
SoteNavi
- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 

TYÖPAJA

Seinäjoen 1. työpaja 24.10.2017 



Ohjelma 12.30 – 15.30

Osallistujien esittäytyminen

Työpajatyöskentelyn tavoitteet ja odotukset työpajoille

Ajankohtaista SOTE-uudistuksesta

Verkostoituminen ja mentorointi hankkeessa
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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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SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke

Ajankohtaista sote-uudistuksesta



Ajankohtaisia sivustoja seurattavaksi

• http://alueuudistus.fi/etusivu

• Uutiskirje: http://alueuudistus.fi/uutiskirjeet

• Ajantasaista tietoa Etelä-Pohjanmaan                                       

sote-uudistuksesta EP2019 https://sote.ep2019.fi/

maakuntauudistuksesta: https://maakunta.ep2019.fi/

8.2.2018Etunimi Sukunimi5

http://alueuudistus.fi/etusivu
http://alueuudistus.fi/uutiskirjeet
https://sote.ep2019.fi/
https://maakunta.ep2019.fi/


Ajankohtaista

• Valinnanvapauslaki-esitys 
– http://alueuudistus.fi/valinnanvapauslaki-luonnos-10-2017

• Digimuutoksen tilannekatsaus
– http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuukausittainen-

tilannekatsaus-tarjoaa-tietoa-digimuutoksen-valmistelusta

• Maakuntauudistus – missä mennään? 
– http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntauudistus-

missa-mennaan-tutustu-esityksiin-

• Selvityksiä terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja 
palveluvalikoimaa koskevasta päätöksenteosta
– http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityksia-

terveydenhuollon-menetelmien-arvioinnista-ja-palveluvalikoimaa-
koskevasta-paatoksenteosta

• Työn uusjako - Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien 
työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja 
tehostaminen SOTE-reformissa

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21805

http://alueuudistus.fi/valinnanvapauslaki-luonnos-10-2017
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuukausittainen-tilannekatsaus-tarjoaa-tietoa-digimuutoksen-valmistelusta
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntauudistus-missa-mennaan-tutustu-esityksiin-
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityksia-terveydenhuollon-menetelmien-arvioinnista-ja-palveluvalikoimaa-koskevasta-paatoksenteosta
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21805


• http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243724-

sote-integraation-lyhyt-oppimaara

• Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio

• Integroinnin toteuttaminen monituottajamallissa on 

valinnanvapauslain keskeinen haaste.

• Valinnanvapauden toteuttamisen haasteena: saada 

yksityiset palvelutuottajat jatkossa toimimaan virallisten 

hoitolinjausten mukaan. Muutoin terveydenhuollon 

kustannukset nousevat.

• Rakenteellinen integraatio ja toiminnallinen integraatio. 

”Toiminnallinen integraatio edellyttää käytännössä, että palvelujen käyttäjää varten on 

olemassa sellainen ajantasainen asiakassuunnitelma, joka pitää sisällään hänelle 

kullakin hetkellä tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 

Asiakassuunnitelmien laatiminen on käytännössä työlästä ja niitä on vaikea pitää ajan 

tasalla. Suunnitelma on hyvin hyödyllinen palvelujen suurkäyttäjällä, mutta melko 

turha useimmilla muilla asiakkailla. ” Lasse Lehtonen, UusiSuomi, Puheenvuoro
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Sosiaali- ja terveydenhuollon murros ja osaava työvoima



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



Ajankohtaisia tilaisuuksia

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakuntakierros 

Etelä-Pohjanmaalla

• https://sote.ep2019.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-

edistamisen-maakuntakierros-etela-pohjanmaalla/

https://sote.ep2019.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-maakuntakierros-etela-pohjanmaalla/


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
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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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Miten vastaamme sote-muutoshaasteeseen? 

 Tarkentamalla yhdessä ja itsenäisesti, mitkä ovat juuri 

meidän osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa. 

 Nostamalla osaamisen kehittämisen käytännöt näkyviin: 

Onko meillä riittävät valmiudet muuttaa toimintaamme? 

 Sosiaalinen tuki ja yhteistyö avaavat uusia näkökulmia 

omaan toimintaan ja auttavat arjen haasteissa. 



”Tulevaisuuden organisaatioiden menestys on yhä 

vahvemmin kiinni aineettomassa pääomassa, johon 

kuuluvat sosiaalinen pääoma ja työntekijöiden henkiset 

kyvyt sekä toimivat rakenteet.”

Manka ja Larjovuori



Vastavuoroisuus Luottamus

Yhteisölliset arvot
Aktiivinen toiminta 
yhteiseksi hyväksi

Sosiaalinen

pääoma



Pieni ryhmäkeskustelu

Millaisissa verkostoissa olen toiminut? Millaista 

vastavuoroisuutta verkostoissa on ollut? 



Yhteistyöverkostot ovat yrittäjien ja järjestöjen 

sosiaalista pääomaa 

 Tulet tunnetuksi alan osaajana (arvostus) ja henkilönä

 Sosiaalisista suhteista voi olla apua, iloa ja tukea.

 Sosiaalinen pääoma vähentää sairastumisen riskiä ja 

ennustaa työuran jatkamista.

 Yhdessä on helpompi tunnistaa ympäristön muutoksia ja 

ratkaista niitä.

 Verkostoissa toimiminen on vapaaehtoista ja yhteistyötä 

voidaan tehdä myös perinteisten markkinarajojen ”ohi”: 

organisaatiot menestyvät, kun niiden verkostot 

menestyvät



Miten verkostot toimivat parhaiten? 

 Tavoitteena on kehittää kaikkien osapuolten toimintaa ja 

ratkaisuja

 Verkosto hyötyy vain jaetusta tiedosta – kokemusten 

jakaminen on arvokasta. Oppimista tapahtuu sekä 

muiden että omista kokemuksista. 

 Hyötyä on sekä samanlaisuudesta että erilaisuudesta

 Hyvän työskentelyn edellytyksenä on tunnistaa oman 

organisaation ja työtehtävän voimavara- ja 

yhteistyötarpeet

 Toimivan verkoston edellytyksenä oppia tuntemaan 

verkoston jäsenet



Miten vertaisverkostot ovat hyödyntäneet omaa 

työtä (Sivis, 2017)

• Uutta tietoja ja toimintatapoja

• Uudet yhteistyökumppanit 

• Uutta näkökulmaa omaan työhön ja sen kehittämiseen

• Verkostossa on tullut esiin asioita, joihin kannattaa 

panostaa

• Vertaistuki ja jaksamisen tukeminen. ”On ollut 

helpottavaa huomata, että muut painivat samojen 

ongelmien kanssa.”



SoteNavi-verkosto

1. Millaista hyötyä voisitte parhaimmillaan saada 

yhteistyöstä? 

2. Millaista osaamista verkostoon tulee teidän mukana?

Jos aikaa jää, voitte pohtia, olisiko kiinnostusta tehdä 

yhteistyötä enemmän oman alan vai muiden alojen 

kanssa? Miksi? 



Mentorointi SoteNavi-hankkeessa

• Tavoitteena ammatillinen sparraus 

• Mentoroinnissa kumpikin osapuoli laatii mentoroinnille 

omat tavoitteensa (esim. ajankäytön, verkostojen 

laajenemisen, jaksamisen tai osaamisen kehittämisen 

teemat). 

• Mentoroinnin edetessä käsitellään kysymyksiä, jotka 

ohjaavat kohti tavoitetta.

• Mentorointi perustuu luottamukseen.



Mitä mentori saa mentoroinnista? 

• Oman kokemuksen ja osaamisen tunnistaminen 

• Uudenlaiset ideat hyödyntää kokemusta, yhteiset 

oivallukset

• Energiaa omaan työhön 

• Uusia verkostoja 



Mitä mentoroitava saa mentoiroinnista? 

• Tukea omassa työssä ajankohtaisten kysymysten 

ratkaisuihin

• Oman ammattitaidon vahvistamista

• Kirkkaampia tavoitteita työuralle



Tarve ja kiinnostus

• Mieti omaa tilannettasi. Millaisia tavoitteita voisit asettaa 

mentoroinnille? Missä mentorointi voisi auttaa? 

• Olisiko sinulla kiinnostusta olla mentorina vai 

mentoroitavana? 

• Minkä alan/työtehtävän mentoria etsit? Millaista 

osaamista voisit itse tarjota? 


