Suunnitelma- Plan
ei aloitettu/inte påbörjad
kesken /pågående
valmis/ färdig
HYKY JOHTO TYÖSUUNNITELMA
Sektorijohtajat
TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja
VASTUUHENKILÖ jos muu
1.Kartläggning av nuläget
fastighetsgruppen
regionala servicechefer
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HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMAT
VÄLFÄRDSOMRÅDESLEDNINGENS ARBETSPLANER
2020
osatehtävä- deluppgift

marras

joulu

2021 Q1
tammi

helmi

2021 Q2
maalis

huhti

touko

2021 Q3
kesä

heinä

elo

2021 Q4
syys

loka

marras

2022 Q1
joulu

tammi

helmi

maalis

2022 Q2
huhti

touko

kesä

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin
namn på sektorsvisa ansvarspersoner
nuvarande fysiska servicenätverk
nuvarande serviceutbud (kommunvist, i området)
aktuell statistik och verksamhetsuppföljning
kommunrundor (jory)

strategidirektörern
2. Planering av
kommande verksamhet

kartläggning av pågående projekt
Kontaktytor
- sektorvisa nätverk i nya organisationen
- sektorvisa ledningsgrupper
- sektorvisa kommunrundor

strategidirektören
regionala servicechefer

- definiera samarbetsytor/ gränssnitt till övriga
- arbetsfördelnig med regionala servicecheferna
Verksamhetsprocesser

jory
resursdirektörerna
projektcheferna

- huvud- och underprocesser
- processer för klientbeslut och remisser
- pågående projekt beaktas i kommande verksamhetsplanering
- plan för integrering av verksamheten
Kommande serveicenätverk

fastighetsgruppen
resursdirektörerna

- vilken verksamhet ska centraliseras till färre ställen?

styrelsen 5/22

- vilken verksamhet ska vara centraliserad med verksamhet lokalt

styrelsen 5/22

- vilken personal får ändrade arb. uppgifter
Servicekriterier

förändringsledarna
förändringsledarna

- kartläggning av aktuella servicekriterier
- jämförelse, konsekvensanalys av olika alternativ
- beslut om nya, gemensamma kriterier

3. Informationsledning
resursdirektörerna

Personalstruktur
- personaldimensionering per verksamhetsenhet
- personalens uppgiftsbeskrivningar, delegeringar
- Personalens specialkunnande

jory, projekten, tijo
Definiera nyckeltal
förvaltningsdirektören
Beaktande av pågående lagberedning
10. behöver delta i övrigas beredning:gemensam introduktion
- viktigaste social- och hälsovårdslagstiftningen
- definition av centrala begrepp
IT-projekt (kanTa utvidgning)
- vad görs innan Aster?

Huom / Muuta

HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMA
Resurssijohtajat

2020

TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja
VASTUUHENKILÖ jos muu

osatehtävä

Virkapohjien suunnitteleminen

Nykytilan selvittäminen, resurssikartoitus

marras

joulu

2021 Q1
tammi

helmi

2021 Q2
maalis

huhti

touko

2021 Q3
kesä

heinä

elo

2021 Q4
syys

loka

marras

2022 Q1
joulu

tammi

helmi

maalis

2022 Q2
tammi

helmi

maalis

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin
Mitä on , mitä puuttuu, tarve
Nykyinen yhteistyö yli kuntarajojen
Ulkoistukset

Virkojen suunnittelu
Johtavien viranhaltijoiden portaat

Johtavien lääkäreiden osallistaminen
JYL-vajo osallistaminen
Work-shops, (yli9lläkärikokoukset ym
Hoitotyö ja sos. palvelut yhteenkoordinointi

Keskeisten viranhaltijoiden
rekrytointi
Virkojen suunnittelu

Tulosaluejako, yksiköiden
sijoittuminen tulosalueittain

Uudet asiantuntijaroolit
Hallitus
Liikkeenluovutus

Karkea määrittely yksiköistä ja henkilöstömääristä
Uusiin yksiköihin siirtyvän henkilöstön määrittely
Keskeisten viranhaltijoiden rekrytointi
Henkilöstön sijoittumisen tarkennukset
Kokonaiskuva henkilöstöstä - henkilöstövastuun jako
resurssijohtajien kesken

Kokonaisstrategiasta johdettu
hoitotyön strategia ja
toimeenpanosuunnitelma

Painopistealueet
Meneillään olevien hankkeiden kartoitus
Tarpeet uusille hankkeille
Toimeenpanosuunnitelma

Erilaisten ohjeiden,
toimintaperiaatteiden jne.
yhteensovittaminen ja
implementointi

Periaatteet henkilöstöhallinnolle, rekrytoinnille

Periaatteet opiskelijaohjaukselle + tarvittavat sopimukset
Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Verkostoituminen

ylihoitajafoorumin osallistaminen
Verkostot ulospäin

Huom / Muuta

HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMA
Hallinto
TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja
VASTUUHENKILÖ jos muu
Yksiköiden päälliköiden ja uusien
asiantuntijoiden rekrytoinnit

Määritys: mitkä tukipalvelut omana
toimintana ja mitkä hankitaan
kuntayhtymän ulkopuolelta

2020
osatehtävä

marras

joulu

2021 Q1
tammi

helmi

2021 Q2
maalis

huhti

touko

2021 Q3
kesä

heinä

elo

2021 Q4
syys

loka

marras

2022 Q1
joulu

tammi

helmi

2022 Q2
maalis

huhti

touko

kesä

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin

Hankintajohtaja
Liikkeenluovutus/viranhaltijapäätös 26.1.

Tekninen johtaja

Liikkeenluovutus/viranhaltijapäätös 26.1.

Tietohallintojohtajat

Liikkeenluovutus/viranhaltijapäätös 26.1.

Hallintopäällikkö

Liikkeenluovutus/viranhaltijapäätös 26.1.

Uudet asiantuntijaroolit

Liikkeenluovutus/viranhaltijapäätös 26.10.

Hallinnolliset palvelut
Viranhaltijavalmistelu 23.3.

Eri tukipalvelutoimintojen
jaotteleminen tulosyksiköiden alle

Tietohallinto

Paloittain poliittiseen ohjausryhmään

Hankinta

Poliittinen ojausryhmä 23.3.

Ruokahuolto

Poliittinen ojausryhmä 23.3.

Siivous

Poliittinen ojausryhmä 23.3.

Tukipalveluiden kartoitus
Valmistelutyöryhmät 15.12.

Jaottelu tulosyksiköiden alle

Määritys: minkälaisia resursseja
tarvitaan tukipalveluiden
toteuttamiseen ja mitä resursseja
on tarjolla

Resurssitarpeiden määritys
Viranhaltijavalmistelu 20.4.

Käytössä olevien resurssien kartoitus

Hallintosäännön ja muiden
sääntöjen/ ohjeiden kirjoittaminen

Viranhaltijavalmistelu 23.3.

Viranhaltijavalmistelu 15.6.

Hallintosääntö
Valtuusto 7.6.

Muut ohjeet ja säännöt

Tiedonhallinnan, asianhallinnan ja
tietosuojaan liittyvien kysymysten
käsittely

Valtuusto/hallitus elo-syyskuu

Asianhallintajärjestelmä
Viranhaltijavalmistelu 20.4.

Dokumentinhallintajärjestelmä

Viranhaltijavalmistelu 20.4.

Arkistot

Viranhaltijavalmistelu 20.4.

Sähköinen allekirjoitus

Viranhaltijavalmistelu 15.10.

Tietosuoja

Jatkuvaa toimintaa

Sopimusten, vastuiden ja
omaisuuden kartoitus ja siirto

Jatkuvaa toimintaa (jatkuu useamman vuoden)

Omistusohjaukseen littyvät
kysymykset

Valtuusto elokuu

Huom / Muuta

VÄLFÄRDSOMRÅDETS LEDNING ARBETSPLAN
Strategi
UPPGIFTSHELHET OCH
ANSVARSPERSON om annan

osatehtävä

2020
marras

joulu

2021 Q1
tammi

helmi

2021 Q2
maalis

huhti

touko

2021 Q3
kesä

heinä

elo

2021 Q4
syys

loka

marras

2022 Q1
joulu

tammi

helmi

maalis

2022 Q2
tammi

helmi

maalis

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin

Utveckla organisationsmodellen;
Kartlägga och anvisa (person)resurser, vid behov genom intern
rekrytering

Forskning, utveckling, innovation (FUI) och projektbyrå; Tutkimus,
kehittäminen ja innovaatio (TKI)ja hanketoimisto
Flerproducent; Monituottajuus
Kommunikation; Viestintä
Informationsledning; Tietojohtaminen
Intern kontroll och riskhantering; Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta
Samarbete och kontaktytor; Yhteistyö ja yhdyspinnat

Strategiplanering; Strategian
suunnittelu

Utformning av strategi; strategian muodostaminen
Utformning av servicelöften; Palvelulupausten muodostaminen
Stöda utformning av verksamhetsprogram åt
verksamhetsområdena; Toimintaohjelman tukeminen
Stöda implementering av informationsledning
Stöda organiseringen av FUI och implementeringen av projekt
Bildande av interna nätverk; Sisäisen verkoston muodostaminen

Samarbete och gränssnitt;
Yhteistyö ja yhdyspinnat

Utformning av modellen för samarbete och gränssnitt; Yhteistyön
ja yhdyspintojen toimintamallin muodostaminen
Bildandet av externa nätverk; Ulkoisen verkoston muodostaminen

Huom / Muuta

VÄLFÄRDSOMRÅDETS LEDNING ARBETSPLAN
Ekonomi
UPPGIFTSHELHET OCH
deluppgift
ANSVARSPERSON om annan
Uppbyggnad av
Kartläggning av personal
ekonomiförvaltningen
Kartläggning av kompetens och arbetsuppgifter
Fördelning av helheter till team
Planering av proesser
Resursering och personalstruktur

Ekonomisystem

Kartläggning av It-system
Iståndsättning av system
Planering av rapportering internt och externt behov
Integrering och kopplingar

Organisationsuppbyggnad

Organisationsuppbyggnad i systemen
Kontoplansuppbyggnad
Palveluluokat
Sektorer, kunder, leverantörer
Rapportering

Regelverk och direktiv

Budgetering

Budget 2021 bakgrundsfakta och material
Personalbudget, driftsbudget
Budgetberedning för 2022
Prestationsplanering, info, förhandlingar
Förhandlingar, verksamhetsplan,

Produktifiering och prissättning

Huvudprodukter för kommunfakturering
Enheternas produkter
Prisklasser, koefficienter
Internfakturering, interna priser
Övrig prissättning

Finansiering

Banker
Leasingavtal
Likviditetsplanering

Stöd och utbildning inom
organisationen

Skolning, information till ledningen
Skolning, information till enheterna

Verksamhetsstart

Finslipning av processerna

2020
marras

joulu

2021 Q1
tammi

helmi

2021 Q2
maalis

huhti

touko

2021 Q3
kesä

heinä

elo

2021 Q4
syys

loka

marras

2022 Q1
joulu

tammi

helmi

maalis

2022 Q2
tammi

helmi

maalis

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin

Huom / Muuta

VÄLFÄRDSOMRÅDETS LEDNING ARBETSPLAN
HR
UPPGIFTSHELHET OCH
ANSVARSPERSON om annan

2020

osatehtävä

1. Centrala personalprocesser - kartläggning, planering och harmonisering

Anställningsprocessen

Arbetsavtal
Lönesättning
IT-program

Anställningsförhållandets livscykel

Ändringar i anställningsförhållandet
Frånvaro och semestrar

Lönepolitik

Lönestruktur
Ersättningspraxis
Belöningssystem

Resursadministrering och
arbetstidsärenden

Resursanvändning
Arbetstidsformer
Processer och regelverk
IT-program (Titania, Timecon)

Rekrytering

Process
IT-program

Introduktion

Process
Nätbaserad introduktion
IT-program

Kompetensutveckling

Fortbildning, språkutbildning
Utbildningsbehov
Kompetenssäkring
IT-program

2. Personalförvaltningens ITprogram
Anpassning och uppdatering
Implementering
Inskolning;
arbetstagare och
förmän

3. Organisations-uppbyggnad
Organisationsträd
Förmannastruktur
Beslutsrättigheter

4. Överföring av personal
Överföringsavtal
Detaljerad plan
Insamling av material
Granskning
5. Personalledning
Strategier och personalpolitiska
program
Ledningsstöd
Centrala direktiv
Lokala avtal, plan för fortsättning

marras

joulu

2021 Q1

tammi

helmi

maalis

2021 Q3

2021 Q2

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

2021 Q4

loka

marras

2022 Q1

joulu

tammi

helmi

maalis

2022 Q2

tammi

helmi

maalis

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin

Huom / Muuta

6. Välmående i arbete
Välmåendesatsningar; kartläggning
och utveckling
Företagshälsovård
Tyky

7. HR-verksamhetens organisation
Kartläggning av personal och
kompetens
Uppgiftsfördelning
Resursering
8. Behörighetsstadga

Yrkeskompetens och språkkunskap
Kartläggning och utveckling
9. Samarbete
Information
Samarbetsförfarande
10. Information
Uppbyggnad av enhetligt
informationsmaterial

Personalinformation och rådgivning
Förmannainformation

HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMA
Laatu
TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja
VASTUUHENKILÖ jos muu
Laatutyö
Asiakaspalvelupäällikkö

2020
osatehtävä
päätös laatujärjestelmän hankinnasta
Tarkempi suunnitelma laatutyön aloituksesta niissä kunnissa,
jossa järjestelmä ei ole käynnissä.
Koulutusten suunnittelu
Resurssien kartoitus
Laadunhallinnan järestämisen rakentaminen

Asiakas- ja potilasturvallisuustyön
suunitelma

Palvelupäälliköiden rekrytointi
Turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvaus
Laadun- ja turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman laadinta
Tietojärjestelmien kilpailutus
Laatu- ja turvallisuusstrategia, painopistealueet

Asiakasosallisuus, asiakaspalauttet

Asiakaspalautejärjestelmän kilpailutus

Asiakas- ja potilasasiamiestoiminta

Asiakasosallistamisen suunnitelma
Asiakaspalutejärjestelmän hankinta
Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto
Asiakas- ja potilasasimiestoiminnan suunnittelu alueellisesti

Turvallisuus, valmius ja
varautuminen
Turvallisuuspäällikkö,
valmiuspäällikkö

Nykytilan kartoitus
Tietojärjestelmän kilpailutus
Etenemisuunnitelma turvallisuuden kehittämiselle

Omavalvonta
erillinen resurssi

Rekrytoinnit
Omavalvonnan nykytilan selvitys
Tietojärjestelmän kilpailutus
Omavalvontajärjestelmän suunnittelu
Koulutukset

Asiantuntijatyöt/ hygieniahoitajat

Päätökset asiantuntijatyön resurssin mallista
olemassa olevien resurssien kartoitus

marras

joulu

2021 Q1
tammi

helmi

2021 Q2
maalis

huhti

touko

2021 Q3
kesä

heinä

elo

2021 Q4
syys

loka

marras

2022 Q1
joulu

tammi

helmi

maalis

2022 Q2
tammi

helmi

maalis

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja
toimielin

Huom / Muuta

HYKY-JOHTO TYÖSUUNNITELMA
Viestintä
TEHTÄVÄKOKONAISUUS ja
VASTUUHENKILÖ jos muu
Valmistelun aikainen viestintä /
muutosviestintä

2020
osatehtävä

marras

joulu

2021 Q1
tammi

helmi

2021 Q2
maalis

huhti

touko

2021 Q3
kesä

heinä

elo

2021 Q4
syys

loka

marras

2022 Q1
joulu

tammi

helmi

maalis

2022 Q2
tammi

helmi

maalis

PÄÄTÖKSENTEKO pvm ja toimielin

Huom / Muuta

Viestintäsuunnitelma ja kanavien valmistelu
Henkilöstöviestintä
Ulkoinen viestintä

Hyvinvointialueen brändi

Hankinta
Työ mainostoimiston kanssa

Brändin esittely ja hyväksyntä huhtikuu 2021

Brändinmukaisen viestinnän suunnittelu ja toteutus
Kuvamaailma ja valokuvat

Verkkosivut

toteutuksen suunnittelu
suunnittelijan rekrytointi
Kilpailutuksen suunnittelu ja kilpailutus
Konseptin ja rakenteen suunnittelu
Visuaalinen suunnittelu ja koodaus
Sisällöntuotannon koulutus ja sisällöntuotanto
Saavutettavuus
Beta-versio, testaus
Käyttöönotto
Jatkokehittäminen

Intranet

toteutuksen suunnittelu
suunnittelijan rekrytointi
Kilpailutuksen suunnittelu ja kilpailutus
Konseptin ja rakenteen suunnittelu
Visuaalinen suunnittelu ja koodaus
Sisältötyyppien konseptinmukainen suunnittelu
Sisällöntuotannon koulutus ja sisällöntuotanto
Käyttöönotto ja koulutukset
Jatkokehittäminen

Hyvinvointialueen viestinnän
suunnittelu
Brändikäsikirja valmistuu
Viestinnän toimintasuunnitelma/ -strategia
kanava- ja kohderyhmäkohtainen suunnitelma
Sosiaalisen median kartoitus, suunnitelma ja ohjeistus
Siirtymävaiheen viestinnän suunnittelu ja toteutus
Kriisiviestintäsuunnitelma
Esitteiden ja muiden materiaalien päivityksen suunnitelma /
työnjako

Yksikön suunnittelu / resurssit

Roolien alustava kuvaaminen
Henkilöstön ja osaamisen lähtötilannekartoitus yhdessä muun
"hallintohenkilöstön" kartoituksen kanssa
Viestintäryhmä toiminnassa
Tehtävänkuvien suunnittelu ja hakeutuminen/ilmoittautuminen
Rerkytointi, verkkosivut
Rekryointi, intra
Resurssien lisääminen muutosviestintään

Työryhmät ja osallistaminen

Viestintäryhmä, vielä nimeämättä
Brändityöryhmä
Verkkosivutyöryhmä
Intra-ryhmä
"Hyvinvointipaneeli" tai vastaava osallisuus
Sisällöntuottajat, verkko ja intra

yhtä aikaa muiden toimintojen kanssa

