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• TEKE-koulutus käynnistyi Taysin erityisvastuualueella vuonna 2013 valtakunnallisen
Rohto-valmennuksen päätyttyä alueen terveyskeskusten toivomuksesta. Mukana ovat
Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan terveyskeskukset sekä edelleen
myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

• Toiminnan tavoitteena on terveyskeskusten kehittämisen rakenteiden ja
kehittäjäosaamisen vahvistaminen.

TEKE-koulutus

TEKE-osallistujat
ovat lääkäri-hoitaja tai lääkäri-

erityistyöntekijä –työpareja
(12 työparia/kurssi).

TEKE-kouluttajat
ovat oman alueensa kokeneita

kehittäjäosaajia. Työskentelyssä keskeistä
on yhdessä tekeminen ja pohtiminen.

• Koulutuksen viitekehyksenä on PDSA-sykli
ja  punaisena lankana työparien oman
organisaation tarpeista lähtevä
kehittämistyö.

• Kehittämistyötä tehdään yhdessä
asiakkaiden sekä koko työyhteisön kanssa
yhteistyökumppanit huomioiden.

• Tavoitteena on, että työparien
kehittämistyö jatkuu TEKE-kurssin
päättymisen jälkeen.



TEKE VII kokonaissuunnitelma
Tammi-heinäkuu 2021 Elokuu Syyskuu Lokakuu

Marraskuu Joulukuu                             Tammikuu 2022 Helmikuu

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu jne.

Paja I
Raportointi

Lähipäivät
26-27.8.2021.

Kehittämis-
aihealueen

valinta

II
tapaaminen
johtoryhmän

kanssa
(tutor mukana)

Paja II
Raportointi

Lähipäivät
30.9-1.10.

2021

Lähtötilanteen
kartoitus
• Mittaus

Parannustoimien
suunnittelu ja

juurrutus
Raportointi

III
tapaaminen

johtoryhmän
kanssa

Lähipäivät
2-3.12.2021.

Seuranta-
tiedon keruu ja

yhteenveto
• Mittaus

• Asiakkaan
polku

IV
tapaaminen
johtoryhmän

kanssa
(tutor mukana)

Kehittämistyö jatkuu…

Raportti
valmiiksi

Posterin ja
esityksen
valmistelu

Lähipäivä  ja
loppuseminaari

18.2.2022

Johto mukaan

Johto ja asiakas
mukaan

Asiakkaan
polun

kuvaus
kehittämis-
aiheeseen

liittyen

I
(etä)tapaaminen

johtoryhmän
kanssa

(tutor mukana)



• TEKE-koulutuksesta SOTEKE-koulutukseen …
• TEKE VII-kurssilla yhdeksän työparin lisäksi kolme kolmikkoa (lääkäri

+ hoitaja + sosiaalityöntekijä). Heillä kehittämistyön aiheena on arjen
sote-yhteistyö ja monipalveluasiakkaat.

• TEKE VII-kurssille auditoijana osallistuu kehittämispäällikkö Kaisa
Bragge sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksesta.

• Tavoitteena on arvioida, soveltuuko nykyinen konsepti SOTEKE-
koulutukseksi ja miten sitä kannattaisi muokata.

• Innokylän hyödyntäminen kehittämistöiden esittelyyn
• TEKE VII-kurssista alkaen osallistujat hyödyntävät mahdollisuutta

kuvata toimintamallinsa Innokylään.
• Innokylän alustaa hyödynnetään lähipäivien välitehtävänä ja valmiit

toimintamallit julkaistaan siellä loppuseminaarin jälkeen.
• Tavoitteena on jakaa kehittämistyöt kätevästi ”kaiken kansan

saatuville” sekä oppia hyödyntämään Innokylän mahdollisuuksia.

TEKE-koulutuksessa ajankohtaista



• Ketjulähettitoiminta käynnistyi yhdeksän pirkanmaalaisen terveyskeskuksen ja
sairaanhoitopiirin yhteistyöhankkeena 2006-2007. Toiminta vakinaistettiin ja
laajennettiin koko Pirkanmaalle vuoden 2008 alusta. Nykyisin toimintaa on muuallakin
Suomessa.

• Toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja osaamisen vahvistaminen.

Ketjulähettitoiminta

Ketjulähettijakso
on viikon mittainen tutustumis- ja

oppimisjakso erikoissairaanhoidossa,
perusterveydenhuollossa tai

sosiaalipalveluissa.
Jakson aikana tutustutaan

yhteistyökumppaneihin ja heidän työhönsä
sekä välitetään terveisiä omasta

työyhteisöstä.

• Ketjulähetti miettii etukäteen
jaksotavoitteet yhdessä työyhteisönsä
kanssa

• Ketjulähettijakson antia hyödynnetään
omassa työssä ja toiminnan
kehittämisessä

• Ketjulähetti antaa jaksosta palautetta
• Yleisarvosana ka 9.1



• Ketjulähettijaksot sosiaalipalveluissa
• Sosiaalipalveluista on mahdollista käydä jaksolla terveyspalveluissa

esim. erikoissairaanhoidossa.
• Keväästä 2021 alkaen ketjulähettijaksot ovat olleet mahdollisia myös

kuntien välillä sosiaalipalveluiden sisällä. Aiemmin vastaava on ollut
mahdollista perusterveydenhuollon sisällä.

• Perusterveydenhuollon yksikön yhteistyökumppanina
sosiaalipalveluiden jaksoja koordinoi sosiaalialan osaamiskeskus
Pikassos.

• Digi-ketjulähettijaksot
• Ketjulähettijakson aikana tutustutaan digitaalisiin palveluihin ja niiden

käyttöön.
• Tarkoituksena on saada eväitä oman organisaation digitaalisten

palveluiden käyttöön ja kehittämiseen sekä luoda yhteistyösuhteita
alueen muiden digikehittäjien kanssa.

Ketjulähettitoiminnan uudet muodot



Kiitos!
Leena Kuusisto

Koordinointipäällikkö, THM, YTM
Perusterveydenhuollon yksikkö

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
+358 50 537 6217

leena.kuusisto@pshp.fi


