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Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisen                                              
tehtävänä on hyvinvoivan tulevaisuuden rakentaminen 

Suomalainen yhteiskunta on suurimmassa muutoksessa sitten teollisen 

vallankumouksen. Uusi palvelutuotanto rakentuu digitaalisen 

palvelutuotannon varaan. Jo nyt ICT on muuttanut maailmaa enemmän kuin 

sähkö aikanaan. 

Kuntatyössä avoin tieto ja osin verkkoon siirtyvä palvelukulutus tarjoaa 

uskomattomia mahdollisuuksia. Kyky kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden 

kanssa nousee keskeiseksi sekä elinvoimatehtävää että hyvinvointitehtävää 

tehtäessä. Tarvitsemme kestävän kehittämiskulttuurin työn uudistamiseen. 

Meillä on kunnissa kaikki se osaaminen, asenne ja resurssit, jotka tarvitaan 

hyvinvointiyhteiskunnan saavutusten turvaamiseksi ja elinvoiman 

rakentamiseksi. Systemaattisella kehittämisellä ne voidaan ottaa käyttöön. 



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.  
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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 

https://www.lyyti.in/KeskiSuomen_Sote_2020_Hyvinvoiva_tulevaisuus_0138 

 

Valmennus on osallistujille ilmainen 
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 FT, partneri, hallituksen 
jäsen Karl-Erik Michelsen on 
innovaatiojohtamisen 
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 


