
SoteNavi
- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 

TYÖPAJA NRO 1

23.5.2017



Ohjelma

12.30 - 13.45 Päiväkahvi sekä hankkeen ja osallistujien 

esittäytyminen

13.45 – 14.15 Aloituslomakkeet

14.15 – 15.30 Työpajatyöskentelyn tavoitteet, odotukset 

työpajoille ja aiheiden käsittely ryhmässä
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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.
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Mitä hyötyä hankkeeseen osallistumisesta?

• Hankkeessa kehitetään osaamista monipuolisesti 

yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa. 

Tarkoituksena on kehittää yhteistyössä sekä kunkin 

osallistujan kanssa 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.
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Mitä hankkeeseen osallistuminen vaatii?

• työpajat

• seminaarit

• työpaikkakäynnit
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Organisaation koko summa

Mikro 1 - 9 100 e

Pienyritys/järjestö 10 - 49 200 e

keskisuuri >50 500 e
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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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Työhyvinvointi, tuottavuus ja tuloksellisuus

• Alkukartoitus työhyvinvoinnin nykytilasta (webropol)

• Avoimia kysymyksiä tuottavuudesta ja tuloksellisuudesta
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Horisontaaliset periaatteet – mitä ne ovat ja miksi?

• Sukupuoli, tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus 

• Kestävä kehitys

 ekologinen kestävyys

 taloudellinen kestävyys

 sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä 

yhdenvertaisuus

 hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen

 yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus
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Valmennuksen sisältö

1. muutosjohtaminen

2. henkilöstön osallisuus

3. digitalisaatio ja hyvinvointiteknologia

4. markkinointi ja viestintä

5. laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu

6. sote-palvelujärjestelmän rakenneuudistus

7. lainsäädäntö ja ohjeistus 

8. tulevaisuuden ennustaminen ja reagointikyky

9. Liiketalousosaaminen
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23.5.klo 12.30 – 15.30 1. alueelliset/
videoyhteys tarvittaessa

Ryhmäytyminen, aloituslomakkeet, 

hankkeen tavoitteet ja osallistujien 
tavoitteet

Vuosi 2017:

Syyskuu: 

5.9. klo 13 - 16.00

2. alueelliset/

videoyhteys tarvittaessa

Verkostoituminen/
mentorointi

Syyskuu:
20.9.2017 klo 10 - 15.30.

2. Teemaseminaari Tre Digitaalisuuden näkökulma/robotiikka

Liiketalousosaaminen
Muutosjohtaminen 

Lokakuu: 

10.10. klo 13 – 16.00

3. alueelliset/

videoyhteys tarvittaessa

Työhyvinvoinnin mini-interventiot

Marraskuu: 

14.11. klo 13 – 16.00

4. alueelliset/

videoyhteys

tarvittaessa

Tulevaisuus näkökulma

Marraskuu:
28.11. klo 13 – 16.00

5. alueelliset/
videoyhteys tarvittaessa

Asiakaslähtöisyys (palvelunmuotoilu)

Joulukuu:
13.12.2017 klo 10 – 15.30

3. Teemaseminaari Helsinki Sote-lainsäädäntö
Asiakaslähtöinen palvelunmuotoilu 


