Korkeakoulut kehittävät hyvinvointiyrittäjyyttä
Suomi on ikääntymisessä Euroopan kärjessä. Väestön ikääntyminen kiihtyy ja eläkepoistuma on
nopeaa. Nämä tekijät tulevat väistämättä vaikuttamaan palvelu- ja työvoimatarpeeseen.
Muutamien vuosien sisällä hyvinvointialalle erikoistuneille yrityksille avautuvat hyvät
kasvumahdollisuudet ja uusille yrityksille on tilausta. Mahdollisuus kehittää yritystoimintaa ja
osaamista tällä alueella on haaste, joka voi olla valttikortti muuta Eurooppaa ajatellen.
Tähän haasteeseen ovat tarttuneet hyvinvointialan osaajia kouluttavat Satakunnan korkeakoulut:
ammattikorkeakoulut (SAMK, DIAK), Turun kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin
yksiköt
Asiantuntijat ja verkostot kehittävät hyvinvointialaa
Syksyllä 2006 alkoi Porissa poikkitieteellinen Hyvinvointialan maisteriohjelma Turun
kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksikköjen vetämänä.
Maisteriohjelmassa koulutetaan alalle asiantuntijoita, jotka sekä tuntevat hyvinvointialan
palvelurakennetta ja toimintakenttää että hallitsevat talous- ja kehittämistehtävät. Opiskelijoiden
opintoihin sisältyy mm. projektiopintoja, jolloin maakunnan eri kehittämishaasteet ja -hankkeet
tulevat heille tutuiksi.
Lisäksi Porin yliopistokeskus tarjoaa hyvinvointialan yrittäjyysopintoja, joista yliopisto-opiskelijoiden
ohella pääsevät osallisiksi tulevana syksynä myös ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan
opiskelijat.
Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ovat koonneet
yhteen maakunnan hyvinvointialan toimijoita kunnista, alan oppilaitoksista ja
kehittäjäorganisaatioista mm. maakuntaliitosta sekä yritysneuvojia ja erityisesti hyvinvointialan
yrittäjiä. Yhteistyössä järjestetään seminaareja sekä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia.
Tulevana syksynä toteutetaan mm. kolmen seminaarin Studia Generalia -sarja, jossa käsitellään
ajankohtaisia kysymyksiä liittyen hyvinvoinnin tarpeisiin ja palveluihin tulevaisuudessa. Teemoina
ovat hyvinvointialan työvoimapula, yritysten verkostoituminen sekä aktiiviset seniorit ja heidän
tarpeensa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Seminaareista tiedotetaan
tarkemmin alkusyksystä.
Lisäksi on luotu suhteita myös muiden maakuntien toimijoihin tavoitteena verkostoitua laajemmin.
Kesäkuussa satakuntalaisten yrittäjien kanssa käytiin tutustumassa Kanta-Hämeen hyvinvointialan
yrityksiin ja toimijoihin. Toimijat tapaavat Satakunnan ammattikorkeakoulun nk. Verka-toimijoiden
toimesta säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.
Yrittäjien kanssa tehtävä työ konkretisoi haasteita
Korkeakoulut tekevät tiiviisti yhteistyötä myös työelämän ja erityisesti yrittäjien kanssa. Alan
tärkeitä asioita kehitetään yhteisten hankkeiden kautta, joihin yrittäjät tuovat käytännön
näkökulman.
Esimerkiksi Satakunnan alueen lastensuojeluyritysten käytännön kokemuksia hyödynnetään
meneillään olevassa kansainvälisessä sijaishuollon osaamisen kehittämishankkeessa, jota
koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Satakunnan korkeakoulujen yhteistyönä järjestetään
ensi syksynä myös opinnäytetori, jossa hyvinvointialan työelämäedustajilla on mahdollisuus

rekrytoida opiskelijoita opinnäytetöiden ja harjoittelujen suorittamiseen sekä mahdolliseen
työsuhteeseen.
Työvoiman kiinnittäminen jo aikaisessa vaiheessa oman maakunnan tarpeisiin on tärkeää. Kaiken
edellisen ohella korkeakoulut tekevät myös tutkimuksia ja selvityksiä, joiden painopisteenä on
maakunnan hyvinvointipalvelujen turvaaminen ja kehittäminen.
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