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Aava ja Pikkujätti

Yksityisasiakkaat

600 000+
asiakaskäyntiä

40+
erikoisalaa

19
toimipistettä

64 M€
liikevaihto

AAVA JA 
PIKKUJÄTTI 
VUOSI 2021

1600+ 
ammattilaista

Työterveyden asiakkaat

Pikkujätti – lasten ja nuorten lääkäriasema



Onko suutarin 
lapsilla kengät?
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Sisältö
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1. Aisti Health projektimme kevät 

2021

aistihealth.com – ainutlaatuista tietoa 

hyvinvointini ja organisaation 

hyvinvoinnin edistämiseen

2. Matkamme kohti 

itseohjautuvuutta –

sertifiointi prosessi



Aisti Health – kartoitus ja valmennusohjelmamme

3/2021

Kattava kartoitus valmennettavien 

hyvinvoinnin tilasta

Kartoitus kattaa yhdeksän eri elämän 

osa-aluetta.

3/2021

Välittömästi yksilöllistä palautetta

Aisti-hyvinvointikartoitus lisää ymmärrystä 

elintavoista sekä tarjoaa hyvinvoinnin 

kehittämiseen konkreettisia yksilöllistettyjä  

vinkkejä. 

4/2021

Selkeä kokonaiskuva Aavalaisten ja Pikkujättiläisten 

hyvinvoinnista

Ryhmäraportit paljastavat tutkan alle jäävät riskit, 

ryhmittelevät valmennettavat riskien ja vahvuuksien mukaan 

ja näyttävät, missä heillä jo sujuu ja missä he tarvitsevat 

apua. 



Tavoite ja fokus 
verkkovalmennuksille

6

4 %

18 % 36 %42 %

Huolenpito Tasapaino SuorituskykyToipilaat



Webinaarit ja verkkovalmennus

• Webinaarien sisältö räätälöityi 

matkan varrella osallistujien 

tarpeen ja valmentajan 

ratkaisujen mukaisesti

• Sisällöt olivat käytössä 

valmennuksiin osallistuville 

kuuden kuukauden ajan

• Sisältöjen lisäksi osallistujilla 

oli mahdollisuus viestintään 

nimettyjen valmentajien 

kanssa



Valmentajiamme
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Patrik Borg

Ravitsemusasiantuntija

Petteri Kilpinen

Johdon valmentaja

Antti Hagqvist

Valmentaja

Henri Tuomilehto

Unilääkäri

Tiina Savia

Esimiesten ja asiantuntijatyön 
valmentaja

Jarno Härkönen

Hyvinvoinnin 
asiantuntijavalmentaja

Heikki Särkelä

Työterveyspsykologi

Hanna Brotherus
Kehotietoisuusvalmentaja 
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Aho Group Arvot

1. Ylivertainen asiakaskokemus

2. Toimialan halutuin työpaikka

Miten?
Pilotit Vapaaehtoisten tiimien sertifiointi

Kohti valmentavaa esimiestoimintaa ja 
itseohjautuvuuden perusteetEsimieskoulutukset

Aavan ja Pikkujätin vision ja 
strategian määrittely

Kokonaisymmärryksen lisääminen: 
Strategia, asiakaskokemus, 

liiketoiminta ja tulos, itsensä 
johtaminen ja tiimissä toimiminen 

Koko henkilöstön 
koulutus/tietoisuuden 

lisääminen

Miksi?

Arvomme:

Halu ymmärtää ihmistä

Rohkeus ja työn ilo yrittäjän 

asenteella

Vastuullinen ja 

pitkäjänteinen toiminta



”Sen sijaan, että työn tavoitteita ja 

tekemisen tapaa kontrolloidaan tiukasti 

ylhäältäpäin, on ajatuksena vapauttaa 

ihmiset tekemään työtään paremmin 

antamalla heille tilaa itsenäisesti päättää, 

miten he asiakasta parhaiten palvelevat 

sovittujen raamien sisällä”

Frank Martela
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Esimieskoulutus 1. ja 2. teemat

• Itseohjautuvuus 

• Mistä itseohjautuvuudessa on kyse ja 

eteneminen meillä

• Yhtenäinen viesti eteenpäin

• Valmentava johtaminen

• Mistä valmentavassa johtamisessa on 

kyse ja mitä se tarkoittaa meillä

• Lisää valmentavaa johtajuuttasi 

arjessa, mitä se tarkoittaa 

käytännössä? 

• Ohjeistus välitehtävään

• Valmentava johtajuus

• Perusta ja sen toteuttaminen arjessa

• Valmentavan johtamisen työkalupakkia

• Tavoitteen kirkastamiseen

• Osallistamiseen ja päätöksentekoon

• Itseohjautuvuuteen rohkaisemiseen

• Motivaation vahvistamiseen

MODUULI 1: MODUULI 2:



Itseohjautuvuuden sertifiointi- mihin kukin haluaa tähdätä tulevana 

tilikautena

Pronssi
Hyvin toimiva tiimi

Hopea

Itseohjautuvuva tiimi

Kulta
Yhteisöohjautuva tiimi 

Platina

• Asiakas

• Kokonaisuuden 

ymmärrys

• Tapamme toimia



Itseohjautuvuusteoria
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Hyvinvointi, 
sisäinen 

motivaatio

Autonomia

Merkityksellisyys Kyvykkyys

Yhteisöllisyys

Itseohjautuvuus ei ole itsestään ohjautuvuutta tai 

heitteille jättöä, siinä johdetaan systemaattisemmin ja 

enemmän kuin tähän mennessä olemme tehneet
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Outi Taivainen

Chief People Officer

Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti

Outi.taivainen@aava.fi

Tel. +358 40 522 8492
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