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Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
on jäsenkuntiensa Raahen, Siikajoen, Pyhäjoen ja Vihannin
kuntayhtymä, joka vastaa alueen väestön tarvitsemien sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta
Alueen väestömäärä 35.000
Kokonaisbudjetti vuodelle 2011 on yhteensä 109 milj€, josta

• henkilöstömenot

52 milj€

• ostot sairaanhoitopiiriltä

22 milj€

Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä 95 milj€

Vuoden 2011 alussa yhteensä 1093 virkaa ja tointa
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Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
henkilöstöstrategian jalkauttaminen
• Henkilöstöjohtamisen prosessit kuvataan & aikataulutetaan
– Tavoitteet

• asettaminen, seuranta ja Henkilökohtaisen
suorituksen mittaamisjärjestelmä
– Tehtävät

• Tehtävänkuvauksien tekeminen, tehtävän
vaativuuden arviointi, työkuntoisuuden vaikutus
tehtävään
– Toimenpiteet

• työhyvinvoinnin lisäämiseksi
– Urasuunnittelu, osaamiskartoitus, kehityskeskustelu

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
henkilöstöpolitiikka
•

Toimintatavallisesti:
–
–
–
–
–

Tukee hyvinvointikuntayhtymän toiminta-ajatusta ja eettisiä periaatteita
Ohjaa toimintatapaa käytännön työssä
On osa johtamista ja alaisen toimintaa
Kannustaa hyviin suorituksiin
Auttaa sitouttamaan ja motivoimaan henkilöstöä

• Tavoitteellisesti:

– Kaikki tietävät organisaation toiminta-ajatuksen ja eettiset periaatteet,
arvot, tavoitteet ja toiminnan tarkoituksen
– Jokainen tietää tehtävänsä ja miten oma suoriutuminen vaikuttaa
palkitsemiseen
– Kaikilla on tavoitteet, joita seurataan ja arvioidaan
– Esimiehen ja alaisen välisessä yhteistyössä on valmentava ote
– Tavoitteena on ratkaisukeskeinen toiminnan kehittäminen yhteistyöllä
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Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
henkilöstöpolitiikka
• Vastaa ammattitaitoisen henkilöstön
saatavuushaasteeseen toimimalla ohjeena
jokapäiväisessä työssä
• Tukee henkilöstön rekrytointia 
• On kehittänyt kuntayhtymän henkilöstön näkökulmasta
haluttavaksi työpaikaksi
• Huomio eri tulosalueiden oman toiminnan
kehittämisen
• Toimeenpanee merkittävästi kehittämistyötä
henkilöstöjohtamisessa

Esimiehen velvollisuudet
• Edustaa työnantajaa: Suorat velvoitteet työsopimuslaista ja
työturvallisuuslaista  ml. Rikosoikeudellinen vastuu
• Tehtävät:
– Edistää hyvää ilmapiiriä
– Seurata ja tukea työntekijöiden työssä suoriutumista opastuksen,
perehdytyksen ja koulutuksen keinoin
– Kohdelle työntekijöitä tasapuolisesti
– Huolehtia työturvallisuudesta
– Huolehtia tiedonkulusta
– Huolehtia siitä, että työntekijät tietävät tavoitteet ja
perustehtävänsä
– Huolehtia resurssien riittävyydestä ja pelisääntöjen
noudattamisesta
– Antaa palautetta työntekijöille
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Esimiehen rooli
–

–
–

Alaisten osaamisen kehittäminen
– motivaatio, tehtävän sisältö
– uusien alueiden ja asioiden opettelu
– opittujen taitojen hyödyntäminen
– työtapojen ja menetelmien kehittämien
• Huomioi yksilöt
– arvostus, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuus
– Keskustelu vs. Vuorovaikutus
Talous ja toimintavastuu
Asenteet ja asennoituminen
– Johtamisen periaatteet
– Epävarmuuden sietokyky
– Muutosvalmiudet
– Oman roolin ymmärtäminen
– Puuttuminen asioihin
• Vallan ja vastuun antaminen ja ottaminen
• Esimiesten ja työtovereiden tuki

– TYÖHYVINVOINTI VS. TYÖPAHOINVOINTI

Työntekijän velvollisuudet
• Velvollisuuksiin sitoudutaan ennen kaikkea työsopimuksella
 työsopimuslaki, työturvallisuuslaki & KVTES
• Työntekijän velvollisuudet ovat:
Olla huolellinen
Noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä
Pidättäytyä kilpailevasta toiminnasta
Huolehtia työnantajan ammattisalaisuuksien ja muiden
luottamuksellisten tietojen tietojen salassapidosta ja muuten
toimittava asemani mukaisesti
– Käyttää työaika tehokkaasti
– Ilmoittaa havaitsemista vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat
aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai
terveydelle
– Ei saa käyttäytyä häiritsevästi tai epäasiallisesti toisia kohtaan
–
–
–
–
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Asenne valitaan

• SUUNNITTELU
• TAVOITTEET
• KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN
• HALU OPPIA
• INNOSTUS OPETTAA

• ONNISTUMINEN
• TYÖNTEKO ON
HAUSKAA
• TYÖHYVINVOINTI
LISÄÄNTYY

SITOUTUMINEN => VAIKUTTAMINEN
KOMMUNIKOINTI
x

x

x

x

x

-TAVOITTEET (TIIMI, YKSILÖ)

xx
xx

x

x

-PELISÄÄNNÖT
x

x

TIIMI

PÄÄMÄÄRÄ

-TYÖNTEKO / SITOUTUMINEN

x

x
x

SOSIAALISET
TAIDOT
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Johtamisperiaatteeni
• toimin arvojen, vision ja hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaisesti
• varmistan perustehtävän toteuttamisen ja arjen työn
• kannan vastuun toiminnasta ja taloudesta osana
kokonaisuutta
• johdan oikeudenmukaisesti, keskustellen, kuunnellen
ja erilaista osaamista arvostaen
• edistän työyhteisön hyvää yhteishenkeä ja myönteistä
julkisuuskuvaa

2012 Tavoitteet KY
Kriittiset menestystekijät

Arviointikriteerit

Tavoite 2012->

Projektien valmistuminen

Esimiehen vuosikello
käytössä

1.

Henkilöstöstrategian
jalkautus

2.

Henkilöstön motivaatio

Työhyvinvointikysely

Tulokset +5% paremmat
kuin edellisessä
mittauksessa

3.

Sairastavuuden hallinta

Sairauspoissaolot

Poissaolojen vähentyminen
20%
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Kokonaisuuden hahmottaminen
Resursointi

Tavoitteiden
asettaminen

Tehtävänkuvan
tarkistaminen

Osaamisen kartoitus
&
koulutussuunnittelu

Kehityskeskustelu

Ura- ja
seuraajasuunnittelu

Edellisen kauden
tavoitteiden toteuma

Henkilökohtaisen
suorituksen arviointi

Tehtävän
vaativuuden arviointi

Tehtävänkuvan
kirjaaminen
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YKSILÖT
Yhtymä

Tulosalue

Hyvinvointiyhtymän
toiminta-ajatus

Esimiestyön projektit

Tavoitteiden asettaminen
Henkilökohtaisen
suorituksen mittaaminen
Osaamiskartoitus
Kehityskeskustelu
TVA
Ura –ja
seuraajasuunnittelu
Esimiehen käsikirja

Kehittämisen
ohjelmat
toteutus
Tulosaluesuunnitelma

KEHITTÄMISEN
ARVIOINTI

Esimiehen
vuosikello

Osaamisen
johtaminen

Yksilön
kehittäminen

TAVOITTEET
STRATEGINEN JOHTAMINEN
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Ratkaisukeskeisyys
Esimies--alainen

Kehityskeskustelut

ORGANISAATION
RAKENTEIDEN JA
PROSESSIEN JOHTAMINEN

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN
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Esimiehen rooli
–

Alaisten osaamisen kehittäminen
– motivaatio, tehtävän sisältö
– uusien alueiden ja asioiden opettelu
– opittujen taitojen hyödyntäminen
– työtapojen ja menetelmien kehittämien
• Huomioi yksilöt
– arvostus, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuus
– Keskustelu
– Vuorovaikutus

–
–

Talous ja toimintavastuu
Asenteet ja asennoituminen
– Johtamisen periaatteet
– Epävarmuuden sietokyky
– Muutosvalmiudet
– Oman roolin ymmärtäminen
– Puuttuminen asioihin
• Vallan ja vastuun antaminen ja ottaminen
• Esimiesten ja työtovereiden tuki

Esimiestyön vuosikello
Toimintakertomus
Toteuman läpikäynti
Henkilökohtaisen Suorituksen
arviointi & keskustelu

Budjetointi
Tavoitteiden asettaminen

Osaamiskartoitus &

Resursointi

keskustelu

Tehtävän vaativuuden arviointi

Koulutussuunnittelu

Työnkuvan tarkistaminen
Urasuunnittelu

Kehityskeskustelu

Seuraajasuunnittelu
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ESIMIESTEN Koulutus Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymässä 2011:
26.1. Tulevaisuuden osaamistarpeet - yhteinen aloitusseminaari
Oulussa
1.3. Ohjaus esimiehen työvälineenä, ohjaustaidot ja menetelmät
8.4. Osaamiskartoitukset työssä kehittymisen välineenä
28.4. Esimiehen keinoja kohtaamiseen ja vaikeista asioista
puhumiseen
26.5. Kehityskeskustelut - miten luottamukseen johdatellaan ja
suunnitellaan tulevaa?
10.6. AVOIN SEMINAARI: Pitempi työura - miten se on mahdollista?
Oulussa
2.9. Työnantajan mahdollisuudet -koulutustietoutta, järjestelmä ja
rahoitus
30.9. AVOIN TAPAHTUMA: Koulutussenssit - aikuiskoulutustahot ja
konsultit esittäytyvät
3.11. Voi hyvin esimies! Kokemuksellinen työhyvinvointipäivä

Henkilöstöjohtaja
mikko.weissenfelt@ras.fi
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