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Johtamisella varmistetaan 

arjen sujuminen 

Johtaminen luo edellytykset 

asukaslähtöiselle toiminnalle 

Johtaminen on vastuullista 

edelläkävijyyttä 

Espoo on hyvä paikka kasvaa 

johtajana, esimiehenä ja 

asiantuntijana 

- tavoitteet 

- resurssit 

- osaaminen 

- myönteinen ihmiskuva 

- toisten arvostaminen 

- sitoutuminen 

- innovatiivisuus 

- kannustava työilmapiiri 

- vuorovaikutus 

- työkyky ja osaaminen 

- aikaa esimiestyölle 

- roolit, vastuut, valtuudet 

- yhteistyön pelisäännöt 

- rakentavat ratkaisut 

- palaute 

- valmentajan rooli 
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Espoon tapa johtaa:  

sosiaali- ja terveystoimi 

• Kehittäminen kuuluu jokaiselle ja on jatkuvaa 

 

• Lähtökohtana asiakasarvo, hukan poistaminen 

 

• Strategia luo rakenteen kaikelle mittaamiselle 



Sosiaali- ja terveystoimen strategia 
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Hyvä taloudenpito 

ja tuottavuus 

Palvelun laatu, vaikuttavuus 

 ja turvallisuus 

Asiakkaan palvelukokemus 

ja osallisuus 

Henkilöstön hyvinvointi,  

työn sujuvuus 

  



Strateginen mittaaminen 

päivittäisjohtamisessa toimialatasolla 

8.3.2016 Juha Metso 5 

• Haitta- ja vaaratapahtumien seuranta ja tutkinta 

• Systemaattinen Happy or not 

• Läpimeno- ja odotusajat kaikissa palveluissa 

• Budjettiseuranta 

• Palvelukokonaisuuksien 

per capita -seuranta 

• Kriittisten suoritteiden 

kustannukset 

• Oman työn tehokkuus 

• Toimialatasolla kovat mittarit: 

poissaolot ja vaihtuvuus 

• Tulosyksikkötasolla kuukausittainen 

tai kvartaalittainen kysely 

• Kevyen ja raskaan palvelun 

käyttö 

• Kuntoutuminen, hoitovaste 

• Väestön terveys vuositasolla 



Värjöttely (Huddling) 
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• Kaikki seuranta tavoitteellista ja 

strategista 

 

• Säännöllistä ja jatkuvaa: pysyvä 

whiteboard 

 

• Tiedon visualisointi: sekä mittarit 

että hankkeet 

 

• Johtamisen tavan jatkuva 

kehittäminen 

 

• Värjöttely kaikilla 

organisaatiotasoilla 



Terveys ja hyvinvointi 

• Kuukausittain seurattavat mittarit johtoryhmätasolla: 

– Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-18-vuotiaiden osuus 

– Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus 

– Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 

– Psykiatrisen palveluasumisen asiakkaat 

 

• Vuosisyklillä seurattavaa: 

– Sairastavuus ja toimintakyky (mm. Rai) 

– Työelämän ulkopuoliset eri ikäryhmissä 

– Nuorten elämäntavat (kouluterveyskysely) 
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Asiakaskokemus 

• Kuukausittain seurattavat mittarit 

johtoryhmätasolla: 

– Happy or not toimipisteittäin 

– Toimeentulotuen odotusaika 

– T3 terveysasemilla 

– Odotusaika hammaslääkärille 

– Ympärivuorokautista palvelua odottavat vanhukset 

– Muistipoliklinikan odotusajat 

– Erikoissairaanhoidon siirtoviiveet 

– Päättyneet hoitojaksot (sairaala) 
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Henkilöstön hyvinvointi 

• Kuukausittain seurattavat mittarit johtoryhmätasolla: 

– Lähtövaihtuvuus kriittisissä ammattiryhmissä 

– Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden määrä 

– Terveysperusteiset poissaolopäivät 

– Lyhyet sairauspoissaolot 

 

• Vuosisyklillä seurattavaa: 

– Kunta 10 –työhyvinvointikysely 

– (Tulosyksiköiden omat kuukausittaiset hyvinvointikyselyt, 

kaupungin oma Posetiivi-menetelmä) 
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Laskevat kustannukset 

• Kuukausittain seurattavat mittarit 

johtoryhmätasolla: 

– Budjetin toteutuminen, tulot ja menot, ennuste 

– Kotihoidon kustannukset / tuotettu 

asiakaspalvelutunti 

– Kotihoidon välittömän työajan osuus 

– Sähköisen asioinnin vetuma-kirjautumiset 

– Toimeentulotuen sähköiset hakemukset 

– Kuljetuspalvelujen sähköiset hakeumukset 
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Tuloksia… 
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Espoon lastensuojelun kehitys 

vuodesta 2013 vuoteen 2015 

Kodin ulkopuolelle 

sijoitettujen määrä 

väheni 8,1% 
per 0-17-vuotiaat 

26.5.2016 12 

Kustannukset – 4,5%  
per 0-17-vuotiaat, defl. 

+ 13 % 



+17% 

Espoon sairaalan vuodeosasto-

toiminnan kehitys vuodesta 2013 

vuoteen 2015 

Hoitojakso lyheni 20%  

Hoitojaksot + 11,1% 
per 75 vuotta täyttäneet 
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Menot  – 4,6% 
per 75 vuotta täyttäneet, defl. 



Terveysasematoiminnan kehitys 

vuodesta 2013 vuoteen 2015 

Käynnit + 20% 

Jonotusaika lyheni 34 % 

Asiakastyytyväisyys + 21,5% 

 
käynnit per asukas, jonotusaika T3, Happy or Not 
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Menot  - 3,4% 
per asukas, defl. 

+ 30 % 



Lean-johtaminen 

 

15 Juha Metso 


