
 

JOHTAMISEN 

KOKONAISUUDEN 

TOTEUTUS   

 

Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 

Tamora oy 

Jyväskylän oppisopimuskeskus 

POKE/oppisopimuskoulutus 

Jyväskylän aikuisopisto 

 

29.2.2016 



SOTE 2020 JOHTAMISEN KOKONAISUUS 

• Suunniteltu kokonaisuus koostuu kahdesta huhtikuussa 

alkavasta koulutuksesta ja syksyllä 2016 alkavasta sekä 

vuoteen 2017 ajoittuvista koulutuksista. 

• Tarkoituksena on käynnistää prosessi, jossa 

valmennetaan esimiehiä tulevaisuuden integroitua, 

asiakaslähtöistä sote - aluetta varten. 

• Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman vaikuttava ja 

monipuolinen kokonaisuus, josta löytyy 

valmennuksellista tukea laajalle esimiesjoukolle (lähes 

400 julkisella puolella) 

• Kustannustehokas toteutustapa (oppisopimus, KunTeko) 

• Linjassa valtion muutostuen kanssa 
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OHJAUS/TYÖRUKKASRYHMÄ 

• Päivi Kalilainen, Jyväskylän kaupunki 

• Ulla Lauttamus, KSSHP 

• Kaija Heikura, KSSHP 

• Mikael Palola, Saarikka 

• Sari Uotila, Jyväskylän kaupunki 

• Riitta Saarinen, JAO 

• Emmi Hyvönen, viestintä 

• Tamora Oy 

• Krista Hanski, oppisopimuskeskus 

• Riitta Pylvänen, SOTE 2020 

• Marja Heikkilä, SOTE 2020 
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SUUNNITELTU KOKONAISUUS 
 

1. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 – HYVINVOIVA 

TULEVAISUUS 

– Toteuttajana Tamora oy 

– Mahdollisuus 80 osallistujalle – 40 Raivaajaa ja 40 Rakentajaa 

– Hakeudutaan yhteistyössä työnantajan ja hankkeen kanssa -> 

osallistujat tasapainoisesti ympäri maakuntaa ja sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa (perus – erityis) 

– Haku 22.3.2016 mennessä 

– 5 kontaktipäivää + verkkotyöskentely, jonka kautta muut johtajat 

ja työyhteisöt voivat osallistua 

– Kesto 11.4. - 31.8. 2016 

29.2.2016 



Keski-Suomen Sote 2020–  
Hyvinvoiva tulevaisuus 

Hyvinvoiva Tulevaisuus –blogi: 

https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.

com/ 

 

https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/
https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/
https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/


Asiakashyöty – henkilöstöhyöty - 
tuottavuus 

 Tarvitsemme työyhteisöön 

positiivisen kehittämisen 

kierteen ja jatkuvan 

innovaatiokulttuurin. Se lähtee 

aidosta asiakaslähtöisyydestä. 

Meidän on saatava osaaminen 

virtaamaan. Tarvitsemme 

riittävän ison joukon ihmisiä, 

kriittisen massan 

ammattimaisen kehittämisen 

tielle, viemään läpi 

organisaation 

kehittämisotetta.  

     

1. 2. 3. 
Raivaajat-
johtamisvalmennu
sryhmä 

Rakentajat-
johtamisvalmennusr
yhmä 

Hyvinvoiva 
tulevaisuus 
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Hyvinvoiva tulevaisuus rakennetaan 
tekemällä 
• Huhtikuussa starttaa kaksi ryhmää – Raivaajat ja Rakentajat.  

• Molempien kanssa uutta johtamiskulttuuria rakennetaan 
kolmessa kohtaamisessa: 

 
– Raivaajat-johtamisvalmennusryhmä 

• Yhteinen suunta – 11.-12.4.2016 

• Yhteinen johtamiskulttuuri – 9.6.2016 

• Yhteiset johtamisteot – 25.-26.8.2016 

 

– Rakentajat-johtamisvalmennusryhmä 

• Yhteinen suunta – 25.-26.4.2016 

• Yhteinen johtamiskulttuuri – 10.6.2016 

• Yhteiset johtamisteot – 30.-31.8.2016 

 

• Molemmat ryhmät kulkevat rinnakkain. Alkuun teemme 
persoonallisuustestin - punaiset ja keltaiset muodostavat 
Raivaajat ja siniset ja vihreät Rakentajat. Jos kuitenkin 
huomaat toisen ryhmän päivien sopivan itsellesi huomattavan 
paljon paremmin, hyppää sen mukaan. 

https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/2016/02/15/meilla-on-kaikki-se-osaaminen-asenne-ja-resurssit/


Mitä tämä minulta vaatii? 

• Sitoutumista kolmeen kohtaamiseen noin neljän 
kuukauden aikana ja avointa mieltä oman osaamisen 
mukaan tuomiseen 

• Antautumista Avoimeen Digitaaliseen Maailmaan 

• Oman osaamisen tuomista yhteiskehittelyn ja 
joukkoistamisen kentille 

• Persoonallisuustestin tekemistä blogissa täällä > 

• Ilmoittautumista 22.3.2016 mennessä 

• Mukaan lähtösi ja ryhmäsi (Raivaajat/Rakentajat) 
ilmoittamista oheisen linkin kautta 

 

 

Valmennus on osallistujille ilmainen 

https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/2016/02/15/meilla-on-kaikki-se-osaaminen-asenne-ja-resurssit/
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 FT, partneri, 
hallituksen jäsen 
Karl-Erik Michelsen 
on 
innovaatiojohtamise
n professori, 
kauppatieteiden 
kouluttaja kirjailija 
ja koulutuksen 
kehittäjä. 
Strategisen 
johtamisen ja 
verkostojohtamisen 
asiantuntija myös 
käytännön 
johtamistyössä 
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Toimitusjohtaja, 
partneri 
tuotantotalouden DI 
Jaana Utti on 
innovaatiokulttuurin 
rakentamisen ja 
osallistavan 
kehittämisen 
asiantuntija. Hän on 
uudistanut palvelu-
rakenteita 
vaikuttavasti sekä 
johtajana että 
kehittäjänä. Kokenut 
julkisen ja yksi-
tyisen sektorin 
uudistaja.   

Projektipäällikkö, 
partneri Ville 
Mäkelä on 
rakentanut uutta 
työkulttuuria 
Tamorassa nyt 
viiden vuoden ajan. 
Hän on 
työskennellyt eri 
puolilla Suomea 
muutoksissa elävien 
organisaatioiden 
kanssa Utin ja 
Michelsenin 
työparina. 

Valmentajat 



… KOKONAISUUS 

2. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 – JET 

– Mahdollisuus 25 osallistujalle koko Keski-Suomen sote-alueelta  

– Tasapainoisesti perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja 

erikoissairaanhoidon esimiehiä 

– Hakeutuminen Jyväskylän ja Pohjoisen Keski-Suomen 

oppisopimuskeskusten kautta 

– Toteuttajana Jyväskylän aikuisopisto 

– Sisällön suunnittelussa sparraajana SOTE 2020 – hanke 

Sisältöön ja opetukseen voidaan vielä vaikuttaa sote-

uudistuksen edetessä 

– Haku 11.3.2016 mennessä 

– Kesto 21.4.2016 – 2/3.2018 
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… KOKONAISUUS 

3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 LÄHIESIMIESTYÖN 

AMMATTITUTKINTO  

– Uusi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuus 

– Alkaa marraskuussa 2016 

– Sisällön suunnittelu alkamassa 

4. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 JOHTAJA 

OPPISOPIMUSKOKONAISUUS 

– Kootaan oppisopimuskoulutuksen osista, suunnittelu alkamassa 

– Mm. jo JET-koulutuksen suorittaneille 

5. KunTeko 2020  

– Mm. sparrausta, sisäisten kehittäjien koulutusta, 

kehittämisverkostoja ja oppimisverkostoja 

– http://www.kunteko.fi/  

 
29.2.2016 

http://www.kunteko.fi/
http://www.kunteko.fi/


SOTE 2020-JOHTAMISVALMENNUKSEN KOKONAISUUS 

SOTE 2020 – Johtaja oppisopimuskoulutus,  KunTeko 2020 

Alkaa? Päättyy ? 

SOTE 2020 – Lähiesimiestyön ammattitutkinto 

Alkaa marraskuu 2016 Päättyy ? 

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -JET 

Alkaa 21.4.2016 Päättyy helmi/maaliskuu 2018 

Keski-Suomen Sote 2020 – Hyvinvoiva tulevaisuus 

Käynnistyy  11.-12.4.2016/Raivaajat 

25. – 26.4.2016 / Rakentajat 

Tapaaminen 9.6.2016 / Raivaajat 

10.6.2016 / Rakentajat 

Päättyy  25.-26.8.2016/Raivaaja 

30. – 31.8.2016 / Rakentajat 

29.2.2016 



KESKI-SUOMEN 
SOTE-

JOHTAMIS-
KULTTUURI 
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