
SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke 
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Rahoittaja
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• Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma

• Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä 

sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

• Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

• Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin 

parantaminen



Tuensaajat ja toteuttajat:

• Opintokeskus Sivis

Heidi Ristolainen ja  Anne Ilvonen

• Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus 

ry

Sami Perälä, Tomi Tupiini ja Arttu Mustajärvi

• Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Tarja Heinonen, Merja Sinkkonen, Taru Lehtimäki ja Helena 

Vesaluoma

• Turun ammattikorkeakoulu Oy

Riitta-Liisa Lakanmaa, Riikka Teuri, Anne Rouhelo
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Hankkeen toteutusaika:

• 01.03.2017 - 28.02.2019

3/5/174



Hankkeen tarkoituksena on

• lisätä työhyvinvointia ja rakentaa muutosjohtamista 

i) luomalla erilaisia alueellisia ja valtakunnallisia toimintamalleja ja 

verkostoja, 

ii) kehittämällä monipuolista osaamista yrityksissä ja järjestöissä 

(esim. digitalisaatio, teknologia, markkinointi ja viestintä, laadukas 

asiakaslähtöinen palveluntuotanto, SOTE-palvelujärjestelmän 

hallinta) ja 

iii) mahdollistamalla yhteistyö erilaisten yritysten kesken (verkosto, 

mentor -työskentely). 

• koota valtakunnallisesti neljästä maakunnasta erikokoisten yritysten ja 

järjestöjen konkreettisia tarpeita liittyen tulevan SOTE-uudistuksen 

vaateisiin. 

• Hankkeen tavoitteena on näin lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta 

yritys- ja järjestökentässä, joka toimii rakennemuutoksessa  

olevassa SOTE-palvelujärjestelmässä. 
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• Hankkeen kohderyhmänä ovat hyvinvointi-, teknologia-

ja markkinointi- ja viestintäalan mikroyritykset, 

pienyritykset, keskisuuret yritykset sekä järjestöt.

• Hankkeessa 

i) järjestetään koulutuspaketteja ja työpajoja, 

ii) kehitetään, testataan ja arvioidaan uusia palvelumalleja 

asiakkaille yhdessä toimijoiden kanssa 

iii) kerätään olemassa olevia parhaita käytänteitä yrityksille 

ja järjestöille, 

iv) rakennetaan yhteistyöverkosto hyvinvointi-, teknologia 

ja markkinointi- ja viestintäyritysten kanssa ja 

v) levitetään uusia käytänteitä valtakunnallisesti.
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• Hankkeessa syntyy digitaalinen navigaattori, joka 

sisältää yrityksille ja järjestöille välineitä työhyvinvoinnin 

ja tuottavuuden lisäämiseen. 

• Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi uudenlaiset 

laadukkaat palvelut, yhteistyöverkostot yritysten ja 

järjestöjen kesken alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä 

osaamista lisäävä valmennuspaketti.

3/5/177



Mitä hyötyä hankkeeseen osallistumisesta?

• Hankkeessa kehitetään osaamista monipuolisesti 

yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa. 

• Hankkeessa osallistujille tarjotaan työpajoja ja 

koulutustilaisuuksia eri aiheista, joiden tavoitteena on 

tukea sote-muutoksen valmistautumista eri tavoin sekä 

muutoshallinta- ja työhyvinvointiosaamista lisäämällä 

että konkreettisesti opettamalla esim. palvelumuotoilua ja 

asiakaskunnan tarpeiden arviointia.

• Hankkeen aikana organisaatioihin tehdään 

tarvekartoitus, jonka pohjalta toteuttajat laativat 

organisaatiolle kehittämissuunnitelman. 
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• Tarkoituksena on kehittää yhteistyössä alueellisen 

verkoston sekä kunkin osallistujan kanssa kohdennetusti 

mm. työhyvinvointia, tuottavuutta, muutosjohtamista, 

henkilöstön osallisuutta, digitalisaatiota, 

hyvinvointiteknologiaa, markkinointia ja viestintää, 

laadukasta asiakaslähtöistä palvelumuotoilua, sote-

palvelujärjestelmän rakenneuudistuksen haltuunottoa, 

lainsäädännön ja ohjeistusten tuntemusta, tulevaisuuden 

ennustamista sekä reagointikykyä.

• Hankkeessa tarjotaan monipuolista ja ammattitaitoista 

sote-alan koulutusta ja hyvä tilaisuus oppia ja 

verkostoitua muiden toimijoiden kesken. 

• Koulutuksiin voi tulla mukaan yksi tai useampi henkilö 

organisaatiosta.
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..Mitä hyötyä..



Mitä hankkeeseen osallistuminen vaatii?

• Osallistujille tarjotaan hankkeen toteutusaikana (3/2017 –

1/2019) 

– valtakunnallisia seminaareja 6 (koko päivän tapahtumia)

– alueellisia työpajoja 14 (puolen päivän koulutuksia)

– työpaikkakäynnit (10x / organisaatio, sovitaan erikseen)

• Osallistujat voivat osallistua haluamiinsa tapahtumiin 

omien aikataulujensa, resurssiensa ja tarpeidensa 

mukaisesti. 
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Organisaation koko summa

Mikro 1 - 9 100 e

Pienyritys/järjestö 10 - 49 200 e

keskisuuri >50 500 e

3/5/1711

Osallistuminen hankkeeseen vaatii pienen 

osallistumismaksun joka riippuu yrityksen/järjestön 

koosta. 

Maksu suoritetaan kerran hankkeen aikana. Hankkeen 

kesto on kaksi vuotta 3/2017 – 1/2019.



• Hanke on valtakunnallinen käsittäen Varsinais-Suomen, 

Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Uudenmaan

• Hankkeen toteuttajat: 

– Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), 

– Tampereen ammattikorkeakoulu, 

– Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus 

ry 

– Opintotoiminnan keskusliitto ry/Opintokeskus Sivis

• Hanke on saanut rahoituksen seuraavasta ohjelmasta: 

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 SUOMEN 

RAKENNERAHASTO-OHJELMA - Tuottavaa ja 

tuloksellista työelämää yhteistyöllä. Erityistavoite 7.1. 
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Tuleva sote-uudistus on merkittävä ja 

historiallinen rakennemuutos, johon 

hankkeessa on tarkoitus tuottaa 

konkreettisia valmiuksia yrityksille ja 

järjestöille.

Tarkoituksena on kehittää yrityksien ja 

järjestöjen palvelumuotoilua vastaamaan 

tulevaisuuden uudenlaisia asiakas/-

potilashoitopolkuja. 

Uutuusarvoa hankkeeseen tuovat 

ekosysteemin eri toimialojen (sote-, 

teknologia-, ja viestintäala) kohtaaminen 

ja toisilta oppiminen sekä proaktiivinen 

valmentautuminen SOTE-uudistukseen.
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Tervetuloa päivään ja hankkeeseen mukaan!
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