SATAKUNTA VERKOSTOITUU JA YHTEISTYÖ TOIMII –
SATAKUNTALAISUUDESTA HUOLIMATTA
Jos oot Porista, oot piru! Jos tuut Kokemäeltä, oot koko perkele! Tässä muutamia satakuntalaisten
omia sanontoja kuvaamaan maakunnan asukkaiden peruspiirteitä Ovatkohan nämä sanonnat muun
lisäksi syypää siihen, että satakuntalaisia pidetään sopimattomina tekemään yhteistyötä, varsinkin
keskenään? Pirut ja perkeleet eivät luonnollisestikaan ole yhteistyön parhaita symboleja. Ajat ja
käytännöt ovat kuitenkin muuttumassa ja tätä myötä toivottavasti mielikuvat ja asenteetkin.
Seuraava esimerkki kertoo verkostoitumisesta ja aidosta halusta tehdä yhteistyötä ja kehittää näin
maakuntaa.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön hyvinvointitiimi kutsui lokakuussa 2004 eri tahojen
hyvinvointialan toimijoita miettimään alan ammatillista yrittäjyyttä ja sen kehittämistä.
Kuntasektorilla jää tällä vuosikymmenellä eläkkeelle kolmannes henkilöstöstä. Samaan aikaan
palvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti, kun väestö ikääntyy ja elinikä kasvaa. Tulevaisuudessa
kuntien taloudelliset resurssit niukkenevat edelleen, joten julkisen sektorin on tehostettava ja
kehitettävä toimintaansa jatkuvasti. Tapaamisessa pohdittiin tätä haastetta ja osallistujat olivat yhtä
mieltä siitä, että yrittäjämäisiä valmiuksia tulee kehittää hyvinvointialan koulutuksessa. Lisäksi alan
toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä on tiivistettävä ja syvennettävä, jotta ihmisten
hyvinvointi pystytään turvaamaan myös Satakunnassa.
Yhteistyön tuloksena Verka-toimijat
Tapaamisen tuloksena syntyi työryhmä, Verka-toimijat, jossa on tällä hetkellä mukana Sataosaajat
Osuuskunta, Lastensuojelulaitos Viikari-koti, Palvelukoti Kotirinne Oy, Satakuntaliitto,
Yrityspalvelu Enter, Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala, Diakoniaammattikorkeakoulun Porin yksikkö, Porin ammattiopiston sosiaali- ja terveysala, Harjavallan
kaupunki, Porin kaupunki sekä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.
Työryhmän toiminta on ollut vilkasta. Viiden kuukauden aikana Verka-toimijat on kokoontunut
säännöllisesti keskustelemaan hyvinvointialan yrittäjyydestä ja alan koulutuksesta. Ideoita ja uusia
ajatusmalleja on haettu myös mm. tutustumalla hyvinvointialan yrittäjyyteen Tukholman alueella ja
vierailemalla Hämeenlinnassa Ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksessa professori Paula Kyrön
vieraana. Kyrön johtama tutkimuskeskus on ammatillisen yrittäjyyden ainoa tutkimus- ja
koulutusyksikkö Suomessa. Lisäksi työryhmä järjesti keväällä 2005 hyvinvointialan yrittäjille ja
kouluttajille yhteisen työpajan, jossa ennakkoluulottomasti keskusteltiin yhteistyön muodoista ja
koulutuksen kehittämisestä.
Verka-toimijat konkreettiseen yhteistyöhön työpajan muodossa
Huhtikuussa pidetty työpaja osoitti, että yhteistyölle on todellista tarvetta. Osallistujia oli runsaasti
niin koulutusorganisaatioista kuin hyvinvointialan yrittäjienkin puolesta ja keskustelua yhteistyön
tiivistämisestä osapuolten välillä käytiin innokkaasti. Työpajassa myös työstettiin ennalta
kehitettyjä asioita, jotka pyrittiin saamaan konkreettisesti toteutettaviksi jo lähitulevaisuudessa.
Työskentelyn tulokset tiivistyivät seuraavien asioiden kehittämiseen: Sosiaali- ja terveysalan
koulutukseen on saatava enemmän sekä sisäisen että ulkoisen yrittäjyyden opintoja. Tällä
pyritään turvaamaan Satakunnan alueen hyvinvointialan yrittäjyys sekä yrittäjyyttä ymmärtävä
työvoima. Toiseksi koulutuksen kehittämiseen, luennoitsijoiksi sekä yhteistyökumppaneiksi
tarvitaan alan yrittäjiä. Heillä on alan koulutus, vahva ammattitaito ja kokemus yrittäjyydestä
sekä näiden kautta laaja-alainen näkemys koulutuksen ja tulevien työntekijöiden tarpeista ja
puutteista yrittäjyyttä ajatellen. Lisäksi yrittäjyysopintoja tarjoavien koulutusorganisaatioiden

on välttämätöntä kehittää yhteistyötä resurssien säästämiseksi ja oman toiminnan
profiloimiseksi.
Työskentelyn lopuksi esitettiin toive yhteistyön jatkumisesta ja toisen työpajan järjestämisestä
syksyllä 2005, jolloin jatketaan ja konkretisoidaan yhteistyötä.
Työpajassa käsitellyt asiat vastaavat Euroopan komission asiantuntijaryhmän loppuraportissa
mainitsemia asioita ja suosituksia (Yrittäjyyskasvatusta käsitelleen asiantuntijaryhmän loppuraportti
2004). Yrittäjyys ei ole irrallinen asia, vaan yleinen asenne, jota voidaan hyödyntää kaikenlaisissa
tehtävissä ja elämässä yleensä. Yrittäjyys näkyy henkilökohtaisina ominaisuuksina, joita ovat mm.
luovuus, aloitteellisuus, vastuullisuus, riskinottokyky ja riippumattomuus. Näihin henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa koulutuksessa nk. yrittäjyyskasvatuksen kautta.
Yrittäjyyskasvatus pitää sisällään kaksi osa-aluetta; yrittäjyyshengen ja -taitojen vaaliminen sekä
yrityksen perustamista varten annettava koulutus.
Asiantuntijuudesta voimaa
Verka-toimijat pyrkivät vaikuttamaan ensisijaisesti yleisen asenteen muokkaamiseen yrittäjyyttä
suosivaksi. Tärkeää on myös ymmärtää, että yrittäjämäinen toiminta on tulevaisuudessa perustaito,
joka antaa paremmat valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Tehtävä on erittäin
haasteellinen ja yhdelle toimijalle tai organisaatiolle ylivoimainen. Verkostoitumalla saadaan
monien toimijoiden asiantuntijuus käyttöön ja konkreettisia tuloksia aikaan.
Verka-toimijat on avoin työryhmä. Siihen voi tulla ja siitä voi poistua vapaasti. Jokainen tuo
työryhmään oman asiantuntemuksensa. Työryhmä pyrkii luomaan joustavan ja moniammatillisen
erityisosaajien verkoston, joka vie hyvinvointialan yrittäjyysosaamista eteenpäin. Tervetuloa
toimintaan mukaan!
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