
SOTE-TYÖN TULEVAISUUS 

HAASTAA JOHDON

- miten haasteeseen vastataan?

#soteliiderit muista kun twiittaat!

www.kt.fi/soteliiderit sivustolla jaetaan 

seminaarin materiaalit

http://www.kt.fi/soteliiderit


PÄIVÄN OHJELMA
Päivän puheenjohtajana toimii KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

10.00 Tervetuloa, Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja, KT Kuntatyönantajat

10.20 Johtamisen haasteista, Jorma Haapanen, Kymsoten terveyden ja ikääntyneiden palveluiden johtaja, KT:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja, 

10.40 Johtamisen tasapainoilua jatkuvassa muutoksessa ja talouspaineessa

• ARTTU2-tutkimuksen oppeja ja eväitä johtamisen kehittämiseen, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Suomen Kuntaliitto

• Johtamisen kehittämistarpeet sosiaali- ja terveysalan työhyvinvointikyselyn tulosten valossa, dosentti Sirpa Syvänen, Tampereen yliopiston Työelämän 

tutkimuskeskus, SoteDialogit-hanke

11.30 Kokemukset arjen tasapainoilusta ja onnistumisista, esitykset ja yhteiskeskustelu

• Kunnat työnantajina, järjestäjinä ja rahoittajina,Timo Halonen, kaupunginjohtaja, Mikkeli

• Investoinnit ja osaamisen kehittäminen, Ilkka Luoma, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

• Case Eteva - yhteistyöllä tuloksiin, Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, Eteva

12.30 Lounas (tarjolla ravintola Kalliohovissa)

13.15 Miten sote-työhön saadaan resurssit ja tekijät kohdilleen?

• Nuorten odotuksia sote-työlle, terveisiä kentältä

• Hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpano,Tuija Kumpulainen, hyvinvointi- ja palveluosaston päällikkö, STM

• Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa,Timo Leino, ylilääkäri, Työterveyslaitos

• Sijaisten saatavuus ja työn tekemisen trendit, Anne Sivula, toimitusjohtaja Seure

• Arjen kokemuksia, vs. ylilääkäri Pia Hakio, Espoonlahden palveluyksikkö

15.00 Johtopäätökset päivästä ja toimenpiteet eteenpäin, projektipäällikkö Aija Tuimala, Soteliiderit, KT

15.20 Verkostoitumista cocktail-tarjoilun äärellä

16.30 Tilaisuus päättyy



JOHTOPÄÄTÖKSET PÄIVÄSTÄ

12.11.19



ONNISTU YHDESSÄ- SOTELIIDERIT 2019-2021
tuemme sote-työnantajia strategisessa henkilöstöjohtamisessa ja työnantajaroolissa

Huomioimme kansallisen sote-uudistuksen vaikutukset: Muutokset ja niiden johtaminen 

18.11.2019

Työvoiman 

saatavuus

Uudistuva 

johtaminen 

Tiedolla 

johtaminen

Tuottavuuden 

johtaminen
Maahan-

muuttajien 

työllistäminen

Kutsumme asiantuntijoita 10-15 

hengen teemaryhmätyöskentelyyn:

jatkoideointia teematyöpajoissa 

kansallisen ja paikallisen valmistelun 

tueksi, 5 erillistä ryhmää

Järjestämme kansallisia 

seminaareja sekä 

pilotoimme alueellisia 

tilaisuuksia: Johtamisen 

kehittämistarpeet, 

onnistumiset ja haasteet

2020 ja 2021

Jatkamme yhteisen 

valmistelun pohjalta 

työskentelyä ajankohtaisista 

teemoista

”Sote-tulevaisuus 

haastaa johdon”-

seminaari 12.11.19

Alueelliset pilotit 

1-3 kpl johdon 

työnantaja-seminaareja

Toiminta syksyn 2019 aikana

HAASTAT-

TELUT 

JOHDOLLE

- odotukset 

sisällöstä ja 

toiminta-

tavoista

Odotuksina 

mm. teema-

työskentely 

ja 

alueelliset 

tilaisuudet 

sekä sote-

uudistuksen 

tuki



KOKONAISUUDEN JOHTAMINEN FOKUKSESSA

Strateginen henkilöstöjohtaminen tukee onnistumista

18.11.2019

PALVELUT

HENKILÖSTÖTALOUS

Asiakastarpeet ja niihin vastaaminenLaadukkaat ja vaikuttavat palvelut

Osaava, hyvinvoiva ja tehokas henkilöstö

JOHTAMINEN
kokonaisuuden 

optimointi ja 

ennakointi,

prosessit, rakenteet, 

hyvinvointi, tulokset



NOIN PUOLET VASTASIVAT PÄIVÄN LOPUSSA 

KYSYMYKSIIN ODOTUKSISTAAN 

TULEVAA SOTELIIDERIT-TYÖSKENTELYÄ KOHTAAN








