
ASIAKKAAMME - MAISTRAATTI

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. 
Maistraatit vastaavat alueensa väestötietojär-
jestelmästä, holhousasioista sekä valtakunnal-
lisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraattien 
muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden 
tutkinta, nimenmuutosasiat ja perukirjojen 
osakasluetteloiden vahvistaminen. Maistraa-
tin henkikirjoittaja suorittaa siviilivihkimiset 
ja hän toimii myös julkisena notaarina ja kau-
panvahvistajana. Suomessa on 9 maistraattia 
ja niillä yhteensä 39 toimipistettä .

TYÖHYVINVOINTIA JULKISELLE SEKTORILLE

TyHy-SIB* on julkisen sektorin organisaatioille suunnattu 
työhyvinvoinnin edistämishanke, joka toteutetaan tulos-
perusteista palkkiomallia hyödyntäen. Tarkoituksena on 
vähentää sairauspoissaoloja ja niihin liittyviä suoria ja epä-
suoria kustannuksia. Lounais-Suomen maistraatin pal-
veluntuottajina ovat Aino Health Management, Trainers’  
House, Tietotaito Group ja Headsted.

Hanke suunnitellaan asiakasorganisaation kanssa yhteis- 
työssä ja se toteutetaan noin kolmen vuoden aikana.  
Trainers’ House vastaa hankkeen ylimmän johdon val-

mennuksesta, esimiestyön haluttujen muutosten läpi-
viennistä, sekä oppimistyökaluista. Trainers’ House var-
mistaa johdon tuen työhyvinvoinnin kehittämiselle. 

”Halusimme kehittää Lounais-Suomen maistraatissa toi-
mintakulttuuria ja ajattelumalleja vuorovaikutteisemmak-
si ja osallistavammaksi. Erityisesti meillä oli tarve vahvis-
taa henkilöstön kokemusta työnsä merkityksestä osana 
maistraatin tehtäväkenttää”, kertoo Lounais-Suomen 
maistraatin päällikkö Anne Oksanen.

*) http://www.sitra.fi/artikkelit/mika-ihmeen-tyohyvinvointi-sib- 
kysymyksia-ja-vastauksia

HALU JA VALMIUDET JOHTAA TYÖHYVINVOINTIA

Yhteistyön käynnistysvaiheessa Trainers’ House kartoitti 
Lounais-Suomen maistraatin johtamisen nykytilan haas-
tattelemalla asiakkaan avainhenkilöitä ja tutustumalla 
työterveyttä koskeviin taustamateriaaleihin. Tavoitteena 
oli parhaiden käytäntöjen löytäminen ja haasteellisten  
tilanteiden ymmärtäminen ja ratkaiseminen. 

Nykytilan arvioinnin pohjalta Trainers’ House suunnitteli 
työkyvyn johtamiseen liittyvän muutosohjelman yhdessä 
asiakkaan kanssa. Muutosohjelman ydin koostui ryhminä 
toteutettavista, räätälöidyistä johto- ja esimiesvalmen-
nuksista. 

Valmennusten lopputulemana kaikilla esimiehillä oli 
halu ja valmiudet johtaa omia alaisiaan työhyvinvointia  
tukevan johtamismallin mukaisesti. Jokainen johdon  
jäsen ja esimies saa viikoittaiseen käyttöönsä sähköisen 
Pulssi-työkalun, jolla varmistetaan haluttu tekemisen 
muutos. Palaute esimiehille ja toisaalta henkilöstön mah-
dollisuus osallistua ja vaikuttaa nopeuttavat ja varmista-
vat muutosten läpivientiä. 

Yhteistyön tavoitteena on selvittää ja parantaa henkilös-
tön kokemusta esimiestyöstä sekä nopeuttaa esimies-
ten oppimista merkityksellisen palautteen avulla. 

VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

Sairauspoissaolot laskivat 2-3 päivää/henkilö/vuosi jo 
ensimmäisen vuoden aikana. Yli 14 päivän poissaolot las-
kivat myös seitsemällä prosenttiyksiköllä. Myös henki-
löstön työhyvinvoinnin ja johtamisen kokonaisarvosanat 
nousivat. 

Yhteistyö on yhä käynnissä ja sen tuloksellisuutta seura-
taan 3-vuotisen sopimusjakson ajan.

”Tyhy-SIB yhteistyömme on antanut tukea ja rohkaisua 
esimiehille. Olemme onnistuneet työyhteisönä ottamaan 
askeleita kannustavaa ja osallistavaa työkulttuuria kohti”, 
Oksanen kertoo.

MAISTRAATTI
   TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAA JOHTAMISTA


