SOTE-UUDISTUS
TUTKIMUKSEN, KOULUTUKSEN JA KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

Torstai 13.4.2017 klo 9.00–11.00
Turun yliopisto, päärakennus, hallintohuone

Läsnä

Väänänen Kalervo, Turun yliopisto, (pj.)
Ahonen Pia, Turku AMK
Alkio Jukka, Laitila
Huovinen Pentti, Turun yliopisto
Häyhtiö Tapio, Vasso
Högblom Esa, V-S liitto
Ilmonen Otto, Åbo Akademi
Inkeroinen Hanna, Vasso
Juslin Eva, Yrkeshögskolan Novia
Korkeila Katariina, Turku
Koskinen Regina, Axxell
Laurén Fredrik, Kårkulla samkommun
Leino-Kilpi Helena, Turun yliopisto
Luukkainen Karoliina, Turku
Nissinen-Paatsamala Kaisa, Salo
Nygren Päivi, VSSHP
Oksanen Tuula, Työterveyslaitos
Rautava Päivi, VSSHP
Ritakallio Veli-Matti, Turun yliopisto
Rönnholm Jaana, SuPer/KoHo
Saarni Sirpa, VSSHP
Sannola Päivi, Turku
Taipale Maria, Raisio
Tuominen Miia, Turku AMK, (siht.)

MUISTIO
1. Ajankohtaista sote-uudistuksen valmistelussa. Muutosjohtaja Antti Parpon vierailu.
Muutosjohtaja Antti Parpo kertoi valmistelun tilanteesta Varsinais-Suomessa. Esityksen ja
käydyn keskustelun perusteella voitiin todeta, että työ etenee mutta hidastavia tekijöitä on
useita, esim. lopullinen siirtymäaika sekä rahoitus- ja lainsäädäntöpohja ovat edelleen epäselviä. Valtakunnallinen yhtenäisyys uudistuksen ohjauksessa on vähäistä, vastuu jäänee pääsääntöisesti maakunnille. Väliaikaisen toimielimen toteuttamassa valmistelun seuraavassa
vaiheessa sote- ja maakuntauudistuksen työryhmiä tullaan yhdistämään. Lisäksi tullaan esittämään projektiorganisaatiota, joka koostuisi palkatuista projektityöntekijöistä.

2. Täydennyskoulutuksen rakenne ja koordinaatio
Työryhmän jäseniä oli pyydetty valmistautumaan kokoukseen laatimalla visio sote-täydennyskoulutuksen rakenteesta ja koordinaatiosta. Käytiin läpi kooste VSSHP:n, toisen asteen

ammatillisen koulutuksen, Turun AMK:n, ruotsinkielisen koulutuksen (Åbo Akademi, Novia,
Axxell) sekä Vasson edustajien ennakkoon lähettämistä näkemyksistä.
Keskusteltiin visioissa korostuneesta mallista, jossa täydennyskoulutusta ja osaamisen kehittämistä koordinoitaisiin maakunnan tasolla, koulutuksen tuottamisvastuiden ollessa oppilaitoksilla/organisaatioilla. Toteutuksessa tulisi ottaa huomioon mm.


Täydennyskoulutuksen koordinointi maakunnallisen strategian ja kansallisen ohjauksen mukaisesti



Maakunnallisen osaamis- ja koulutustarpeen ennakointi



Erikoistumiskoulutusten järjestäminen (maakunta/yhteistoiminta-alue/kansalliset
verkostot)



Nykyisten yhteistyörakenteiden hyödyntäminen (esim. 2. asteen kouluttajien verkosto)

Lisäksi tutkintokoulutuksen osalta on varmistettava työssäoppimisen edellytykset, harjoittelupaikkojen riittävyys sekä tunnistettava ja purettava tutkintojen/koulutusasteiden väliset
päällekkäisyydet.

Työryhmän alustava ehdotus täydennyskoulutuksen maakuntatason koordinaatiomalliksi:
Perustetaan sote-koulutustyöryhmät
1. Strateginen koulutuksen ohjausryhmä, jossa oppilaitosten/koulutuksen tuottajien, maakuntajärjestäjän sekä sote-palvelujen tuottajien edustus. Tehtävänä myös koulutustarpeen
ennakointi maakunnassa sekä työssäoppimisen koordinointi.
2. Täydennyskoulutuksen tuottamista koordinoivat yhteistyöryhmät (useampia ryhmiä, ketterä koulutustarpeeseen reagointi, yhteisten moniammatillisten koulutusten tuottaminen)

3. Jatkotyöskentely ja seuraavaan kokoukseen valmistautuminen
Kokouksessa ei ehditty sopimaan seuraavaan kokoukseen (11.5) valmistautumisesta. Ohjeet
lähetetään työryhmän jäsenille muistion mukana sähköpostilla.
Täydennyskoulutusta koskeva tausta-aineisto löytyy extranetin työtilasta. Työryhmän jäsenten
toivotaan muokkaavan esityksiä tarpeen mukaan.
Muutosjohtaja (maakuntauudistus) Laura Leppänen vierailee 11.5. kokouksessa.

Lisätietoa kokouksesta:
Miia Tuominen, miia.tuominen@turkuamk.fi

