
Sinä ja minä uudistumme
asiakkaan parhaaksi

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Kymsoten
tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan
asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-
palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta
asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin,
laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin.
Kymsote työllistää yli 5 000 eri alojen ammattilaista, jotka
palvelevat 170 000 maakunnan asukasta.

Mitä Kymsotesta ollaan
rakentamassa ja mikä on sen

yhteinen suunta?

Innolink ja Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

aloittivat koko organisaation kattavan
valmennusyhteistyön keväällä 2019.

Yhteistyön tavoitteena on luoda yhtenäinen
Kymsote, jossa organisaatiota,

johtamiskulttuuria ja hyvinvointia kehitetään
yhdessä. Uudistumisen tueksi johtoryhmä

kirkasti muutostavoitteen: 

Valmennuksilla tuetaan kehitystä, jolla
Kymsoten arvopohja, strategiset linjaukset ja

toimintatavat tulevat näkyviksi sekä
johtamisen että asiakaspalvelun arjessa.

"Toivon, että meillä kaikilla on
suunta eteenpäin ja saamme

rakennettua Kymsotesta
uudistuvan, kehittyvän ja

mahdollistavan kuntayhtymän,
jotta me pystymme tuottamaan
yhä paremmat ja toimivammat

palvelut kaikille
kymenlaaksolaisille.” 
– Jorma Haapanen,

palveluketjun johtaja

"Tämä on tärkeää, koska meidän
vastuullamme on kaikkien

kymenlaaksolaisten asukkaiden
palvelut ja heidän

hyvinvointinsa. Haluamme
tarjota mahdollisimman hyviä
palveluja heidän käyttöönsä.” 

– Ismo Korhonen, 
palveluketjun johtaja
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Lähi- ja virtuaalisen työskentelyn yhdistelmänä
toteutettu valmennuskokonaisuus antaa

Kymsoten lähes 300 esimiehelle tilan ja ajan
pysähtyä pohtimaan omaa ja yhteistä työtä sekä

toiminnan tapaa.

Esimiehet ymmärtävät Kymsoten arvot ja etsivät
keinoja, miten ne voisivat näkyä arjessa entistä
paremmin. He saavat työkaluja, johdon tuen ja

vertaisverkoston esimiestyön haasteisiin.

Lisäksi ylimmän johdon esimerkki antaa yhtenäisen
viestin koko organisaatiolle siitä, millaiset

toimintatavat johtavat yhdessä kehitettävään
uuteen Kymsoteen.

Arvotyöskentelyn kautta henkilöstö tiedostaa
Kymsoten arvot ja saa tukea muutostilanteessa

esimieheltään. Kun johtaminen on selkeää ja
yhdenmukaista, henkilöstö voi keskittyä

asiakaspalvelutoiminnan laatuun.

Valmennus antaa parhaimmillaan energiaa, intoa ja
rohkeutta uudistumiseen ja uuden oivaltamiseen!

Tavoitteena
yhtenäinen Kymsote

Yhteisen kulttuurin luomisessa
avaintekijäksi nousee muutoksen käsittely.

Lähivalmennuksissa esimiehet saivat
käsitellä muutoksen esteitä ja

mahdollisuuksia sekä niiden herättämiä
tunteita. Lisäksi harjoiteltiin tunteiden ja

tunneilmaston kehittymisen suuntaa
kartoittavan työkalun käyttämistä

keskustelussa oman työyhteisön kanssa.

Näiden työhyvinvointikeskustelujen jälkeen
sovittiin esimiesryhmille vedettävät

tutorointikeskustelut, jotka luontevasti
vahvistivat johdon ja esimiesten välistä

vuoropuhelua Kymsoten sisällä.

Osallistavissa esimiesvalmennuksissa
hyödynnettiin sekä kasvokkain tapahtuvaa
keskustelua että sähköisen dialogialustan

tarjoamia mahdollisuuksia kokemusten
jakamiseen. Valmentavan johtamisen
taidoilla on mahdollista tukea kasvun

asennetta ja toimintaa asiakkaan parhaaksi.

Mikä on esimiehen rooli
muutoksen johtamisessa?

"Esimies on työyhteisönsä
valmentaja toimintaympäristössä,

jossa muutos on jatkuvaa ja
palvelujen tuottamisen tapa

muuttuu ja uudistuu. Esimiehen
tehtävänä on myös varmistaa, että

meillä on työn arjessa oikea
osaaminen oikeassa paikassa

oikeaan aikaan." 

– Maija Kaltakari, 
osaamisen johtaja
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Arvot ovat yhtenäisen
kulttuurin elementtejä

Yhteiset arvot luovat Kymsote-
toimintakulttuurin perustan. Arvot
auttavat suuntaamaan toimintaa ja

tekemään valintoja. Innolinkin
virtuaalityökaluin toteuttamat

esimiesvalmennukset Kymsoten arvoista
rohkaisivat arvojen näkyväksi tekemiseen

ja niiden toteuttamiseen arjessa.

Etävalmennusten avulla esimiehet
pystyivät jakamaan toisilleen käytännön
ideoita arvojen toteuttamiseksi työssä,

luomaan uusia toimintatapoja sekä
kehittämään arvojohtamista omissa

tiimeissään. Esimiesten vetämät
arvokeskustelut omien tiimien kanssa

saivat innostuneen vastaanoton.

”Alkanut arvokeskustelu antoi
mukavan tauon päivittäiseen

suorittamiseen ja aikaa pohtia
peruslähtökohtaa työhön.

Tapa, jolla asioita käsiteltiin,
oli voimaannuttava ja

positiivinen. Tätä lisää.” 
– Kymsotelainen työntekijä

”Keskustelu oli runsasta ja
jälkikäteen eräs osallistujista totesi

palaverin olleen parempi kuin monet
työnohjaukset. Tämä oli itselleni

vähän yllätys, sillä en kokenut
valmiuksiani kovin hyviksi
keskustelun vetämiseen.” 
– Kymsotelainen esimies

Dialogi syventää oppimista

Työyhteisöissä käytyjen arvokeskustelujen
jälkeen esimiehet pääsivät jakamaan

kokemuksia, oppeja ja oivalluksia sähköisellä
dialogialustalla kollegojen kesken. Näin
jokainen saa vertaistukea ja voi osaltaan

myös kannatella yhteistä muutosta.

Innolinkin ohjauksessa vahvistettiin myös
ylimmän johdon valmiuksia käydä dialogista

vuoropuhelua esimiesten kanssa ja täten
kannustaa ja tukea modernilla tavalla

yhteistä johtamiskulttuurin kehittymistä.

Johto koki käyttöönotetun tutorointimallin
hyvänä toimintatapana käydä avointa

keskustelua organisaation tilanteesta ja
esimiestyön haasteista.

”Olen oppinut, että ihmisten kohtaaminen
ja arjen kautta keskustelu luo pohjan

kehittämiselle, kehittymiselle ja
uudistamiseen.” 

– Kymsotelainen tutor
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Valmennuskokonaisuuden punaisena lankana
toimii tiedolla johtaminen. Systemaattinen

tiedolla johtaminen mahdollistaa tavoitteiden
kirkastamisen konkreettisiksi mittareiksi,

valmennuksen aikaisen reflektoinnin ja
ketterän kehittämisen sekä prosessin laadun ja

vaikuttavuuden seurannan. Lisäksi se
edesauttaa valmentavan johtajuuden

edellytyksiä.

Innolink ja Kymsote määrittelivät yhdessä
henkilöstön tiedolla johtamisen mallin ja

mittarit, joiden kehitystä seurataan
kuukausittain koko henkilöstön

viremittauksella. Tieto on reaaliaikaisesti
hyödynnettävissä ja mahdollistaa näin

välittömän reagoinnin prosessin aikana sekä
vaikuttavuuden seurannan.

Lisäksi jokaisesta valmennusosiosta kerättävä
osallistujapalaute antaa laadun

varmennukseen välitöntä tietoa ja mahdollistaa
ketterän reagoinnin sisältöpainotusten ja

toteutustapojen hienosäätöä varten.

”Vasta aloittaneella
Kymsotella on vain yksi

suunta: eteenpäin. 
Ja voimavara löytyy

henkilöstöstä: kaikista, 
jotka työskentelevät

Kymsotessa.”

– Ismo Korhonen,
palveluketjun johtaja

Laatua ja vaikuttavuutta
tiedolla johtaen
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