
SoteNavi
pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 

TYÖPAJA nro 2

5.9.2017



Ohjelma

12.30 - 13.15 Päiväkahvi ja ajankohtaista Sotesta

13.15 - 14.15 Verkostoituminen hankkeessa

14.15 – 15.30 Mentorointi voimavarana muutoksessa

5.9.20172



www.sotenavi.fi sivuilla 

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 15.9.2017 

mennessä tai merja.sinkkonen@tamk.fi

Onko halukkuutta yhteiseen kokoontumiseen 

Turun AMK:lla? 5.9.20173

http://www.sotenavi.fi/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGbpDsk5nU-NMg18PdtfJCAipgYsgERKs6Rf50_htrlUNFdLRjZLUzdKWUZGSzVEMVNZSEpFVUsxSy4u
mailto:merja.sinkkonen@tamk.fi


SoteNavi -nettisivut

Kirjaa paperille 

– saako yrityksesi / järjestösi näkyä sivuilla?

– saako yrityksesi / järjestösi nettisivut linkittää SoteNavin sivuille?  

• jos saa, ilmoita osoite, mihin haluat linkin johtavan

Kirjaa paperille lisäksi ENSISIJAINEN tavoitteesi SoteNavi

–hankkeen verkostoyhteistyölle.
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Terveiset Työelämä 2020 -seminaarista

• http://www.tyoelama2020.fi/

• Euroopan parasta työelämää -seminaari 7.6. 2017 

http://tyoelama2020.fi/ajankohtaista/uutiset/alueverkostot/kohti_parasta_tyoelamaa_e

tela-suomessa.4713.news

– päivän teemoina mm. yhteistyö, henkilökohtainen vastuu, työhyvinvointi ja joustavuus

– miten rakenteet auttavat pieniä yrityksiä löytämään apua kehittämiseen

– hyveet arvo, miten niitä siedetään 

– muutosjohtamisesta ja digitalisaation mahdollisuuksista > digitalisaatio on palveluiden 

sujuvoittamista

– kahden a:n ongelma – Mistä löytyy aika ja miten aloittaa

– empatia ja intuition voima – yhdistettävä johtamiseen

– työelämäosaaminen – kvalifikaatiot, kompetenssit ja ammattitaito

• Työterveyslaitoksen uusi Yrittäjän työkyky – menestyvän yrityksen kivijalka 

verkkojulkaisu: https://www.ttl.fi/yrittajan-tyokyky-opas-antaa-kaytannollisia-ohjeita-

yrittajille-itsesta-huolehtimiseen/
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http://tyoelama2020.fi/ajankohtaista/uutiset/alueverkostot/kohti_parasta_tyoelamaa_etela-suomessa.4713.news
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Ajankotaista Sote-uudistuksesta

• Tuleeko SOTE- ja maakuntauudistuksesta sittenkään 

totta? (YLE areena 22.8. A-Studio 16:20>) 

https://areena.yle.fi/1-4158490, epävarmuus – miten 

vaikuttaa?

• http://alueuudistus.fi/etusivu

• Ajantasaista tietoa Varsinais-Suomen 

maakuntauudistuksesta: Kimpassa – Allihoppa 

(https://kimpassa-allihopa.fi/)
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Ajankohtaisia teemoja: 

• Terveysturvallisuus

• Palveluohjaus

• Asiakaspäällikkö

• Perhehoitajat

• Omaishoitajien jaksamisen tukeminen

• http://stm.fi/tapahtumat/2017-09-15/parasta-elamaa-

kotona-koti-ja-omaishoidon-karkihanke-iakkaiden-ja-

omaishoitajien-tukena-seminaari-15.9.2017
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Sosiaali- ja terveydenhuollon murros ja osaava työvoima
Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry:n jäsenilta, 30.8.2017

Mikko Pakarinen, kehittämispäällikkö



Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos vaikuttaa mm. 

– Asiakkaiden odotuksiin

– Ammattilaisten työhön (tehtävät, työnjako, työtavat), 
moniammatilliseen tiimityöhön (professiot, verkostot) ja 
osaamistarpeisiin (aktiivinen työn ja itsensä kehittäminen)

– Organisaatioiden päätöksentekoon, johtamiseen ja työnjakoon (esim. 
liiketoimintaosaaminen vs. poliittinen päätöksenteko tai 
järjestäjäorganisaatiolta vs. tuottajaorganisaatiolta vaadittavat 
osaamiset)

– Digitaalisiin palveluihin (näistä lisää myöhemmin)

Miten pitäisi kehittää koulutuksen ja (työssä)oppimisen menetelmiä, jotta 
varmistetaan tarvittava osaaminen ja taidot muuttuvassa työelämässä?

Muuttuva työelämä

Mukaillen COPE 14.6.2016



Digitalisaation vaikutus sote-palveluihin

STM 04/2017



MENTOROINTI



Mentorointi (1)

Taustaa:

• Mentorointia voi olla erilaista.  

• Mentorointi edellyttää aina kontaktin toimijoiden välillä, ja 

siinä on kyse viestimisestä. 

• Käytännössä mentorointi on hyvin lähellä valmennusta. 

Se on epämuodollista tiedon, sosiaalisen pääoman, 

psykososiaalisen tuen ja kokemuksen siirtämistä usein 

kokemattomammalta kokeneelle ammattilaiselle. 

Mentorilla on siten usein enemmän tietoa asiasta kuin 

mentoroitavalla.  
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Mentorointi (2)

• Mentorointi toteutetaan tässä hankkeessa alueellisesti pilottiyritysten ja 

toimijoiden välillä. 

• Mentoroinnilla tavoitellaan yksilöllistä voimaannuttavaa ammatillista 

valmennusta ja sparrausta, jotka tukevat työpajatyöskentelyä ja 

verkostoitumista alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

• Sote-alan yritykset ovat naisvaltaisia ja tutkimusten mukaan naiset 

kaipaavat terveysalalla sopivia mentoreita ja roolimalleja. Hyvin rakennettu, 

tehokas suunniteltu, kokonaisvaltainen mentorointiohjelma tukee 

mentoroitavan muutosta uuteen työnkuvaan ja työhön. 

• Mentorointi vaatii mahdollistajan, aikaa, selkeän ohjeistuksen ja 

työskentelyä on arvioitava. 

• Mentorointi hyvinvointialalla, sosiaali- ja terveysalalla, voi lisätä ja tukea 

myös tiedon siirtoa ja näyttöön perustuvaa työtä. 

• Mentorointi auttaa ammatillisessa kasvussa, lisää työtyytyväisyyttä 

urakehitykseen sekä vahvistaa johtajaksi kehittymisessä. Lisäksi 

mentoroinnilla on myönteisiä vaikutuksia uralla pysymiseen, sairaslomien 

määrään ja työuupumiseen.
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Mentorointi (3)

• Mentorointi voidaan toteuttaa vaihtelevasti; ryhmässä tai 

parityöskentelynä. Tapaamiset voivat tapahtua 

kasvotusten, video- tai puhelinvälitteisesti. 

• Oleellista on suunnitella mentorointimalli sopivaksi 

toimijoiden kesken sekä sopia luottamuksellisuudesta ja 

vapaaehtoisuudesta
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Hankkeen mentorointimallin luonnos

5.9.201715

SoteNavi-

mentorointi

Mentor

Actor Tutor

ARVOT: SOPIMUS:
TAVOITTEET:

Yhteisöllinen 

oppiminen

Hankkeessa mukana oleva yritys ja 

järjestö

Hankkeessa mukana oleva

yritys/järjestö tai ulkopuolinen y/j

AMK, Eptek, OK-SIVIS



Kokeilusta toimivaksi mentorointimalliksi (TuAMK)

Havaintoja:

• toimiessaan mentor-actor suhde molemminpuolinen antoisa ja hyödyllinen 

työmuoto

• mentoroinnilla monia lähikäsitteitä, työnohjaus, tuutorointi, konsultointi, 

uraohjaus

• mentoroinnissa käsitellään työtä ja ihmistä kokonaisuudessaan

• korostuu vapaaehtoisuus ja maksuttomuus – molemmat saavat

• mentoroinnissa korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot, kommunikaatiotaidot

• mentorointi inspiroi, ja tukee kehittämistyötä

• mentori on viisas opastaja, joka ohjaa aktoria käyttämään omaa ja samalla 

organisaationsa pääomaa entistä tehokkaammin.

• ARVOT: mm. yhteistyötä ohjaavat arvot molemminpuolinen kunnioitus, 

luottamuksellisuus, ja avoimuus, sitoutuminen, rehellisyys, ammatillisuus, 

suunnitelmallisuus, ja periksiantamattomuus.
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