorkeakoulun ja Kainuun soten yh-
teinen VIRE-hyvinvointivalmennus 
päättyi toukokuussa. Työterveyslai-

Hankkeen osallistujatilanne
ESR-hankkeissa osallistujatietoja ke-
rätään kahdella lomakkeella; aloitus- 
ja lopetuslomakkeella, jotka toimen-
piteisiin osallistuvien henkilöiden 
on tarkoitus täyttää itse kirjallisesti. 
Koronapandemian takia myös Tie-
dosta-hankkeen toimenpiteet on to-
teutettu pääsääntöisesti etäyhteyksin, 
jolloin lomakkeita ei ole mahdollista 
kerätä osallistujilta suoraan. Hanke 
sai kesäkuussa 2020 rahoittajalta lu-
van käyttää sähköistä osallistujaky-
selyä, jota ei ole kuitenkaan käytetty 

Hankkeen neljäs ohjausryhmä pi-
dettiin 17.5.2021. Ohjausryhmässä 
esiteltiin Kajaanin ammattikorkea-
koulun osahankkeen toteutusta. 
Hankkeen toiminnan tueksi koottu 
tiivis projektiryhmä kokoontui mak-
satusjaksolla kolme kertaa. Projekti-
ryhmän tehtävänä on antaa tukea ja 
auttaa toimenpiteiden suunnittelussa 
ja toteuttamisessa. Projektiryhmäs-

sä käsiteltiin maksatusjakson aikana 
kehityskeskustelujen toimintamallin 
uudistamista, syksyn 2021 toimen-
piteitä ja esimiesten verkkokurssin 
(2022) toteutusta, työelämän laadun 
mittauksen toteutusta sekä ajankoh-
taisia asioita. 

kovin kattavasti. Osallistujatiedoista 
on pidetty kirjaa toimenpiteittäin ja 
ne on koottu yhteiseen dokument-
tiin, jotta olisi olemassa ajantasainen 
tieto. Aloitus- ja lopetuslomakkei-
ta lähetettiin elokuussa osallistujille 
postitse tietojen keräämistä varten.
Maksatusjakson lopussa osallistujia 
on hankkeeseen kertynyt yhteensä 
833, mikä on 48 % hankkeen koko-
naistavoitteesta 1 724. 

toksen Dynamo-kehittämisryhmät 
ovat jatkaneet toimintaansa. Kainuun 
sote ja Lapin yliopisto toteuttivat työ-
elämän laadun mittauksen ja tulosten 
analyysin. Osatoteuttajien yhteistä 
tiedonvaihtoa vahvistetaan kokeile-
malla kuukausittaisia tilannepalave-
reja syksyn 2021 aikana.



Virtaa ja virettä
työhyvinvointiin ja 

tuottavuuteen yhdessä!

Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeen tavoitteena on kehittää työhyvinvoinnin tiedolla johtamista sekä 
lisätä Kainuun soten työelämän laatua ja tuottavuutta. Kehittämistyön avulla vahvistetaan työhyvinvoinnin tiedolla 
johtamisen toimintamallia, lisätään työhyvinvoinnin merkitystä osana johtamista ja esihenkilötyötä sekä syvennetään 
tietoon perustuvaa henkilöstöresurssien suunnittelua. 

Kainuun sote toteuttaa hankkeen yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun 
kanssa. Hankekumppaneita ovat Kainuunmeren Työterveys Oy, Kuntien Tiera, Siun sote ja Osuuskauppa Maakunta. 
Hankkeen budjetti on 1 091 506 € ja rahoitus (75 %) tulee Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankkeen toiminta-aika 
on 1.2.2020–31.1.2023.
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