
Asettamispäätös OKM/46/040/2017

04.07.2017

Jakelussa mainituille

Viite

Asia Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittäminen sosiaali- ja

terveyspalvelujärjestelmän uudistuksen tarpeisiin: Osaamisella

sateen -hankkeen ja ohjausryhmän asettaminen 2017-2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistus on etenemässä
toimeenpanovaiheeseen. Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää myös henkilöstön
osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin liittyy uusia
osaamistarpeita. Maakunnissa ja alueilla on käynnistetty useita osaamiseen keskittyviä
hankkeita, mutta valtakunnallista kokonaisnäkemystä kaivataan. Uudet osaamistarpeet
tulee kartoittaa, jotta riittävä osaaminen pystytään koulutuksella varmistamaan sekä
muutostilanteessa että sen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä
tunnistaneet erityisiksi haasteiksi järjestämis-ja tuottamisvastuisiin, palveluohjaukseen
sekä kustannusvaikuttavuuteen liittyvät osaamistarpeet. Korkeakoululaitoksen ja
tutkintorakenteen kehittäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla. Sosiaali- ja
terveysalan koulutuksen kehittäminen edellyttää yhteistä näkymää sosiaali- ja
terveyspalvelujärjestelmän uudistuksen aiheuttamista osaamistarpeista, esimerkiksi
sote-uudistuksen edellyttämistä ammateista, uusista tehtäväkuvista ja integraation
edellyttämästä osaamisesta. Koulutuksen ja sosiaali- ja terveysjärjestelmän
asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien asiantuntemuksen yhteen saattaminen vaatii
valtakunnallista koordinaatiota, jota oppilaitokset ja korkeakoulut ovat toivoneet.

Toimeksianto

Asetettavan hankkeen ja sen ohjausryhmän tehtävänä on luoda tiekartta sote-
uudistuksen vaikutuksista osaamisen uudistamiseen.
1) Hankkeessa tunnistetaan keskeiset osaamisen uudistamisen tarpeet sosiaali- ja

ter/eyshuollon palvelujärjestelmää tukevassa koulutuksessa. Ensisijaista on
tunnistaa täydennyskoulutustarpeet vuoden 2017 loppuun mennessä ja niihin
liittyvät mahdolliset lisärahoitusehdotukset. Tutkintoon johtavan koulutuksen
muutostarpeet kartoitetaan 2018 loppuun mennessä.

Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan tieto uudistuksen tuottamista keskeisistä
osaamisen muutostarpeista. Ministeriöillä on ollut 8.6.2017 asti käynnissä
valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) -haku, jossa on
haettu selvityksen tekijä osaamistarpeiden muutoksien kuvaamiseksi.
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Lisäksi tehdään tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja ammatillisen
koulutuksen järjestäjien kanssa esitys siitä, miten koulutus- ja
tutkimusjärjestelmä voi vastata näihin muutostarpeisiin.

• Miten koulutusjärjestelmän tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää
nykyistä paremmin?
• Miten korkeakoulujen tulisi jatkossa organisoida työelämä- ja
kehittämisyhteistyönsä sote-sektorilla maakuntien kanssa?
• Millä tavoin korkeakoulujen tutkimus-ja kehittämistoiminnalla voidaan
tukea uudistuvan sote-järjestelmän tarpeita?

2) Hanke lisää valtakunnallista koordinaatiota koulutuksen kehittämisessä ja
vauhdittaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ja koulutusjärjestelmän välistä
vuoropuhelua ja asiantuntijoiden yhteistyötä.

3) Ohjausryhmä ohjaa hankkeen tueksi tehtävien tutkimusten ja selvitysten
etenemistä.

Ohjausryhmä kokoaa työn tueksi asiantuntijaverkoston ja kuulee keskeisiä
sidosryhmiä. Osana hanketta järjestetään osallistavaa työskentelyä keskeisille
sidosryhmille.

Toimikausi

Hanke käynnistyy 1.8.2017 ja asetetaan eduskunnan vaalikauden loppuun asti.
Hankkeen ohjausryhmän johdolla tehdään ensimmäinen väliraportti vuoden 2017
loppuun mennessä. Hankkeen loppuraportti valmistuu tukemaan sote-uudistuksen
toimeenpanoa, ennen hankkeen määräajan päättymistä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi ministeriö kutsuu teidät kansliapäällikkö Anita
Lehikoinen. Ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi nimitetään osastopäällikkö, ylijohtaja
Kirsi Varhila, sosiaali-ja terveysministeriöstä.

Ohjausryhmän jäseniä ovat:
ylijohtaja Mika Tammilehto, ammatillisen koulutuksen osasto, opetus- ja
kulttuuriministeriö (varajäsen opetusneuvos Anne Märtensson)

tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen, korkeakoulu-ja tiedepolitiikan
osasto, opetus- ja kulttuuriministeriä (varajäsen opetusneuvos, ryhmän päällikkö
Birgitta Vuorinen)

budjettineuvos Annika Klimenko, valtiovarainministeriö

johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (varajäsen johtaja Anni Miettunen)

yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema Opetushallitus (varajäsen yksikön
päällikkö, opetusneuvos Kari Nyyssölä)

rehtori Mervi Vidgren, Arene ry/Savonia-ammattikorkeakoulu (varajäsen rehtori Riitta
Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu)
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rehtori Jouni Koski, Arene ry/Laurea-ammattikorkeakoulu (varajäsen rehtori Tapio
Kujala, Diakonia-ammattikorkeakoulu)

toimitusjohtaja Petri Lempinen, AMKE ry (varajäsen asiantuntija Satu Agren, AMKE ry)

professori emerita Kaija Halli, Suomen yliopistot UNIFI ry

dekaani, professori Hannu Nieminen, Suomen yliopistot UNIFI ry/Helsingin yliopisto.

Ohjausryhmän sihteeriksi kutsutaan opetusneuvos Johanna Moisia opetus-ja
kulttuuriministeriöstä. Moisia toimii puheenjohtajana asiantuntijatyöryhmässä, joka
tukee ohjausryhmän työtä sekä valmistelee ja toimeenpanee ohjausryhmän laatimaa
tiekarttaa. Hankkeen asiantuntijaryhmään nimitetään tässä yhteydessä opetusneuvos
Anne Märtensson, ylitarkastaja Sanna Hirsivaaraja ylitarkastaja Riina Vuorento
opetus-ja kulttuuriministeriöstä sekä neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-
Patomäki, ylilääkäri Teppo Heikkilä ja sosiaalineuvos Juha Luomala sosiaali-ja
terveysministeriöstä. Ministeriö täydentää asiantuntijatyöryhmää hankkeen
käynnistyttyä.

Hankkeen toiminta rahoitetaan momenteilta 29/^.20.1 jq^.20.21.

Opetusministeri

Neuvotteleva virkamies
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