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Kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja 
terveyseroja

Vahvistaa peruspalveluja

Hillitä kustannuksia

Hyödyntää digitaalisia palveluja

Edistää kasvun mahdollisuuksia

Luoda sujuvampi hallinto

Lisätä ihmisten 
vaikutusmahdollisuuksia ja 
osallisuutta.

Kansallisesti uudistuksen tavoitteet 
(joista on helppo olla yhtä mieltä)



• Järjestetään Suomen hallinto 
kolmeen tasoon: valtio, maakunta, 
kunta.

• Perustetaan Suomeen 18 uutta 
maakuntaa.

• Maakunnille siirretään tehtäviä 
kunnilta, kuntayhtymiltä, 
aluekehitysviranomaisilta, TE-
toimistoista ja Pelastuslaitoksilta.

• Uudistetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenne ja 
rahoitusmalli. Palvelujen 
järjestämisestä vastaa 1.1.2021 
alkaen kunnan sijaan maakunta.

Mitä uudistuksessa tehdään?



Asuu n. 480 000 ihmistä eli 8,6 % 
koko maan väestöstä. Väkiluku 
nousee n. puoleen miljoonaan 
vuoteen 2030 mennessä.

Maakuntavaaleilla valittavassa 
valtuustossa tulee olemaan 79 
jäsentä.

Varsinais-Suomi on positiivisen 
rakennemuutoksen alue,  jopa 20 000 
uutta työpaikkaa vuoteen 2025 
mennessä.

Maakunnalle siirtyy n. 900 toimitilaa 
tai rakennusta, yhteensä yli miljoona 
neliömetriä.

Maakunta tulee olemaan n. 23 000 
ihmisen työpaikka.

Maakunnan budjetti tulee olemaan 
n. 1,8 miljardia euroa vuodessa.

Varsinais-Suomen maakunnassa…



Soten järjestämisvastuu pähkinänkuoressa

Mukaillen Petri Heikkilä, NHG, 2018



Tästä syystä asiakas- ja 
palveluohjaus sekä palvelujen 
yhteensovittaminen 
(integraatio) on niin tärkeää!

Luo myös tarpeen tarkastella 
asiakkuudenhallintaa yli 
maakunnan sote-
järjestämisvastuun (vrt. 
kunnalle sekä 3. sektorille 
jäävien palvelujen rooli 
hyvinvoinnin synnyssä + 
kasvupalvelujen rooli)

Vaikutusketjujen tunnistaminen 
yhdessä järjestäjän ja tuottajien 
kanssa, jotta resurssiallokaation 
perusteet ymmärretään

Tavoiteltu vaikuttavuus syntyy yhteistyössä

Kuva: Mukaillen Jonna Heliskoski, Leadcons Oy, teoksessa 
Vaikuttavuuden askelmerkit, Sitra 2018

PTH-panos
Kunnan 

HYTE-panos

ESH-panos

ESH-panos

PTH-panos

PTH-panos

LAPE-panos

LAPE-panos

LAPE-panos

MT-panos

Kasvu- ja 
elinvoimapalvelujen 

panos



Käynnistysvaiheessa fokus koko maakunnan ja palvelukokonaisuuksittain tarkasteltuna on:

• Muutosprosessin läpivienti hallitusti ja riskejä karttaen (ja samalla sitoutuen siirtymäkauden 
jälkeiseen rohkeaan uudistumiseen)

• Rahoituksen turvaaminen eli kestävä talous

• Palvelukyvyn turvaaminen, erityisesti palvelujen saatavuus

Käynnistysvaiheessa keskeistä on tietää kunkin palvelukokonaisuuden osalta oma tuottavuustaso 
verrattuna muihin maakuntiin, tarvekorjattu palvelujen käyttö ja taloudellisuustieto (€/asukas, 
€/asiakassegmentti, €/asiakas).

Kullekin palvelukokonaisuudelle tulee määrittää tarpeen mukainen palvelutarjonta, 
palvelukriteerit ja palvelujen kohdentamiskriteerit. → Tarkoittaa mm. oman palvelutuotannon 
kehittämistä tavoitteiden mukaiseksi kustannustehokkuudelta ja luomaan edulliset 
hankintasopimukset, asiakassetelien hinnat ja korvausmallit.

→ Resurssit tulee jakaa palveluiden ja tuottajien kesken siten, että saavutetaan 
mahdollisimman hyvä allokatiivinen tehokkuus (= mahdollisimman suuri hyvinvointihyöty 
samalla kun turvataan palvelujen saatavuus ja taloudellisuus)

Maakunnan käynnistymisvaiheessa tarvittavat tiedot ja 
resurssien kohdennuksen periaatteet (kohti vaikuttavuutta)

Mukaillen Valtioneuvosto (2018): Sote-
järjestäjän tietomalli -loppuraportti



Nykyrakenteessa ”järjestäjä” hankkii suurimman osan palveluista 
suoraostona ”liikelaitokselta” → Tuottajista oman liikelaitoksen 

ohjaus on kaikkein keskeisintä!

Mukaillen Petri Heikkilä, NHG, 2018



Toiminnan ja talouden yhdistäminen sote-tietopakettien avulla –
painopisteen muutos valmisteluperiaatteiden mukaisesti tarpeen

Mukaillen Lukkarinen & Nieminen 10/2017

Tarkastelussa mukana: Naantali, Raisio, Turku 
ja VSSHP (v. 2016, 55 % väestöstä, 838 milj. €)



Ennen konkreettisia toimenpiteitä pitäisi tunnistaa ja ymmärtää 
asiakkaita ja asiakkuuksia – Asiakassegmentaation hahmotelmia 

Tuki-asiakkuus Huolenpito-asiakkuus

Pärjääjä-asiakkuus 
(satunnainen asiakas)

Yhteistyö-asiakkuus

Arjessa 
pärjääminen 
helppoa

Arjessa 
pärjääminen 
vaikeaa

Terveys- ja 
hyvinvointiriski pieni / 
palvelutarve harvoin

Terveys- ja 
hyvinvointiriski suuri / 
palvelutarve jatkuva

(Laadullinen ja 
kokemustieto)

(Määrällinen ja 
objektiivinen 
tieto) 



SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN AIKATAULU
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Perustuslakivaliokunnan on spekuloitu saavan lausuntonsa valmiiksi helmikuussa 

2019

X
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Maakuntavaalit syksyllä 2019

Maakuntavaltuusto voi aloittaa vaaliaikataulusta riippuen vuoden 

2019 lopussa tai vuoden 2020 alusta

Uudistus voimaan, palvelujen järjestämisvastuu ja muut tehtävät 

siirtyvät maakunnille 1.1.2021

Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli käyttöön 1.1.2022

Sote-keskusten (ja suun terveydenhuollon) valinnanvapaus alkaa 

1.1.2023 (hakemuksella aikaistus tai lykkäys).

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN ETENEMINEN



Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) antoi 
mietintöluonnoksensa lakipaketista 
7.11.2018

Perustuslakivaliokunta (PeV) käsittelee 
parhaillaan maku/sote-pakettia. EU-
notifikaatio (liikelaitoksen toiminta 
markkinoilla) lienee suurin asia.

Realismia on, että perustuslakivaliokunnan 
käsittelylle ei voida asettaa aikatauluja. 
PeV-mietintö ehkä helmikuun alussa? 

Sote/maku-pakettia ei ole aiemmin 
käsitelty lopullisesti 
perustuslakivaliokunnassa → Ehtiikö Maku 
II -paketti (eli Maku I -paketissa määritelty 
toimeenpanokokonaisuus) eteenpäin?

PeVL:n jälkeen sote-uudistuskokonaisuus 
asia palaa vielä sosiaali- ja 
terveysvaliokuntaan ennen eduskunnan 
äänestystä. StV vaatinee n. kolme viikkoa? 

Eduskunnan vaalivapaa alkaa maaliskuussa 
(viimeinen täysistunto 15.3.2019). 

Maakunnan pystyttämiseen tarvitaan 
riittävä aika (1,5 vuotta). Vuosi 2021 tulee 
kovin nopeasti.

Valtakunnallinen tilanne nyt



Käy lainsäädännöllisessä ja hallinnollisessa valmistelussa miten tahansa, on 
ennakoitavissa, että:

Yksilöllisempi palvelujen kysyntä ja yksilön osallisuus omassa palvelussaan 
kasvaa

Etäpalvelujen tarjonta kysyntä kasvaa osana palvelujen digitalisoitumista, 
automatisoitumista ja älykkäiden palvelujen kehittymistä

Asiakkaiden laatuodotukset ja palvelujen kysyntä kasvaa 

Palvelut keskittyvät erityisesti vaativien sairaalapalvelujen osalta

Valinnanvapaus on kansainvälinen trendi, joka vaikuttaa myös Suomeen

Sote-palveluissa jatkuu kasvavien kustannusten ja rajallisten resurssien 
ristiriita

Vaikuttavuuden saavuttaminen ja osoittaminen korostuu (edellyttää 
palveluintegraatiota)

Esitettyihin trendeihin vastaaminen nykyisellä palvelurakenteella on Varsinais-
Suomessa vaikeaa

Sote-palvelujen trendejä



Yrittäjyysopinnot Turun 

ammattikorkeakoulussa







Opintojakso:

Johtamisosaaminen ja yrittäjyys 

sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Pakollinen suuntaava opintojakso opintojen loppuvaiheessa. 

Sisältää 2 op in English toteutettavia opintoja.

Tavoitteet: opiskelija
- Osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä, verkostoissa ja 

kumppanuuksissa

- Osaa aktiivisesti osallistua kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin

- Osaa toimia hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti

- Osaa arvioida ja kehittää hoidon/hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa

- Harjaantuu itsensä johtamisessa

- Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet

- Tunnistaa tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan merkityksen palvelujen kehittämisessä 

sekä ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa

- Ymmärtää terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutosten merkityksen ja osaa toimia 

muutostilanteessa oman tehtävän mukaisesti

- Perehtyy johtamistyyleihin ja harjaantuu johtamaan tiimejä ja työryhmiä

- Osaa tarkastella yrittäjyyskäsitettä, oivaltaa yrittäjyyden mahdollisuutena 

uravalinnoissa ja työllistymisessä sekä oppii hyödyntämään sisäistä yrittäjyyttä 

omassa toiminnassa 



Lisäksi:

• Erilaisissa TKI-hankkeissa opiskelijat tekevät opintoja kuten 

opinnäytetyön, projektiopintoja tai tutkimuksentekoon ja kehittämiseen 

liittyviä menetelmäopintoja tai harjoitteluja, joissa he pääsevät 

mukaan yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Näin he saavat 

kuvan yrittäjyydestä sote-alalla ja kokemusta yrittämisestä.

• Harjoitteluista esimerkiksi Hoitotyö perusterveydenhuollossa PETHA 8 op

Tavoitteet: opiskelija

· Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa

· Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja 
tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
· Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta

· Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
· Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä

· Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä ml. leanaus
· Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
· Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi) 



Sosiaali- ja kasvatusalan 

yrittäjyysopinnot- katsaus 

oppimisuunnitelmaan
Yrittäjyys hyvinvointipalveluissa 5 op.

Tavoitteet:

- Opiskelija perehtyy hyvinvointipalveluyrittäjyyteen, innovaatiotoimintaan ja 

tuotteistukseen sekä saa perustiedot ja taidot yrittäjänä toimimiseen

Sisällöt:
- Yrittäjämäinen asenne ja yrittäjänä toimiminen

- Yrittäjyys sote- ja kasvatusalalla

- Innovaatiot ja tuotekehitystoiminta

- Liiketoimintasuunnitelma

- Yrittäjän perustiedot ja taidot
TKI-projektiharjoittelu 5 op.

Tavoitteet: 

Opiskelija saa valmiuksia soveltaa projektitoiminnan, johtamisen, tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan, taloushallinnon ja suunnittelun sekä ulkoisen yrittäjyyden 

tietojaan käytännön työelämäprojektissa
Sisältö riippuu toimeksiannosta



Sosiaali- ja kasvatusalan 

yrittäjyysopinnot- katsaus 

oppimisuunnitelmaan
Toteutetaan tiimityöskentelymallilla (=lähipäivät) tai verkko-opintoina (= 

skype-palaverit)

Opiskelijoilla on valmentajat, jotka vastaavat oppimisympäristöstä, 

opiskeluprosessin ohjeistuksesta, lähipäivien ja palaverien ohjauksesta, 

palautteesta ja arvioinnista.

Opiskelijat työskentelevät lähipäivien ulkopuolella itse valitsemallaan 

tavalla yhteistyössä ja oppimistaan jakaen.

Esimerkkejä viikkoteemoihin pohjautuvasta toteutuksesta

Hyvinvointipalveluyrittäjyys:

- Yrittäjyyden muotojen kuvaaminen

- Sosiaali- ja varhaiskasvatusalan yritystoiminnan kokonaisuuteen 

perehtyminen, toimialan erityispiirteet, laajuus eri tehtävissä, 

kehityssuunta, haasteet ja mahdollisuudet, palveluiden kysyntä

- Sosiaalipalveluyrittäjän toimintaa koskeva lainsäädäntö

- Palvelumuotoiluprosessi

Liiketoimintasuunnitelmaharjoitus 1/3



Sosiaali- ja kasvatusalan 

yrittäjyysopinnot- katsaus 

oppimisuunnitelmaan

Liikeidea ja toimintasuunnitelma:

- Yritysidea ja liikeidea käsitteinä, liiketoimintasuunnitelman tarkoitus ja 

sisältö

- Yrityksen osaamistarpeet

- Tuotteistaminen ja tuotekehitys

- Markkinointi ja henkilökohtainen myyntityö

Liiketoimintasuunnitelma 2/3

Yrittäjyyden perustiedot- ja taidot:

- Immateriaalioikeuden käsite

- Yrittäjän riski ja SWOT-analyysi

- Rahoitus,- kannattavuus- ja myyntilaskelman käsitteet, tarkoitus ja 

sisältö

- Yrityksen perustamisen vaiheet, yritysmuodot ja niiden keskeiset erot

Liiketoimintasuunnitelma 3/3



Yrittäjyys Suun terveydenhoidon, 

kuntoutuksen ja diagnostisten palvelujen 

osaamisalalla – katsaus 

oppimissuunnitelmiin

Kaikissa opintojaksoissa yrittäjämäisen toiminnan tukeminen: tavoitteena opiskelijan 

vastuunkantamisen, itsenäisen toiminnan ja minäpystyvyyden kehittyminen.

Tiimioppimisen periaatteita/ menetelmiä sovelletaan useissa toteutuksissa

- yrittäjyyden polun tukeminen HOPS:n pohjalta 

- vapaasti valittavina opintoina voi tehdä yrittäjyysopintoja Campus onlinen kautta

- projektiosaamisen kartuttamiseen liittyviä opintojaksoja on kaikilla tutkinnoilla

- eri koulutusten opintojaksossa sisällöllisesti käsitellään yrittäjyyttä, laadunhallintaa ja johtamista

Spesifit oppimisympäristöt:

The Laituri: Kunnonkoti, toimintaterapian opetuksen liiketoiminta, seinätön opetuksen liiketoiminta 

(kenttätyö), Liikuntalaboratorio

TUASLab

Studental



Liikunta- ja toimintakykylaboratorio

• Liikuntalaboratorio on VSSHP:n, Turun AMK:n ja Turun yliopiston yhteistä toimintaa.

• Aiesopimuksen mukaan laboratorio toimii yhteistyössä Paavo Nurmi -keskuksen ja 

PET -keskuksen kanssa. 

• Yhteistyössä

• tuotamme liikuntafysiologisia, biomekaanisia ja liikuntalääketieteellisiä mittauksia 

ja arviointeja, jotka palvelevat niin huippu-urheilijoita, liikunnan lisäämisestä 

kiinnostuneita kansalaisia kuin toimintakykynsä säilyttämisen ja palauttamisen 

äärellä harjoittelevia potilaita

• teemme tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta ja osallistumme yritysten 

tuotekehitystyöhön testialustana. 

• On oppimisympäristö AMK:n (mm. terveys- ja liikunta-alan, terveysteknologia) sekä 

yliopiston (mm. lääketiede, liikuntatiede, terveysteknologia) opiskelijoille.



“Asiakasvirrat”

VSSHP:n erikoisalojen
potilaat

Tuotekehitys
(esim. vaikuttavuustutkimus, 

käytettävyystutkimus)

Pavelutoiminta
(esim.työhyvinvointi, alueen

terveyspalveluiden tuottajille tuotetut
asiakasarvioinnit)

Tutkimus- ja
kehitysprojektien

asiakkaat

Liikunta- ja toimintakykylaboratorion toiminnan

kohteet



Testata voidaan myös labran ulkopuolella…

Valomatto, valokennot ajanottoon, Firstbeat-hyvinvointianalyysi, Firstbeat Sports 

urheilijoiden kuormittumisen ja palautumisen arviointiin, Actigraph-aktiivisuusmittarit, 

Polar-syke- ja aktiivisuusmittarit



Tutkimushanke
Toteutettu 

tutkimushanke

Liiketoiminta-

maailma

Esitetyn aihion tutkimustarpeen määrittely ja hankkeen 
muodostaminen
• Prekliininen tutkimus
• Kliininen tutkimus, hoitotieteellinen tutkimus
• Soveltava tutkimus 
• Käytäntölähtöiset aihiot

HCT Testialustaympäristö

Health Campus Turku innovaatioyhteistyö (HCT)
Yhden luukun yhteistoimintamalli 

Yhteydenoton kautta esitetyn aihion arviointi, Due diligence tarkastus 

Yhteydenotto 

Innovaatioekosysteemi - TYKS

Koordinointi 
Kehittämispalvelut ja tutkimuspalvelut 

(TurkuCRC)

Hankkeen suunnittelu, toteutus ja arviointi
IPR, aineistojen omistajuus ja muu 
sairaalasyntyisten ideoiden hallinta
Kliininen-, hoitotieteellinen- sekä soveltava 
tutkimus
• Ostopalvelututkimus 

esim. lääketeollisuus 
• Yhteiskehittämisen malli 

esim. startup, sairaalan sisällä 
syntyneet aihiot

Kaupallistamisen

tukitoiminnot

Suun 
terveysosaamisen 

keskittymä
Terveysteknologian &

Diagnostiikan laboratoriot

Lääketieteen ja 
terveysalan simulaatio-

osaamiskeskus

Liikunta- ja 
toimintakykylaborator

io

TestB
ed

Tutkimusvuo
de-osasto

Tutkimu
sNeuvol

a

TYKS 

toimialue
et

Kliiniset 
testialustat

Simulation
Excellence Center 

TurkuAMK

a

Virtuaalinen 
lääkekehityskeskus

Turku PET centre





Kunnonkoti
Esteettömän asumisen neuvonta- ja 

vierailukeskus

• Kehitetty kolmessa hankkeessa, joissa keskeisinä tekijöinä toimivat opiskelijat.  Aloitti 

toiminnan lokakuussa 2009, 

• Muutto ICT cityyn, Joukahaisenkatu 3, Turku kesällä 2018

• Rakennettu ja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten, kolmannen sektorin, ammattilaisten ja 

yritysten kanssa

• Asiakkaat: yksityishenkilöt, ammattilaiset, opiskelijat, yritykset

• Kävijöitä n. 3000hlö/9kk, tapahtumia 4-8/9kk, osallistuminen ulkoisiin tapahtumiin 6-10/9kk

• Rahoitusmalli: AMK, yritykset, asiakasmaksut, toimeksiantojen maksut

kunnonkoti.turkuamk.fi

mailto:kunnonkoti@turkuamk.fi


Koordinaattorien tehtävät

• Myynti ja markkinointi

• Ajanvaraus, tilastointi, palautteet

• Toimeksiantojen ja asiakasvastaanottojen toteuttaminen 

• Opiskelijatyöntekijöiden rekrytoiminen

• Uusien myytävien tuotepakettien kehittäminen

• The Laituritoiminnan yleinen kehittäminen

• Koordinaattorit perehtyvät Kunnonkodin ja Liikuntalaboratorion 

työtehtäviin, siten, että pystyvät toteuttamaan asiakasvastaanottoja ja 

työtehtäviä laadukkaasti. He ottavat haltuun jokaisen toimeksiannon 

sisällön siten, että osaavat tekijät löydetään jokaiseen toimeksiantoon



Suun terveydenhuollon koulutus ja palvelut

– Studental

• Medisiina D Studental on Turun AMK:n ja Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan sopimuksesta 

toimiva suuhygienistiopiskelijoiden harjoitteluympäristö.

• Edistämme Turun kaupungin väestön terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla suun 

terveydenhuollon palveluja 

• yksilöille

• ryhmille ja 

• yhteisöille. 

• Pystymme tehostamaan tilojen ja välineiden käyttöä sekä kehittämään toimintaa 

moniammatilliseen suuntaan. 

• Medisiina D Studentalin toimintaympäristössä moniammatillista yhteistyötä toteuttavat eri 

vaiheen hammaslääketieteen-, suuhygienisti-, hammashoitaja- ja hammasteknikko-opiskelijat. 



Studental täydennyskoulutus- ja TKI-

ympäristönä

• Medisiina D Studentalissa tehdään suun terveyden edistämiseen 

ja suuhygienistikoulutuksen kehittämiseen liittyvää TKI-työtä:

• näyttöön perustuva suun terveyden edistäminen
• tuotteiden kehitystyöhön osallistuminen (esim. ROCS)

• suuhygienistien työvälineiden kehitystyö

• digitaaliset opetusmenetelmät suuhygienistikoulutuksessa (Futudent)

• Tilat mahdollistavat laitteiden ja välineiden esittelykäytön ja täydennyskoulutuksen jo 

työelämässä oleville suun terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

• Toimii ns. ShowRoom-ajatuksella: opiskelija tai täydennyskoulutukseen hakeutuva 

perehdytetään näytteillä ja käytössä oleviin tuotteisiin varmistaen laitteen käytön hallinta ja 

asiantuntijuus hoitotoimenpiteessä. 



| Inhimillinen | Aktiivinen | Aikaansaava | Asiantunteva |

Edelläkäyvä | Uudistuva | Innostava | Vaikuttava |

Yhteistyökykyinen | Kansainvälinen |

> Osaamisen 

jakaminen



Ammattikorkeakoulutus luo 

hyvän pohjan yrittäjyydelle 
Uusi yrittäjä joutuu tekemään paljon valintoja ja tärkeitä, tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä: 

- Yrittäjä on usein itselle täysin uusien asioiden edessä.

- Yrittäjä neuvottelee lähes poikkeuksetta itseään kokeneempien kumppaneiden kanssa.

- Yrittäjä tarvitsee tukea, muiden kokemusta ja asiantuntemusta sekä rohkaisua ja sparrausta päästäkseen kasvun polulle.

- Yrittäjän on opittava ajattelemaan isosti.

- Yrittäjän täytyy uskaltaa kokeilla rohkeitakin vaihtoehtoja ennen kuin menestyksen polku löytyy.

- Yrittäjä tarvitsee vahvaa verkostoa jaksaakseen pitkäjänteisessä työssä. 

Turun ammattikorkeakoulussa on panostettu vahvasti yrittäjyyteen: koulutuksen sisällöissä, yrittäjyyden opinnot, 

projektioppiminen, harjoitusyritykset, tiimiyritykset oppimisympäristöinä (osuuskunnat), aloittavien yrittäjien ohjaus, 

jatkajakoulu, yrittäjyyden kipinä, yritysyhteistyö.

Uudistuva sote-alan lainsäädäntö voi tarjota nykyistä monipuolisemmat yrittämisen mahdollisuudet ammattilaiselle.

Aloittavan yrittäjän keskeisiä haasteita ovat maakuntauudistuksen etenemisen ja lainsäädännön sisällön määrittelyn 

aikataulu, alkuvaiheen rahoitus, liiketoimintaosaaminen, markkinointi - ja viestintäosaaminen, puutteelliset valmiudet 

investoida palveluiden kehittämiseen mm. digitalisaation hyödyntämisessä ja tukipalvelujen tuottaminen (Pienten ja 

keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sote-alalla, Työ- ja elinkeinoministeriö 2018). 

Yrittäjyysilmapiiri Varsinais-Suomessa on hyvä. 60 % yrittäjistä arvioi oman kuntansa ilmapiirin hyväksi tai erinomaiseksi 

vuonna 2018 tehdyn kyselyn (N=7556, n=754) mukaan (VS Maakuntaennuste 2019).

Keskeistä on kuitenkin tunnistaa oma valmius ja kyky yrittäjän uralle lähtemiselle ja 

uskaltaa luottaa päätökseensä!



Kiitos mielenkiinnosta!

Koulutusjohtaja

Anne Isotalo

anne.isotalo@turkuamk.fi 

+358 40 355 0443


