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1. VALMISTELUTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS 

 
Varsinais-Suomen sote-palvelujen kehittämisen valmistelijakokouksessa päätettiin keväällä 2021 

perustaa sote-palvelujen kehittämistä tukeva tutkimus, kehittäminen, innovaatio ja osaaminen 

(TKIO) teemaryhmä. Ryhmän tarkoituksena on jatkaa edellisellä hallituskaudella rehtori Kalervo 

Väänäsen (Turun yliopisto) johdolla toimineen TKK-työryhmän ja sen alatyöryhmien työtä (Varsi- 

nais-Suomen sote-uudistus 2018, työryhmien raportit). 

 
TKIO-teemaryhmän puheenjohtajana toimii tutkimusylilääkäri, professori Päivi Rautava, ja varapu- 

heenjohtajina tutkimuspäällikkö Miia Tuominen ja toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö. Puheenjohtajis- 

ton tehtäviksi osoitettiin TKIO-työryhmän ryhmän toiminnan koordinointi ja alatyöryhmien käyn- 

nistäminen. Teemaryhmän alle koottiin viisi alatyöryhmää: tutkimus, innovaatiotoiminta, kehittä- 

minen, tutkintokoulutus sekä täydennyskoulutus ja jatkuva oppiminen. Ryhmät muodostettiin siten, 

että kuhunkin alatyöryhmään kutsuttiin puheenjohtaja, joka kokosi työnsä tueksi tiiviin työryhmän 

ottaen huomioon alojen (sosiaalihuolto/terveydenhuolto), korkeakoulusektoreiden (yliopisto/AMK) 

sekä työelämän edustuksen. (Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 2021.) 

 
Järjestämislaissa (Laki sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, 2021) tästä kokonaisuudesta 

käytetään lyhennettä TKKI, minkä vuoksi myös raportissa on siirrytty käyttämään tätä lyhennettä. 

 
Alatyöryhmien jäsenet: 

 
Tutkimus 

Ursula Hyrkkänen, Turku AMK 

Markus Juonala, Turun yliopisto (vpj.) 

Johanna Kallio, Turun yliopisto 

Riikka Korja, Turun yliopisto 

Päivi Rautava, VSSHP, Turun yliopisto (pj.) 

Oili Sauna-aho, Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus 

Riitta Suhonen, Turun yliopisto 

Miia Tuominen, Turun yliopisto 

Pekka Vallittu, Turun yliopisto 

 
Kehittäminen 

Riina Hiltunen, Turun yliopisto 

Tapio Häyhtiö, VASSO, Turun kaupunki 

Riku Laurila, Turun kaupunki 

Pia Lindevall, Turun yliopisto 

Pirjo Mustonen, VSSHP (pj.) 

Taina Raunio, Turun kaupunki 

Pia Suvivuo (Turun kaupunki, pj. 11/2021 saakka) 

Miia Tuominen, Turun yliopisto 

Oona Ylönen, Turun yliopisto 

 
Innovaatio 

Tapio Häyhtiö, Vasso, Turun kaupunki 

Elina Kontio, Turku AMK (vpj.) 

Riitta-Liisa Lakanmaa, Turku AMK 
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Anni Pakarinen, Turun yliopisto 

Eeva Rainio, Turun yliopisto 

Veli-Matti Ritakallio, Turun yliopisto 

Leena Setälä, VSSHP, Terveyskampus Turku 

Eriikka Siirala, VSSHP (pj.) 

Mika Viljanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

 
Tutkintokoulutus 

Anna Axelin, Turun yliopisto 

Elina Bergman, Turun yliopisto 

Reija Ekdal, Turun kaupunki 

Mervi Gursoy, Turun yliopisto 

Katja Heikkinen, Turku AMK 

Anne Isotalo, Turku AMK (pj.) 

Camilla Laaksonen, Turku AMK 

Eva Matintupa, Yrkeshögskolan Novia 

Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto 

Eriika Savontaus, Turun yliopisto (vpj.) 

Tiina Tarr, Turun ammatti-instituutti 

Jutta Torsti, Turun yliopisto 

 
Täydennyskoulutus ja jatkuva oppiminen 

Marika Ahonen, Turun kaupunki 

Merja Anis, Turun yliopisto 

Katja Heikkinen, Turku AMK 

Tuija Lehtikunnas, VSSHP (pj.) 

Liisa Lehtonen, Turun yliopisto (vpj.) 

Merja Nummelin, VSSHP 

Marjaana Raukola-Lindblom, Turun yliopisto 

Anne Ryhänen, Turun kaupunki 

Sirpa Saarni, VSSHP 

Sanna Salanterä, Turun yliopisto 

Leena Salminen, Turun yliopisto 

 
TKKI-teemaryhmä ja alatyöryhmät ovat työskennelleet oman työnsä ohella aikavälillä 5/2021 - 
2/2022. 
 
Työryhmien tuottama raportti ja diasarja lähettiin alatyöryhmien puheenjohtajien kautta 
laajalle kommentointikierrokselle 2/2022-3/2022, jonka tuloksena saadut ehdotukset käsitteli 
TKKI-teemaryhmän puheenjohtajisto. Pienemmät muutokset tuotoksiin tehtiin TKKI-
teemaryhmän puheenjohtajien toimesta ja laajemmat kehittämisehdotukset annettiin sitä 
koskevan alatyöryhmän jatkokäsittelyyn.  
 
TKKI-teemaryhmän tuottaman raportin esitysten toimeenpano ja jatkokehittely käynnistyvät 
yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaation kanssa 5/2022.   
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2. TYÖRYHMÄN YHTEISET ESITYKSET 

Taustaa 

 
Hyvin toimiva tutkimus- ja kehitystoiminta on kriittisen tärkeä osa mitä tahansa organisaatiota. Eri- 

tyisesti sen rooli korostuu terveys- ja hyvinvointialoilla, joissa kliiniseen päätöksentekoon ja toimin- 

taan tulisi ottaa vain vaikuttaviksi todettuja toimintoja. Tutkimus-, kehittäminen-, koulutus- ja in- 

novaatiotoiminta (TKKI) lisää sote-ammattilaisten päivittäisen työn arvoa potilaalle ja asiakkaalle. 

TKKI toimii vahvana muutosvoimana, uusien osaavien ammattilaisten kouluttajana, laatutyön stra- 

tegisena kumppanina, kansanterveyden edistäjänä, yksilöiden oikeuksien esitaistelijana, ja TKKI- 

toiminnan tulee olla toteutettu niin, että se on hyvinvointialueen valtuuttamaa, toimintaa paranta- 

vaa ja luo uutta laadukasta toimintaa tinkimättömästi ja ketään syrjimättä. Tavoitteena on myös alu- 

eellisten toimijoiden yhteistyön edistäminen sekä kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehit- 

tämiseen osallistuminen. Lisäksi globaalien trendien seuraaminen ja kansainvälisten ohjelmien ja 

verkostojen hyödyntäminen kuuluvat kehittämistoiminnon tehtäviin. 

 
TKKI-toiminnalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus (hyvinvointi- ja terveysarvo, osaamis- 

pääoma alueen toimijoille, innovaatio- ja tutkimustoiminta vahvistaa talouskasvua), jonka kautta 

hyvinvointialueelle tulee velvoite rahoittaa TKKI-toimintaa ja huolehtia sen edellytyksistä. Vuoden 

2021 kesäkuussa hyväksytyssä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) mai- 

nitaan yhtenä hyvinvointialueen tehtävänä vastata myös sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuk- 

sesta, tutkimuksesta, kehittämistoiminnasta ja innovaatiotoiminnasta. Tätä kirjoitettaessa on lau- 

sunnolla muutos järjestämislain pykälään 36, joka koskee tarkennusta hyvinvointialueiden TKKI- 

toimintojen organisoinnista ja tehtävistä sekä hyvinvointialueella että yhteistyöalueella. Marras- 

kuussa 2021 oli lausunnolla parlamentaarisen työryhmän raportti koskien TKKI-rahoituksen tule- 

vaisuutta. Raportissa korostetaan, että Suomen kestävä kasvu ja sen mahdollistama hyvinvointi 

edellyttävät tuottavuuden parantamista ja osaajien määrän merkittävä lisäämistä. Tuottavuudesta 

2/3 syntyy innovaatioiden ansiosta ja noin kolmannes inhimillisten voimavarojen kasvusta. Säädök- 

set koulutusta koskevista erityisvaltionosuuksista puuttuvat vielä tätä kirjoitettaessa. 

 
Suomen virallinen tavoite on nostaa TKKI-rahoitus 4 % BKT:sta, ja tässäkin työssä on tärkeä hyö- 

dyntää kaikki tutkimuksen kautta saatava potentiaali tuottavuuden kasvutekijöinä. Eduskunta on 

edellyttänyt järjestämislakia säätäessään, että vielä ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuk- 

sen toimeenpanoa tulee säätää TKKI –toimintojen rahoitusta koskeva erillislainsäädäntö. Tätä kir- 

joitettaessa ei tällaista esitystä vielä ole käytettävissä. Työryhmämme toimi tilanteessa, jossa ei ollut 

mahdollista kartoittaa alueemme perusterveydenhuollon TKKI –toimintaan käyttämää rahoitus- 

pohjaa ja työhön sitoutunutta henkilötyöpanosta ja ilman tätä tietoa on mahdotonta ottaa tarkkaa 

kantaa mahdollisiin lisärahoitustarpeisiin. Uusina kustannuserinä voidaan mainita esim. hoitohen- 

kilökunnan erikoistumiskoulutuksen loppuvuonna 2021 tulleista säädöksistä nousevat rahoitustar- 

peet sekä suurentuneista tulevien ammattilaisten kurssikokojen ammatillisen harjoittelun järjestä- 

misestä koituvat kuluerät. 

 
Yllä mainitun järjestämislain §32 sanotaan Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, ke- 

hittämis- ja innovaatiotoiminnasta hyvinvointialueella seuraavasti: 
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Hyvinvointialue vastaa alueellaan tehtäväalansa koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- 

toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Lisäksi hyvin- 

vointialue koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä sekä tu- 

kee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kehittämistyössä. 

 
Hyvinvointialue osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja toimii yh- 

teistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden 

kanssa. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen 

kehittämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen amma- 

tillisten oppilaitosten kanssa sekä muiden koulutusviranomaisten, työvoimahallinnon ja maakun- 

tien liittojen kanssa. 

 
Eduskunta antoi lausuman sosiaali- ja terveydenhuollon TKKI -toimintaan liittyen hyvinvointialu- 

eiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistamista koskevan lainsäädän- 

nön käsittelemisen yhteydessä. Eduskunta edellyttää, että hallituksen on turvattava yliopistollisten 

sairaaloiden mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja erikoistu- 

miskoulutusta. Eduskunta edellyttää myös, että sosiaalihuollon tutkimusrahoituksen taso turvataan 

ja sosiaalihuoltoon luodaan yliopistosairaaloita vastaavan kaltaiset, palvelujen kehittämistä, tutki- 

musta ja koulutusta tukevat toimintarakenteet. (Eduskunnan vastaus EV 111/2021 vp ─ HE 

241/2020 vp). Näiden asioiden tarkempi säätäminen on merkitty hallituksen kevään 2022 työlis- 

taan. 

 
Hyvinvointialueelle on sote-uudistuksessa asetettu laajoja tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyt- 

tää hallinnollisen uudistuksen lisäksi toiminnallista kehittämistä. Eduskunnan määrittelemät tutki- 

muksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan rakenteet tarkoittavat, että hyvinvointi- 

alue tarvitsee oman TKKI-yksikön, joka koordinoi, ohjaa ja tukee palveluiden integroitua kehittä- 

mistyötä sekä edistää tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen toteuttamista. Yksikön avulla 

mahdollistetaan sote-uudistusta tukevan toimintakulttuurin, kehittämiskäytäntöjen ja kehittämis- 

osaamisen tuottaminen hyvinvointialueen palveluihin. 

 
Hyvinvointialueella tulee olla strategisesti suunniteltua TKKI-toimintaa, jossa tunnistetaan 

alueen toimijoiden tarpeet, roolit ja yhteistyömahdollisuudet. TKKI-yksikköä tarvitaan niin hyvin- 

vointialueen strategian, palvelustrategian, palveluketjujen, yhteistyösopimusten, palvelusopimusten 

kuin omavalvontasuunnitelmien laatimiseen. Lisäksi on huomattava, että palveluiden tuottajien oh- 

jaamiseen, laadun seurantaan ja kehittämisen painpisteiden koordinointiin tarvitaan hyvinvointi- 

alueen järjestäjän resurssia. 

 
Varsinais-Suomen TKKI-yksikön toimintaan kuuluu sote-järjestämislain mukaan tehtäviä myös 

Läntisellä yhteistoiminta-alueella. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tulee sopia muiden 

samaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuol- 

lon kehittämistoiminnan yhteistyöstä. Muiden alueiden kanssa sovitaan tutkimuksen ja koulutuksen 

koordinoinnista hyvinvointialuelähtöisesti. Lisäksi sosiaalihuollon erityispalveluiden ja vaativan ta- 

son kehittämisestä on sovittava YTA-alueen hyvinvointialueiden kesken. Tämän lisäksi STM valmis- 

telee keskittämisasetusta, jossa vaativimpien lapsi- ja perhepalvelujen tuki tullaan erittelemään 

YTA-alueen osaamis- ja tukikeskuksen tehtäväksi. 
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Hyvinvointialue tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon 

ja sosiaalihuollon monialaiselle yhteistyölle tutkimuksessa, koulutuksessa ja näyttöön perustuvassa 

kehittämisessä. Tämä voidaan toteuttaa osana palvelujen tuottamiseen suunnitellussa yliopistolli- 

sessa sote-keskuksessa, jossa yliopiston ja korkeakoulujen kautta saatava TKIO-osaaminen tu- 

kee ja palvelee hyvinvointi- ja yhteistyöalueita. Yliopistollinen sote-keskus tuottaa alueensa väestölle 

lakisääteisiä perustason sote-palveluita, joihin tiiviisti kytkettynä se voi toteuttaa myös erityistä tut- 

kimus-, koulutus- ja kehittämistehtävää. Yliopistollisen sote-keskuksen henkilökuntaan voidaan 

rekrytoida erityisesti tutkimuksesta, opetuksesta ja kehittämis- sekä innovaatiotoiminnasta kiinnos- 

tuneita sote-ammattilaisia. 

 
Yliopistollisen sote-keskuksen tehtäviä perustason sote-palvelutuotannon lisäksi voisivat olla 

 
• perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyön kehittäminen, 

kuten konsultointikäytännöt, hoito- ja palveluketjut ja digitalisaatio 

• Henkilöiden, joilla on älyllinen kehitysvamma tai muu vaikea-asteinen neuropsykiatrinen, 

hoidon ja kuntoutuksen laadun ja jatkuvuuden turvaaminen 

• Perusopetus 

o lääketieteen opiskelijoiden terveyskeskusharjoittelu ja muiden lääketieteen oppialo- 

jen hajautettu opetus 

o hoitotyön, kuntoutuksen, sosiaalialan, sosiaalityön, psykologian ja logopedian opis- 

kelijoiden harjoittelut 

o terveystieteiden (hoitotiede) opiskelijoiden harjoittelu 

• Sote-ammattilaisten ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus (esim. yleislääketieteen eri- 

tyiskoulutuksen (YEK) terveyskeskusjakso ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus) 

• Monitieteinen tutkimus 

o kliininen- ja palvelujärjestelmätutkimus sekä rekisteritutkimus perusterveydenhuol- 

lossa ja sosiaalihuollossa 

o monialaisen yhteistyön ja opetuksen tutkimus 

o innovatiivisten terveysteknologiaratkaisujen, kuten lääkinnällisten laitteiden edistä- 
miseksi tehtävä tutkimus 

• Yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen 

o viestintä (mm. sosiaalinen media, yleistajuinen julkaiseminen, yleisöluennot) 

o osallistuminen sote-palvelujen kehittämiseen hyvinvointialueilla. 
 

TKKI-strategia Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ja Läntisellä yhteistyöalueella 

 
Järjestämislaki edellyttää hyvinvointialueelta TKKI-strategiaa, jossa on laaja-alaisesti otettu huo- 

mioon koko terveys- ja sosiaalialan ja pelastustoimen tutkimuksen, näyttöön perustuvan kehittämi- 

sen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan organisoiminen, tavoitteet ja tavoitteiden mittaaminen 

sekä näiden toimintojen koordinointi koko hyvinvointialueella. Tämän strategian pitää olla sopu- 

soinnussa valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Lisäksi § 36 ohjeistetaan, että se hyvinvointialue, 

jolla sijaitsee yliopistosairaala, neuvottelee laajan strategian koko yhteistyöalueelle ja siinä strategi- 

assa sovitaan myös yhteisesti mahdollisesti tuotettavista tukipalveluista, kunkin yhteistyöalueen 

mahdollisista vastuista ja toiminnan koordinoinnista. 

 
Tyks ervan alueella on jo kymmenen vuoden ajan ollut yhteinen tiede- ja tutkimusstrategia. Tämä 

strategia on ollut erikoissairaanhoitolähtöinen, joskin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tut- 

kimus mainitaan siinä tärkeinä kehitettävinä alueina. Olemassa oleva nykyinen strategia ei sellaise- 

naan vastaa lain tarkoittamaa laajaa yhteistyösopimusta, jossa myös tutkimuksen lisäksi otetaan 
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kantaa yhteisiin tavoitteisiin kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan aloilta. Nykyinen 

strategiatyö on kuitenkin opettanut länsirannikkoyhteistyössä pohtimaan tutkimuksen kautta yhtei- 

sesti edistettäviä asioita ja on helposti laajennettavissa kaikkiin järjestämislain edellyttämiin aluei- 

siin. Koulutuksesta on sovittu erillisillä sopimuksilla ja koulutusyhteistyö onkin ollut sujuvaa ja sen 

laajentaminen ja siitä lain edellyttämä sopiminen on helposti aikaansaatavissa. Kokonaan uusia 

avauksia on kehittämisen yhteinen sopiminen ja koordinointi ja innovaatioasioiden edistäminen, 

jolla toiminnalla taas on tärkeä merkitys alueidemme bioalan ja terveysteknologian kehittämisessä 

sekä pelastustoiminnan huomioiminen tässä kokonaisuudessa. 

 
Tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on hyvä maine monipuolisesti verkostoituneena, 
monitieteisen korkeatasoisen tutkimuksen tekijänä. Esimerkiksi yliopistosairaala on ollut Pohjois- 
maiden kliinisen tutkimuksen kahdella vertailukerralla kerran kolmas (kahden tanskalaisyliopisto- 
sairaalan jälkeen) ja kerran viides, silloinkin paras suomalainen yliopistosairaala. 

 
Maailmalle jatkokehitykseen lähteneistä Suomessa kehitetyistä lääkeaihioista 21/23 on kehitetty Tu- 
russa ja varmasti juuri tästä syystä Turku valittiin kovassa kilpailussa Lääkekehityskeskuksen sijain- 
tipaikaksi. 

 
Hyvinvointialueita muodostettaessa voidaan valita läpileikkaavia teemoja, jotka nousevat painopis- 
teiksi ja profiilin nostajiksi ja samalla kohottavat toiminnallaan kaiken tekemisen laatua ja vaikutta- 
vuutta. Pirkanmaa on halunnut profiloitua Vaikuttavuuskeskuksen kotipesänä, Vaasan alue Potilas- 
turvallisuuden alalla. Pari vuotta toiminut potilasturvallisuuskeskustyö on osoittanut, että tällainen 
osaamisyksikkötyö virkistävää hyvin laajasti kehittämistä ja uusien tärkeiden menetelmien imple- 
mentoimista arkityöhön. Varsinais-Suomelle sopivana ja oikeutettuna keihäänkärkenä voisi olla 
SOTE-PELA Tutkimuksen, kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen keskus. Ajatus olisi 
nimenomaan se, että tavoitteena olisi sellainen TKKI-työ, joka integroituisi esikuvallisen tii- 
viisti käytännön asiakas/potilastyöhön ja palvelujärjestelmiin. 

 
 

TKKI-työryhmän yhteiset esitykset 

 
TKKI-työryhmä esittää, että 

 
• hyvinvointialueelle perustetaan TKKI-yksikkö (kuvio 1), jonka ydintehtävä on yhdessä palve- 

lujärjestelmän toimijoiden kanssa laaja-alaisesti kehittää, innovoida ja ennakoida sekä edis- 

tää laadukkaan tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen toteuttamista alueella 

(kuvio 2). 

• hyvinvointialueen TKKI-toimintoja kehitetään kokonaisuutena strategisen suunnitelman 

mukaisesti. Suunnitelmassa tulee tunnistaa toimijoiden tarpeet ja roolit ja yhteistyömahdol- 

lisuudet sekä rahoitushauissa että toiminnassa. 

• TKKI-yksikön toiminta kattaa järjestämislain mukaan sekä Varsinais-Suomen hyvinvointi- 

alueen että yhdessä sovituin osin Läntisen yhteistyöalueen. 

• hyvinvointialueelle perustetaan yliopistollinen sote-keskus, jonka tehtävänä on toimia mo- 

nialaisena tutkimus-, koulutus ja kehittämis- ja innovaatioalustana. Yliopistollinen sote-kes- 

kus toimii kiinteässä yhteistyössä Varsinais-Suomen TKKI-yksikön kanssa. 

• Läntiselle yhteistyöalueelle laaditaan TKKI-yhteistyösopimus osaksi laajempaa yhteistyöso- 

pimusta. Siinä sovitaan työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta TKKI-toiminnoissa 

sekä yliopistosairaalaan ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus-, ja neuvonta- 

tehtävistä ko. toiminnoissa. Sopimuksessa määritellään läpinäkyvästi myös toiminnan tavoi- 

terakenteet ja tehtäväkokonaisuudet sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja pelastuslaitok- 
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sen eri tasoilla sekä yliopistosairaalan rooli ja vastuut tutkimus- ja koulutustehtävissä. Sopi- 

muksessa tehdään myös yleiset linjaukset laajakantoisista investoinneista, tuotantoraken- 

teesta ja eri tuotantotapojen hyödyntämisestä ja tiedonhallinnan kehittämiskohteista sekä 

miten eri tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. 

• Hyvinvointialueen painopisteeksi valitaan tiiviisti käytännön työhön ja palvelujärjes- 

telmään integroitu monialainen TKKI-toiminta ja sen koordinoijaksi TKKI-yksiköstä ke- 

hittyvä TKKI-osaamiskeskus. Tämä osaamiskeskus kytkeytyisi tiiviisti myös yliopistollisen 

sote-keskuksen työhön ja kehittämiseen. 

 
 

Kuvio 1. Ehdotus hyvinvointialueen TKKI-yksikön rakenteeksi 
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Kuvio 2. Ehdotus hyvinvointialueen TKKI-yksikön ydintoiminnoiksi 

 

 

 
Alatyöryhmien omaa vastuualuettaan koskevat taustoittavat sisällöt ja esitykset on kuvattu seuraa- 

vissa luvuissa. 

 
 

3. TUTKIMUS 
 
3.1 Tieteellinen tutkimus sote- ja pela-toimintaympäristöissä yhteistyö- ja hyvin- 

vointialueella 

 
Laadukkaiden, väestön tarpeisiin vastaavien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen edellyttävät 

tutkittua tietoa, jota tehdään niin paikallisiin kuin kansallisiin tarpeisiin. Tarvitaan myös kansain- 

välistä yhteistyötä, jotta suuriin haasteisiin, kuten esimerkiksi koronapandemia, pystytään reagoi- 

maan nopeasti ja tutkittuun tietoon perustuen. Tutkittua tietoa tarvitsevat niin henkilökunta, asian- 

tuntijat, virkamiehet kuin myös poliitikot päätöksiä tehdessään. 

 
Työryhmän työskentelyssä ja tässä yhteydessä tieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan laajasti mo- 

nialaista tutkimusta, translationaalista kansainvälistä tutkimusta, lääketutkimusta ja muuta klii- 

nistä tutkimusta, rekisteritutkimusta sekä palvelujärjestelmän kehittämiseen tähtäävää tutkimusta, 

joita hyvinvointialueen, kuntien, järjestökentän, korkeakoulujen sekä teollisuuden ja yksityisten pal- 

veluntuottajien tutkijat toteuttavat. Tutkimustyötä tehdään usein monialaisissa tutkimusryhmissä, 

jotta eri alojen näkökulmat saadaan esille ja tutkimuskysymys laaja-alaisesti käsittelyyn. Monien 

tutkimusasetelmien perustutkimusta hyödyntävä osuus päätyy lopulta käytettäväksi potilaiden hoi- 

dossa ja diagnostiikassa. Terveysteknologia on noussut merkittävään rooliin tieteellisessä tutkimuk- 

sessa. 
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Hyvinvointialueen tehtävänä on turvata tutkimuksen asema, toimintayksiköiden tut- 

kijoiden toimintamahdollisuudet, luoda yhtenäinen koko alueen kattava toiminta- 

malli ja varmistaa tutkimustoiminnan riittävä perusrahoitus sekä yhteistyö- ja tukira- 

kenteet. Lisäksi järjestämislaki edellyttää neuvottelua ja sopimista koko Läntisen yhteistyöalueen 

laajuistesti TKKI-strategiasta. Siitä mitä tehdään yhdessä, mitä tekee kukin hyvinvointialue yhdessä 

sekä mikä on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen suunnittelu- ja koordinaatiovastuu. 

 
Sote- ja pela-ympäristöissä tieteellinen tutkimus on tarkasti säädeltyä. Toimialakohtainen erityis- 

sääntely lisääntyy jatkuvasti ja se edellyttää aktiivista seurantaa sekä kannanottoja tutkimushank- 

keille kriittisiin tulkintakysymyksiin. Hyvinvointialue vastaa siitä, että tutkimus toteutetaan lainsää- 

dännön vaatimusten mukaisesti. Tutkimuslupaprosessin ja tutkimuksen muiden tukitoimintojen 

riittävällä resursoinnilla varmistetaan tutkimushankkeiden oikea-aikainen käynnistyminen ja vah- 

vistetaan sidosryhmien käsitystä yliopistosairaalan ja hyvinvointialueen roolista luotettavana ja te- 

hokkaana yhteistyökumppanina. 

 
Laadukkaan tutkimuksen ja tutkimusosaamisen varmistamiseksi hyvinvointialueen tutkimustoi- 

minnan suunnittelun tulee olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. 

 
Työryhmä esittää, että TKKI-yksikössä 

• Läntiselle yhteistyöalueelle tulee laatia tutkimus- ja innovaatiostrategia. Strategian etene- 

mistä seurataan säännöllisesti strategiakauden aikana. 

• hyvinvointialueelle laaditaan TKKI-strategiaa täydentävä monitieteinen tieteellisen tutki- 

muksen tutkimusohjelma. 

• hyvinvointialueelle tulee taata riittävät neuvonta- ja tukipalvelut tieteellistä tutkimusta var- 

ten. 

• tutkimuslupaprosessi ja tutkimuksen ja opetuksen yhteyshenkilöverkosto laajennetaan koko 

hyvinvointialueelle. 

 
3.2. Tieteellisen tutkimuksen organisoituminen ja yhteistyörakenteet yhteistyö- ja 

hyvinvointialueella 

 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen liittyvän tieteellisen tutkimuksen monialaisuus ja 

tasapaino eri tieteen- ja tutkimusalojen kesken sekä nykyisten tutkimushankkeiden häiriötön jatku- 

minen tulee turvata. Korkeakouluilla ja yliopistosairaalalla on ollut keskeinen rooli tieteellisen tut- 

kimuksen edistämisessä. Jatkossa tieteellistä tutkimusta tulee pystyä toteuttamaan hyvinvointialu- 

een toimintayksiköissä laajemmin, mikä edellyttää toimintaa tukevaa johtamista. TKKI-yksikön tu- 

lee myös varmistaa tutkijalähtöisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeista lähtevän tutkimuksen 

tarvitsema tutkimuspaikka. Olemme mukana kansallisissa yhteistyörakenteissa kuten esimerkiksi 

Biopankkiosuuskunnassa, Kansallisessa syöpäkeskuksessa sekä Kansallisessa neurokeskuksessa. Li- 

säksi useat yhteistyörakenteet ja tukipalvelut tukevat tieteellistä tutkimusta sekä hyvinvointialueella 

että tulevalla yhteistyöalueella. Näitä ovat esimerkiksi: 

 

• Auria biopankki 

• Läntinen syöpäkeskus 

• Terveyskampus Turku 

• Turku CRC 

• PET-keskus 
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• Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso 

• Väestötutkimuskeskus 

• Immunologiakeskus 

• Mikrobikeskus 

• Turun yliopiston Ihmistieteiden eettinen toimikunta 

 
Työryhmä esittää, että TKKI-yksikössä 

• hyvinvointialueella tulee taata olemassa olevien yhteistyörakenteiden toiminnan jatkuminen 

• hyvinvointialueelle tulee luoda organisaatio- ja yhteistyörakenteet, jotka tukevat huipputut- 

kimusta ja -osaamista ja jotka ovat merkittäviä alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä edistäviä 

tekijöitä 

• eri alojen tutkijoiden yhteistyön tukemiseksi hyvinvointialueelle perustetaan koordinoivia 

rakenteita, kuten esimerkiksi nimetään tutkimusaloittaisia vastuu- ja yhdyshenkilöitä 

• eri alojen tutkijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä tuetaan konkreettisesti, esimerkiksi yh- 

teistyötapaamisilla, seminaareilla ja koulutustapahtumilla sekä kehittämällä tutkijoiden yh- 

teisiä työympäristöjä 

• hyvinvointialueen toimesta edistetään avoimen tieteen käytäntöjä, erityisesti tutkimusai- 

neistojen monikäyttöä ja laajaa monialaista hyödyntämistä aina silloin, kun se lainsäädän- 

nön mukaan on mahdollista 

• hyvinvointialueella kehitetään tutkimuksen systemaattisia arviointikäytänteitä 

• tulee sopia vanhojen tutkimus- ja koulutussopimusten jatkuvuudesta ja turvata uusien tutki- 

musten häiriötön käynnistyminen 

• tutkimuslupaprosessi ja tutkimuksen ja opetuksen yhteyshenkilöverkosto laajennetaan koko 

hyvinvointialueelle 

• tutkimuksen ja opetuksen kaksoisvakanssit (yliopisto/AMK ja työelämä) tulee mahdollistaa 

niitä tutkimus- ja opetustyössään tarvitseville sote-alan ammattilaisille. 

 
3.3. Tieteellisen tutkimuksen rahoitus 

 
Hyvinvointialueen tehtävänä on turvata riittävä pitkäjänteinen perusrahoitus tutki- 

mustoiminnan edistämiseksi. Lisäksi tutkimuksen tarvitseman infrastruktuurin ja tukitoimin- 

tojen rahoitus tulee turvata, jotta tieteellisen tutkimuksen tekeminen on mahdollista myös tulevai- 

suudessa. 

 
Kansallisena tavoitteena on, että TKKI-toiminnan rahoitusosuus on 4 % BKT:sta. Tämä prosentti- 

määrä pitää olla tavoitteena myös hyvinvointialueemme TKKI-toiminnan rahoittamisessa. Sote-ala 

on voimakkaasti tietointensiivinen toimiala ja siinä kentässä 4 % rahoitus TKKI-toimintaan on tie- 

tointensiivisten toimialojen pienimpiä. Hyvinvointialueen pitää paitsi itse turvata tutkimusrahoi- 

tusta, myös tukea alueen sote-toimijoiden ulkopuolisen rahoituksen hakemista ja saamista sekä kan- 

nustaa yritysyhteistyöhön, joka parhaimmillaan tuo potilaiden käyttöön uusia hoitomenetelmiä ja 

lääkkeitä. 

 
Hyvinvointialueella tulee vahvistaa toimijoiden mahdollisuuksia saada isoja kansainvälisiä tutki- 

musrahoituksia. Merkittäviä tutkimusrahoituslähteitä ovat Suomen Akatemia, Business Finland, 

EU, säätiöt sekä valtion sosiaalityön ja terveyden tutkimuksen rahoitus (VTR). 



14 

Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 

 

 

 

 

Hyvinvointialueen rahoitusratkaisuissa korostetaan tieteellisen tutkimuksen korkeaa laatua, vaikut- 

tavuutta, uusiutumiskykyä ja mahdollisuutta tarttua uusiin haasteisiin. Osaavat ihmiset ja heille 

hyvä toimintaympäristö ovat TKKI-toiminnan tärkeimmät tekijät. 

 
Laadukkaan tutkimuksen ja tutkimusosaamisen varmistamiseksi hyvinvointialueen tutkimusrahoi- 

tuksen tulee olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Pitkäjänteinen ja ennakoitava tutkimuspolitiikka ja 

–rahoitus luovat edellytykset ja kannusteet tutkimustyöhön sitoutumiseen ja investointeihin. 

 
Työryhmä esittää, että TKKI-yksikössä 

• yliopistollisesta sairaalasta vastaavalle hyvinvointialueelle luodaan riittävät resurssit yhteis- 

työalueen tieteellisen tutkimuksen strategista suunnittelua ja toteutusta varten sekä näihin 

liittyviin koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä- 

misestä annetun lain 36§ mukaisesti 

• hyvinvointialue tulee resursoida ja kannustaa tekemään monitieteistä tutkimusta, joka on 

välttämätöntä organisaatioiden tehokkaan toiminnan kannalta. 

• hyvinvointialueella lisätään tutkimusryhmistä ja -tuloksista tiedottamista väestön terveys- ja 

hyvinvointitietoisuuden, omahoidon sekä palveluja kohtaan tunnetun luottamuksen lisää- 

miseksi. 

 
3.4. Tieteellisen tutkimuksen tukipalvelut hyvinvointialueella 

 
Hyvinvointialueen tehtävä on turvata tieteellisen tutkimuksen asema ja toimintamahdollisuudet. 

Hyvinvointialueella tehtävä tutkimus on perusluonteensa vuoksi tarkasti säädeltyä. Vastuu siitä, että 

tutkimus toteutetaan oikein, on hyvinvointialueella. Tästä syystä tutkimustyön ohjaamista ja 

tutkijoiden tukemista varten tarvitaan hyvinvointialueen hallintokeskuksessa oleva 

yhteinen koordinoiva TKKI- yksikkö. 

 
Jokainen tutkimusryhmä on erilainen ja ryhmien neuvonta- ja tukitarpeet vaihtelevat paljon. Tutki- 

muspalvelujen tulee pystyä vastaamaan erilaisiin tutkimusprosessin kuluessa tuleviin ongelmiin ja 

tuentarpeisiin koskevat ongelmat sitten lainsäädännön toteuttamista, talousasioita, eettisiä kysy- 

myksiä tai sähköisiä tutkimusalustoja tai dataa. Tämä vaatii huomattavaa asiantuntemusta. 

 
Tutkimuksen sairaanhoitopiirin tukipalveluiden nykyiset rakenteet ja hyvät käytännöt ovat uuden 

organisoitumisen lähtökohta hyvinvointialueella sekä yhteistyöalueella. 

 
3.4.1. Tieteellisen tutkimuksen neuvontapalvelut 

 
Tieteellinen tutkimus ja erityisesti lääketieteellinen tutkimus ovat tarkasti säädeltyä. Lääketieteel- 

listä tutkimusta säätelevät kymmenet lait, EU-asetukset, eettiset ohjeistot ja muut säädökset. Lää- 

ketieteellisissä tutkimuksissa, joihin osallistuu potilaita tai terveitä vapaaehtoisia, on erityisiä ris- 

kejä, joita pyritään hallitsemaan näillä säädöksillä. Toisaalta sellaisissa tutkimuksissa, joissa käyte- 

tään salassa pidettäviä asiakirjoja, on tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä riskejä ja tämän tyyppisiä 

tutkimuksia koskevat säädökset ovat viime vuosina olleet suuressa muutoksessa. Kymmenen viimei- 

sen vuoden aikana lääketieteellisen tutkimuksen säädöskehikko on kasvanut hyvin monimut- 

kaiseksi, joten yksittäisen tutkijan on mahdotonta hallita sitä, varsinkin kun tutkimusta tehdään 

yleensä muun työn ohessa. Tämän vuoksi tutkijoiden avuksi tarvitaan tämän aihepiirin ammattilai- 
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sia. Tämä toiminta on myös toimintayksikön itsensä kannalta välttämätöntä, koska näin toimintayk- 

sikkö voi hallita maineeseen ja oikeusseuraamuksiin liittyviä riskejä. Toimintayksikkö vastaa, että 

siellä tehtävä tutkimus suoritetaan säädösten ja eettisten ohjeistojen mukaisesti. 

 
Tutkijat ja muu tutkimuksen toteuttamiseen liittyvä henkilöstö tarvitsevat myös ohjeistusta ja neu- 

voja liittyen tutkimusten käytännön toteuttamiseen yleisesti (esimerkiksi tutkimusdokumentteihin, 

lupiin ja lausuntoihin liittyvää neuvontaa) ja neuvontaa liittyen hyvinvointialueen sisäisiin tutkimus- 

ohjeistuksiin (hyvinvointialueen tutkimuslupa, tutkimuskäynnit, hyvinvointialueen yleiset toimin- 

takäytännöt, tutkimusten talousasiat jne.). 

 
3.4.2. Tieteellisen tutkimuksen lakipalvelut 

 
Tieteellisissä tutkimuksissa asiaan osallisten toimijoiden väliset keskinäiset suhteet, oikeudet ja vas- 

tuut järjestetään sopimuksin. Sopimuksia tehdään jatkossa paitsi hyvinvointialueiden yksiköiden vä- 

lillä myös korkeakoulujen, erilaisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysyhteistyökumppaneiden 

kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yksityiskohtaisissa sopimuksissa varmistetaan 

oman toimintayksikön ja tutkijoiden edut tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen turvaamiseksi sekä 

rajataan taloudellisia vastuita sopimusriskien hallitsemiseksi. Monikansallisten lääkeyhtiöiden laki- 

osastojen resursseihin vastaaminen vaatii tavanomaista syvempää toimialatuntemusta ja kokemusta 

tutkimusintensiiviseen toimintaan liittyvän sopimusjuridiikan eri osa-alueiden hallintaa. 

 
Tutkijoita ja organisaation eri yksiköitä tuetaan neuvomalla säädöksiä ja tietosuojaa koskevissa ky- 

symyksissä ja avustamalla asiakirjojen laatimisessa sekä neuvotteluissa. Neuvonnan tarve tullee 

myös jatkossa kasvamaan entisestään tieteellisen tutkimuksen säädellyn luonteen vuoksi. Tieteelli- 

seen tutkimukseen liittyvien säädöshankkeista lausuntojen koordinointi ja laatiminen kuuluvat tut- 

kimuksen lakipalvelujen tehtäviin. 

 
3.4.3. Tutkimusrahoituksen neuvonta- ja tukipalvelut 

 
Turvataan riittävät neuvontapalvelut julkisen tutkimusrahoituksen hakuun sekä vastaanotetun ra- 

hoituksen maksatuksiin liittyen. Erilaiset rahoitukset ovat viime vuosina monimutkaistuneet siinä 

määrin, että ne vaativat omaa erityisosaamista ja kun hyvinvointialueelle halutaan kilpailtua rahoi- 

tusta, sen hallinnointiin tutkijan tueksi pitää olla riittävät resurssit. 

 
Lisäksi huomioidaan toimeksiantajalähtöisten tutkimusten osuus osana tutkimusrahoitusta ja riit- 

tävät neuvontapalvelut tutkijoille tähän rahoitukseen liittyen, koska tällä on merkitystä sekä nor- 

maalihoidon lääkekustannusten säästöjen että hoitojen kehittämisen kautta. 

 
3.4.4. Monitorointipalvelut 

 
Monitoroinnin tarkoituksena on varmistaa, että tutkittavien oikeuksia ja hyvinvointia suojellaan, 

että kerätyt tutkimustiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä ja että ne ovat varmennettavissa lähdedoku- 

mentaatiosta. Monitorointi on keskeinen tutkimuksen laatua varmistavista menetelmistä ja sen 

vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää, että hyvinvointialueella tutkijalähtöisille kliinisille tutkimuksille 

pystytään tarjoamaan monitorointipalvelua. 
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Yliopistosairaaloiden tutkimuspalvelut-yksiköt ovat sitoutuneet huolehtimaan oman alueensa aka- 

teemisen kliinisen tutkimuksen monitoroinnista. Jos yliopistosairaala ei pysty tarjoamaan tarvitta- 

vaa monitorointipalvelua, tutkijoiden ei käytännössä ole mahdollista päästä mukaan tutkijalähtöi- 

siin lääketutkimuksiin. Tällöin tieto ja kokemus, joka näistä tutkimuksista olisi mahdollista saada 

potilaiden hoitoon, jää karttumatta hyvinvointialueelle. 

 
3.4.5. Tutkimushoitajapalvelut 

 
Tutkimushoitajien tuki tutkimuksen toteuttamisessa on oleellista. Erityisesti pienemmät akateemi- 

set tutkimusryhmät, joissa tutkimushoitajien tarve on ajoittaista, tarvitsevat keskistetysti ohjattua 

tutkimushoitajapalvelua, kun taas isoilla tutkimusryhmillä on usein ulkopuolisella tutkimusrahoi- 

tuksella palkattuja omia tutkimushoitajia. Yliopistosairaalat ovat sitoutuneet rakentamaan yhteisen 

portaalin, jossa kulloinkin saatavilla oleva tutkimushoitajapalvelu on esitetty. 

 
Tutkimushoitajan toimintakenttä on alati muuttuva ja siksi tarvitaan jatkuvaa koulutusta. Tätä yli- 

opistosairaalat ovat sitoutuneet tuottamaan yhteisesti ja myös kukin yliopistosairaala antaa koulu- 

tusta itsenäisesti. 

 
3.4.6. Tiedeviestintä 

 
Tiedeviestinnällä kerrotaan toteutuneista tutkimuksista ja niiden tuloksista. Viestintä tarjoaa tutkit- 

tua, luotettavaa tietoa asiakkaille, joihin kuuluvat terveydenhuollon potilaat, sosiaalityön asiakkaat 

ja heidän läheisensä ja potilasjärjestöt. Osana viestintää pyritään tarjoamaan päätöksentekijöille 

riittävät tiedot päätöksenteon tueksi sekä ammattilaisille tutkimustulosten käyttöönottamiseksi. 

Tiedeviestinnän, kuten yleisöluentojen, tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tietoisuutta ja kiin- 

nostusta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä lisätä luottamusta siihen, että heitä hoidetaan tutkittuun 

tietoon perustuen ja että he haluaisivat tulla hoitoon juuri Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. 

Samalla voidaan vahvistaa suuren yleisön luottamusta ehkäisevän terveydenhuollon työhön, sai- 

raanhoitoon, sosiaalityöhön sekä pelastustoimeen. Tiedeviestintä huolehtii, että alueen väestö saa 

tiedetoiminnasta oikean kuvan ja tukee sitä. 

 
Tiedeviestinnällä voidaan perustella vaikuttajille ja päättäjille, miksi varoja tulisi kohdentaa sote-ja 

pelastuspalveluiden toiminnan kehittämiseen tieteellisen tutkimuksen menetelmin. Viestintä vah- 

vistaa mielikuvaa hyvinvointialueen toimijoista luotettavana yhteistyökumppanina. 

 
Työryhmä esittää, että tutkimuksen osalta TKKI-yksikössä 

• toimintaa rakennettaessa huomioidaan koko hyvinvointialueella olemassa oleva osaaminen 

ja resurssit 

• organisoidaan tieteellisen tutkimuksen neuvontapalvelut (lait, säädökset, tutkimusten luvat, 

lausunnot, organisaation omat ohjeet) 

• organisoidaan tutkijoiden koulutus tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

• organisoidaan yhteinen tieteellisen tutkimuksen lakipalvelu 

• organisoidaan kliinisen tutkimuksen monitorointipalvelu 

• organisoidaan tutkimushoitajapalvelu ja -koulutus 

• organisoidaan yhteinen tutkimusrahoituksen neuvonta- ja tukipalvelu 
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• viestintää toteutetaan hyvinvointialueen TKKI-yksikön omana työnä tai osana hyvinvointi- 

alueen viestintäyksikköä kuitenkin niin, että tiedeviestintään on varattuna oma tiedeviestin- 

tään perehtynyt toimittaja. Viestinnässä hyvinvointialue tekee yhteistyötä korkeakoulujen 

kanssa ja osallistuu Turun terveyskampuksen yhteiseen viestintään. Tutkijat viestivät omien 

kanaviensa, median ja verkkolähetysten välityksellä. 

 
3.4.7. Tutkimus- ja tietoluvat 

 
Hyvinvointialueen toimintayksiköissä tehtävältä tutkimukselta edellytetään toimintayksikön tutki- 

muslupaa. Tutkimuslupien käsittelyn yhteydessä varmistetaan se, että tehtävät tutkimukset ovat 

lainsäädännön mukaisia sekä että niiden suunnittelussa on huomioitu tarvittavat resurssit sekä tut- 

kimuksesta aiheutuvia kustannuksia vastaava rahoitus. Koska tieteellinen tutkimus ja erityisesti lää- 

ketieteellinen tutkimus ovat tarkkaan säädeltyjä, myös tutkimuslupien käsittelyn yhteydessä on tar- 

peen käydä läpi erilaisia säädöksiin liittyviä kysymyksiä toteutettavan tutkimuksen sisällön suhteen 

sekä kommunikoida aiheesta niin tutkijoiden kuin eri maista olevien toimeksiantajien (lääke- ja lai- 

teyritykset) kanssa. Samalla kertyy keskitetysti tieto siitä, mitä tutkimusta organisaatiossa toteute- 

taan. 

 
Hyvinvointialue toimii oman potilas- ja asiakastietojärjestelmänsä rekisterinpitäjänä, joten hyvin- 

vointialue myöntää toisiolain mukaiset tietoluvat näiden tietojen käyttöön tutkimus- ja opetustar- 

koituksiin, mikäli käytetään vain yhden rekisterinpitäjän tietoja. Silloin kun käytetään useamman 

rekisterinpitäjän tietoja, tietolupaa haetaan Findatalta. 

 
3.4.8. Tutkimuseettinen toimikunta 

 
Jokaisella yliopistosairaanhoitopiirillä, jossa on lääketieteellinen tiedekunta, on lakisääteinen koko 

yhteistyöaluetta palveleva alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, jonka tehtävät 

perustuvat lakiin ja joka antaa lausuntoja muun muassa tutkittavan koskemattomuuteen puuttuvista 

tutkimuksista tutkimuslain mukaisesti. Tämä lakisääteinen vastuu todennäköisesti siirtyy niille hy- 

vinvointialueille, joilla on yliopistosairaala. Alueen korkeakoulut ylläpitävät muita tutkimuseettisiä 

toimikuntia, jotka ennakkoarvioivat muita kuin tutkimuslain piiriin kuuluvia tutkimuksia. 

 
3.4.9. Valtion tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen sosiaalityön ja terveyden tutkimukseen 

(VTR) päätösprosessi ja seuranta 

 
Valtion tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on haettavissa vuosittain ja 

vuodesta 2021 rahoitusta on ollut käytettävissä myös sosiaalialan tutkimukseen. 

 
Yhteistyöalueen rahoituksen jakautumisesta päättää tutkimustoimikunta. Tutkijat hakevat rahoi- 

tusta vuosittain ja haku- ja päätösprosessia varten tulee varmistaa riittävä tukipalvelu. Tukipalvelu 

kattaa hakemusmateriaalit, hakijoiden neuvonnan, työryhmien arviointimateriaalien laatimisen 

sekä toimikunnan päätösehdotusten valmistelun. Lisäksi huolehditaan rahoituksen hallinnoinnista 

sekä sen raportoinnista ministeriölle. 
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3.4.10. Julkaisutiedonkeruu (Julki) 

 
Terveydenhuollon toimintayksiköiden julkaisutiedot kerätään vuosittain ja siirretään kansalliseen 

VIRTA-julkaisutietopalveluun. Tietoja käytetään mm. alueen saaman tutkimusrahoituksen jakope- 

rusteena. 

 
Tietojen kerääminen edellyttää toimenpiteitä sekä tulevan yhteistyöalueen toimintayksiköissä, että 

hallinnossa. Julki-pääkäyttäjä koordinoi tiedontallennuksen kokonaisuutta. Yhteistyöalueen sekä 

hyvinvointialueiden toimintayksiköt vastaavat osaltaan omien tietojensa tallentamisesta. 

 
Työryhmä esittää, että TKKI-yksikössä 

• luodaan hyvinvointialueelle yhteinen tutkimuslupaprosessi ja työlle riittävät resurssit 

• VSSHP:n käytössä oleva sähköinen tutkimuslupa laajennetaan koko hyvinvointialueelle 

• hyvinvointialueelle määritellään sujuvat prosessit, joilla taataan sote-tiedon toisiokäytön 

mahdollisimman hyvä hyödyntäminen tutkimuksessa 

• kerätään koko hyvinvointialueen yhteinen tiedetuotos raportoitavaksi STM:lle 

• organisoidaan valtion sosiaalityön ja terveyden tutkimuksen rahoituksen (VTR) hallinnointi 

• organisoidaan yliopistosairaanhoitopiirin lakisääteisen eettisen toimikunnan toiminta ja tu- 

kipalvelut hyvinvointialueen keskitetyn TKKI-yksikön kautta. Tutkimuseettinen toimikunta 

tulee todennäköisesti jatkossakin palvelemaan lakisääteisesti koko yhteistyöaluetta. 

• luodaan yhteiset tutkimuksen ennakkoarviointiprosessit niiltä osin kuin asiasta ei säädetä 

lainsäädännössä. Tavoitteena on, että muista ihmistieteisiin liittyvistä eettisistä lausunnoista 

vastaa jatkossa yksi eettinen toimikunta esimerkiksi Turun yliopiston koordinoimana. Tällä 

suojellaan tutkittavia ja turvataan tutkijoiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu 

sekä tutkimuksen korkea eettinen laatu. 

 
 

4. KEHITTÄMINEN 
 

Työryhmän työskentelyssä ja tässä raportissa kehittämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoit- 

teena on saada aikaan muutos nykytilasta johonkin tavoiteltuun, parempaan tilanteeseen. Kehittä- 

mistyö hyvinvointialueella pohjautuu perustehtävän näkökulmasta tarkoituksenmukaiseen monia- 

laisuuteen ja integraatioon. Onnistunut lopputulos edellyttää henkilöstön, asiakkaiden, työproses- 

sien ja teknologioiden muodostaman kokonaisuuden saumatonta kehittämistä. 

 
4.1. Ydinviestit 

 
• Hyvinvointialueen tehtävä on turvata kehittämistyön asema, toimintamahdollisuudet, yh- 

teinen koko alueen kattava toimintamalli ja riittävä perusrahoitus. 

• Nykyisten organisaatioiden kehittämistyön rakenteet ja palvelut ovat erilaisia ja vaihtelevasti 

resursoituja. Kehittämisen johtamisessa ja palveluiden organisoinnissa on paljon tarvetta 

systematisoinnille. 

• Hyvinvointialueen tulee ja kannattaa panostaa neljään keskeiseen tuloksellisen kehit- 

tämisen elementtiin: 
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o Johtaminen (leadership) ja hallinto. Kehittämisen johtamisen tulee olla näky- 

vää ja tavoitteellista, siten, että kaikki kehittäminen pyrkii kohti hyvinvointi- 

alueen päämääriä (visiota). TKKI-johtamisen tulee olla tiiviissä vuorovaikutuk- 

sessa hyvinvointialueen ylimmän johdon kanssa. 

o Infrastruktuuri ja resurssit. Hyvinvointialueella tulee luoda infrastruktuuri, 

joka pystyy tarjoamaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon perustehtävää tekeville 

yksiköille jatkuvaan parantamiseen tarvittavaa dataa, välineitä (mm. mit- 

tarit ja laatujärjestelmät), asiantuntijatukea ja luvat. 

o Osaaminen ja työvoima. Hyvinvointialueella tulee ylläpitää suunnitelmallista ja 

koko hyvinvointialueen läpileikkaavaa koulutusta ja asiantuntijatukea, jotka varmis- 

tavat sen, että yksiköiden henkilöstössä on riittävästi osaamista ja kykyä johtaa 

ja fasilitoida ruohonjuuritasolla toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja 

kustannusvaikuttavuuden parantamistoimia. 

o Kulttuuri ja ilmapiiri. Hyvinvointialueella tulee tukea kehittämiseen ja yhteis- 

työhön kannustava työpaikkakulttuuria, jossa on turvallista nostaa esiin kehittämis- 

kohteita/ongelmia ja ideoita, sekä kokeilla uusia toimintatapoja. Kehittämiselle tu- 

lee järjestää aikaa ja tilaa. 

•  Asiakas/potilastyön ja kehittämisen yhdistäminen tulee mahdollistaa riittävälle 

määrälle henkilöitä, siten, että kehittämistoiminnan yhteys perustehtävään säilyy elävänä ja 

vuorovaikutteisena. 

• Hyvinvointialueella tulee luoda ja ottaa käyttöön toimintamalli, jossa asiakas/potilas on 

luonteva ja tasavertainen kehittäjäkumppani. Kehittämistoiminnoissa potilaan/asiak- 

kaan kokema hyöty tulee mitata ja arvioida systemaattisesti. 

• Yksittäisten kehittämistoimien lyhyen- ja pitkäntähtäimen kustannusvaikutusten 

arvioimisen osaamista tulee parantaa yhteistyössä taloushallinnon kanssa, ja integ- 

roida tämä osaaminen resurssien allokointiin. Samoin uusien kehittämisen rahoitusmallien 

(mm. vaikuttavuusinvestointi) hyödyntämisen osaamista tulee parantaa. 

•  Kehittämisen rahoituksen ja muiden kehittämisresurssien kohdentamisen tulee olla 

läpinäkyvää ja perusteltua. 

 
4.2. Kehittämisen rakenteet ja alueet 

 
Kehittämisen tukipalveluiden rakenteet ja käytänteet ovat nykyisissä “vanhoissa” organisaatioissa 

hyvin vaihtelevia. Uuden organisoitumisen lähtökohtana on parhaiden nykykäytänteiden tunnista- 

minen ja niiden laajentaminen soveltuvin osin koko hyvinvointialueen tai yhteistoiminta-alueen laa- 

juisiksi. On selkeästi tarvetta myös uusille avauksille. Kehittäminen on ollut liiaksi määräaikaisten, 

erillisrahoitettujen hankkeiden varassa. Laadun, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden pa- 

rantamiseen tähtäävän kehittämisen tulisi olla nykyistä pitkäjänteisemmin ja systemaattisemmin 

johdettua ja organisoitua. 

 
Hyvinvointialueen yhteisen TKKI-toiminnan sateenvarjon alle on tarkoituksenmukaista rakentaa 

infrastruktuuri, joka pystyy tarjoamaan kaikille terveydenhuollon ja sosiaalihuollon perustehtävää 

tekeville yksiköille jatkuvaan parantamiseen tarvittavaa 

o dataa 

o välineitä (mm. mittarit ja laatujärjestelmät) 

o asiantuntijatukea 

o luvat 
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o tutkimukseen perustuvat käytännöt. 

 
Laadun, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseen tähtääviä kehittämistyöhön 

kiinteästi kuuluvia tai siihen liittyviä asiantuntemuksen osa-alueita ovat 

 
1. Potilas- ja asiakasturvallisuustyö 

2. Laatujärjestelmätyö 

3. Potilashoidon, sosiaalihuollon asiakastyön ja pelastustoimen arviointitoiminta 

4. Tiedolla johtamisen tiettyjen osa-alueiden asiantuntemus (mm. tietopalvelu, tietoallas, tie- 

topöydät, laaturekisterit ja muut mittarit) 

5. Kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja kehittämisen vaikutusten seurantaan tarvittava tie- 

don kirjaamisen, poimimisen, analysoinnin, visualisoinnin ja tulkinnan asiantuntemus, 

6. Tutkimukseen integroituva kehittäminen: tutkimusnäyttöön perustuva kehittäminen ja ke- 

hittämistyön vaikutusten tutkiminen 

7. Monitieteellinen ja –alainen kehittäminen (mm. terveystieteet, lääketiede, sosiaalitieteet, 

käyttäytymistieteet, juridiikka sekä lähialat kuten kasvatus- ja opetus) 

8. Asiakkuuden kehittäminen (mm. asiakkaan osallisuuden vahvistaminen) 

9. Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien kehittäminen 

10. Kehittämiskäytänteiden ja –prosessien luominen, ylläpito ja kouluttaminen 

11. Strateginen kehittäminen 

12. Tulevaisuuden ennakointi 

13. Organisaation sisäisen tilan heikkojen signaaleiden havainnointi; hiljaisen tiedon kokoami- 

nen ja tulkinta 

14. Hyvinvointialueen sisäisten hankkeiden hallinnointi 

15. Kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden hallinnointi 

16. Jatkuva toiminnan parantaminen mm. Lean-menetelmä 

17. Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri 

18. Tietojärjestelmäkehittäminen (mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmät) 

19. Digikehittäminen 

20. Robotiikka, tekoäly 

21. Terveys- ja sosiaalialan opetus ja koulutus 

22. Innovaatiotoiminta 

23. Projektihallinta 

 

 
4.2. Kehittämisyksikön/-toiminnan tehtävät 

 
Kehittämisyksikkö 

• koordinoi, ohjaa ja tukee tuottajatasolla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä tavoitteena 

sote-integraatio ja kustannusten hallinta 

 
• vahvistaa sote- uudistumista tukevaa toimintakulttuuria, kehittämiskäytäntöjä ja kehittä- 

misosaamista 

 
• tukee käytännönläheistä kehittämistyötä ja hyvien käytäntöjen juurruttamista (esim. palve- 

lutuotannon kehittämiseen on sovellettu teollisuudessa käytettyjä Lean-menetelmiä) 
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• vahvistaa ja yhdenmukaistaa tutkimusperusteista ja tarvelähtöistä kehittämistä; erityisen 

suuri tarve on sosiaalihuollon tutkimukseen perustuvien toimintamallien ja toiminnan ke- 

hittämiseen. 

 
• edistää käytännön palvelujen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia yhteistyössä tutkimus- 

ja koulutusorganisaatioiden kanssa sekä tukea arviointitulosten hyödyntämistä 

 
• osallistuu hyvinvointialuestrategian, palvelustrategian, palveluketjujen, yhteistyösopimuk- 

sen, omavalvontasuunnitelman ja palvelusopimuksen valmisteluun sekä tuottajien ohjaami- 

seen ja laadun seurantaan ja koordinoi niitä sekä kehittämisen painopisteitä 

 
• hankkii soveltuvin osin ulkopuolista rahoitusta: hankkeiden sekä muun kehittämis- ja kokei- 

lutoiminnan valmistelun, toimeenpanon, johtamisen ja koordinaation sekä arvioinnin tuki 

 
• hyödyntää kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja malleja kehittämistoiminnassa sekä monialai- 

suutta soten yli mm. lapsi- ja perhepalveluissa sivistystoimen kanssa, sekä muut alat kuten 

juridiikka, taloushallinto ym. huomioon ottaen 

 
• koordinoi hyvinvointialueen kehittämishankkeita ja -projekteja sekä varmistaa niiden nivou- 

tumisen hyvinvointialueen kehittämisstrategiaan sekä myös niiden tutkimusperusteisuuden, 

joka huomioidaan kaikessa kehittämisessä ja toiminnassa. 

 
Työryhmä esittää, että 

• organisaatio- ja yhteistyörakenteiden tulee tukea pitkäjänteistä, systemaattista kehittämis- 

työtä hyvinvointialueen palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden pa- 

rantamiseksi. 

 
• kehittämistä on johdettava systemaattisesti ja määrätietoisesti pyrkien kohti hyvinvointi- 

alueen yhteisesti sovittuja tavoitteita. Tämän varmistamiseksi on välttämätöntä, että 

TKKI:n johto on tiiviissä vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen ylimmän johdon kanssa. 

 
• kehittämisen ei tule olla hankevetoista. Hankerahoituksella toteutetut määräaikaiset kehit- 

tämisprojektit ovat tärkeitä, mutta niiden roolina on tukea ja täydentää edellistä. Myös nii- 

den on liityttävä hyvinvointialueen strategisiin painopisteisiin. 

 
• hyvinvointialueen yhteisen TKKI-toiminnan alle luodaan infrastruktuuri, joka pystyy tar- 

joamaan kaikille terveydenhuollon ja sosiaalihuollon perustehtävää tekeville yksiköille jat- 

kuvaan parantamiseen tarvittavaa dataa, välineitä (mm. mittarit ja laatujärjestelmät), asi- 

antuntijatukea ja luvat. 

 
• hyvinvointialueella tulee varmistaa ja tukea sitä, että kehittämistarpeiden tunnistamista 

sekä kehittämisideoiden ja –aihioiden nostamisen on mahdollista tapahtua sekä ylhäältä 

(johdosta) alaspäin että asiakas/potilastyöstä ylöspäin. 

 
• kehittämistoimintoja ja sen tuloksia seurataan ja arvioidaan soveltuvin mittarein. 
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• jos kehittämisen tulos on systemaattisen arvioinnin perusteella onnistunut, tulee luoda käy- 

tänteet jotka tukevat toiminnan käyttöönottoa (esim. Tutkimukseen perustuvat käytän- 

tösuositukset) ja implementaation seurantaa. 

 
• on luotava ja ylläpidettävä rakenteita ja menettelyjä, jotka tunnistavat parantamista vaati- 

vat kohteet ja pystyvät priorisoimaan niitä mielekkäästi. 

 
• kehittämistoimien vaikutusta tulee arvioida mitattavan tiedon avulla ja mm. kehittämispi- 

lottien käynnistysvaiheessa tulee sopia arviointiperusteista. 

 
4.3. Integraatio 

 
Integraatiota tarvitaan eri sote-sektoreiden (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaali- 

huolto, pelastustoimi) ja ikäkaarimallin mukaisen jaottelun eri osa-alueiden, kuntiin jäävien palve- 

lujen (kasvatus- ja opetuspalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) sekä TKKI-toimintojen 

välillä. 

 
Tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoiminta nivoutuvat monin tavoin toisiinsa. On tar- 

koituksenmukaista, että hyvinvointialueen yhteinen TKKI-toiminta kokoaa kaikkien sektoreiden 

(PTH, SOS, EH, ESH ja ikäkaarimallin osa-alueet) tutkimuksen, koulutuksen, kehittämistoiminnan 

ja innovaatioiden tuen palvelut saman sateenvarjon alle. 

 
Hyvinvointialueen kehittämistoiminnolla on 

• mandaatti ohjata ja tukea integraatiota ja integroitumista edistäviä kehittämistoimenpiteitä 

ja prosesseja sekä muiden palveluntuottajien kehittämisverkostoa. 

• mandaatti edistää kaikkia niitä kehittämistoimia, joita kulloinkin hyvinvointialueella näh- 

dään tarpeellisiksi. 

 
Kaikkien hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluja tuottavien yhtiöiden ja yhteisöjen 

on puolestaan osallistuttava palvelujen kehittämiseen hyvinvointialueen määrittelemällä tavalla. 

 
Integraatio “käytännön kenttään” 

 
Kehittämistoiminnan tulee olla edellä kuvatulla tavalla elävässä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

terveyden- ja sosiaalihuollon asiakastyön ammattilaisten kanssa. Tulee myös varmistaa, että poti- 

las/asiakas on aidosti kehittäjäkumppani. 

 
Integraatio tietotuotantoon, analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen 

 
Se, miten ratkaistaan tiedolla johtamisen, tietotuotannon, analytiikan ja kehittämisen muodostaman 

kokonaisuuden toimivuus, on ratkaisevaa hyvinvointialueen menestymisen kannalta. 

 
Kehittämistoiminnan on välttämätöntä integroitua tiiviisti tietohallintoon, tietopalveluun, ja muihin 

tiedolla johtamisen prosesseihin, kuten kirjaamiseen ja arviointiin. “Data driven care and service” 

tarkoittaa sitä, että sekä numeerinen, mitattava tieto ja kokonaiskuvaa rikastava laadullinen tieto, 

ohjaavat tulevaisuudessa paitsi yksilön saamaa hoitoa ja palvelua myös potilas/asiakasryhmien hoi- 

don ja palvelun suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. 
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Kehittämistoiminnan tehtävä on tukea hyvinvointialueen johtoa tiedolla johtamisessa. Johto tarvit- 

see laaja-alaista tietoa maakunnan vastuulle osoitettujen tehtävien järjestämiseksi ja tavoitetilan 

määrittämiseksi. Kansalliselta tasolta syntyy myös ulkoisia vaatimuksia raportoinnille. Tietoa tuote- 

taan palvelutuotannosta, palveluista ja suoritteista, laadusta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi tarvitaan 

asiakkaaseen liittyvää tietoa mm. terveydentilasta, toimintakyvystä, asiakkuuksien taustoista ja asia- 

kaskokemuksesta. Datan ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös mallinnuksen avulla optimoidaan 

organisaatioiden prosesseja ja resurssien käyttöä. Oikea tulkinta ja oikeat johtopäätökset edellyttä- 

vät, että data on luotettavaa ja validia. Kirjaamisen ohjeistaminen ja kehittäminen ovat erittäin kes- 

keistä tulevina vuosina. 

 
Tieto auttaa tunnistamaan kehittämistarpeita ja priorisoimaan niitä. Myös kehittämistoimien ja - 

hankkeiden onnistumisen arviointi tiedon avulla on välttämätöntä. Tietojärjestelmistä ja mittareista 

saatava tieto on välttämätöntä systemaattiselle kehittämiselle. Asiakaslähtöinen sähköisten palvelu- 

jen kehittäminen (digikehittäminen), ennusteanalytiikka, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen 

ovat myös osa kokonaisuutta. 

 
Työryhmä esittää, että 

• kehittämistoimintaa tulee johtaa ja toteuttaa siten, että yhteys käytännön potilas/asiakas- 

työtä tekeviin säilyy elävänä ja vuorovaikutteisena. 

• käytännön potilas/asiakastyötä tekevien yksiköiden ja tukipalvelujen henkilöstön kehittä- 

mismotivaatiota ja -innostusta tulee tukea osaamisen varmistamisen ja kehittämismyöntei- 

sen ilmapiirin ja kulttuurin avulla. 

• mahdollistetaan potilas/asiakastyön ja kehittämisen yhdistäminen esim. määräaikaisilla yh- 

distelmätyönkuvilla yksittäisille työntekijöille siten, että kehittämistoiminnan yhteys perus- 

tehtävään säilyy elävänä ja vuorovaikutteisena jokaisella vastuualueella. 

• luodaan käytänteet potilaan/asiakkaan mukaan ottamiseksi entistä tasavertaisempana ke- 

hittäjäkumppanina. 

• kehittämistoimintaa ohjataan soveltuvan numeerisen mittaritiedon ja laadullisen tiedon li- 

säksi ennakointitiedon sekä käytännön asiakas- ja potilastyön kentältä nousevan hiljaisen 

tiedon perusteella. 

• kehittämismyönteisyyden tilaa ja kulttuurin muutosta seurataan esim. osana henkilöstöky- 

selyä. 

• hyvinvointialueen kannattaa panostaa innovatiiviseen ja älykkääseen datan tukemaan hoi- 

toon ja palvelujen kehittämiseen. Yhteistyötä tulee läpileikkaavasti tiivistää, jotta estetään 

kehittämisen, tietohallinnon ja tietopalvelujen siiloutuminen. 

 
4.4. Kehittämisen hallintamalli 

 
Kehittämistä tapahtuu ja tulee tapahtua usealla eri tasolla. Yhtäältä lähellä asiakasrajapintaa joka- 

päiväisenä toimintana, ja toisaalta strategisissa laajoissa kokonaisuuksissa tai valtakunnallisissa 

useita hyvinvointialueita koskevissa isoissa hankkeissa erillisen resursoinnin ja ohjauksen alaisuu- 

dessa. Tarvitaan tarkoituksenmukainen ja käytännöllinen hallintamalli, joka voidaan joustavasti 

sopeuttaa eri tasoille. 

 
Hallintamallin komponentteja ovat 

• aloitteiden kokoaminen 

• valinta ja priorisointi 
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• päätöksentekokäytänteet ja niiden läpinäkyvyys 

• kehittämisen kokonaiskuvan ja riippuvuuksien ymmärtäminen ja kommunikointi 

• kriittisten linkitysten ja yhdyspintojen tunnistaminen (esim. organisaatiotason ICT, kirjaa- 

miskäytänteet, hoito- tai palveluketjujen muut toimijat) 

• riskienhallinta 

• arviointiperusteet (laatu, vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, kustannukset jne.) 

• projektien dokumentoinnin ja seurannan välineet. 

 
Yhteisen toimintamallin johdonmukainen käyttö lisää kehittämisen tuloksellisuutta. Mallin avulla 

varmistetaan, että voimavarat suunnataan strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen ja niitä 

toteuttaviin hankkeisiin, ja nämä hankkeet viedään menestyksekkäästi maaliin. Se mahdollistaa löy- 

tämään synergioita eri toimijoiden välillä ja välttämään päällekkäistä työtä. 

 
Hyvinvointialueella tulisi olla selkeät, sovitut rakenteet ja prosessit sekä tehtävät ja vastuut määri- 

telty ohjauksen eri tasoille. Kehittämisen ohjaus kytkeytyy olemassa oleviin ohjausrakenteisiin ja - 

foorumeihin sekä vuosijohtamisen aikatauluun. Kehittämistavoitteiden kytkentä johtamiseen ja 

tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin on tärkeää. 

 
Kehittämisen hallinnasta esimerkkinä Kuntaliiton strategia-, ennakointi- ja kehittämismalli (ks. 

Kuntaliitto 2018). 
 

Työryhmä esittää, että 

• hyvinvointialueen muodostumisen alussa palveluissa toteutetaan aktiivinen ketterän or- 

ganisoitumisen, kehittämisen ja kokeilujen jakso (esim. 5 vuotta) ja sen tulosten mit- 

taaminen (ml. vahva palautejärjestelmä). Toiminnan vakiinnuttaminen tapahtuisi vasta tä- 

män jälkeen. 

 
4.5. Kehittämistoiminnon tuki johdolle strategista suunnittelua varten: tilannekuva 

ja ennakointi 

 
Hyvinvointialueen johdolle on tarjottava laadukasta ja kattavaa indikaattoritietoa sekä tiedon kir- 

jaamiseen ja tulkintaan liittyvää asiantuntijatukea, joiden pohjalta oikeita linjauksia ja valintoja osa- 

taan palvelujärjestelmän kehittämiseksi toteuttaa. Ks. Tarkemmin kohta “Integraatio tietotuotan- 

toon, analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen”. 

 
Mitattavan tiedon lisäksi tarvitaan ei-numeeriseen tietoon perustuvaa toimintaympäristön analyysia 

ja ennakointia. Hyvinvointialueen ennakointitoiminta koostuu trendien ja sekä organisaation ulko- 

puolelta että sisältä generoituvian heikkojen signaalien seuraamisesta, niihin perustuvista analyy- 

seistä, globaalin ja kansallisen ennakointityön seuraamisesta, skenaarioiden luomisesta ja toteutu- 

misen seuraamisesta sekä hyvinvointialuetasoisen tulevaisuustietoisuuden ja keskustelun ylläpitä- 

misestä. 

 
Työryhmä esittää, että 

• osana kehittämistoimintoa järjestetään säännöllisesti (esim. vuosittain) ylimmälle johdolle 

tulevaisuuden ennakointitiedon ja organisaatiosta lähtöisin olevan hiljaisen tiedon välittä- 

miseen tarkoitettu rakenne/prosessi. Tämä tieto täydentää johdon seuraamaa numeerista ja 

laadullista mittaustietoa. 

https://www.kuntaliitto.fi/johtaminen-ja-kehittaminen/kuntaliiton-strategia-ennakointi-ja-kehittamismalli
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4.6. Kehittämisen rahoitus 

 
Kehittämistä ei tulisi nähdä kulueränä vaan mahdollisuutena saada aikaan entistä vaikuttavampia ja 

kustannusvaikuttavampia palveluja. Parhaiten suoriutuvat terveydenhuollon organisaatiot (ja oli- 

siko näyttöä myös sosiaalihuollon organisaatioista) priorisoivat johdon toimesta tutkitusti tavoit- 

teita, jotka tähtäävät sekä korkealaatuisiin että inhimillisiin palveluihin. On näyttöä siitä, että näihin 

tavoitteisiin pyrkiminen vähentää merkittävästi virheellistä, tarpeetonta toimintaa ja tällaisesta joh- 

tuvia turhia kustannuksia. 

 
Hyvinvointialueen kannattaa ja pitää itse turvata pysyvä rahoitus pitkäjänteiselle, tavoitteelliselle 

kehittämistoiminnalle. Hyvinvointialueen kannattaa myös tukea alueen sote-toimijoiden ulkopuoli- 

sen rahoituksen hakemista ja saamista sekä kannustaa yhteistyöhön yhdistysten ja yritysten kanssa 

(sosiaalihuollon puolella yhdistyksissä tehdään merkittävää kehittämistyötä mm Veikkauksen va- 

roin). 

 
Menestyvän ja tuloksellisen kehittämistoiminnan edellytys on, että taloushallinnon ja kehittämisen 

keskinäistä ymmärrystä lisätään ja niiden vuoropuhelua tiivistetään. 

 
Työryhmä esittää, että 

• hyvinvointialue osoittaa pitkäjänteiselle kehittämistoiminnalle pysyvän rahoituksen. 

• hyvinvointialue tukee ja kannustaa ulkopuolisen hankerahoituksen hakemista. Hankerahoi- 

tuksella toteutettavat määräaikaiset kehittämisprojektit täydentävät ja tukevat pitkäjänteistä 

kehittämistoimintaa. 

• taloushallinnon ja kehittämisen yhteyttä tiivistetään. Esimerkiksi kehittämishankkeiden ja 

niissä luotujen toimintamallien vakinaistamisen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi tu- 

lee luoda kehittämisen ja taloushallinnon yhteinen prosessi. 

• parannetaan uusien kehittämisen rahoitusmallien (mm. vaikuttavuusinvestointi) hyödyntä- 

misen osaamista. 

• luodaan oma rahoitusinstrumentti hyvinvointialueen sisäiseen kehittämiseen (joka nyt puut- 

tuu) ts. perustetaan haettava rahoitus sellaisille hyvinvointialueen ketterille kehittämispro- 

sesseille, joihin on kytketty laadukas arviointi ja tutkimus. 

• kehittämisen rahoituksen ja muiden kehittämisresurssien kohdentamisen tulee olla lä- 

pinäkyvää. 

 

 
4.7. Kehittämistoimintojen yhteistoiminta-aluetasoinen yhteistyö 

 
Varsinais-Suomen hyvinvointialue kehittämistehtäväänsä liittyen sopii muiden samaan yhteistoi- 

minta-alueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoi- 

minnan yhteistyöstä. 

 
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 

• koordinoi hyvinvointialuelähtöisesti tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä asioita yhteis- 

työssä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yhteistyösopimuksessa määritellyllä tavalla. 

• koordinoi YTA-alueen hyvinvointialueiden yhteisesti sopimien prioriteettien mukaisesti so- 

siaalihuollon erityispalvelujen ja vaativan tason kehittämistä valtakunnalliset linjaukset huo- 

mioon ottaen. 
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• koordinoi ruotsinkielisten palvelujen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan hyvin- 

vointialueen (?) kanssa. 

• vaativimpien lapsi- ja perhepalvelujen tuki tullaan keskittämisasetuksella määrittelemään 

kunkin YTA-alueen osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) tehtäväksi. 

 

 
4.8. Kehittämistoimintojen valtakunnantasoinen yhteistyö 

 
Eri hyvinvointialueiden kehittämistoimintojen koordinaatio tehdään valtakunnallisessa yhteis- 

työssä. Yo-hyvinvointialueet sopivat valtakunnallisten kehittämisvastuiden ja tutkimusvastuiden 

työnjaosta STM:n linjausten mukaisesti. Hyvinvointialue osallistuu kansalliseen sosiaali- ja tervey- 

denhuollon kehittämiseen ja toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoi- 

mintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa. 

 
TKKI-toimintaa ohjataan ja tehdään käytännössä kaikissa hyvinvointialuekonsernin osissa ja toi- 

mialoilla, kuten sote-, pelastustoimi, kasvupalvelut, työvoimahallinto, aluekehittäminen ja -suun- 

nittelu jne. Kehittämistoimintaa tehdään alueella kumppanuus- ja sopimusverkostoissa, joissa hy- 

vinvointialue-konserni voi olla tukija, käynnistäjä, tilaaja ja/tai rahoittaja. 

 

 

5. INNOVAATIO 

 
5.1. Innovaatiotoiminnan nykytilan kuvaus 

 
Varsinais-Suomen alueella tapahtuvaa sote-alan innovatiivista kehittämistä ei ole aiemmin yhtei- 

sesti koordinoitu, vaan kehittäminen on ollut yksittäisten toimijoiden ja kuntien varassa tapahtuvaa. 

Nyt luotavalle hyvinvointialueelle tarvitaan selkeä toimintamalli järjestäjälle ja tuottajille erilaisten 

innovatiivisten kehittämistarpeiden edistämiseksi. Toimintamallin luomisella tavoitellaan sosiaali- 

ja terveysalan sekä pelastuspalvelujen käyttöön laadukkaita, turvallisia ja vaikuttavia tuotteita ja pal- 

veluja, joiden kehittämiseen kaikilla osapuolilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua ja siten 

edistää uusien ratkaisujen käytettävyyttä ja toimivuutta. 

 
Iso osa sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitettävistä innovaatioista kohdistuu digitaalisiin ja terveys- 

teknologian ratkaisuihin eli lääkinnällisiin laitteisiin, joiden laadunvarmistus on tiukentunut. Tarve 

uuden ratkaisun tutkimukselle ja testaamiselle aidossa potilasympäristössä on kasvanut. Hyvinvoin- 

tialueen tulee osaltaan huolehtia siitä, että sen alaisessa TKKI-toiminnassa huomioidaan alan sään- 

tely ja sääntelyn edellyttämä osaaminen, mm. Laki lääkinnälliset laitteen tutkimuksesta. Myös am- 

mattilaisten osaaminen TKKI-toiminnasta päivittäisessä työssä ja johtamisessa osana potilaan hoi- 

toa tulee ottaa huomioon. 

 
5.2. Strategiat ja kansalliset mallit 

 
Innovaatiotoimintamallin taustalla vaikuttavat kansalliset ja alueelliset strategiat. Näistä keskeisim- 

piä ovat juuri päättyvät Varsinais-Suomen maakuntaohjelma ja Älykkään erikoistumisen toiminta- 

suunnitelma 2019-2021 sekä niiden päivitys osana uutta maakuntastrategiaa 2040+. Älykkään eri- 

koistumisen suunnitelman painopisteinä ovat lääke- ja terveysteknologia sekä uutena nostona sote- 
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datan hyödyntäminen. Sairaanhoitopiirin, korkeakoulujen (TY, ÅA, Turku AMK, Novia) ja terveys- 

alan yritysten yhteistyötä linjaa Terveyskampus Turun strategia 2021–2025 ja Länsirannikon alueen 

terveystieteellistä tutkimusta Tyks erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2021–2025 sekä 

Hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2020–2025. 

 
Toimintamallin suunnittelussa on hyödynnetty mm. 2019 julkaistua Valtioneuvoston selvitystä so- 

siaali- ja terveysalan TKKI-toimintamallien vahvistamiseksi (Piirainen ym., 2019), Pohjois-Pohjan- 

maalla jo tehtyä työtä sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio- ja testaustoiminnan yhteistyömal- 

liksi (POPSote, 2021) sekä Pirkanmaan sote-alan TKKI-toimintaa kehittäneen KEHYS-hankkeen 

loppuraporttia (2021). Tärkeää sisällöllistä tiedonjakoa on tarjonnut myös Business Finlandin tu- 

kema kansallisten sote-alan testialustojen verkosto, johon asiantuntijat Varsinais-Suomesta ovat 

vuosittain osallistuneet. 

 
Ehdotuksessa on hyödynnetty Terveyskampus Turussa rakennettua innovaatiotoiminnan mallia, 

jota on pilotoitu alueella kesäkuusta 2020 alkaen. Tässä mallissa on kehitetty yritysten kanssa teh- 

tävää yhteiskehittämistä ja sen palveluja alueen korkeakoulujen ja sairaanhoitopiirin sekä alueen 

yrityskiihdyttämöjen ja -hautomoiden (Turku Science Park Oy) kanssa. Lisäksi on kuvattu prosessit 

itse tunnistetun kehittämistarpeen tai ongelman ratkaisemiseksi. Nyt ehdotettavassa hyvinvointi- 

alueen innovaatiotoiminnan mallissa pyritään ottamaan huomioon Terveyskampustyössä havaitut 

haasteet ja muut kokemukset ja arvioidaan sen soveltuvuutta hyvinvointialueen kokonaisuudessa. 

 
5.3. Kohderyhmä 

 
Tasavertaisella osallistumisella innovaatiotoimintaan tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen asiantuntijoille tarjottavaa tukea ja mahdollisuutta osallistua innovaatioiden 

kehittämiseen osana omaa työtä. Samalla pyritään vahvistamaan kuntalaisten osallistumista heitä 

koskevien palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen. Yritysten kanssa tapahtuvalla yhteiskehittämi- 

sellä parannetaan ensisijaisesti julkisia palveluja ja ratkaisuja, mutta yritysten kaupalliset tavoitteet 

tarvitsevat myös yhteistyötä julkisen toimijan kanssa erityisesti niissä toiminnoissa, joissa hyvin- 

vointialueella on monopoli (mm. synnytykset, neurokirurgiset toimenpiteet, erityisen vaativat kehi- 

tys- ja neuropsykiatristen häiriöiden palvelut, vaativat sosiaalipalvelut). 

 
5.4. Hyvinvointialueen innovaatiotoiminnan tavoite 

 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaa- 

tiot toimivat tulevaisuudessa tiiviissä yhteistyössä yritysten, järjestöjen, korkeakoulujen sekä kehit- 

tämisorganisaatioiden kanssa ja tarjoavat uusien ratkaisujen testialustoja. Ratkaisuja kehitetään ja 

testataan ensin esim. korkeakoulujen simulaatiotiloissa tai testbed-ympäristöissä, tai muulla tavalla 

varmistetaan ratkaisun toimivuus ennen kuin sen testaaminen viedään aitoon potilasympäristöön. 

Yhteisellä toimintamallilla vähennetään päällekkäistä työtä, tehostetaan resurssien käyttöä ja no- 

peutetaan ratkaisun saamista hyvinvointialueen käyttöön tai kaupalliseksi tuotteeksi. Tulevalla 

hyvinvointialueella on tärkeä tehtävä tukea Varsinais-Suomessa tapahtuvaa innovaa- 

tiotoimintaa alueen elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittä- 

miseksi edelleen. 
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5.6. Innovaatiotoiminnan viitekehys 

 
5.6.1. Keskeiset käsitteet hyvinvointialueen innovaatiotoiminnassa 

 
Hyvinvointialueen innovaatiotoiminnan mallissa esitetyt käsitteet mukailevat Tilastokeskuksen laa- 

timia, OECD:n (2015) yleisten ohjeistuksiin perustuvia määritelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa 

(Piirainen ym., 2019). Keskeiset käsitteet ovat: innovaatio, innovaatiotoiminta ja innovaatioprosessi, 

innovaatiotoiminnan säätely sekä testialusta. (Kuvio 3) 

 

 
Kuvio 3. TKKI toiminnan määrittely (Piirainen ym., 2019) 

 
Innovaatio 

 
Tässä ehdotuksessa innovaatiolla tarkoitetaan uutta tai paranneltua sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen tuotetta, palvelua tai toimintaa, jolla voidaan saavuttaa yhteiskunnallista tai 

kaupallista hyötyä. Innovaatio on kilpailukyinen aiempiin ratkaisuihin verrattuna, ja sen tulee olla 

testattavissa ja vaikutukset havaittavissa. 

Yhteiskunnallista hyötyä tuottavilla innovaatioilla tarkoitetaan organisaation ja yhteiskunnan laa- 

dun, vaikuttavuuden ja suorituskyvyn parantamista uusin keinoin. Kaupallista hyötyä tavoittelevalla 

innovaatiolla tarkoitetaan “kaupallistettua keksintöä”, joka voi olla uusi tuote, palvelu, alusta tai lii- 

ketoimintamalli (Piirainen ym., 2019). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen innovaa- 

tiot ovat yhtä lailla yhteiskunnallisia ja/tai kaupallistettavia ja määritelmän mukaan tarkoittavat uu- 

sia palveluja sekä laitteita, tietojärjestelmiä ja digitaalisten sovelluksia, hoitomuotoja. (Piirainen ym., 

2019.) 

 
Innovaatioprosessi 

 
Innovaatioprosessi etenee vaiheittain 1) ideasta eli kehittämistarpeesta, 2) suunnittelun, 3) toteu- 

tuksen ja arvioinnin kautta kohti 4) uutta käyttöönotettavaa ratkaisua eli innovaatiota. Viimeisenä 

vaiheena voidaan pitää 5) innovaation levittämistä hyvinvointialueen ulkopuolelle. Ideasta tulee in- 

novaatio vasta, kun se on myös otettu onnistuneesti käyttöön. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Innovaatioprosessi 

 
Innovaatiotoiminta 

 
Innovaatiotoiminta ja innovointi voivat tarkoittaa laajassa mielessä (kaupalliseen) tuotteeseen tai 

palveluun tähtäävää kehittämistyötä (Piirainen ym., 2019). Innovaatiotoiminnan edellytyksenä ovat 

toiminnot, jotka tukevat innovaatioprosessin jokaisessa vaiheessa. Tärkeitä ovat myös immateriaa- 

lioikeudet kuten tekijänoikeus (Intellectual property rights, IPR) sekä patentoimiseen ja lisensoimi- 

seen liittyvät toiminnot. 

 
Testialusta 

 
Testialustalla tapahtuu innovaatioprosessin kolmas vaihe eli uuden innovaation tutkimus ja testaus. 

Testialustalla voidaan tarkoittaa joko simuloitua tilaa, kuten opetusklinikkaa, simulaatiokeskusta, 

yksittäistä testilaboratoriota tai autenttista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimin- 

taympäristöä, jossa innovaatiota tutkitaan tai testataan yhdessä potilaiden ja asiakkaiden/kuntalais- 

ten, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja myös yritysten kanssa. 

 
Testialustatoiminta nojaa ko. toimintaympäristön laajempaan ymmärrykseen innovaatioprosessista 

ja yhteiskehittämisestä ja kyvystä toimeenpanna sitä. Koska nykyiset testialustat ovat keskittyneet 

korkeakouluihin ja erikoissairaanhoitoon, hyvinvointialueella tarvitaan autenttisia testialustoja 

myös sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluissa. Sellaisena voisi toimia esimerkiksi uu- 

denlainen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen keskus, jonne tuodaan innovaatio-osaami- 

sen tukea korkeakouluista. 

 
5.6.2. Kohderyhmä ja kohderyhmän hyöty innovaatiotoiminnasta 

 
Ehdotettu innovaatiotoiminnan malli ja hyvinvointialueelle muodostettava organisaatio tukevat en- 

tistä vahvemmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita, alueen korkeakouluja ja yrityksiä, jär- 

jestöjä sekä kuntien asukkaita. Kohderyhmät ovat sekä innovaatioiden hyödyntäjiä ja ideoiden ja 

kehittämistarpeiden esiintuojia. 
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Kuntien asukkaat 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluja ja välineitä kehitetään yhdessä Varsi- 

nais-Suomen hyvinvointialueella asuvien kansalaisten kanssa, jolloin asukkailla on parempi mah- 

dollisuus vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiantuntijat 

 
Hyvinvointialueen sosiaali- tai terveyspalveluorganisaatiossa ja pelastustoimessa työskentelevät 

ammattilaiset ovat oman työnsä ja alansa asiantuntijoita. Heitä tuetaan vahvasti omien ideoiden ja 

kehittämistarpeiden esiintuomisessa ja edistämisessä monenlaisin menetelmin (mm. viestintä, koh- 

taamiset, tilat, sähköiset ohjelmat), mikä luo paremmat mahdollisuudet oman työn kehittämiseen. 

Hyvinvointialueelle muodostettava innovaatiotoiminnan organisaatio (TKKI-yksikkö) viestii sosi- 

aali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen asiantuntijoille tietoa uusista olemassa olevista tai 

kehitteillä olevista ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä. 

 
Korkeakoulut 

 
Hyvinvointialueen korkeakoulujen koulutus- ja tutkimusohjelmat, joiden opetus- ja tutkimushenki- 

lökunta, yksittäiset tutkijat sekä kandidaatti-, maisteri- tai lisensiaatti- ja tohtorivaiheen opiskelijat 

muodostavat asiantuntijapoolin, jolla on merkittävä vaikutus innovaatioiden synnyttämiseen, kehit- 

tämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin hyvinvointialueella. 

Tyks ervan tiede- ja tutkimusstrategian 2021–2025 mukainen tieteellisen tutkimuksen lupaproses- 

sikäytäntö toimii hyvänä pohjana yhdenmukaisille hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioiden ja pelastustoimen tutkimuslupakäytännöille. Tutkimuslupia tarvitaan usein myös 

innovaatioiden kehittämisessä. Korkeakoulut tarjoavat tukea tutkimus- ja kehittämiskumppaneiden 

löytymiseen (vrt. Terveyskampus Turun Kummiohjelma) ja hyvinvointialue puolestaan tarjoaa tut- 

kimus- ja opinnäytetyöaihioita korkeakouluille. 

 
Elinkeinoelämä: Yritykset ja yritysyhteistyö 

 
Kansalliset ja kansainväliset yritykset tarvitsevat tuotekehitykseensä yhteiskehittämistä hyvinvoin- 

tialueen organisaatioiden kanssa. Asiantuntemuksen tarjoaminen jo varhaisessa vaiheessa edistää 

ratkaisun tarpeenmukaisuutta ja toimivuutta. Yrityksille tarjotaan keskitetty palvelu yritysten esit- 

tämien ratkaisujen arviointiin ja kehittämiseen sekä erityyppistä testialustapalvelua riippuen hyvin- 

vointialueen kohderyhmän omista tarpeista ja kyvykkyyksistä. 

 
Yritysten innovaatiotoimintaa tukemalla kehitetään alueen elinkeinoelämää ja maakunnan valitse- 

mia kilpailukyvyn kärkiä Älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelman mukaisesti toiminta pai- 

nottuu terveysteknologiaan, diagnostiikkaan ja sote-tiedon hyötykäyttöön. Samalla tuetaan sekä 

sote- ja pela-ammattilaisten osaamista innovaatioiden kehittämisessä, testaamisessa ja jalkauttami- 

sessa, millä on myös hyvinvointialueen omissa toiminnoissa suuri merkitys. 

 
 

5.7. Innovaatiotoiminnan malli ja toimenpide-ehdotukset I 

 
5.7.1 Innovaatiotoiminnan organisointi, tehtävät ja järjestelmä 
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Varsinais-Suomen hyvinvointialueen innovaatiotoiminnan mallia toteutetaan seuraavaksi kuvatta- 

vien konkreettisten rakenteiden, toimenpiteiden ja TKKI-toiminnan tehtävien kautta. 

 
 
 

 
Kuvio 5. Ehdotettu innovaatiotoiminnan malli Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 

 
Innovaatiotoiminnan organisaatio (TKI(O)-yksikkö) 

 
Innovaatiotoiminnan organisaatio vastaanottaa eri yhteyksistä tulevia kehittämistarve-ehdotuksia 

ja kanavoi ne eteenpäin erityyppisiksi hankkeiksi hyvinvointialueella (ks. kuvio 5.). Osa hankkeista 

voi johtaa kaupallistettaviin innovaatioihin ja osa muuten yhteiskunnallista hyötyä tuottaviksi inno- 

vaatioiksi. Innovaatiotoiminnan koordinaatioyksikkö vastaanottaa yhteydenottoja mm. yritysten, 

tutkimuksen, järjestöjen ja käyttäjien tarpeista ja arvioi niiden mahdollisuutta innovaatioprosessin 

toteuttamiseen hyvinvointialueen yksiköissä. 

 
Innovaatiotoimintaa koordinoivaksi organisaatioksi ehdotetaan maakunnallista kehittämisen koor- 

dinaatioyksikköä, sillä innovaatiotoimintaa ei ole mielekästä erottaa muusta kehittämistoiminnasta 

niiden laajojen yhtymäkohtien takia. Kehittämisen koordinaatioyksiköllä puolestaan on vahvat yh- 

teydet terveystieteellisen tutkimuksen koordinaatiotoimintoon ja sitä kautta yliopistoyhteistyöhön, 

joka kehittämis- ja innovaatiotoiminta hyödyntävät. Koordinaatiota tarvitaan myös kansallisten 

sote- ja pela-toiminnan kehittämistarpeiden ja hyvinvointialueen omien kehittämistarpeiden välillä. 

Syöte innovaatiotoimintaan voi syntyä myös näistä tarpeista. 
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Maakunnantason koordinaatioyksikössä tarvittavia rooleja 

 
Maakuntatason koordinaatioyksikössä tarvitaan taulukossa esitetyt ammattinimikkeet, osaaminen 

ja tehtävän tavoite, jotta innovaatiotoimintaa voidaan toteuttaa. 

 
Taulukko 1. TKKI-organisaatiossa tarvittavia innovaatiotoiminnan rooleja 

 
Ammattinimike osaaminen Tehtävän tavoite 

Kehittämisjohtaja • ylempi korkeakoulu- 

tutkinto, johtamis- 

osaaminen 

• johtaa hyvinvointialu- 

een kehittämis- ja in- 

novaatiotoimintaa 

Terveyspalvelujen kehittämis- 

johtaja 
• ylempi korkeakoulu- 

tutkinto, terveysalan 

tuntemus, kehittämis- 

osaaminen 

• koordinoi terveyden- 

huollon kehittämis- 

hankkeita 

Sosiaalipalvelujen kehittämis- 

johtaja 

• ylempi korkeakoulu- 

tutkinto. sosiaalialan 

tuntemus, kehittämis- 

osaaminen 

• koordinoi sosiaalipal- 

velujen kehittämis- 

hankkeita 

Pela 

kehittämisjohtaja 

• ylempi korkeakoulu- 

tutkinto, pelastustoi- 

men tuntemus, kehit- 

tämisosaaminen 

• koordinoi pelastustoi- 

men kehittämishank- 

keita 

Innovaatiokoordinaattori 

(useita eri toiminnoissa, esim. 

esh, pth, sos palv, pela) 

• ylempi korkeakoulu- 

tutkinto, innovaatio- 

toiminnan asiantunte- 

mus 

• toimii asiantuntijana 

eri aloja koskevissa in- 

novaatiohankkeissa 

• tarjoaa koulutusta in- 

novaatio-osaamisessa 

Innovaatioyhdyshenkilöt 

(oman toimen ohessa, eri 

yksiköissä, kymmeniä 

koko HVA:lla) 

• akateemisia valmiuk- 

sia 

• hallinnon tuntemusta, 

• yhteistyökykyä, vies- 

tintä- ja verkostoitu- 

miskykyä. 

• hyvä terveysalan toi- 

minnan ja potilas- 

hoidon ymmärrys 

• tuntee terveyden ja so- 

siaalihuollon tutki- 

musprosessit 

• toimii 
yhteyshenkilönä  
innovaatioaihioiden 
tunnistamisessa 
oman organisaation 
innovaatiopalveluihi
n tai vastaavan 
toimintaan (esim. 
lakiyksikkö) 

• osallistuvat oman toi- 

men ohessa innovaa- 

tiotoiminnan viestin- 

tään, tekevät aloitteita, 

arvioivat niitä, osallis- 

tuvat innovaatiopro- 

sesseihin ja tukevat 

verkostoillaan tarvitta- 

van osaamisen löytä- 

mistä 
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Innovaatioasiamies 
 

• Patentti, tekijänoikeu- 

det IPR, 

• Innovaatioaihioiden 

etsintä, tunnistami- 

nen, seulonta, jatkoja- 

lostaminen 

Asiakkuuspäällikkö • Yritysten (ml. järjes- 

töt) neuvonta, yhteis- 
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 työsopimukset, ulkoi- 

nen markkinointi, si- 

dosryhmäyhteistyö 

• Aihepiirin ymmärrys 

 

Alla olevat roolit voivat olla yhteisiä kaikkien toimijoiden kanssa 

Sopimusjuristi • sopimusosaaminen  

Viestintäasiantuntija • Sisäinen ja ulkoinen 

viestintä 

 

Tutkimuspäällikkö • Tutkimuslupien hallin- 

nointi 

• Eettinen arviointi 

 

Hankeasiantuntijat • Hankkeiden rahoitus- 

hakemukset (grant 

writing) ja hallinnointi 

ja raportointi 

 

Controller (t) • Hankkeiden taloushal- 

linto 

 

 

Alueellisen (maakunnan tason) koordinaatioyksikön lisäksi tarvitaan paikallisesti toimivat innovaa- 

tioryhmät, jotka kokoavat alueen innovaatioyhdyshenkilöt ja kunkin toiminnon innovaatiokoordi- 

naattorit yhteen. Näiden ryhmien kautta toteutetaan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan horison- 

taalista ja alueellista integraatiota ja otetaan huomioon mm. kehittämisen paikalliset tarpeet. 

 
Innovaatioyhdyshenkilöt ovat oman yksikkönsä kliinisiä asiantuntijoita, jotka tuntevat oman yksik- 

könsä ja toimivat alueellisen koordinaatioyksikön yhteyshenkilöinä. Innovaatioyhdyshenkilöt osal- 

listuvat sellaisten oman alueensa innovaatioehdotusten arviointiin, jotka voidaan ratkaista paikalli- 

sen osaamisen ja resurssien turvin ilman maakunnan tason koordinaatioyksikön arviointia. Merkit- 

tävimmät uudet ehdotukset lähetetään arvioitaviksi alueelliseen koordinaatioyksikköön. 

 
Innovaatiotoimintaa tukevat palvelut 

 
• liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijuus 

• asiantuntijat ostopalveluna mm. 

o diagnostiikka 

o lääkekehitys 

o ravitsemus 

• hankintayksikkö (esim. innovatiiviset hankinnat) 

• tietohallinto (kaikki ICT-kehittäminen) 

• tekniikan asiantuntijuus (esim. sairaalalaitetekniikka). 

 
Liiketoiminnan ymmärrystä tarjoavat kansalliset ja kansainväliset yrityshautomot ja -kiihdyttämöt 

kuten Turku Science Park sekä SPARK Finland mentorointiverkostot. Myös korkeakoulujen inno- 

vaatiopalvelut tarjoavat liiketoiminnan kehityspalveluita sellaisille innovaatioille, joiden kehittäjällä 

on affiliaatio ko. korkeakouluun. 
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Innovaatio-organisaation toiminnan sähköinen järjestelmä 

 
TKKI-toiminnan tehokas koordinaatio edellyttää sähköisen järjestelmän käyttöönottoa ideoiden tal- 

lentamiseen (ideapankki), jalostamiseen (arviointi ja yhteiskehittäminen) ja innovaatioiden doku- 

mentointiin (ratkaisupankki). Sähköisellä järjestelmällä voidaan myös ohjata kehittämistä ja akti- 

voida ammattilaisia innovaatiohaasteiden avulla. 

 
Sähköinen järjestelmä mahdollistaa koko henkilöstön osallistumisen ja osallistamisen ideoiden ja 

kehittämistarpeiden esiintuomiseen. Järjestelmän tulee tukea aihioiden ideointia, arviointia, analy- 

sointia, luokittelua ja päätöksentekoa sekä toimia virtuaalisena tallennus- ja kehittämisympäristönä. 

Järjestelmä toimii myös kuntalaisten aloitekanavana sekä yritysten kanssa tehtävän yhteiskehittä- 

misen alustana. 

 
Järjestelmässä on mahdollista toteuttaa aloitetoiminnan kaltaista jatkuvaa ideointia, haastekam- 

panjoita, hackathoneja ja työpajoja niin yksittäisen yksikön sisäisessä kehittämistoiminnassa kuin 

koko henkilökunnan kattavana. Järjestelmän avulla voisi mahdollisesti toteuttaa myös keksintöpro- 

sessiin vaadittavat toimenpiteet ja päätökset. 

 
Järjestelmän käytön ja sen kehittämisen tueksi tarvitaan arviointityöryhmä, joka vastaa tehtyjen eh- 

dotusten asiantuntevasta arvioinnista ja päätöksenteosta koskien jatkokehittämistä. Työryhmän tu- 

lisi kokoontua säännöllisesti useita kertoja vuodessa. 

 
Kohtaamiset 

 
Kaikki innovaatiotoiminta ei voi olla ainoastaan sähköisen alustan varassa. Tarvitaan aitoa ihmisten 

välistä kohtaamista ja vuorovaikutusta. Kohtaamiset lisäävät ymmärrystä ratkaistavasta ongel- 

masta, ideoiden ja ajatusten vaihtoa eli aitoa yhteistyötä. Aktiivinen eri taustoista tulevien sote ja 

pelastustoimen ammattilaisten sekä esimerkiksi viranomaisten yhteistapaamisilla voidaan synnyt- 

tää uusia ideoita ja kehittämistarpeita jatkojalostettavaksi. 

 
5.7.2. Innovaatiotoiminnot 

 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen innovaatiotoiminnan ehdotuksessa on tuotu esiin toimintoja, 

joita maakunnantason innovaatiotoiminnassa tuotetaan. Alla olevat toiminnot on listattu innovaa- 

tioprosessin mukaisesti ideoista kehitetyn ratkaisun jalkauttamiseen eli käsittävät koko innovaa- 

tiokehityskaaren. 

 
• sote-palvelutoiminnan kehittämistarpeiden tunnistaminen 

• kehittämistarpeisiin vastaavien innovatiivisten ratkaisujen tunnistaminen 

• sote-palvelutoiminnassa syntyvien uusien ideoiden tunnistaminen 

• innovaatioaihioiden jatkojalostaminen 

• yritysten innovaatioaloitteiden vastaanottaminen ja arviointi 

• yhteiskehitysprojektien koordinointi 

• innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden arviointi 

 
Innovaatioprosessin ympärille kootut toimintojen tehtävät ovat kuvattu yksityiskohtaisemmin alla. 
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• viestintä hyvinvointialueen johdolle, henkilöstölle ja koko ekosysteemille 

• innovaatioalustan ylläpito ja kehittäminen 

• innovaatioaihioiden arvioimiseksi tarvittavan osaamisen koordinointi 

• aihioiden kerääminen, arviointi ja jatkotoimien tunnistaminen 

• innovaatiohaastekampanjan toteuttaminen ja vastausten kerääminen, analysointi ja esittely 

• yritysyhteydenottoihin vastaaminen ja edelleen ohjaus 

• TERTTU-palvelusta tulevien aiheiden arviointi ja ohjaus jatkoarviointiin 

• hyvinvointialueen testialustapalvelujen koordinointi ja kehitystyö 

• sovittujen yhteiskehittämishankkeiden suunnittelu yhdessä yrityksen ja kehittäjäkumppanin 

kanssa 

• innovaatiotoimintaan osallistuvien hyvinvointialueen henkilöstön/yksiköiden tuki 

• innovaatiotoiminnan sopimusneuvonta ja –palvelut 

• alan lainsäädännön ja muun regulaation seuranta 

• innovaatiotoimintaa koskevien hyvinvointialueen lausuntojen valmistelu 

• innovaatiotoiminnan rahoitusneuvonta ja –palvelut, rahoitushakemusosaaminen ja rahoi- 

tusalan seuranta 

• innovaatioekosysteemin verkostotyö (paikallinen, yhteistyöalueen laajuinen, kansallinen ja 

pohjoismainen) 

• järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 

• innovaatiokoulutus toimintaan osallistuville kohderyhmille 

• innovaatiotapahtumien järjestäminen 
 
5.7.3. Innovaatiotoimintamallin rahoitus 

 
Kehittämis- ja innovaatioyksikön pysyvä rahoitus tulee hyvinvointialueen budjetista. Rahoitus kat- 

taa keskeisten tehtävien henkilöstökulut, järjestelmäkulut sekä muut toiminnan kulut. Hankemuo- 

toiseen kehittämiseen haetaan rahoitusta eri lähteistä: valtionrahoitus (ministeriöt, VNK), Suomen 

Akatemia, yksityiset säätiöt ja muu kolmas sektori/järjestöt sekä soveltuvin osin Business Finlandin 

kehittämisrahoitus. Kehittämisyksikön on suotavaa myös hakea EU-rahoitusta (EAKR, ESR, Hori- 

zon, LIFE jne). Yrityksille tarjottavat kehittämis- ja innovaatiopalvelut rahoitetaan ulkopuolisella 

rahoituksella, esim. hankerahoitus tai innovaatiosetelit. Yrityksille tarjottavat palvelut hinnoitellaan 

markkinahintaisiksi siten, että ne kattavat kaikki palvelun tuottamisesta syntyvät kustannukset. 

 
 

6. Tutkintokoulutus 

 
Maakunnallisen hyvinvointialueen yhtenä tehtävänä on huolehtia tutkintokoulutuksen edellytysten 

vahvistamisesta ja varmistaa koulutuksen laatu ja kyvykkyys vastata uudistuvan palvelujärjestelmän 

kehittymistarpeisiin. Koulutusorganisaatioilla tulee olla riittävät resurssit opetukseen ja ohjaukseen 

kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvinvointialue huolehtii tiiviissä yhteistyössä koulutusta ja sote- 

palveluja tuottavien organisaatioiden sekä kuntien kanssa tutkintokoulutuksen koordinaatiosta 

sekä koulutuksen edellytysten varmistamisesta ja kehittämisestä. Hyvinvointialueella koordinaa- 

tiossa tulee keskittyä riittävän kattavan työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistamiseen kaik- 

kien toimijoiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön 

vahvistamista, paikallisten ja kansallisten strategioiden, käytäntöjen ja mallien hyödyntämistä, alu- 
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een väestöön sekä sote-alan ammatteihin liittyvän ennakointitiedon hyödyntämistä (www.enna- 

kointiakatemia.fi). Lisäksi tarvitaan edelleen yhteiskunnallista vaikuttamista, jonka tavoitteena on 

lisätä tietoisuutta sote-alan koulutuksen ja tutkimuksen merkityksestä palvelujen laadun perustana 

sekä parantaa sote-alan ammatteihin johtavan koulutuksen vetovoimaisuutta ja alalla pysymistä. 

 
6.1. Tutkintokoulutuksen yleisten edellytysten vahvistaminen 

 
Vastuu tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta on koulutusorganisaatioilla. Tätä kokonai- 

suutta kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen sote-alan toimijoiden kesken. Erityisesti sote-in- 

tegraatio tulee huomioida tutkintokoulutuksen ohjauksessa, rakenteissa, sisällöissä ja toteutuksessa. 

Tutkintokoulutuksen toteuttamisen rahoitus perustuu koulutusorganisaatioiden ja sote-palvelun- 

tuottajien omiin rahoitusmalleihin (mm. valtionrahoitusosuudet). Tällä hetkellä lainsäädäntö, sopi- 

mus- ja korvauskäytänteet vaihtelevat eri koulutusasteiden ja myös koulutusorganisaatioiden kes- 

ken, mikä aiheuttaa haasteita ja epätasa-arvoisuutta koulutuksen toteuttamisessa. Tähän toivotaan 

ratkaisua kansallisella tasolla. 

 
Palvelujärjestelmän kehittämisen osalta hyvinvointialueen tulee osoittaa riittävä ja kohdennettu re- 

surssi TKKI-toimintaan osana maakuntastrategiatyön toteutusta. Työryhmä esittää perustettavaksi 

alueellista koulutus- ja sotekeskusta tutkintokoulutuksen edellytysten vahvistamiseksi ja laaduk- 

kaan koulutuksen varmistamiseksi hyvinvointialueella. 

http://www.ennakointiakatemia.fi/
http://www.ennakointiakatemia.fi/
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6.2. Koulutuksen laadun varmistaminen 

 

Laadukkaan koulutuksen lähtökohtien turvaaminen 

 
• määrällisesti asianmukaisen ja laadullisesti korkeatasoisen, näyttöön perustuvan opetus- ja 

ohjausosaamisen turvaaminen, sekä oppimisympäristöjen kehittäminen 

• kansallinen ja kansainvälinen kehittämis- ja tutkimusyhteistyö; tutkimuksen ja koulutuksen 

yhteyden vahvistaminen 

• koulutusorganisaatioiden ja sote-palveluntuottajien yhteistyön edistäminen hyvinvointialu- 

eella 

• monialaisen ja moniammatillisen Terveyskampus Turku -verkoston (HCT) nykyistä tehok- 

kaampi hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä, sote-alan koulutusten monialaisuuden 

edistämisessä ja TKKI-toiminnassa (innovaatioekosysteemi) 

• alueellisten ja kansallisten koulutuksen kehittämishankkeiden seuranta ja tiedon jakaminen 

 
Laadukkaan työssä oppimisen ja harjoittelun turvaaminen (Taulukko 2.) 

 
• harjoittelun koordinaatio, koulutus- ja harjoittelusopimukset; esim. harjoitteluympäristöjen 

riittävyydestä sekä yhteisten tilojen ja koulutusratkaisujen kehittämisestä huolehtiminen 

• opiskelijoiden oppimisprosessin ja ammatillisen kasvun tukeminen 

• opiskelijaohjauksen laatustandardien kehittäminen yleisesti ja alakohtaisesti 

• ohjaajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen 

• ohjauksen ja oppimisympäristöjen systemaattinen arviointi kaikilla sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoilla validoiduilla mittareilla (esim. CLES+T, OSCE) 

• laadukkaiden ja riittävien työssäoppimisympäristöjen (esim. harjoittelut) turvaaminen ja 

sote-alan ammattihenkilöiden sitoutuminen opiskelijaohjaukseen (myös muut kuin nimetyt 

vastuuohjaajat) 

 
Jatkuvan oppimisen kehittäminen 

 
• asteelta toiselle siirtymisen joustavoittaminen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen 

ja tunnustamisen sekä väyläopintojen avulla 

• päällekkäisyyksien tunnistaminen alueen koulutustarjonnassa; synergian etsiminen koulu- 

tuksen järjestämisessä 

• jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittäminen yhteistyössä, (mm. tutkintojen osaksi liitettävät 

opintokokonaisuudet) 

• ammattiin johtavan koulutuksen ydinsisältöjen kansallisen/EU-tasoisen harmonisoinnin 

edistäminen (SOTEKO- hanke) 

• ammatillisten urapolkujen edistäminen (mm. kliinisen hoitotyön erikoisalat) 

 
 

6.3. Uudistuvan palvelujärjestelmän edellyttämien toimintatapojen tunnistaminen 

ja kehittäminen 

 
Monialaisuus ja moniammatillisuus 

 
• monialaisten koulutuskäytänteiden kehittäminen ja vahvistaminen HCT-verkostossa 
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o synergiaan tähtäävän yhteistyön kehittäminen (esim. mentorointi, työkierto, koulu- 

tusaineistot, koulutukset ja kehittämishankkeet) 

• moniammatillisten opetus- ja harjoittelumenetelmien ja käytäntöjen kehittäminen (esim. 

alueellinen sote-keskus, yhteissimulaatiot, verkkokoulutus ja digipedagogiikka) yhteistyössä 

sote-palveluntuottajien ja ammatinharjoittajien kanssa 

• koulutusyhteistyön vahvistaminen myös muiden koulutusalojen kanssa palvelujärjestelmän 

kehittämisessä (esim. terveysteknologia, kulttuurihyvinvointi ja terveyden edistämisen ko- 

konaisuus) 

 
Opettajien osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen 

 
• yhteisten opintojaksojen ja -kokonaisuuksien kehittäminen hyvinvointialueen koulutusorga- 

nisaatioiden kesken 

• opettajien työelämäjaksojen ja asiantuntijavaihtojen koordinointi organisaatioiden kesken 

o monialaisen opiskelijaohjauksen kehittäminen; eri alan opiskelijat oppivat yhdessä, 

monialaiset opiskelijaryhmät 

o ruotsin kielellä ohjaamisen vahvistaminen 
 

Opiskelijaosaamisen hyödyntäminen 

 
• opinnäytetöiden systemaattinen hyödyntäminen osana palvelujärjestelmän kehittämistä 

• vertikaalisen opiskelijaohjauksen kehittäminen: vanhemman vuosikurssin/valmistumisvai- 

heen opiskelijat ohjaavat ja osallistuvat alkuvaiheen opiskelijoiden opetukseen 

 
Kaksikielisyyden vahvistaminen (Tyks erva opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelma 

2020–2023) 

 

• kaksikielisyyden integroiminen sekä opetukseen että harjoitteluun 

• yhteisten opintojaksojen lisääminen suomen- ja ruotsinkielisten ammatillisten oppilaitosten 

ja korkeakoulujen välillä (ristiinopiskelu, kielilähettiläät, yhdyshenkilöt) 

• opettajavaihdon edistäminen suomen- ja ruotsinkielisten korkeakoulujen välillä 

• koulutusyhteistyön lisääminen Tyks ervan alueella ja Ahvenanmaan kanssa 

• kielitaidon testaaminen 

 
6.4. Sote-palveluntuottajien ja koulutuksen välinen suhde 

 
Kaikki hyvinvointialueella toimivat sote-palvelujen tuottajat osallistuvat koulutuksen järjestämiseen 

koulutuksesta vastaavan yksikön ohjeistamalla tavalla. Tämän varmistamiseksi tarvitaan organisaa- 

tioiden johdon, esimiesten ja henkilöstön sitoutumista yhteistyöhön. Terveydenhuoltolain 65 § tulee 

soveltaa yhdenvertaisesti kaikkia sotealan tutkintokoulutusta järjestäviä tahoja kohtaan. Kaikkien 

toimijoiden välisen yhteistyön avulla varmistetaan hyvinvointialueen vetovoimaisuus koulutus-, 

harjoittelu- ja työpaikkana. Opetus- ja koulutusyhteistyö, laadukas opetus ja ohjaus monialaisessa ja 

moniammatillisissa oppimisympäristöissä sekä riittävät perus- ja jatkokoulutuksen resurssit ovat 

keskeisiä tekijöitä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja työelämän 

yhteistyön kehittämisessä (Taulukko 2). Laadukkaan koulutuksen toteuttamiseksi koulutusorgani- 

saatioiden ja sote-palveluntuottajien välinen yhteistyö ja tiedonkulku varmistetaan sopimuksilla, ni- 

meämällä koulutuksen yhteyshenkilöt sekä yhteistyömahdollisuuksia kehittämällä. 
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Taulukko 2. Tutkintojen määrä ja tutkintoon opiskelevien yhteenlaskettu arvioitu harjoitteluviikko- 

tarve Varsinais-Suomessa 2020->2023 

 

 Tutkinto Valm- 

istuvat 

2021 

Valm- 

istuvat 

2023 

Harjoitteluviikko- 

tarve /vuosi 2021 

Harjoitteluviikko- 

tarve/vuosi 2023 

2. aste Terveys- ja sosiaalialan 

perustutkinto 

1000 1200 36 000 vkoa 43 200 vkoa 

Ammatti- tai erikois- 

ammattitutkinto 

200 200 - - 

AMK/ 

YAMK 

Sosiaali-, terveys- ja 

kuntoutusalan tutkin- 

not 

700 800 21 000 vkoa 24 000 vkoa 

Sosiaali- ja terveysala 

YAMK 

135 175 - - 

TY Lääketieteen alat 195 185 LL: 3300 vkoa 

HLL:4380 vkoa 

LL: 3300 vkoa 

HLL:4380 vkoa 

Erikoislääkäri ja 

-hammaslääkäri 

LL 110 

HLL 8 

LL 120 

HLL 8 

9-18 kk PTH 

3--6 v ESH/PTH 

 

Hoitotiede 45 45 35 asiantuntija-, 

15 opetusharjoit- 

telu = 50 

55 asiantuntija-, 

15 opetusharjoit- 

telu = 70 

TY/ ÅA Sosiaalityö 64 64 1100 vko 1100 vko 

Psykologia 50 50 966 vko 966 vko 

Logopedia 50 50 800 vko 800 vko 

ÅA Farmasia   6kk tutkinnon ai- 

kana 
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Koulutukseen liittyvät sopimukset 

 
• harjoittelu- ja koulutussopimusten yhtenäistäminen (esim. harjoittelupaikkavarausjärjestel- 

mät, opiskelijaohjauksen laatukriteerit ja sisällöt) 

• harjoittelu- ja koulutussopimusten laadintaan liittyvä neuvonta 

• harjoittelu- ja koulutuskorvauksista aiheutuvien kulujen tunnistaminen ja niistä sopiminen 

 
Koulutuksen yhteyshenkilö 

 
• hyvinvointialueen palveluntuottajien ja koulutusorganisaatioiden välisiin sopimuksiin kirja- 

taan velvoite koulutuksen yhteyshenkilön nimeämisestä. 

• koulutuksen yhteyshenkilö välittää tietoa hyvinvointialueen sisällä ja huolehtii osaltaan ope- 

tus- ja koulutustoiminnan ja oppimisympäristöjen laadunhallinnan koordinaatiosta. 

• koulutuksen yhteyshenkilön tehtävä kattaa laajasti koko koulutuksen kehittämisen alueen 

(ml. jatkuva oppiminen) 

 
 

6.5. Työryhmän esitykset 

 
Harjoitteluympäristöt - paikkojen laatu ja määrän riittävyys 

 
Aloituspaikkojen lisäys lähes kaikissa koulutuksissa on lisännyt harjoittelupaikkojen määrän tar- 

vetta. Harjoittelut ovat olennainen osa tutkintoon johtavissa koulutuksissa ja jaksojen pituus vaih- 

telee (vk-kk.) koulutuksittain. 

 
 Esitys: 

 

Työryhmä on kartoittanut opiskelijamäärän lisäykseen perustuvan harjoittelupaikkatarpeen (Tau- 

lukko 2). Hyvinvointialueen tulee huomioida aloituspaikkojen lisäykset kaikissa koulutuksissa ja va- 

rautua tarjoamaan riittävä määrä harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille. Harjoittelupaikkojen 

määrän koordinointia tulisi toteuttaa koulutusten yhteistyönä. 

 
Harjoittelun ohjaajien ohjausosaamisen vahvistaminen 

 
Laadukas työssä oppiminen ja harjoittelu edellyttävät opiskelijaohjauksen laatustandardien mu- 

kaista ohjausosaamista (mm. Karvin arviointi- suositukset). 

 
Sote-alan koulutuksen oppimisympäristöjen ja ohjauksen laatua arvioidaan validoidulla mittarilla, 

yhtenäisen mittariston tarve muissa koulutuksissa? Ohjaajien pedagogista osaamista tulisi vahvistaa 

ja yhtenäistää. 

 
Esitys: 

 

Ohjaamisosaamista ja harjoittelun laadun mittaamisen kehittämistä tulisi toteuttaa koulutusten yh- 

teistyönä. Työelämän edustus opetuksen suunnittelutyössä on tärkeää. 
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Harjoittelujen varausjärjestelmät 

 
Harjoittelut perustuvat koulutussopimuksiin ja kiintiöihin. Harjoittelupaikkojen varauksia tehdään 

sähköisellä varausjärjestelmällä (amk), opetushoitajien ja ohjaajien toimesta (yo.) ja osa opiskeli- 

joista hakeutuu myös alueen ulkopuolelle harjoitteluun. 

 
Esitys: 

 

Harjoittelupaikkojen määrän koordinointia tulisi toteuttaa työelämän ja koulutusten yhteistyönä 

monialaisen ja moniammatillisen harjoittelun ja sote-integraation mahdollistamiseksi sekä erityi- 

sesti harjoittelupaikkojen riittävyyden varmistamiseksi. 

 
Alueellinen Koulutus- ja tutkimussotekeskus 

 
Sote-uudistuksen tavoitteet edellyttävät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja 

palvelujärjestelmän kesken. Sote-integraatio ja digitalisaatio haastavat kehittämään nykyistä koulu- 

tusrakennetta monialaiseen ja moniammatilliseen suuntaan. Muita keskeisiä yhdessä ratkaistavia 

kokonaisuuksia ovat 

 
• kaksikielisyyden vahvistaminen 

• johtamisosaamisen (järjestämisen ja tuotannon ohjauksen) vahvistaminen 

• maahanmuuttajien valmentava koulutus ja ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden työllis- 

tymiseen tähtäävät toimet 

• oppisopimuskoulutuksen kehittäminen (lähihoitajat). 

 
Esitys: 

 

Perustetaan alueellinen Koulutus- ja tutkimussotekeskus (vrt. yliopistollinen sote-keskus yhteisissä 

esityksissä luku 2.), jonka toiminnassa on mahdollistettu kaikkien sote-alojen koulutus ml. monia- 

lainen ja moniammatillinen harjoittelu. Koulutus- ja tutkimussotekeskukseen sijoitetaan henkilö- 

kuntaa kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen organisaatioista. Se toimii osana HCT-verkostoa ja 

alueellisena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksena. Koulutus- ja tutkimussotekeskus vas- 

taisi/koordinoisi alueellisesti harjoitteluja, ohjaajakoulutusta ja laadunarviointia koko hyte-alueella. 

Terveydenhuoltolain 65 § tulee soveltaa yhdenvertaisesti kaikkia sotealan tutkintokoulutusta järjes- 

täviä tahoja kohtaan. 

 
 

7. TÄYDENNYSKOULUTUS JA JATKUVA OPPIMINEN 

 
Jatkuva oppiminen pitää sisällään kaiken sellaisen oppimisen, joka tapahtuu tutkintokoulutusten 

ulkopuolella. Se vastaa tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. 

Suomen tämänhetkiseen hallitusohjelmaan sisältyy jatkuvan oppimisen uudistus. Siinä tarkastel- 

laan mm. koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta sekä opintojen aikaista toimeentuloa. Jatkuvan oppi- 

misen uudistamiseksi hallitusohjelmassa (10.12.2019) linjataan mm. että 

 
• eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään siten, että syntyy työelä- 

mälähtöisiä, monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia 

• osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään 
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• luodaan kattavat elinikäisen ohjaukset palvelut ja tuetaan aliedustettujen ryhmien osallistu- 

mista aikuiskoulutukseen 

• lisätään työelämässä muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia 

• oppisopimuskoulutusta kehitetään uudelleenkoulutus- ja aikuiskoulutusväylänä 

• korkeakouluja kannustetaan avaamaan koulutustarjontaansa ja kehitetään korkeakoulujär- 

jestelmää jatkuva oppimisen alustana 

• parannetaan muutosturvalla työntekijöiden osaamista ja työllistymistä 

• työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa parannetaan 

• opintovapaata ja aikuiskoulutustukea kehitetään 

• selvitetään mahdollisuudet laajentaa työllisyysrahaston tehtäviä 

• kehitetään rakennemuutosten ennakointia 

 
Jatkuvaan oppimiseen liittyy myös digitaalinen palvelukokonaisuus, jota kehitetään ”Jatkuvan op- 

pimisen digitaalinen palvelukokonaisuus” -hankkeessa (OKM069:00/2021). Tämän hankkeen pää- 

tavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan 

oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus. Tällä tuetaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelä- 

män välillä. 

 
Nämä linjaukset tulee huomioida myös sosiaali- ja terveystoimessa uusilla hyvinvointialueilla. 

Jatkuva oppiminen sisältää useita eri toteutustapoja. Jatkuvaa oppimista voidaan tarjota 

• kokonaan avoimina (ilmaisina) opintoina, joita tarjoavat mm. instituutit, ammattikorkea- 

koulut ja yliopistot 

• avoimina ilmaisina massaopintoina, joita voidaan tarjota verkossa nk. MOOCeina (tarjolla 

on sekä suomalaisia että kansainvälisiä opintoja) 

• avoimina korkeakouluopintoina 

• erikoistumiskoulutuksina 

• erillisopintoina 

• maksullisina täydennyskoulutuksina, joita voivat tarjota oppilaitokset ja yksityiset palvelun- 

tarjoajat 

Työntekijä voi omaehtoisesti hyödyntää näitä kaikkia jatkuvan oppimisen muotoja ylläpitääkseen 

osaamistaan. Samoin voivat tehdä sosiaali- terveys ja pelastustoimen työnantajat. Usein työnantajan 

tarjoama koulutus on työnantajan omaa räätälöimää täydennyskoulutusta, jota tarjotaan työnanta- 

jan toteuttamana tai maksullisena palvelutoimintana. Tällaisia ovat esim. lakisääteinen säteilysuo- 

jelu ja -turvakoulutukset tai lääkehoitokoulutus. Lisäksi terveystoimessa toteutetaan mm. lääkärei- 

den erikoistumiskoulutusta, jonka rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja erikoissairaanhoito jne. käyttävät osan budjetistaan henkilös- 

tön kouluttamiseen. Toteutuksen käytännöt kuitenkin vaihtelevat. Osa koulutuksista on suunnitel- 

mallista ja työnantaja on tarkkaan määritellyt mitä täydennyskoulutusta työntekijän tulee missäkin 

uravaiheessa hankkia ja osa koulutuksesta on kertaluonteista. 

Hyvinvointialueille luodaan nyt osaamisen varmistamisen rakenteita, jotka takaavat korkeatasoisen 

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen. 
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7.1. Ydinviesti 

 
Hyvinvointialueen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen on organisaatiolähtöistä ja suunnitel- 

mallista toimintaa, jonka yhtenä keinona on täydennyskoulutus. Täydennyskoulutuksena voidaan 

hyödyntää mitä tahansa edellä mainittuja jatkuvan oppimisen toteutustapoja. 

• Riittävän täydennyskoulutuksen rahoitusvastuu on hyvinvointialueella, ja täydennyskoulu- 

tusta toteutetaan budjettirahoitteisesti varaamalla koulutusmäärärahaa sekä kuhunkin toi- 

mintayksikköön että hyvinvointialueen yhteiseen koulutusbudjettiin. 

• Osaamisen johtamisesta ja täydennyskoulutustarpeen arvioinnista vastaavat toimintayksi- 

köiden esihenkilöt hyvinvointialueen ohjeistuksen mukaisesti, 

• Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa, sitä voi- 

daan ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta ja hyvinvointialueen palveluyksiköt tuottavat itse 

täydennyskoulutusta.  

 
Erikoistumiskoulutuksilla varmistetaan palvelujärjestelmän tarvitsema erikoisalakohtainen osaa- 

minen kansallisella rahoituksella. 

• Yliopistojen ja korkeakoulujen yhteydessä toimivat alueelliset neuvottelukunnat varmistavat 

ammatillisen jatkokoulutuksen vastaavuuden alueen palvelujärjestelmän tarpeisiin sekä 

koulutettavien määrän että osaamistarpeiden sisällön suhteen. 

• Hyvinvointialueen sairaalat, sosiaali- ja terveyskeskukset ym. soveltuvat toimintayksiköt toi- 

mivat koulutuspaikkoina erikoistumisopinnoissa. Koulutuspaikoissa tulee turvata rakenteet 

ja resurssit riittävään ohjaukseen ja kouluttamiseen. 

 
7.2. Esitys täydennyskoulutuksen järjestämiseksi hyvinvointialueella 

 
Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 59 §:ssä Täydennyskoulutusvelvollisuus ja jat- 

kuva ammatillinen kehittyminen määritetään, että hyvinvointialueen tulee seurata sen sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstön ammatillista kehittymistä ja huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu 

riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa on otettava 

huomioon henkilöstöön kuuluvien peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö. 

 
Valtioneuvoston 2002 tekemässä periaatepäätöksessä terveydenhuollon tulevaisuuden turvaa- 

miseksi ja vuoden 2003 periaatepäätöksessä sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi määritellään 

toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Lisäksi STM on 

julkaissut Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositukset (STM:n oppaita 2004:3) ja Sosiaalihuol- 

lon täydennyskoulutussuositukset (STM:n julkaisuja 2006:6). Ohjeistusten mukaan sosiaali- ja ter- 

veydenhuollon henkilöstöllä on oikeus vuosittain keskimäärin 3–10 päivään täydennyskoulutusta 

peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen. Täyden- 

nyskoulutuksen kustannusvastuu on työnantajalla. 

 
Organisaation osaamisen johtaminen on suunnitelmallista toimintaa, jossa yhtenä osaamisen var- 

mistamisen keinona on täydennyskoulutus. Myös Jatkuvan oppimisen uudistamisen -hallitusohjel- 

massa eräänä kohteena on työelämässä tapahtuvan täydennyskoulutuksen lisääminen. 

 
Täydennyskoulutus 

• on organisaation toiminnan tarpeista lähtevää 

• on työntekijän ammattia tukevaa, suunnitelmallista ja tarvelähtöistä 
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• ylläpitää ja lisää ammattitaitoa ja osaamista välittömässä ja välillisessä työssä asiakkaiden 

kanssa 

• liittyy yleisesti ammattitehtäviin tai tiettyihin spesifeihin työtehtäviin 

• voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista 

• voi olla joko hyvinvointialueen itse järjestämää koulutusta tai ulkopuolisen tahon järjestä- 

mää mm. erikoistumiskoulutukset. 

 
Täydennyskoulutuksen resurssit 

 
Riittävän täydennyskoulutuksen rahoitusvastuu on työnantajalla eli hyvinvointialueella. Koulutus- 

määrärahaa budjetoidaan sekä kuhunkin toimintayksikköön että hyvinvointialueen yhteiseen kou- 

lutusbudjettiin. 

 
Toimintayksiköt varaavat budjettiohjeen mukaisen koulutusmäärärahan omaan budjettiinsa (x % 

palkkamäärärahasta/ammattiryhmä). Budjetoidun koulutusmäärärahan käytöstä tehdään vuosit- 

tainen käyttö-/koulutussuunnitelma. Toimintayksiköiden koulutusbudjetilla huolehditaan toimin- 

tayksikössä tarvittavasta erityisosaamisesta. Suunnitelmasta vastaa toimintayksikön johto ja sitä to- 

teuttavat toimintayksikön esimiehet. 

 
Hyvinvointialueen yhteisen koulutusbudjetin suuruus perustuu seuraaviin vuosittaisiin koulutus- 

suunnitelmiin 

• hyvinvointialueen henkilöstön yhteiset täydennyskoulutukset 

• ammattialakohtaiset täydennyskoulutukset (terveydenhuolto, sosiaalihuolto, pelastus- 

toimi). 

 
Hyvinvointialueen yhteiset täydennyskoulutukset suunnataan hyvinvointialueen henkilöstölle ja 

siitä tehdään vuosittainen koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelma perustuu hyvinvointialueen 

strategisiin osaamistarpeisiin ja yhteisesti sovittuihin kehittämiskohteisiin. Tällaisia koulutuksia 

ovat mm. johtamiskoulutus, kielikoulutus, turvallisuuskoulutukset. Koulutussuunnitelmasta vastaa 

hyvinvointialueen johtoryhmä ja sitä toteuttaa hyvinvointialueen koulutuspalvelut. 

 
Ammattialakohtaiset täydennyskoulutukset kohdennetaan ammattialakohtaisesti (terveydenhuolto, 

sosiaalihuolto, pelastustoimi) hyvinvointialueen työntekijöille ja palveluntarjoajille. Kullekin am- 

mattialalle tehdään vuosittainen koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelma kohdentuu ammat- 

tialalla laajasti tarvittavan perusosaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Koulutussuunnitel- 

masta vastaa hyvinvointialueen ammattialakohtainen johtoryhmä ja sitä toteuttaa hyvinvointialueen 

koulutuspalvelut yhteistyössä ammattialojen koulutus- ja opetustehtävissä työskentelevien ammat- 

tihenkilöiden kanssa. 

 
Hyvinvointialueen täydennyskoulutuksen budjetti muodostuu täten kolmesta eri tasosta (toimin- 

tayksiköt, ammattialat ja yhteinen budjetti) ja sen suuruus kokonaisuudessaan on n. 1 % hyvinvoin- 

tialueen palkkabudjetista. 
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Kuvio 6. Täydennyskoulutuksen resurssit ja vastuutahot 

 
Osaamisen johtaminen ja täydennyskoulutuksen sisällöt 

 
Osaavat ihmiset ovat yksi merkittävimmistä resursseista palvelujen tuloksellisessa ja vaikuttavassa 

tuottamisessa. Osaamisen johtaminen on sekä strategista että operatiivista henkilöstöjohtamista. 

Strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää toiminnan ja osaamisen kehittämistä kohti yhtei- 

siä tavoitteita ja toimintaympäristön muutoksiin valmistautumista pitkällä aikavälillä. Strateginen 

osaamisen kehittäminen edellyttää koko organisaation läpäisevää kehittämistä. Strategisen osaami- 

sen johtamisen lisäksi toimintayksiköissä toimeenpannaan päivittäin tapahtuvaa osaamisen arvioin- 

tia ja kehittämistä. Operatiivisella osaamisen johtamisella varmistetaan perustehtävän tulokselli- 

suus, vaikuttavuus ja jatkuva kehittyminen. 

 
Täydennyskoulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen sisällöt ja tavoitteet suunnitellaan organi- 

saatiolähtöisesti hyvinvointialueen eri organisaatiotasoilla. Yhteiset strategiset tavoitteet ja niihin 

tähtäävä osaamisen kehittäminen sovitaan yhteistyössä hyvinvointialueen johtoryhmässä. Eri am- 

mattialojen tavoitteet sovitaan ammattialakohtaisesti ja toimintayksikön osaamistarpeet ja kehittä- 

miskohteet nimetään toimintayksiköissä. Osaamisen johtamisesta ja täydennyskoulutustarpeen ar- 

vioinnista vastaavat toimintayksiköiden esimiehet hyvinvointialueen ohjeistuksen mukaisesti. 
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Kuvio 7. Koulutussuunnitelman rakentuminen hyvinvointialueella 

 
Koulutuskorvaus 

 
Säädöskokonaisuus ammatillisen osaamisen kehittämisestä tuli voimaan 1. tammikuuta 2014. Sään- 

telyn tavoitteena on kehittää osaamista palvelutoiminnan tarpeista lähtien. Vuoden 2014 alusta 

työnantajan on ollut mahdollista saada työntekijän koulutuksesta verovähennys tai muu taloudelli- 

nen kannuste. Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja on 

laatinut koulutussuunnitelman. 

 
Koulutussuunnitelman koostaminen ja dokumentointi sekä koulutusmäärän systemaattinen seu- 

ranta oikeuttavat hyvinvointialueen hakemaan koulutuskorvausta Työllisyysrahastolta. Koulutus- 

korvauksen suuruus on 10 % koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta 

(= työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka x koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien 

määrä). 

 
7.3. Erikoistumiskoulutukset 

 
Jatkuvan oppimisen uudistamiseksi hallitusohjelmassa (10.12.2019) linjataan myös erikoistumis- 

koulutusten lisäämisestä työelämän tarpeisiin. Erikoistumiskoulutusten yhteys työelämään on vält- 

tämätöntä työelämälähtöisyyden varmistamiseksi. Tämän vuoksi erikoistumiskoulutuksille tulee 

turvata rakenteet ja resurssit hyvinvointialueen organisaatiossa. Seuraavassa esimerkkejä eri alojen 

erikoistumisopintojen järjestämistavoista ja niiden sitomisesta työelämään. 

 
7.3.1 Lääkärien erikoistumiskoulutus 

 
Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattien ammatillista jatkokoulutusta ovat erikoislääkäri- 

koulutus ja erikoishammaslääkärikoulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) sekä laillistettu- 

jen erikoislääkäreiden lisäkoulutukset 2-vuotisissa lisäkoulutusohjelmissa. Palvelujärjestelmä tar- 

vitsee erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden osaamista. Perusterveydenhuollossa voi toi- 

mia ilman yleislääketieteen erikoislääkärin koulutusta, mutta on selvää, että perusterveydenhuollon 

laadun parantamiseksi yleislääketieteen erikoislääkäreiden osuutta perusterveydenhuollon lääkä- 

reistä tulee nostaa. 



48 

Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 

 

 

 
 

 

Ammatillista jatkokoulutusta annetaan viidessä lääketieteellisessä yliopistossa: Helsingin, Itä-Suo- 

men, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Suomessa valmistuu vuosittain n. 700 erikoislääkä- 

riä ja n. 30 erikoishammaslääkäriä. Ammatillinen jatkokoulutus on opiskelijalle maksutonta. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ylin ohjaava viranomainen erikoistumiskoulutuksessa. STM 

asettaa valtioneuvoston asetuksella kolmeksi vuodeksi kerrallaan koordinaatiojaoston, jonka tehtä- 

vänä on koulutuksen strateginen ohjaus. 

 
STM:n lisäksi päätäntävaltaa erikoislääkärikoulutuksessa käyttävät lääketieteelliset tiedekunnat. 

Muut viranomaiset ja toimielimet ovat neuvoa-antavia tai niiden tehtävänä on koulutuksen kehittä- 

minen ja koordinointi. STM antamissa asetuksissa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuk- 

sesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään koulutusohjelmista, niiden pituuksista, 

koulutukseen ottamisesta ja suorittamisesta ja siitä missä yliopistoissa erikoistumiskoulutuksen voi 

suorittaa. STM on antanut 1.2.2015 asetuksen 56/2015, jota on muutettu 1.2.2020 asetuksella 

55/2020. (Ennen 1.2.2020 opinto-oikeuden saaneet voivat suorittaa koulutuksensa asetuksen 

56/2015 mukaisena vuoden 2029 loppuun saakka.) Koulutuksessa noudatetaan myös terveyden- 

huollon ammattihenkilöistä annettua lainsäädäntöä, lääkäreiden koulutusta koskevaa EU-lainsää- 

däntöä sekä yliopiston määräyksiä opintojen suorittamisesta ja opiskelijan oikeusturvasta. Lisäksi 

koulutukseen sovelletaan yliopistolakia (558/2009). 

 
Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä, tavoit- 

teena varmistaa, että ammatillinen jatkokoulutus vastaa alueen palvelujärjestelmän tarpeita sekä 

koulutettavien määrän, että osaamistarpeiden sisällön suhteen. Neuvottelukunnassa on ainakin yli- 

opiston, erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien sekä perusterveydenhuollon ja suun 

terveydenhuollon toimintayksiköiden nimeämiä jäseniä sekä erikoistumiskoulutuksessa olevien 7 

(178) edustus. Yliopistot valvovat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen toteutumista 

ja laatua vastuualueensa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa yksiköissä. Yliopisto valitsee uu- 

det erikoistuvat koulutusohjelmiin valintamenettelyn kautta, vastaa opetussuunnitelmista, nimeää 

erikoisalojen vastuuhenkilöt ja kuulustelijat sekä antaa todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Yli- 

opisto hyväksyy koulutussopimukset yliopistosairaalan ulkopuolisen koulutuspaikan kanssa ja päät- 

tää siitä, mitkä virat, toimet tai tehtävät ovat erikoislääkärikoulutukseen soveltuvia koulutusvirkoja. 

Yliopistot laativat valtakunnallisessa yhteistyössä valintaperusteet, opetussuunnitelmat ja yleiset 

koulutusvaatimukset. 

 
Ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan (AJT) tehtävänä on vastata ammatillisen jatkokoulutuksen 

kehittämisestä ja koordinoinnista oman yliopiston erityisvastuualueella. Eri yliopistojen AJT:t teke- 

vät tiivistä yhteistyötä valtakunnallisessa ammatillisessa jatkokoulutustoimikunnassa (VAJT). 

 
Erikoisalan vastuuhenkilö on yleensä professori, joka vastaa erikoisalansa koulutusohjelman sisäl- 

löstä, toteuttamisesta ja valtakunnallisesta kehittämisestä. Vastuuhenkilön tehtävänä on hyväksyä 

erikoistuvan lääkärin henkilökohtainen koulutussuunnitelma, seurata ja arvioida erikoistuvan oppi- 

misen edistymistä ja hyväksyä opintosuoritukset osaksi erikoistuvan koulutuskokonaisuutta. 

 
Koulutuslääkärit (kova-lääkäri) ovat erikoislääkärikoulutuksen koordinoinnista vastaavia erikois- 

lääkäreitä, jotka kehittävät erikoislääkärikoulutusta klinikoissa yhteistyössä erikoisalan vastuuhen- 

kilön kanssa. 
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Koulutuspaikka on yliopiston hyväksymä sairaala, terveyskeskus tai muu yksikkö, jossa erikoistuva 

suorittaa käytännön koulutusta. Yliopistosairaalan ulkopuolisten koulutuspaikkojen kanssa laadi- 

taan erillinen koulutuspaikkasopimus. Koulutuspaikan vastuuhenkilö vastaa oman koulutuspaik- 

kansa koulutusedellytyksistä ja koulutuksen toteutumisesta. Lähikouluttajina toimivat kaikki kou- 

lutuspaikan erikoislääkärit antamalla käytännön koulutusta ja arvioimalla erikoistuvan osaamista. 

On arvioitu, että koulutuspaikoissa erikoislääkärin työajasta menee 12% kouluttami- 

seen. Lähikouluttajat tarvitsevat myös omaa kouluttajakoulutusta, jolloin kouluttami- 

seen voi arvioida menevän 20% työajasta. 

 
STM korvaa julkiselle palvelujärjestelmälle erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta 

koituvia kustannuksia. Korvauksesta säädetään terveydenhuoltolaissa ja STM:n asetuksissa (Tervey- 

denhuoltolaki 1326/2010; STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perus- 

teista vuonna 2020; STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistota- 

soisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista 1125/2013). 
 

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytään ainoastaan työkokemus tai opintosuoritus, joka on tehty 

sen jälkeen, kun Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi- 

rasto (Valvira) on myöntänyt lisensiaatin tutkinnon jälkeen hakemuksesta oikeuden harjoittaa lää- 

kärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Ulkomailla lääkärin tutkinnon suorittaneella eri- 

koistuvalla tulee olla voimassa oleva lupa toimia lääkärinä Suomessa (määräaikaisia tai rajoitettuja 

laillistuksia, joissa voi toimia toisen johdon ja valvonnan alaisena, ei hyväksilueta osaksi erikoistu- 

miskoulutusta). 

 
Yliopistot valvovat erikoislääkärikoulutusta ja hyväksyvät omalla erityisvastuualueellaan yliopiston 

ulkopuolisia terveydenhuollon yksiköitä koulutuspaikoiksi. Koulutuspaikan kriteerit ovat 1) koulu- 

tuspaikassa tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa oman koulutuspaikkansa osalta koulutusedellytyk- 

sistä ja koulutuksen toteutumisesta 2) potilasaineisto ja tautikirjo ovat riittävän monipuolisia ja yli- 

opistosairaalan opetusta täydentäviä 3) päivystävissä yksiköissä takapäivystyksen tulee olla järjes- 

tettynä 4) erikoistuvalle lääkärille tulee nimetä henkilökohtainen mentori/tuutori, jonka tulee olla 

alan erikoislääkäri ja hänellä tulisi olla pedagogista koulutusta 5) erikoistuvan käytössä on tarvitta- 

vat sähköiset työvälineet mm. yliopiston sähköisten palvelujen käyttämistä ja kuulustelukirjallisuu- 

den saatavuutta varten 6) koulutuspaikka järjestää säännöllistä ja suunnitelmallista toimipaikka- 

koulutusta vähintään 2–5 tuntia viikossa lukukausien aikana 7) erikoistuvien lääkäreiden tulee myös 

voida osallistua toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen 8) erikoistuvan edistymisen arviointiin 

käytetään erikoisalan seurantajärjestelmää (lokikirja ja säännöllinen arviointi, sähköinen seuranta- 

järjestelmä) 9) koulutuspaikan tulee osallistua erikoisalan järjestämään evaluaatioon. 

 
Koulutusvaatimukset ovat valtakunnallisesti yhtenevät ja kunkin yliopiston hyväksymät. Valtakun- 

nalliset yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset opetussuunnitelmat perustuvat STM:n 

asetukseen 56/2015 ja 1.2.2020 antamaan asetusmuutokseen (55/2020). Yleiset koulutusvaatimuk- 

set koskevat kaikkia erikoisaloja. Yleiset koulutusvaatimukset ja erikoisalakohtaiset opetussuunni- 

telmat ovat sitovia, ja niitä noudattavat kaikki erikoistumiskoulutuksen parissa toimivat henkilöt. 

 
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri tai hammas- 

lääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa eri- 

koislääkärin tai erikoishammaslääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja erikois- 

alansa ja oman työyhteisönsä kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä tai erikoishammas- 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200475
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200475
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131125
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131125
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lääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoislääkä- 

rille tai erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia erikoisalansa diagnostisia menetelmiä 

sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja vä- 

estötasolla. Koulutuksen kuuluu antaa lääkärille/hammaslääkärille valmiudet terveydenhuollon 

johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaami- 

seen ja osaamisen arviointiin työyhteisössään (55/2020, 2§). 

 
Erikoislääkärikoulutuksen 5–6 vuotta kestävä kokonaisuus rakentuu seuraavista osista: 

· terveyskeskustyö 9 kuukautta 

· käytännön koulutus suoritetaan koulutuspaikaksi hyväksyty(i)ssä palvelujärjestelmän toimipis- 

teissä työsuhteessa 

· toimipaikkakoulutus on teoreettista koulutusta, joka integroitu työaikaan 

· teoriakoulutus on toimipaikan ulkopuolista teoreettista koulutusta 

· johtamisopinnot 10 op, Terveydenhuollon alalla 30 op 

· säteilysuojelukoulutus 9 (178) 

· erikoistuvan lääkärin ohjaus, oppimisprosessin seuranta ja osaamisen arviointi. 

 
Erikoislääkärin koulutuksen suorittaneet hakevat Valviralta erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin 

ammatinharjoittamisoikeuden. 

 
Lisätietoa: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus - Sosiaali- ja terveysministeriö 

(htpps://stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus) ja https://www.laaketieteelliset.fi/amma- 

tillinen-jatkokoulutus/etusivu 

 

7.3.2. Sosiaalityön erikoistumiskoulutus 

 
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op, ja siihen sisältyy 10 op laajuinen tieteellis- 

käytännöllinen lopputyö. Erikoistumiskoulutusta järjestetään neljällä sosiaalityön erikoisalalla: Hy- 

vinvointipalvelut, Rakenteellinen sosiaalityö, Kuntouttava sosiaalityö sekä Lapsi-, 

nuoriso- ja perhesosiaalityö. Viimeksi mainitussa erikoisalassa on kaksi opintosuuntaa, Lasten- 

suojelun sosiaalityö ja Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityö. 

Erikoistumiskoulutus on mahdollista suorittaa noin 2,5 vuodessa työn ohessa. Koulutuksen voivat 

suorittaa henkilöt, 1) jotka ovat suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnon, 2) joilla on oikeus 

harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

817/2015, 7 §) ja 3) joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. Erikoistumiskoulutus ei johda 

tutkintoon. 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutusta järjestää Sosnet-yliopistoverkosto, johon kuuluvat Helsingin, 

Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot. Koulutus perustuu em. yliopistojen 

keskinäiseen sopimukseen. Turun yliopisto vastaa Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuun- 

nasta yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Turun yliopisto toteuttaa lisäksi Lapin yliopiston 

koordinoimaa Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutusta. 

Uusimuotoisen, vuodesta 2015 alkaen toteutetun sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen sisältöjä on 

määritelty yhdessä työelämän edustajien kanssa. Tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asi- 

antuntijoiden osaamista tarjoamalla vaihtoehto tutkinnon jälkeiseen osaamisen täydentämiseen. 

https://stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus
https://stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus
https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/etusivu
https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/etusivu


51 

Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 

 

 

 

 

Erikoistumiskoulutukset sijoittuvat tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle omaksi 

koulutusmuodokseen, ks. https://okm.fi/korkeakoulutus. 

Yliopistojen erikoistumiskoulutuksista säädetään yliopistolaissa (558/2009) sekä Valtioneuvoston 

asetuksessa yliopiston tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004). Opetushallitus pitää 

julkista luetteloa voimassa olevista erikoistumiskoulutuksia koskevista korkeakoulujen sopimuk- 

sista. 

1.4.2019 jälkeen aloitettavat erikoissosiaalityöntekijän koulutukset ovat osallistujille maksuttomia 

valtion yliopistoille maksamien koulutuskorvausten vuoksi. Yliopistoille maksettava korvaus perus- 

tuu koulutuksen suorittaneiden sosiaalityön ammattihenkilöiden lukumäärään. (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014, 60 a § ja 60 b §; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöi- 

den yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019.) Voimassaolevan 

asetuksen mukainen aluehallintoviraston maksama korvaus yliopistolle on 19.000 euroa / valmis- 

tunut ammattihenkilö. 

Sosnet-yliopistot pitävät tärkeänä, että sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa kiinnite- 

tään huomiota rakenteisiin, jotka tukevat erikoistumiskoulutuksen kiinnittymistä työelämään. Eri- 

koissosiaalityöntekijä tulisi olla laillistettu ammattinimike, jolle on palvelujärjestelmässä omat paik- 

kansa. Tulevien hyvinvointialueiden tehtävärakenteiden valmistelussa tulee huomioida, miten eri- 

koistumiskoulutuksella tuotettu osaaminen saadaan täysimääräisesti palvelujärjestelmässä käyt- 

töön. 

Sosnetin yliopistojen on tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa kehitet- 

tävä rakenteita, periaatteita ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat nykyistä paremmin koulutuksen 

tuottaman osaamisen hyödyntämisen sosiaalityössä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestel- 

mässä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota käytäntöihin, jotka mahdollistavat nykyistä paremmin 

koulutukseen sisältyvien oppimistehtävien ja lopputyön kiinnittämisen omaan työhön ja myös nii- 

den tekemisen mahdollistamiseen osana opiskelijan omia työtehtäviä ja työpaikalla. 

Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen erikoisalat: https://www.sosnet.fi/FI/Erikoistumiskoulu- 

tus/Erikoisalat 

7.3.3. Psykologien ja puheterapeuttien erikoistumiskoulutus 

 
Psykologien erikoistumiskoulutus perustuu tarpeeseen, joka koskee psykologien ammattitaidon ke- 

hittämistä, erityisaloille profiloitumista ja työnantajan tarpeisiin vastaamista. Kyseessä on yliopisto- 

jen ja korkeakoulujen erikoistumiskoulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista ja kohderyhmästä sekä 

opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kes- 

kinäisessä yhteistyössä sekä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Vuoden 2016 alusta 

voimaan tulleen erikoistumiskoulutusuudistuksen myötä erikoispsykologikoulutus muuttui lisensi- 

aattityöpohjaisesta koulutuksesta uusimuotoiseksi ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Psykologien 

erikoistumiskoulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn 

ohessa. Koulutukset ovat maksullisia 120 eur/op. Erikoisalat ja koulutuksesta vastaavat tahot ovat 

- kliininen mielenterveyspsykologia (Helsingin yliopisto) 

- lapset ja nuoret (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) 

- neuropsykologia (Helsingin yliopisto) 

- terveyspsykologia (Itä-Suomen yliopisto) 

- työ- ja organisaatiopsykologia (Tampereen yliopisto) 

https://okm.fi/korkeakoulutus
https://www.sosnet.fi/FI/Erikoistumiskoulutus/Erikoisalat
https://www.sosnet.fi/FI/Erikoistumiskoulutus/Erikoisalat
http://www.psykonet.fi/resolveuid/2f82037516ed465eb3df924a59c7647a
http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus/erikoispsykologikoulutus/resolveuid/2ae047f5f6350d63c41027cbb16d3141
http://www.psykonet.fi/resolveuid/58b7082b47bc734f9d498c329a56c31d
http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus/erikoispsykologikoulutus/resolveuid/f0c0f516a56a5a52e74ec110ca97a9d6
http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus/tyo
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/erikoistumiskoulutus
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- psykoterapia (Jyväskylän yliopisto). 

 
Muita erikoistumisopintokokonaisuuksia psykologeille ovat (laajuus 30 op): 

- terveyspsykologian erikoistumisopinnot (Itä-Suomen yliopisto, 30 op) 

- työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus (Tampereen yliopisto, 30 op) 

- oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus /Specialiseringsutbildningen i rättspsyko- 

logi (Åbo Akademi, 30 op). 

 
Lähde: http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus 

 

Puheterapeuttien erikoistumiskoulutus on valmisteilla valtakunnallisessa yhteistyöverkos- 

tossa, johon kuuluvat logopedian oppiaineet Turun yliopistosta, Åbo Akademista, Oulun yliopis- 

tosta, Tampereen yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta. 

 
7.3.4. Kliinisen hoitotyön erikoistumiskoulutus 

 
Hoitotyössä vaaditaan ammattikorkeakoulututkinnoissa saadun hoitotyön vahvan perusosaamisen 

ja yhteistyövalmiuksien lisäksi kliinistä erikoisosaamista, mutta kliinisen hoitotyön erikoisalojen ko- 

konaisuutta ei ole tähän mennessä määritelty. Erikoistumiskoulutuksia on kuitenkin järjestetty jo 

vuodesta 2016. STM:n Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta asetti kesäkuussa 

2020 hoitotyön jaoston valmistelemaan ehdotuksen kliinisen hoitotyön erikoisaloista, ja sen on an- 

tanut ehdotukset kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittämiseksi elokuussa 2021. 

Ehdotukset on valmisteltu laajassa yhteistyössä sairaanhoitopiirien, korkeakoulujen sekä hoi- totyön 

asiantuntijoiden ja erikoisalajärjestöjen kanssa ja se on hyväksytty ja julkaistu joulun alla 2021 (STM 

2021). 
 

Ehdotus pitää sisällään ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisalojen kokonaisuudesta (kuvio 8), eh- 

dotukset hyvinvointi- ja yhteistyöalueille, ehdotukset korkeakouluille ja hyvinvointialueille sekä eh- 

dotukset viranomaisille. Julkaisua on hyvä hyödyntää hyvinvointialueen valmistelussa ja sitä on käy- 

tetty lähteenä tässä luvussa. 

 
Kuvio 8. Kliinisen hoitotyön erikoisalojen kokonaisuus 

http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus/erikoispsykologikoulutus/resolveuid/c56aff7c63475b89faa33b4afc7a241b
https://www.abo.fi/utbildningslinjer/specialiseringsutbildning-i-rattspsykologi/
https://www.abo.fi/utbildningslinjer/specialiseringsutbildning-i-rattspsykologi/
https://www.abo.fi/utbildningslinjer/specialiseringsutbildning-i-rattspsykologi/
http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163719
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163719
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Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lakisääteinen velvoite jatkuvaan ammatilliseen kehittymi- 

seen. (L 559/1994) ja työnantajalla on velvoite luoda edellytykset terveydenhuollon ammattihenki- 

lön ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumiselle sekä tietojen ja taitojen ylläpitämiselle ja 

kehittämiselle. 

 
Kliinisen hoitotyön asiantuntijarakenteessa on neljä asiantuntijatyyppiä (kuvio 9). Niistä yksi on 

kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja. Kliinisen hoitotyön asiantuntijat (KHA – kelpoisuusehto saat- 

taa vaihdella eri organisaatioiden välillä) ja kliinisen hoitotieteen asiantuntijat (eri nimikkeillä) on 

jo palveluorganisaatioissa tunnistettuja rooleja. Asiantuntijarakenne suuntaa kliinisen hoitotyön 

osaamisen jatkuvaa kehittämistä tehtävien vaativuuden kasvaessa hoitotyön erikoisaloilla. 

 
Kuvio 9. Asiantuntijuuden kehittäminen kliinisessä hoitotyössä ja näyttöön perustuvassa toimin- 

nassa (mukailtu STM 2009) 

 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa esitetään, että tulevilla hyvinvointialueilla otettaisiin käyt- 

töön kliinisen hoitotyön koulutus-/erikoistumisvakansseja. Tällaiset vakanssit tulisi mää- 

ritellä kliinisen hoitotyön eri erikoisalojen ennakoitujen määrällisten tarpeiden ja kliinisesti erikois- 

tuneiden sairaanhoitajien tavoiteosuuksien pohjalta. Koulutus-/erikoistumisvakanssien tarkoituk- 

sena olisi tukea hoitotyössä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen kehittä- 

mistä toiminta- tai työyksikön henkilöstön kehittämissuunnitelman, terveydenhuollon ammattihen- 

kilön henkilökohtaisen kehityssuunnitelman ja uramallin mukaisesti. Määräaikaiset koulutus-/eri- 

koistumisvakanssit antaisivat työntekijöille mahdollisuuden suorittaa erikoistumiskoulutuksen 

edellyttämiä opintoja ja työssä tapahtuvaa opiskelua työsopimussuhteessa. 

 
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusten vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä. Tällä het- 

kellä yliopistot eivät tarjoa kliinisen hoitotyön erikoistumiskoulutuksia. Hoitotyön jaoston teettä- 

män selvityksen mukaan (mukana raportissa) ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksia pi- 

dettiin tärkeimpänä koulutusmuotona kliinisen hoitotyön erikoisosaamisen kehittämisessä. Erikois- 

tumisopintojen modulaarinen rakenne voisi tukea opiskelua työn ohessa, jolloin opiskeluaika voi olla 

pidempi kuin vuosi. Raportissa on julkaistu arvio kliinisen erikoistumisopintojen kustannuksista 

(taulukko 3). 
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Taulukko 3. Arvio kliinisen erikoistumiskoulutuksen kustannuksista. 
 
 

 

Tällä hetkellä erikoistumisopinnot ovat osa ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta. Korkeakoulut 

päättävät sisäisesti rahoituksen kohdentamisesta strategisten valintojensa pohjalta. Tällä hetkellä 

erikoistumisopinnot katetaan opiskelijamaksuilla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksella ta- 

kautuvasti. 

 
Raportissa esitetään, että mikäli sairaanhoitaja voisi käyttää kliinisen hoitotyön erikoistumisopin- 

toihin yhden työpäivän viikossa 35 viikon ajan, laskennallisesti olisi rahoitustarve yhtä sairaanhoi- 

tajaa kohden 4 060 euroa. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä voitai- 

siin mahdollisesti ottaa käyttöön koulutus- tai erikoistumisvakansseja. Ne mahdollistaisivat riittä- 

vän henkilöstön niissä työyksiköissä, joissa on henkilöstövajausta ammattikorkeakoulututkinnon 

jälkeiseen koulutukseen osallistumisen takia. Erikoistumiskoulutukseen on toivottu jatkossa myös 

uudenlaista rahoitusmallia, jonka päärahoittaja olisi valtio tai erilaisilla yhdistelminä, joissa rahoit- 

tajana olisivat valtio, kunta ja työnantaja. Arvion mukaan 2 500 sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön 

erikoistumiskoulutusten maksut olisivat vuosina 2022–2026 vuositasolla yhteensä noin 9 miljoonaa 

euroa. 

 
 

8. HYVINVOINTIALUEEN TKKI-TOIMINNAN SUHDE TERVEYS- 

KAMPUS TURKUUN 

Terveyskampus Turku on vuonna 2015 perustettu monialainen terveys- ja sosiaalialan, biolääketie- 

teen ja terveysteknologian verkostomainen ekosysteemi, joka kehittää alueensa tutkimus-, opetus- 

ja innovaatiotoimintaa sekä liiketoimintaa edistääkseen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Sen jäse- 

niä ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, alueen neljä korkeakoulua ja Turku Science Park Oy. 

Terveyskampuksen vuonna 2020 hyväksytyn strategian ja vision mukaan se on kansallisesti ja kan- 

sainvälisesti tunnettu terveyden ja hyvinvoinnin sekä siihen liittyvän huippututkimuksen keskit- 

tymä, jonka erityisiä vahvuuksia ovat lääkekehitys, terveysteknologian innovatiiviset ratkaisut ja ter- 

veystiedon analytiikka. Terveyskampuksen tavoite on olla ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille 
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merkittävää lisäarvoa tuottava edelläkävijä perustuen ainutlaatuisiin yhteistyön rakenteisiin sekä 

tieteenalojen rajat ylittävään avoimeen ja ketterään toimintatapaan. 

Sairaanhoitopiirin toimintojen sulautuessa hyvinvointialueeseen Terveyskampus Turun verkostoso- 

pimus pitää tarkastella uudelleen. Yksinkertaisimmillaan hyvinvointialue voisi korvata sairaanhoi- 

topiirin ja laajentaa samalla ekosysteemitoimintaa perusterveydenhuollon palvelujen suuntaan, mu- 

kaan lukien tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan nykyiset yhteistyömallit. Mikäli samalla 

verkostosopimuksen fokusta ei tarkastella hyvinvointialueen toimintojen kokonaisuudesta käsin, so- 

siaalialan ja pelastustoimen TKKI-toiminta jäävät sivuun Terveyskampusyhteistyöstä. 

Sote-järjestämislain 32 § määrittelee, että hyvinvointialue vastaa alueensa sosiaali- ja terveyden- 

huollon kehittämisestä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti ja koordinoi ja ohjaa palvelutuo- 

tannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä, tukien kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämi- 

seen liittyvässä kehittämistyössä. Laki edellyttää myös, että hyvinvointialue toimii yhteistyössä kun- 

tien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa. Sosi- 

aali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehit- 

tämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisten 

oppilaitosten kanssa sekä muiden koulutusviranomaisten, työhallinnon ja maakuntien liittojen 

kanssa. Näin ollen osa hyvinvointialueelle asetetuista tehtävistä on joka tapauksessa päällekkäisiä 

Terveyskampuksen nykyisen toiminnan kanssa. 

 
Yksinkertainen ratkaisu voisi olla toteuttaa lain edellyttämät TKKI-yhteistyötehtävät sekä ammatil- 

lisen osaamisen kehittämisen ja työvoimatarpeen arvioinnin tehtävät Terveyskampuksen verkosto- 

yhteistyön kautta. Tällöin myös toisen asteen oppilaitosten olisi luontevaa liittyä Terveyskam- 

pusekosysteemiin tarjoamansa sote-koulutuksen osalta. Vaihtoehtoisesti hyvinvointialue voisi pe- 

rustaa erityisiä neuvottelukuntia/yhteistyöryhmiä, esimerkiksi nykyisen Ennakointiakatemian toi- 

minnan pohjalle. Tämä synnyttäisi päällekkäistä toimintaa ja revisiotarvetta Terveyskampuksen ny- 

kytoiminnan kanssa. Kolmas vaihtoehto, jossa Terveyskampuksen toiminnot sulautettaisiin koko- 

naan hyvinvointialueeseen edellyttäisi, että hyvinvointialue vastaisi korkeakouluyhteistyönsä koor- 

dinoinnista sosiaali- ja terveysalalla ja resursoisi pitkäjänteisesti tähän toimintaan, korkeakouluosa- 

puolien vastatessa ainoastaan oman asiantuntijapanoksensa rahoituksesta. Tässä vaihtoehdossa 

Terveyskampuksen piirissä harjoitettu korkeakoulujen keskinäinen yhteistyö (esim. yhteinen tutki- 

musinfra, yhteiset opintojaksot) jäisi sitten muulla tavalla organisoitavaksi, ja hyvinvointialueen vel- 

voitteeksi siirtyisi mahdollisesti Turun seudun TKKI-osaamisen markkinointi, jota Terveyskampus 

tällä hetkellä harjoittaa Turku Science Parkin rinnalla. 
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