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Strategian tavoite on selkiyttää ja linjata Soiten TKIO –toiminnan käytäntöä ja tavoitteiden asettamista.  

Tämä sisältää mm.  

- koota Soiten TKI –toiminnot, jäsentää ja tuoda niitä näkyviin  

- vaihtelevalla volyymilla, osittain irrallaan toteutuva kehittämistoiminta koordinoidummaksi 

- tarvitaan entistä selkeämmin määriteltyä, koordinoidumpaa ja kohdennettua TKIO –toimintaa 

- jäsentää TKIO-tehtävien kokonaisuutta, nimetä eri toimintojen yhteys- ja vastuuhenkilöt 

- määritellä toimintamuodot niin, että TKI tapahtuu entistä tehokkaammin ja selkeämmin  

- keskeisten Soiten TKIO -toimijoiden roolien selkeyttäminen Soiten sisällä ja ulkoisissa TKI-

yhteistyöverkostoissa 

 Kehittämisen koordinointi, yhteisen sateenvarjon alla kehittämistoiminnan edistämiseksi  

Soitessa on tarpeen määritellä  

 keskeiset käytännön TKIO- toimintakäytännöt yhteensovittaen ne + tehdä tunnetuksi Soiten sisällä 

sekä TKIO –yhteiskumppaneille 

 minkälainen asema T/K/I/O –toiminnoilla on Soitessa ja minkälaista roolia/volyymia/merkitystä 

näille halutaan antaa lähitulevaisuudessa ja sote-uudistuksessa hyvinvointialueella 

 vaikuttaa siihen, mihin osiin TKIO –toimintojen kokonaisuudessa lähdetään asettamaan 

kehittämisen tavoitteita, mitä pienentää, mistä luopua, mitä ulkoistaa, mitä toteutetaan sisäisesti ja 

mitä ulkoisen TKI-verkoston kanssa yhteistyönä tai tuottamana. 
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A. Sisäinen TKIO Soitessa  
 

1. TUTKIMUS  

1.1. Tutkimuksen nykyinen toimintakäytäntö    
- Professioiden koordinaattorit oman tieteenalansa tutkimusyhteyshenkilöitä 

- tiedonjohtamisen ja tiedollajohtamisen strategia, digistrategia valmisteilla  

- yhteiskunnallinen, terveystiede, hoitotiede, lääketiede, hallintotiede, taloustiede, tilastotiede, 

informaatioteknologia, viestintä, ravitsemus, rakentaminen, tekniset alat  

- Soite Akatemia: monitieteellinen tutkimusyhteistyö, yhteisiä teemakokonaisuuksia tutkimuksen 

aiheena  

- opinnäytetyöt – teemallinen ja muu 

1.2. Tutkimustoiminnan laajuus  
- Laajuus; tutkimuslupia kuinka paljon vuositasolla keskimäärin? 

- Tutkimusta tieteenaloittain ja käytäntö- ja vaikuttavuustutkimusta  

- monialaisuus, poikkitieteellisyys  

- lisätään tiedotusta tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksista Soitesta ja Soitessa  

- opinnäytetyöt (pro gradut, AMK –lopputyöt, lisensiaatti- ja väitöskirjatyöt) 

- muut tutkimukset  

1.3. Tutkimustoiminnan kehittämisen tarpeet 
- Soiten sote-palvelut tutkimuksen kohteena - kohdentaminen 

- Soiten työntekijät ja harjoittelijat tutkimuksen tekijänä -  

- Tutkimuksen tekemisen merkitys osaavan henkilöstön veto- ja pitovoimassa  

 

1.4. Tutkimustoiminnan kehittämisehdotukset  
 

 

2. Kehittäminen  

2.1. Kehittämisen nykyinen toimintakäytäntö  
- kehittämisen tasot 

- työntekijä/työyhteisö/toimialue  

- koordinoiminen 

- hankkeiden ja projektien hallinto-ohjeet  

- päätöksentekomenettely  

2.2. Kehittämistoiminnan laajuus  

2.3. Kehittämistoiminnan kehittämistarpeet  

2.4. Kehittämistoiminnan kehittämisehdotukset  
 



3. Innovaatiotoiminta  

3.1. Innovaatiotoiminnan laajuus  

3.2. Innovaatiotoiminnan kehittämistarpeet  

3.3. Innovaatiotoiminnan kehittämisehdotukset  
Innovaatiotoiminta  

- alueellinen, yhteistoiminta –alueellinen, kansallinen 

- pohjoismainen ja kansainvälinen 

 

4. Osaamistarpeiden ennakointi / Osaamisen kehittäminen 
 

4.1. Osaamisen ennakoinnin nykyinen toimintakäytäntö 

4.2. Osaamisen ennakoinnin laajuus  

4.3. Osaamisen ennakoinnin kehittämistarpeet  

4.4. Osaamisen ennakoinnin kehittämisehdotukset  
 

B. Soiten ulkoinen TKIO 
 

 

 

 

 

 

 


