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1 ESIPUHE 

 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen hankesuunnitelmassa todetaan, että 

”Johtaminen on hankkeessa sekä kehittämisen kohde että keino”1. Tästä 

syystä hankkeen omassa työskentelyssä on pyritty noudattamaan hankkeen 

tavoitteisiin ja arvoihin sopivaa johtamista ja työkulttuuria. Ajatuksena on ollut, 

että se, miten hanke toteutetaan, suuntaa tulosta. Avoimuus, yhdessä toimi-

minen, luottamuksen rakentaminen ja tietoon pohjautuva työskentely ovat ol-

leet keskeisiä periaatteita. Tässä raportissa käydään läpi sitä ajattelua ja toi-

mintaa sekä koulutuskokonaisuus, joka hankkeen johtamisosiossa on toteutet-

tu. 

Hankkeen johtamisosion kehittämisen kohteina ovat olleet erityisesti henkilös-

tön ja asiakkaiden osallisuutta lisäävät johtamiskäytännöt organisaation muu-

tosprosessissa. Lisäksi johtamisen kehittämisessä on tarkasteltu kriittisesti 

olemassa olevia resursseja sekä johtajien osaamista2. Mm. näistä elementeis-

tä syntyi johtamisvalmennus, jonka kirjallinen tuotos sai nimekseen ”Keski-

Suomen SOTE 2020. Meillä on kaikki se osaaminen, asenne ja resurssit”3. 

Nykyisillä resursseilla saamme uudella asenteella ja paremmalla johtamisella 

huomattavasti asiakasystävällisemmät, henkilöstöä innostavammat ja kustan-

nustehokkaammat sote – palvelut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Keski-Suomen SOTE 2020. Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti. 

Hankesuunnitelma Kaste II – ohjelmaan, s. 30 
2
 Emt. s. 30 

3
 Keski-Suomen SOTE 2020. Meillä on kaikki se osaaminen asenne ja resurssit.2016 
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2 TAUSTAA KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKKEESTA 

 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa Keski-

Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, joilla 

turvataan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankkeessa ovat olleet mu-

kana kaikki 21 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntaa. Hanketta on to-

teutettu 1.3.2014–30.10.2016 välisenä aikana.  Hallinnoijana on toiminut Jy-

väskylän kaupunki. Hankkeen rahoitus, 1,3 miljoonaa euroa on tullut Kaste-

rahoituksena sosiaali- ja terveysministeriöstä (75 %) sekä Jyväskylän kau-

pungilta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä (yhteensä 25 %). 

Keski-Suomen maakunnan sote-rakenteet ovat tätä raporttia kirjoitettaessa 

edelleen samat kuin hankkeen alussa (kuva 1). Ne eivät ole muuttuneet sitten 

Paras -lainsäädännön4 mukanaan tuomien muutosten. Hankesuunnitelmassa 

kaavaillun maakunnan kattavan uuden tuotantorakenteen edellytyksenä ollutta 

sote-uudistusta ei ole valtakunnassa toteutettu. Hankesuunnitelman kirjoitta-

misen jälkeen (30.9.2013) on tullut kolme eri lakiesitystä sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämislaiksi. 5 Onneksi kaikkien niiden periaatteet ovat pysy-

neet lähes samoina. Näin ollen hanke on voinut toimia kaikkien eri lakiehdo-

tusversioiden puitteissa. Keski-Suomessa ei ole myöskään tehty omia, nyky-

lainsäädännön mahdollistamia tuotantorakenteeseen vaikuttavia päätöksiä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4
 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007 

5
 HE 31.12.2013, HE 18.8.2014, HE 31.8.2016 
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Kuva 1. Keski-Suomen sote-rakenteet 

 
Hankkeen osatavoitteet:  

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen 

palvelutuotantojärjestelmä uudelleen organisoimalla – Laajan 

palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä palvelukokonai-

suuksina. 

2. Koska uudessa mallissa järjestämis- ja tuotantovastuuta keskite-

tään, varmistetaan lähipalveluiden toimivuus useilla eri tavoilla. 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen parantaminen 

kaikilla tasoilla. 

4. Uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimus-rakenteen 

luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja kehittymisen 

varmistamiseksi. 

 

Hankkeen tavoitteet on rakennettu siten, että ne tukevat toisiaan ja toteutus 

on rakentunut laajan yhteiskehittämisen pohjalle. Hankkeen keskiössä on ollut 

asiakaslähtöisten palvelumallien kehittäminen siten, että ne toteuttavat sote-

muutoksen periaatteita. Tätä tuetaan johtamisosaamisen ja -kulttuurin paran-
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tamisella sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan uudelleenorgani-

soinnilla (kuva 2). 

 

Samanaikainen ja samansuuntainen strateginen muutostyö useilla eri alueilla 

on edistänyt koko hankkeen toteutumista. Esimerkiksi hankkeen integraatio-

osuudessa on pantu paljon painoa tuotanto- ja palvelulogiikan erojen selvittä-

miseen ja vaikutusten analysointiin. Näiden asioiden oivaltaminen on yhtä tär-

keää johtamisen kannalta: jos johdamme tuotantolähtöisesti, asiakas ei enää 

saakaan niin vaikuttavia palveluita kuin olisi mahdollista. 

 
 
 

 
Kuva 2. Keski-Suomen SOTE 2020 hankekokonaisuus 

 

 

3 HANKKEEN JOHTAMISOSIOSSA TOTEUTETTUJA TYÖTA-

POJA 

 
 
Hankkeen työtapoina ovat olleet yhteistoiminnallisuus ja yhteiskehittäminen. 

Niitä voi toteuttaa vain avoimen vuorovaikutuksen ja monipuolisen viestinnän 

pohjalta. Hankkeen arvot (kuva 3) ovat ohjanneet työskentelyä ja ne ovat ol-

leet erityisen tärkeänä pohjana johtamisosion toteutuksessa.  Ilman vankkaa 

arvopohjaa, joka näkyy kaikessa tekemisessä, ei hanketta ja oikeudenmukais-

ta johtamista voi toteuttaa.  
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Kuva 3. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen arvot 

 
 
3.1 Avoimuus ja luottamuksen rakentaminen – vahva viestintä 
 

 Hankkeen ensimmäisiä tehtäviä oli viestintäsuunnitelman rakentaminen ja 

samaan aikaan avattiin kotisivut sekä tehtiin päätös, että kaikki materiaali jul-

kaistaan kotisivuilla. Julkaisupäätös koski ohjausryhmää, työryhmiä ja työruk-

kasryhmiä sekä tietenkin hankkeen seminaareja, koulutusta ja työpajoja. Täl-

laista linjausta ei aikaisemmin näin laajoissa maakunnallisissa hankkeissa 

ollut tehty. Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin yhteistyötä Jyväskylän yliopiston 

yhteisöviestinnän opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Yhteistyössä mm. tutkit-

tiin mielikuvia sote-uudistuksesta. Opiskelijoiden seminaarityöt osittivat, että 

kansalaisten ja ammattilaisten näkemykset ja mielipiteet uudistuksesta olivat 

hyvin hataria, perustuivat suurelta osin huhuihin ja olivat pääosin negatiivisia. 

Professori Vilma Luoma-ahon kehittämä ajatus luottamuksen kehän (kuva 4) 

toiminnasta ohjasi osaltaan hankkeen viestintää.  
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Kuva 4. Luottamuksen kehä6 

 
Avuksi otettiin lisäksi Facebook nopeampaan, päivittäiseen vuorovaikutukseen 

ja hankkeen loppuvaiheessa on opeteltu bloggaamaan ja twiittaamaan. Hank-

keen aikana osa tilaisuuksista ja seminaareista videoitiin, joita on tähän men-

nessä katsottu noin 3500 kertaa.  Perinteisempiä keinoja ovat olleet säännölli-

set uutiskirjeet ja tiedotteet sekä yhteydet mediaan, jossa hanke on ollut esillä 

lähinnä Keskisuomalaisessa, Ylen alueuutisissa, paikallisilla radiokanavilla ja 

paikallislehdissä ympäri maakuntaa. 

Suuri yhteinen ponnistus oli Sotember – kampanja, jonka tavoitteena oli nos-

taa esille Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista 

sekä rohkaista heitä kertomaan omia hyviä käytäntöjään. Kampanjan taustalla 

vaikutti Change Day -ajattelu, jossa henkilöstö on aktiivinen muutoksen tekijä. 

Change Day -ajattelun mukaan muutosta tehdään pienin teoin joka päivä. 

Työyhteisöjä kannustettiin rohkeasti tuomaan esiin hyvät käytännöt ja niiden 

tekijät, jotta muutoksen keskellä hyvät ideat eivät huku ja unohdu. Innovatiivi-

simmat ideat esiteltiin hankkeen Peurunka3 -seminaarissa 27.10.2015 Lau-

                                            
6
 Luoma-aho V. (2009) Bowling together – applying Robert Putnam’s theories of community 

and social capital to public relations. In Ihlen O. & Fredriksson M. (Eds.): Social Theory and 
Public Relations, Routledge/Lawrence Erlbaum, pp. 231 – 251. 



9 
 
kaan Peurungassa. Seminaari huipentui Sotember-gaalaan, jossa 10 parasta 

ideaa palkittiin. Kaksi hyvää käytäntöä saivat myös valtakunnallista huomiota, 

kun ne esiteltiin Sitran Change Day -päätapahtumassa Tampereella 

3.11.2015. Kampanjan aikana hanke sai yhteensä 55 hyvän käytännön ilmian-

toa eripuolilta maakuntaa ja niihin voi edelleen tutustua kampanjan kotisivuil-

la7. Ilmiantoja kerättiin kampanja-sivuilla olleen lomakkeen kautta.  Arjen pie-

niä hyviä käytäntöjä pystyi ilmiantamaan myös Facebook-sivuilla. Ilmiannoista 

kirjoitettiin 8 tarinaa, jotka ovat luettavissa sivun vasemman reunan kautta. 

Kaikki ilmiannot on listattu sivujen loppuun. Hanke on ”testamenttaamassa” 

Sotember -konseptin maakunnan kehittämisorganisaatiolle. 

 

Hanke on saanut paljon positiivista palautetta ja kannustusta avoimesta vies-

tinnästä. Se on rohkaissut toimijoita mukaan kehittämistyöhön, ottamaan kan-

taa, jakamaan tietoa ja tulemaan mukaan kehittämistyöhön. 

3.2. Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 - hankkeen periaatteena kaikessa työskentelyssä 

on ollut asukas- ja asiakaslähtöisyys. Hankkeen työtapana on ollut kuulemi-

nen ja kuunteleminen. Keski-Suomen maakunta on alueellisesti varsin hetero-

geeninen väestöltään, voimavaroiltaan ja tavoitteiltaan. Samanlaiset ratkaisut 

eivät toimi Jyväskylän keskustassa ja Pihtiputaan Muurasjärvellä tai Joutsan 

kirkonkylällä. Tästä syystä Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke toteutti jokai-

sessa 21 hankkeeseen osallistuneessa kunnassa kuntalaisille suunnatut kun-

talaisillat8 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille suun-

natut työpajat9. Kuntalaisilloissa (osallistujia yhteensä noin 650) keskusteltiin 

sote-uudistuksen lisäksi erityisesti lähipalveluista ja henkilöstötilaisuuksissa 

(osallistujia yhteensä noin 850) asukas- ja asiakaslähtöisyydestä omassa 

työssä10.  

 
 

                                            
7
 http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sotember 

8
 Keski-Suomen SOTE 2020/Uutiskirje 19.3.2015 

9
 Keski-Suomen SOTE 2020/Uutiskirje 11.6.2015 

10
 Päivi Koikkalainen on raportoinut asukas- ja asiakaslähtöisyyden ja -keskeisyyden käsitteis-

tä ja niiden eroista omassa hankkeen julkaisussa ”Yhdessä hyvästä parempaan – Keski-
Suomen uudistuvat ja integroituvat sote-palvelut” mm. ss. 23 – 25. 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sotember
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75986_Uutiskirje_19_3_2015.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/76144_Uutiskirje_11_6_2015.pdf
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Sekä suuri kuntakierros, että useat pienemmät kierrokset hankkeen eri aihe-

alueiden merkeissä ovat muodostaneet hankkeen johtamisen ja toteutuksen 

kulmakiven.  Toinen keskeinen kulmakivi on ollut terveyshyötymalli, joka nojaa 

ajatukseen aktiivisesta asiakkaasta/potilaasta osana yhteisöään. Keski-

Suomessa terveyshyötymallin soveltaminen ei ole ollut niin systemaattista ja 

pitkäjänteistä kuin monilla muilla alueilla (esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa, 

Hämeenlinna, Forssan seutu, Pohjois-Karjala). Asiakkaan saama terveys- ja 

hyvinvointihyöty on asia, jonka on koettu yhdistävän niin palvelun järjestäjiä, 

tuottajia kuin kansalaisiakin.11 

Asiakaslähtöisyyden, asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämisen sekä asiak-

kaan saaman terveys- ja hyvinvointihyödyn ottaminen aidosti sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelujen tuottamisen perustaksi edellyttää muutoksia koko 

järjestelmässä, organisaatiokulttuurissa, asiakastyössä ja johtamisessa. Pal-

veluja tuottavalla ja järjestävällä organisaatiolla on oltava syvällistä asia-

kasymmärrystä ja tietämystä, joka perustuu systemaattiseen tietoon alueen 

väestön, eri väestöryhmien ja asiakkaiden tarpeista, palvelujen käytöstä ja 

käytön profiloitumisesta. Palvelujen käyttäjillä on oltava mahdollisuus osallis-

tua omaan palveluprosessiinsa, mutta myös laajemmin palveluprosessien 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Johtamisen, kannusteiden ja johdon esimerkin 

tulee tukea asiakaslähtöisen palvelukulttuurin sisäistämistä, mikä tarkoittaa 

esimerkiksi organisaation tavoitteiden asettamista väestön tarpeiden ja asia-

kastyön näkökulmasta. 12 

 

Hankkeen keinoina asiakaslähtöisyyden parantamisessa on lisäksi ollut ko-

kemusasiantuntijoiden käyttö. Keski-Suomessa on koulutettuja kokemusasian-

tuntijoita ja heitä on ollut mukana jokaisessa työryhmässä. Kokemusasiantun-

tijoiden panos on ollut merkittävä. Heidän näkemyksensä, valmistellut pu-

heenvuoronsa ja vahva sitoutumisensa kehittämistyöhön on auttanut hanketta 

huomattavasti asiakaslähtöisyydessä pysymisessä.  Myös järjestötoimijoiden 

näkökulma on tässä tärkeä. He tuovat mukanaan kansalaistoiminnassa kerty-

nyttä kokemusta ja osaamista.  

                                            
11

 Emt ss. 18 – 20 ja 69 - 73 
12

 Päivi Koikkalainen: mt s. 27 
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Kaikki keinot, jotka tukevat asiakaslähtöisyyden toteuttamista, ovat ammatti-

laisille tarpeellisia. Varsinkin johtoporras uppoutuu tuotantolähtöiseen ja orga-

nisaatiokeskeiseen toimintatapaan liian helposti. 

3.3. Tietojohtaminen 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke on tuonut sote-muutoksen tueksi tutkittua 

tietoa. Lisäksi se on painottanut tietojohtamisen merkitystä useissa yhteyksis-

sä. Syksyllä 2014 yhdessä Sitran ja Eksoten kanssa järjestetty tietojohtamisen 

seminaari antoi kuvaa siitä, millaista integroituneen sote-järjestelmän tietoon 

perustuva johtaminen voisi olla. Tuolloin oli juuri ilmestynyt Eksoten ja Sitran 

yhdessä toteuttaman projektin tuloksena Tietojohtamisen käsikirja13. Seminaa-

rissa ja hankkeen jatkotyöskentelyssä käydyt keskustelut vankistivat käsitystä 

siitä, että yhteisen alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä toimin-

nanohjauksen tuottama tieto on välttämätön apukeino päivittäisen päätöksen-

teon ja strategisen johtamisen tueksi. 

Tietojohtamisen kokonaisuuden käsittelyä jatkettiin Peurunka2 -seminaarin 

työpajassa ”Tietojohtaminen: Kustannus- ja toimintatiedot sote-palveluiden 

kehittämisen tukena”. Seminaari videoitiin ja se löytyy Youtubesta14. Työpaja 

herätti runsaasti keskustelua asiakaskohtaisen tiedon tarpeesta, sote-

integraation merkityksestä ja siitä, miten paljon palveluita käyttävien asiakkai-

den palvelut tulee järjestää. Seminaarissa keskusteltiin NHG:n Oulun kaupun-

gissa toteuttamasta, paljon siteeratusta, rahoituskanavat ylittävästä palvelujen 

käyttö – tutkimuksesta.  

Lisäksi esillä oli oman sairaanhoitopiirin potilaskohtainen kustannuslaskenta 

eli ns. TERE -hanke sekä Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmän toteuttaman 

Kainuun ja Keski-Suomen vertailututkimus. Lopuksi kuultiin Pentti Itkosen esi-

tys Eksoten mallista – miten se tehtiin, mikä on sen erityisyys ja mistä säästö-

potentiaali syntyy. Työpajassa käyty keskustelu ja videon synnyttämä jatko-

keskustelu on heijastunut erityisesti asiakassegmentointia koskevaan työsken-

telyyn, potilastietojärjestelmätyöryhmän työskentelyyn sekä yleisemmin tiedon 

toissijaisen käytön pohtimiseen. 

                                            
13

 Klemola, Uusi-Illikainen, Askola: Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja, 
2014 
14

 https://www.youtube.com/watch?v=kPXXyad-XRk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=kPXXyad-XRk&feature=youtu.be
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Kaiken kaikkiaan Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke on työssään nostanut 

esiin systemaattista tiedontuotannon ja tiedon hyödyntämisen merkitystä joh-

tamisen eri tasoilla. Keski-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä puuttuu tällä 

hetkellä yhteinen näkemys tietojohtamisen merkityksestä ja roolista. Tämä 

vaikeuttaa sote-uudistuksen toteutusta ja muutoksen johtamista Keski-

Suomessa. Mm. hankkeessa toteutettu palveluverkon simulointi- ja optimointi-

työkalun15 rakentaminen kärsi suuresti siitä, että maakunnasta ei löytynyt yh-

teismitallista tietoa palveluista.  

 

Jotta työkalua kyetään kunnolla hyödyntämään ja kehittämään, tarvitaan pal-

jon yhteistä sopimista siitä, mitä tietoa kerätään ja miten. Vasta, kun yhteinen 

tietopohja on kunnossa, voidaan simuloinnista ja optimoinnistakin luotettavasti 

hyötyä. Samaan tulokseen tulivat hankkeemme kanssa yhteistyötä tehneet 

Jyväskylän yliopiston Agora Centerin tutkijat, jotka tutkivat Kainuun ja JYTE 

alueen paljon palveluita käyttävien asukkaiden palveluiden kustannuksia ja 

hoitotoiminnan kehittämistä. He joutuivat Keski-Suomessa hakemaan osan 

tiedoista kuntien ammattilaisten ruutuvihkoista, jotta kykenivät saamaan halu-

amiaan tietokokonaisuuksia asiakkaiden tilanteesta.16 

 

Peurunka3-seminaarissa 27.10.2015 jatkettiin johtamisteemaa kytkettynä ke-

hittämiseen. Tuolloin esillä oli mm. hankkeen Tutkimus, -koulutus- ja kehittä-

misraportin tulokset. Siinä painotetaan, että kehittämis-, ja tutkimustoiminnan 

on oltava strategisen johdon yhteydessä17. Muuten tietojohtaminen ei voi on-

nistua. 

 

 

 

                                            
15

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylaww
wstructu-
re/82676_82482_Riitan_raportti_Optimaalinen_palveluverkko_ja_simulointityokalu_raport.pdf  
16

 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Jyväskylän yhteis-
toiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) -kuntien paljon sote-palveluita käyttävien hoitotoimin-
nan analysointi sekä kehittäminen. Loppuraportti. 2016 
17

 Haaki Raili: Ehdotus kehittämistoiminnan maakunnallisesta organisoinnista. Keski-Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne. s. 18 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82676_82482_Riitan_raportti_Optimaalinen_palveluverkko_ja_simulointityokalu_raport.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82676_82482_Riitan_raportti_Optimaalinen_palveluverkko_ja_simulointityokalu_raport.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82676_82482_Riitan_raportti_Optimaalinen_palveluverkko_ja_simulointityokalu_raport.pdf
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Kuva 5.  Kehittämisen yhteys johtamiseen ja organisaation hr-
toimintoihin 

 
 

4 JOHTAMISVALMENNUKSET JA KOULUTUKSET  

 
Lähdettäessä suunnittelemaan Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen johta-

miskoulutuksia ja -valmennuksia ei ollut tietoa siitä, millainen Keski-Suomen 

uusi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio tulee olemaan. Tiedettiin vain 

se, että suurin osa tulevista maakunnallisista sote-johtajista on samoja henki-

löitä kuin nykyisissäkin erillisissä organisaatioissa. Uudesta organisaatiosta on 

tulossa suuri ja henkilöstöä on aluksi noin 8000.  

Maakunnallisen esimieskartoituksen tulokseksi saatiin, että maakunnan  

kunnissa ja kuntayhtymissä tekee strategisen tason esimiestyötä noin 400 

henkeä.   

 

Koska Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoitteiden toteutusta tuetaan 

muutosjohtamisella, ainakin seuraavien asioiden tuli näkyä johtamiskoulutuk-

sen ja -valmennuksen sisällöissä: 

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Asiakasprosessiajattelu 

 Palveluohjaus 

 Yksi yhteinen suunnitelma, asiakassegmentointi 

 Sote-intergraatio 

 Hierarkiasta verkostoihin 

 Tulevaisuudesta käsin johtaminen 

 Sähköiset palvelut/digitalisaatio 
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 Uudet viestinnän mahdollisuudet 

 Joustavuus niissä muutoksissa, joista emme vielä tiedä 

Johtamiskoulutus- ja valmennus jakaantui kahteen osaan, joista toinen osa 

toteutettiin oppisopimuskoulutuksena ja toinen hankittiin johtamisvalmennuk-

sena. Johtamisvalmennuksen hankinta oli prosessi, josta opittiin paljon ja se 

suuntasi koko johtamiskoulutuksen suunnittelua. Tarkoituksena oli käynnistää 

prosessi, jossa valmennetaan esimiehiä tulevaisuuden integroitua, asiakasläh-

töistä sote - aluetta varten. Koulutusten suunnittelu alkoi koulutuskyselyllä ke-

väällä 2015 ja jatkui syksyllä 2015. Varsinaiset koulutukset alkoivat huhtikuus-

sa 2016 jatkuvat hankkeen jälkeen hankkeessa kehitettyjen mallien, ideoiden 

ja pilotoinnin pohjalta 

4.1 Sote – johtamisvalmennus 
 
Sote - johtamisvalmennuksen tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman vaikut-

tava ja monipuolinen kokonaisuus, josta löytyisi valmennuksellista tukea laa-

jalle esimiesjoukolle.  

Johtamisvalmennuksen hankinnasta vastasi työryhmä: 

 Henkilöstöpäällikkö Sari Uotila, Jyväskylän kaupunki 

 Henkilöstö kehittämispäällikkö Ulla Lauttamus, KSSHP 

 Hankesuunnittelija Riitta Pylvänen, Keski-Suomen SOTE 2020 

 Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski-Suomen SOTE 2020 

 

Hankinta aloitettiin pyytämällä tekniseen vuoropuheluun viisi eri johtamiskou-

lutukseen erikoistunutta tarjoajaa (Humap Oy, Balentor Oy, Aducate Oy, Ver-

ve Oy ja Tamora Oy). Tämä prosessi oli varsin antoisa ja jo tässä vaiheessa 

saatiin paljon näkemystä siitä,  millaista uutta johtamiskoulutusta on tarjolla ja 

millaisia ideoita eri koulutusorganisaatioilla on. Neuvottelujen pohjalta tehtiin 

tarjouspyyntö, johon saatiin neljä tarjousta.18 

Tarjouksista vain yksi vastasi tarjouspyyntöön siltä osin, että meillä ei vielä 

ollut valmista organisaatiota. Tämä näytti olevan nykyisille kouluttajille vaikea 

pala. He tarjosivat koulutusta, joka oli suunniteltu hierarkkiselle organisaatiolle 

                                            
18

 Hankinta-asiakirjat saatavissa hankkeen hallinnoijalta Jyväskylän kaupungilta 
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(ensin koulutetaan ylin johto, sitten keskijohto, sitten lähiesimiehet, jne).  Mutta 

onneksi Tamora oy:n tarjous vastasi tarpeitamme myös asiakaslähtöisyyden, 

väestön tarpeiden, sote-uudistuksen ymmärryksen, innovatiivisuuden ja uuden 

johtamiskulttuurin näkökulmasta. 

 
Valmennuksella oli oma ohjaus- ja seurantaryhmänsä:  

 Päivi Kalilainen, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 

 Ulla Lauttamus, henkilöstön kehittämispäällikkö, KSSHP 

 Kaija Heikura, hallintoylihoitaja, KSSHP 

 Mikael Palola, kuntayhtymäjohtaja, Saarikka 

 Sari Uotila, henkilöstöpäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

 Riitta Saarinen, koulutuspäällikkö, JAO 

 Emmi Hyvönen, hallinto- ja viestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

 Tamora Oy 

 Krista Hanski, koulutustarkastaja, oppisopimuskeskus 

 Riitta Pylvänen, hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 

 Marja Heikkilä, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 

 

Koulutukseen hakeuduttiin oman esimiehen suosituksesta. Tavoitteena oli 

saada koulutukseen esimiehiä koko maakunnan alueelta sosiaalihuollosta, 

perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Osallistujajoukko oli todel-

la moniammatillinen, koko maakuntaa edustava ja sen hyvin tunteva sekä 

monipuolisesti sivistynyt ja kokenut. Jo valmennukseen aikaan oli mahdolli-

suus verkostoitua ja oppia paljon uutta sote-palveluista sekä niiden järjestämi-

sestä ja tuottamisesta. Tästä koulutuksesta on kirjoitettu oma erillinen raport-

tinsa 19. 
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 KESKI-SUOMEN SOTE 2020. ”Meillä on kaikki se osaaminen asenne ja resurssit”  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/85943_uusin_tamoralta_KESKISUOMENSOTE.pdf
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Koulutus toteutettiin 11.4. - 31.8.2016 välisenä aikana. Siihen osallistui 72 

opiskelijaa, joista todistuksen sai 57. Se sisälsi kullekin osallistujalle 5 lähival-

mennuspäivää ja etätehtäviä yhdessä työyhteisön kanssa. Koulutuksen aika-

na ja myös sen jälkeen opiskelijat kirjoittivat blogia Hyvinvoiva tulevaisuus20 ja 

aloittivat twitter-keskustelun @KeskiSuomiSote alla. Tämän tarkoituksena on 

ollut tehdä näkyväksi ja tuoda keskusteluun niitä uusia ajatuksia, joita valmen-

nuksen myötä Keski-Suomen sote-johtajat ovat saaneet. Tätä taitoa tullaan 

totisesti tarvitsemaan maakunnan laajuisessa, monipaikkaisessa johtamises-

sa. Myös uuden ajan asiakkaat edellyttävät nykyistä paljon avoimempaa vuo-

rovaikutusta ja mahdollisuutta osallistua palveluiden kehittämiseen ja toteu-

tukseen myös sosiaalisen median kautta. 

Kaiken kaikkiaan uusi johtamiskulttuuri, jota tavoiteltiin, sai sisällökseen aidon 

asiakaslähtöisyyden, avoimen vuorovaikutuksen, luottamuksen ja innostuksen 

rakentamisen sekä resurssien viisaan käytön. Tätä harjoiteltiin mm. palvelu-

muotoilun ja digitalisaation keinoin. Koulutuksen osanottajat oli ”persoonalli-

suustestin” perusteella jaettu kahteen ryhmään ”Raivaajiin” ja ”Rakentajiin”, 

joiden työskentely täydensi toisiaan. Näin ehdittiin lyhyestä ajasta huolimatta 

saada aikaan mm. uusi organisaatiorakenne. Koska rakenne syntyi sellaisen 

palvelumuotoilun avulla, jossa sote-johtajat asettuivat asiakkaiksi, saatiin ai-

van uudenlainen hyvinvointia tukeva palvelumalli (kuva 6).  

 

 

 

                                                                                                                              
 
20

 https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/  

https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/
https://twitter.com/KeskiSuomiSote
https://hyvinvoivatulevaisuus.wordpress.com/
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Kuva 6. Hyvinvoiva tulevaisuus johtamisvalmennuksessa tuotettu orga-
nisaatiomalli 

Koulutuksen päätyttyä todistuksen saaneille lähetettiin arviointikysely. Siihen 

vastasi 12 koulutuksen suorittanutta henkilöä. (21 %) Heidän antamansa 

yleisarvosana koulutuksesta oli varsin korkea 8,6, kun koulutusta arvioitiin as-

teikolla 4 – 10. Asiantuntijat saivat vielä korkeamman arvosanan 8,75. Koska 

kaikki valmennuksen osallistujat olivat kokeneita ja useisiin johtamiskoulutuk-

siin osallistuneita, heidän palautettaan voidaan pitää varsin hyvänä. Vapaissa 

kommenteissaan he kehuivat erityisesti koulutuksen innovatiivista toteutusta, 

innostavuutta ja kantavuutta arkiseen työhön. Saman hengen toivottiin jatku-

van maakunnan sote-muutoksen edetessä. 

 

 
4.2 Oppisopimuskoulutuksena toteutettavat johtamiskoulutukset 

4.2.1. SOTE 2020 - JET 
 
Toinen strategiselle johdolle toteutettava johtamiskoulutus on Keski-Suomen 

SOTE 2020 – JET, jonka suunnittelu tapahtui rinta rinnan Hyvinvoiva tulevai-
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suus valmennuksen kanssa. Suunnitteluun osallistui toimijoita Jyvässeudulta 

ja pohjoisesta Keski-Suomesta.  Suunnittelu ja ohjausryhmän kokoonpano 

(osittain paikalla on ollut myös varajäseniä ja asiantuntijajäseniä): 

 Marja Heikkilä, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020  

 Kaija Haapasaari, johtaja, oppisopimuskeskus 

 Jukka Miettinen, kouluttaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

 Riitta Saarinen, koulutuspäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

 Krista Hanski, koulutustarkastaja, oppisopimuskeskus (siht.) 

 Riitta Hallberg, henkilöstöjohtaja, Saarikka 

 Eija Mäntyharju, koulutussuunnittelija, KSSHP 

 Ulla Lauttamus, henkilöstön koulutuspäällikkö, KSSHP 

 Heli Skantz, koulutustarkastaja, POKE 

 Arja-Leena Kriivarinmäki, henkilöstöjohtaja, Äänekoski 

 Marja Laurila, perusturvajohtaja, Wiitaunioni 

 Tuula Mantere, kouluttaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

 Maija Salmelin, koulutusalavastaava, POKE 

 Marja Vartiainen, koulutusjohtaja, POKE 

 Sari Uotila, henkilöstöpäällikkö, Jyväskylä 

 Riitta Pylvänen, hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 

 

Koulutuksen suunnittelun tueksi järjestettiin kolme henkilöstötyöpajaa 

2.12.2015 Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, 7.12.2015 Jyväskylän kaupun-

gintalolla ja 10.12.2015 Äänekosken kaupungintalolla. Tilaisuuksissa käytiin 

läpi koulutuksen sisältöä, sote-uudistuksen tuomia muutostarpeita ja uusia 

ideoita koulutuksen toteutukseen. Tilaisuuksissa oli erittäin innostunut ja sitou-

tunut henki. 

SOTE 2020 – JET -koulutus alkoi 21.4.2016 ja päättyy 18.1.2018. Toteuttaja-

na toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Jyväskylän ja Pohjoi-

sen Keski-Suomen aikuisopiston (POKE) oppisopimuskeskusten kanssa. Pi-

lottiryhmään valittiin 25 osallistujaa eri puolilta Keski-Suomea Jyväskylästä, 

Laukaasta, Hankasalmelta, Keuruulta, Joutsasta, Muuramesta, Toivakasta, 

Viitasaarelta, Äänekoskelta, Saarijärveltä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiris-
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tä. He edustavat tasapainoisesti perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja 

erikoissairaanhoidon esimiehiä. 

 

Koulutuksen sisältö on räätälöity Keski-Suomen sote-uudistusta varten. Siinä 

käytetään mm. alueellisia luennoitsijoita, tehdään mentori-yhteistyötä ja pro-

jektityöt suunnitellaan siten, että ne hyödyttävät sote-alueen rakentumista. 

Koulutuksen ohjelmarunko on tämän raportin liitteenä 1. Keski-Suomen SOTE 

2020 -hanke on ollut mukana koulutuksen ensimmäisissä jaksoissa ja mento-

ritapaamisessa. Näin koulutus on saatu kiinnitettyä hankkeen arvoihin ja työs-

kentelyyn alusta lähtien. Toisaalta suuri osa koulutuksen osallistujista oli jo 

ollut mukana hankkeen työskentelyssä, joten yhteisen sävelen löytyminen oli 

varsin luontevaa. Koulutus sai myös ideoita Hyvinvoiva tulevaisuus valmen-

nuksesta, sillä ohjausryhmien jäsenet ovat osittain samoja henkilöitä. 

Kun JET -koulutus saatiin räätälöityä nimenomaan sote-muutoksen tarpeita 

varten ja pilottiryhmän aloituspäivän nopeasti sovittua, innostuivat kouluttajat-

kin mukaan ideointiin ja kehitystyöhön. Tämä uusi toimintatapa JET -

koulutuksessa on selvästi innostanut niin opiskelijoita kuin kouluttajiakin. 

Opiskelijat ovat nopeasti muodostaneet pienryhmiä oman kiinnostuksensa ja 

aihealueensa ympärille (mm. ikääntyneiden palveluiden uudistaminen, lasten 

ja perheiden palvelut, sote-integraatio, jne.). Koska opiskelijat ovat oman 

alansa asiantuntijoita, joten heitä kuullaan jokaisen koulutuspäivän jälkeen ja 

koulutusta kehitetään sen mukaan. Lisäksi sisältöön ja opetukseen voidaan 

vielä vaikuttaa sote-uudistuksen edetessä.  

Ensimmäisiltä jaksoilta (3 kuukautta) kerätty palaute on ollut erittäin positiivis-

ta. Opiskelijat ovat tuoneet esiin seuraavia seikkoja: 

 Opiskelijaryhmä on koettu tärkeäksi: kokemusten ja osaamisen jakami-

nen sekä verkostoituminen (osallistujat ovat kattavasti maakunnasta) 

 Lähipäivät ovat olleet ajatuksia herättäviä ja osin omaa ajattelua vah-

vistavia 

 Oman johtajuuden pohdinta on herännyt 

 Asennemuutoksen tärkeys: asiakkaan nostaminen keskiöön, pois or-

ganisaatio- ja työntekijälähtöisyydestä 
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 Kehittämisprojektin aihe on selkiytynyt yhdessä pohtien 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -JET/2 alkaa 25.1.2017 ja sen markkinointi on 

juuri alkamassa. Koulutus toteutetaan samoilla periaatteilla kuin ykkönenkin, 

mutta se avataan myös yksityisen sektorin toimijoille. Näin saadaan entistä 

monipuolisempi opiskelijajoukko verkostoitumaan keskenään ja varaudutaan 

myös valinnanvapauden lisääntymiseen. Koulutuksen aikana voidaan harjoi-

tella jo uusien kumppanuuksien synnyttämistä. 

 

4.2.2. Keski-Suomen SOTE 2020 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 

Tänä vuonna 2016 on alkanut uusi oppisopimuskoulutus, jossa on mahdolli-

suus suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tämä selkiyttää sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimialan johtamistyötä, sillä JET -tutkintoa on suoritettu ”pa-

remman puutteessa” myös sellaisissa tilanteissa, joissa henkilöllä on ollut joh-

dettavanaan tiimi tai toiminta, johon ei ole liittynyt vaativaa strategista tai ta-

loudellista vastuuta. Näin ollen koulutuksen sisältö ei ole aina vastannut sitä 

tarvetta, jota siltä on lähdetty hakemaan. Uusi lähiesimiehen tutkinto vastaa 

paremmin asiakastyötä tekevän työryhmän johtamisen haasteisiin. Kun tiede-

tään, että juuri tässä asiakaskohtaamisessa punnitaan koko sote-työn ja -

uudistuksen onnistuminen, nousee uusi tutkinto erityiseen arvoon! 

 
SOTE -Lähiesimiestyön ammattitutkinto on herättänyt paljon kiinnostusta. Nii-

tä on alkamassa maakunnassa yhtä aikaa kaksi. 7.10.2016 aloittaa Pohjoisen 

Keski-Suomen ammattiopistossa yksi ryhmä ja 10.11.2016 Jyväskylän koulu-

tuskuntayhtymässä toinen ryhmä. Myös näiden ryhmien opetussisällöissä on 

huomioitu sote-uudistuksen vaatimukset, samoin opiskelijavalinnoissa on 

huomioitu sote-integraation tarpeet. Ryhmät on avattu myös yksityisille yrityk-

sille. Vaikka nämä koulutukset toteutetaan erillisinä maakunnan eri puolilla, ne 

on suunniteltu yhteistyössä ja ne sisältävät mm. yhteisiä webinaareja. Verkos-

toituminen tapahtuu opiskeluryhmässä ja pohjoisessa Keski-Suomessa opis-

kelevien vastaavan ryhmän kanssa. Tietoa sote - muutoksesta jaetaan Face-

book – ryhmässä ja kehittämistyössä huomioidaan sote -uudistuksen tarpeet. 
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Jyväskylässä alkavan SOTE -Lähiesimiestyön ammattitutkinnon sisältö on 

esitelty raportin liitteessä 2.  

Lähiesimiestyön koulutuksille asetetaan yhteinen ohjausryhmä, jotta ne toteu-

tuvat samojen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. SOTE -Lähiesimiestyön 

ammattitutkinto/2 -koulutuksen seuraava ryhmä toteutetaan Jyväskylässä 

keväällä 2017 yhtenä maakunnallisena ryhmänä, jolloin on taas helpompi pi-

tää kiinni maakunnallisen sote-integraation ideasta. Kahdella ensimmäisellä 

koulutuksella puretaan hakijasumaa, jonka uusi koulutus aiheutti! 

 

4.2.3. Keski-Suomen SOTE -johtamisen muu täydennyskoulutus 
 
Sote -johtamiskoulutuksen suunnittelu- ja ohjausryhmässä on pohdittu myös 

muun koulutuksen järjestämistä palvelujen kehittämiseksi sote-muutoksen 

aikaan saamiseksi. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto voi tarjota erään 

mahdollisuuden tähän. Jatkossa sitä olisi mahdollista kohdentaa esimerkiksi 

tuotteistamiseen, Leaniin tai asiakaskokemuksen parantamiseen. Nämä kou-

lutukset voisivat käynnistyä maakunnan sote-ratkaisun varmistuttua syksyllä 

2017. Tuolloin olisi jo jotakin, mitä voidaan mallintaa ja tuotteistaa.   

Myös KunTeko 202021 -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada sparrausta, 

sisäisten kehittäjien koulutusta, kehittämisverkostoja ja oppimisverkostoja so-

te-muutoksen johtamisen ja toteutukseen. Maakunnassa on jo aloittanut Lau-

kaan ryhmä. 

 

5 LOPUKSI 

 
Johtamisosion toteutus Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa on vaatinut 

paljon kohtaamisia ja verkostoitumista. Hankkeen toteutussuunnitelmassa sille 

oli myös suunniteltu oma työryhmänsä. Tätä ei koskaan perustettu, vaan 

hankkeen palkatut työntekijät vastasivat tämän osion toteutuksesta. Ei tiedetä, 

olisiko osiosta tullut onnistuneempi työryhmän tuella – varmasti monipuoli-

semmin ja perusteellisemmin rakennettu ja mietitty. Mutta myös näin raken-
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nettuna se on antanut lähtölaukauksen johtamiskulttuurin uudistamiselle ja 

sote-muutoksen toteutukselle hankkeen keskeisten periaatteiden mukaisesti. 

Hankkeen tavoite - sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen paranta-

minen kaikilla tasoilla – on äärimmäisen vaativa. Kun tavoite puhuu kaikista 

tasoista, se itse asiassa puhuu kaikista. Hanke ei lähtenyt erittelemään ”kaik-

kia” tasoja, vaan päätyi suuntaamaan johtamistyötäkin asiakkaan tarpeista ja 

osallisuudesta käsin. Näin koko organisaatio saa yhteisen tavoitteen ja ole-

massaolon oikeutuksen.  Toimiminen Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja 

terveyspalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi on innostanut maakunnan 

sote-johtoa selvästi. Koulutuksiin on ollut helppo saada osallistujia, jotka ovat 

myös todella paneutuneet asioihin ja jo muuttaneet toimintatapojaan. 

 

Eräänä merkkinä onnistumisesta voidaan pitää myös sitä, että johtamiskoulu-

tusten suunnittelu- ja ohjausryhmä on päättänyt jatkaa toimintaansa ja sopinut 

jo seuraavan tapaamisensa hankkeen jälkeiseksi ajaksi. Seuraavan kokoon-

tumisen aiheena ovat mm. maakunnalliset webinaarit ja yhteinen tiedotuspäi-

vä KunTekosta. Työryhmä totesi, että ”On tärkeää jatkaa Hyvinvoiva tulevai-

suus valmennuksen Raivaajien ja Rakentajien synnyttämää positiivista kehit-

tämishenkeä!”22 
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LIITE 1. 

  

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO (SOTE 2020 – JET) 

Valmistava koulutus 21.4.2016 – 18.1.2018 

Vastuukouluttajat (Tuula Mantere tai Jukka Miettinen) läsnä kaikissa lähipäi-

vissä. Vierailijaluennoitsijat merkitty ohjelmaan, muuten sisällöstä vastaavat 

aikuisopiston omat kouluttajat.  

Opiskelijoita on ryhmässä 25. He työskentelevät sosiaali- ja/tai terveystoimes-

sa sekä erikoissairaanhoidossa Jyväskylässä, Laukaassa, Hankasalmella, 

Keuruulla, Joutsassa, Muuramessa, Toivakassa, Viitasaarella, Äänekoskella 

ja Saarijärvellä.  

Koulutuksen ohjelma:  

1. Lähipäivä 21.4.2016 

Starttipäivä 

Esittäytyminen, omat tavoitteet ja toiveet 

Koulutuksen sisällöt ja käytännöt 

360° -arvioinnin ohjeistus 

SOTE 2020 -hanke, tulevaisuuden johtaminen/hankepäällikkö Marja Heikkilä 

VÄLITEHTÄVÄ: Keskustelua Facebookissa: Mitä ajatuksia SOTE 2020 -

periaatteet sinussa herättävät oman työsi näkökulmasta? 

2. Lähipäivät 17.5.2016 

Laatu, palvelu, asiakaskokemus/Jukka Oresto, kehittämispäällikkö, Lah-

den AMK 

Kehittämisprojekti käynnistäminen 

Pienryhmätyöskentelyä 
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VÄLITEHTÄVÄ: Keskustelua Facebookissa Jukka Oreston luennon annista 

omaan johtamistyöhösi (muutos, laatu, asiakaslähtöisyys) 

Tee itsellesi käsitekartta, vuosikello tai muu koonti siitä, millaisia asioita ja teh-

täviä esimiestyössäsi toimimiseen kuuluu omassa organisaatiossasi (vrt. myös 

tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset) Tuo mukana kesäkuun kerralle.  

3. Lähipäivä 14.6.2016 

Tutkintotilaisuuden perehdytys 

Keskustelua johtajuudesta 

Pienryhmätyöskentelyä 

VÄLITEHTÄVÄ: Strategiatehtävä: Selvitä oman organisaatiosi strategia. Mi-

ten SOTE 2020 -hankkeen periaatteiden tulisi näkyä uudessa strategiassa? 

4. Lähipäivä 8.9.2016 

Strategiasta käytännön toiminnaksi 

360° -arvioinnin purku 

VÄLITEHTÄVÄ: Lean -ajatteluun liittyvä ennakkomietintä: Nykytila: Mikä on 

asiakkaan rooli nykyisessä palveluprojektissa? Mikä prosesseissa on tehoton-

ta? 

Talous: Perehdy oman organisaatiosi taloushallintoon ja kuvaile, kuinka itse 

hyödynnät taloushallintoa esimiestyössäsi (SuperioMe -ryhmä ja Facebook) 

5. Lähipäivä 26.10.2016 

Prosessien johtaminen/Lean/Peter Kanerva, JTO 

Tietojohtaminen, talouden johtaminen 

VÄLITEHTÄVÄ: Ajatuksia Lean:sta (SuperioMe -ryhmässä ja Facebook) 

Talous: 1. Kuvaile, mitä hyvää ja kehitettävää on oman organisaatiosi nykyi-

sessä talousjohtamisessa. 2. Pohdi, miten kehittäisit, muuttaisit tai uudistaisit 
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nykyistä talousjohtamista. 3. Keskustele ja ideoi mentorisi kanssa. Laadi ku-

vaus tästä hetkestä ja muutosehdotukset, tuo mukanasi lähipäivään.  

Strategia: Miten jalkauttaisit strategian? 

6. Lähipäivä 29.11.2016 

Talouden johtaminen, välitehtävän purku 

Strategiasta käytännön toiminnaksi 

7. Lähipäivä 9.2.2017 

Esimies ja työyhteisön dynamiikka, vuorovaikutus ja viestintä 

8. Lähipäivä 21.3.2017 

Valmentava johtaminen muutoksessa, osaamisen johtaminen 

9. Lähipäivät 27.4.2017 

Erilaisuus työyhteisössä, monikulttuurisuus 

Pienryhmätyöskentely 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT (sisällöt tarkentuvat prosessin edetessä, 

vrt. SOTE) 

10. Lähipäivä 6.9.2017 (valinnainen tutkinnon osa) 

Asiakkuudet ja verkostot menestystekijänä 

11. Lähipäivä 12.10.2017 (valinnainen tutkinnon osa) 

Asiakkuudet ja verkostot menestystekijänä 

12. Lähipäivä 21.11.2017 (valinnainen tutkinnon osa) 

Asiakkuudet ja verkostot menestystekijänä 

13. Lähipäivä 18.1.2018 

Johtaminen ja tulevaisuus 

Kehittämishankkeiden esittely, valmistavan koulutuksen päätös 
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Koulutukseen liittyvät tehtävät:  

1. Välitehtävät: Lähiopiskelupäivien välillä keskustellaan sovituista teemoista 

pienryhmissä (tapa ja paikka vapaa) ja jaetaan kooste keskustelusta kaikille 

Facebookissa (yksi ryhmästä vuorollaan vastaa jakamisesta). 

2. Kirjallisuustehtävät: Valitse itseäsi puhutteleva johtajuuteen liittyvä artik-

keli tai kirja (vähintään kaksi). Kerro ryhmälle (joko Facebookissa tai lähipäivi-

nä) lukemastasi syntyneet omaan työhösi liittyvät oivallukset.  

3. Kokoava tehtävä pakolliseen, kaikille yhteiseen, tutkinnon osaan (Joh-

tajana toimiminen)  

Tavoitteena strategian jalkauttaminen omassa organisaatiossasi huomioiden 

Lean -ajattelu, asiakkuudet, verkostot ja digitalisaatio.  

4. 360 ° -arvioinnin teettäminen ja tulosten ja oman kehittämissuunnitelman 

esittäminen työyhteisössä 

5. Valinnaiseen tutkinnon osaan liittyvä kehittämisprojekti ja sen esitte-

leminen viimeisenä lähipäivänä.  

Jatkossa etenemme ajallisesti suunnitelman mukaan, mutta sisältöjä tarken-

namme sote-uudistuksen etenemisen ja opiskelijapalautteen mukaisesti. Sa-

malla varmistaen, että tutkintotilaisuuksien suorittaminen on mahdollista.  

Kehittämistehtävät on tarkoitus koota sähköiseksi julkaisuksi.  
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LIITE 2. 

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO, SOTE 

 

Valmistava koulutus 10.11.2016 – 27.4.2018 

Viitaniemessä 

Ennakkotehtävä: Kutsussa 

10.11.2016  (BLeTyöyh Lähiesimies työyhteisössä) 

Klo 8.15 – 15.30 Starttipäivä/Tuula Mantere ja Jyrki Veistämö 

  Esittäytyminen, omat tavoitteet ja toiveet 

  Johdatus sote-muutokseen 

  Oppisopimus 

  Esimiehenä työyhteisössä 

  Tutkinnon ohjaus 

VÄLITEHTÄVÄ: 

Perehdy oman organisaatiosi taloushallintoon ja kuvaile, kuinka itse hyödyn-

nät taloushallintoa esimiestyössäsi (SuperioMe -ryhmä ja Facebook).  

 

30.11.2016 (BLeTyöyh Lähiesimies työyhteisössä ja BTavToim Tavoit-

teellinen toiminta) 

Klo 8.15 – 11.30  Esimiehen talousosaaminen/Hanna ja/tai Sirkku 

Klo 12.15 – 15.30 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen/Jyrki, Tuula 

   

VÄLITEHTÄVÄ:  

Vuorovaikutuksen haasteet lähiesimiestyössäsi (Palautejärjestelmät ja palaut-

teen käsittely, some, työntekijöiden elämäntilanteet, palkitsemisjärjestelmä) 

 

Tässä vai seuraavassa? Tee lisäksi itsellesi käsitekartta, vuosikello tai muu 

koonti siitä, millaisia asioita ja tehtäviä lähiesimiestyössäsi toimimiseen kuuluu 

omassa organisaatiossasi  

 

Talousvälitehtävä 

 

12.1.2017 (BLeTyöyh Lähiesimies työyhteisössä ja BTavToim Tavoitteel-

linen toiminta) 

Klo 8.15 – 11.30 Työhyvinvointi  
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  Esimiehenä työyhteisössä/Tuula Mantere ja Jyrki 

  Veistämö 

Klo 12.15 – 13.45 Esimiehen talousosaaminen/Hanna ja/tai Sirkku 

Klo 14.00 – 15.30 Tutkinnon ohjaus/Katja Järvelä (ja Tuula ja Jyrki) 

 

VÄLITEHTÄVÄ:  

Keskustelua Facebookissa: Millaiset asiat/tekijät ylläpitävät sinun ja alaistesi 

hyvinvointia ja mitkä sitä kuormittavat? 

 

18.1.2017 (BLeTyöyh Lähiesimies työyhteisössä ja BTavToim Tavoitteel-

linen toiminta) 

Klo 8.15 – 15.30 Työhyvinvointi (puretaan em. tehtävää, miten työhy

  vinvointia voisi parantaa) 

  Esimiehenä työyhteisössä  

  Esimiehen työlainsäädäntö 

  Tutkinnon ohjaus/Tuula Mantere ja Jyrki Veistämö 

  (koko pv) (Katjan ohjauksen kysymykset, suunnitel-

  man teko ryhmissä) 

VÄLITEHTÄVÄ:  

Keskustelua Facebookissa. Mikä on asiakkaan rooli työssäsi? 

 

16.2.2017 (BLeTyöyh Lähiesimies työyhteisössä ja BTavToim Tavoitteel-

linen toiminta) 

Klo 8.15 – 11.45 Laadun kehittäminen, palvelumuotoilu, asiakaskoke

  mus, Oresto (ja Tuula ja Jyrki) 

Klo 12.15 – 15.30 Verkostoituminen/+ pokelaiset/Jyrki ja Tuula (iso tila) 

 

VÄLITEHTÄVÄ: 

Keskustelua Facebookissa Superior Me -ryhmissä Oreston luennon annista 

omaan lähiesimiestyöhösi.  

 

20.4.2017 (BLeTyöyh Lähiesimies työyhteisössä ja BPerOhj Perehdytys 

ja ohjaus) 

Klo 8.15 – 11.45 Lean -ajattelu/Peter Kanerva (ja Tuula ja Jyrki) 

Klo 12.15 – 15.30 Esimiehenä työyhteisössä 

  Perehdyttäminen ja ohjaus /Jyrki ja Tuula 
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VÄLITEHTÄVÄ: 

Keskustelua Facebookissa Kanervan luennon annista omaan lähiesimiestyö-

hösi (muutos, laatu, asiakaslähtöisyys) 

Lisäksi varaudu kertomaan oman työpaikkasi perehdyttämiskäytännöistä seu-

raavassa lähipäivässä.  

 

18.5.2017 (BLeTyöyh Lähiesimies työyhteisössä ja BPerOhj Perehdytys 

ja ohjaus)  

Klo 8.15 – 15.30 Perehdyttäminen ja ohjaus 

  Tutkinnon ohjaus 

  Kokoavan tehtävän ohjaus/Jyrki ja Tuula (koko pv) 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT: syksy 2017 – kevät 2018 (valitaan 

kaksi) 

Kehittämissuunnitelma 

Kehittämishankkeen suunnittelu 

Kehittämishankkeen johtaminen 

Henkilöstötyö 

Hyvinvoiva työyhteisö 

Henkilöstövoimavarojen hoito 

Toiminnan kannattavuus 

Kannattava toiminta 

Kannattavuuden parantaminen 

Asiakassuhteiden hoito 

Asiakaskeskeinen toiminta 

Asiakassuhteiden hoito 

 

Viimeinen lähipäivä 27.4.2018 (kaikille yhteinen) 

Kehittämissuunnitelmien esittely, valmistavan koulutuksen päätös/Jyrki ja Tuu-

la 

 

Koulutusprosessista 

Vastuukouluttajien käynnit työpaikoilla koulutuksen alussa (henkilökohtaista-

minen, tutkintosuunnitelma) 

SuperiorMe -ryhmät 

Välitehtävät: Keskustelu SuperiorMe ryhmissä ja jakaminen kaikille Faceboo-

kissa  

Ohjausryhmä 
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Koulutukseen liittyvät tehtävät: 

 

6. Välitehtävät: Lähiopiskelupäivien välillä keskustellaan sovituista teemoista 

SuperiorMe ryhmissä (tapa ja paikka vapaa) ja jaetaan kooste keskustelusta 

kaikille Facebookissa (yksi ryhmästä vuorollaan vastaa jakamisesta)  

7. Kokoava tehtävä pakolliseen, kaikille yhteiseen, pakolliseen tutkinnon 

osaan 

8. Valinnaiseen tutkinnon osaan liittyvä kehittämissuunnitelma ja sen 

esitteleminen viimeisenä lähipäivänä 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


