


Oletko sosiaali- ja terveyspalveluissa toimiva 

kevytyrittäjä, joka haluaa kehittää osaamistaan 

yrittäjyydessä?

Oletko kiinnostunut toimimaan 

kevytyrittäjänä sote-alalla? 

Onko yrityksesi ikääntyvien palveluita tuottava yhteiskunnallinen yritys, joka haluaa 

kehittää palveluita ja henkilöstön työhyvinvointia?

TULE MUKAAN!



Verkostotyöpaja -

osuuskunnat hyvinvointi- ja sote 

palveluissa

23.10.2020, Turun ammattikorkeakoulu, webinaari

Projektipäällikkö Ulla Teppo, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu



KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan 

toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä

Light entrepreneurship and resilience as an enhancer for conditions and work well-being in 
social and healthcare sector

• Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja 
terveysministeriö

• Toteutusaika: 1.3.2020-28.2.2023

• Hankkeen toteuttajat:

Päätoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Turun ammattikorkeakoulu, Turun AMK

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak

Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea

• Hankkeen kohderyhmät: Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivat 
kevytyrittäjät, osuuskunnat ja yhteiskunnalliset yritykset sekä 
kevytyrittäjäksi aikovat sote-alan ammattilaiset.



Hankkeen taustaa
• Sote uudistuu – uudistuuko yrittäjien osaaminen ja 

palvelutarjonta?

• Uudet työntekemisen mallit =

• Itsensä työllistäjät; toimeentulo useasta eri tulolähteestä

• Kevytyrittäjä voi työskennellä usealla eri statuksella

→     Monipaikkainen, verkosto- ja projektimainen työ  

haastaa työterveyshuollon 

• Osuuskunnat voivat tarjota yhteisen toiminta-alustan 

palveluntuottajille

• Yhteiskunnallisen yrityksen merkki - profiloituminen

• Sosiaalialan asiantuntijuuden tuotteistaminen



Hakkeen tavoitteet
1. Kehittää kevytyrittäjien osaamista ja muutoskyvykkyyttä sisältäen 

valmiudet uudenlaisten palveluiden kehittämiseen erityisesti sote-

alalla (JAMK Liiketoimintayksikkö, Xamk Pienyrityskeskus)

2. Kehittää työn erityispiirteet huomioivia ja työhyvinvointia tukevia 

palvelukonsepteja sote-alan uudenlaisiin palvelutuotantomalleihin 
(TAMK, JAMK Hyvinvointiyksikkö, Xamk Kestävä hyvinvointi, Laurea)

3. Kartoittaa osuuskuntatoimintamallin soveltuvuus ja luoda 

kartoituksen pohjalta käytännön toimintasuunnitelma haja-

asutusalueen (Turun saaristo) hyvinvointi- ja sote-palveluiden 

toteuttamiseksi. (Turun AMK)

4. Selvittää ja koota yhteen hankkeen osatavoitteiden 1-3 toimenpiteiden 

ajalta ideat, opit, kokemukset ja palautteet. Selvitystyön pohjalta 

tuotetaan uudenlaisissa työn teon muodoissa (kuten kevytyrittäjänä) 

työskentelevien työuran rakentamisen ja siihen osaamisen hallinnan 

malli. (Humak ja Laurea, lisäksi muut toteut)tajat palautteiden ja kokemusten keräämisen osalta



Tavoite 1
Kehitetään kevytyrittäjien osaamista ja muutoskyvykkyyttä sisältäen valmiudet 

uudenlaisten palveluiden kehittämiseen erityisesti sote-alalla

Työpajojen / työkirjan teemat:

1. Toimintaympäristön muutos sote-alalla

2. Oman osaamisen kehittäminen 

3. Palvelukonseptien kehittäminen 

4. Asiakkuudet ja markkinointi 

5. Myynti ja kannattavuus 

6. Itsensä ja oman työn johtaminen 

7. Voimaa verkostoista 

Syksy 2020: Suunnittelu ja markkinointi

Kevät 2021: Työpajasetti 1 + koonti vaikuttavuudesta

Syksy 2021: Suunnittelu ja markkinointi

Kevät 2022: Työpajasetti 2 + koonti vaikuttavuudesta



Tavoite 2

tuotteistaminen ja yrittäjyyden edellytysten luominen.

Kohderyhmä: Ikääntyneiden palveluita tuottavat 
yhteiskunnalliset yritykset.  
Vastuutahot: JAMK (Hyvi) ja Xamk (Kestävä 
hyvinvointi):

Kohderyhmä: Kevytyrittäjät työterveyshuollossa. 
Vastuutaho: TAMK

Kohderyhmä: Sosiaalityöntekijöiden urapolku ja 
työhyvinvointi.
Vastuutaho: Laurea



Työhyvinvointi

Tiedon lisääminen

Palvelu-

konseptitOsaaminen

YHTEIS-

KUNNALLISET 

YRITYKSET

Asumispalvelut

Hoiva 24/7

Kotihoito

Päivätoiminta

Tukipalvelut

Kuntouttavat 

toimet

Valkealan 

Iltatähti

Elimäen 

puustelli

JAMK & 

Xamk

Viitahoiva 

Oy
Sotek

säätiö

JKL Hoiva-

palvelut

Tavoite 2, Toimenpide 2:
Ikääntyneiden palveluita 

tuottavat yhteiskunnalliset 
yritykset

Tavoite 2 - Yhteiskunnalliset yritykset



Tavoite 2 KEVYTYRITTÄJYYDEN

monipaikkainen, verkosto- ja projektimainen työ 

työterveyshuollon haastajana

(TAMK)

TAVOITE

Parantaa kevytyrittäjien 

työhyvinvointia.

TOIMENPITEET TULOKSET

• Sote-alalla toimivien 

kevytyrittäjien 

työhyvinvointiin liittyvien 

palvelutarpeiden 

tunnistaminen 

(haastattelut).

• Sote-alalla toimivien 

kevytyrittäjien 

työhyvinvointiin liittyvien 

palvelutarpeiden 

kehittäminen 

(yhteiskehittäminen).

• Kehitettyjen työhyvinvointia 

tukevien palvelukonseptien 

arviointi ja raportointi 

(julkaisut).

Kevytyrittäjien 

työhyvinvointi on 

parantunut ja työurat 

ovat pidentyneet 

sosiaali- ja terveyden 

huollon 

palvelujärjestelmässä.



1

Tavoite 2: Laurean toimenpiteet kohdistuvat: sosiaalialan ylemmän  
korkeakoulututkinnon omaavien asiantuntijoiden työhyvinvointia  
tukevan praktisen vapauden ja muutoskyvykkyyden selvittäminen.

• Kysely 3641 Talentia ry:n jäsenelle (669 vastannut)

• Tulosten työstäminen valtakunnallisesti Talentian alueyhdistysten  
kanssa järjestettävissä työpajoissa

Tavoite 2: Laurean toimenpiteet kohdistuvat: sosiaalialan  
ylemmän korkeakoulututkinnon omaavien asiantuntijuuden  
tuotteistaminen ja yrittäjyyden edellytysten luominen.
Selvitetään kuntien, sairaanhoitopiirien, vakuutusyhtiöiden,  
sosiaali- ja terveysalan yritysten sosiaalityön  
asiantuntijapalveluiden ostokäytänteet.

Tavoite 4: Kehitetään työuran rakentamisen ja osaamisen  
hallinnan malli uudenlaisissa työntekemisen muodoissa  
työskentelevien (kuten kevytyrittäjien) ja heitä ohjaavien  
ammattilaisten käyttöön yhdessä Humakin kanssa.

Tavoite 2



OSUUSKUNTA –

paikallinen tapa organisoida haja-asutusalueiden sote-toiminta 

(Tavoite 3)

MITÄ

Kartoittaa eri

toimijoiden

näkemyksiä toteuttaa 

haja-asutusalueiden

(Turun saariston) sote-

palvelut 

osuuskuntamallilla:

työntekijöille joustava

työ,

palveluiden tarvitsijoille 

laadukkaat palvelut

MITEN VAIKUTUS

Toteutusmahdollisuuksia 

koskeva selvitys

Asukkaiden näkemysten

kartoitus

Saariston

erityistarpeiden kartoitus

Ammattihenkilöiden

osaamisen kehittäminen

Yhteistyöverkoston

luominen

Osuuskunta-

toimintamallin 

käytännön 

toimintasuunnitelma

Vastuu korkeakoulu



Tavoite 4

• Tavoitteena on 
kerätä talteen 
hankkeen opit ja 
rakentaa 
uudenlaisissa 
työnteon 
muodoissa 
työskentelevien 
osaamisen 
kehittämisen ja 
työuran
hallinnan malli.




