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Muistio

keskiviikko 5.10.2016 klo 13.00–16.00
Neuvotteluhuone, LSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö, Porokatu 39 A 2.krs., Rovaniemi
Leena Hanni (Lappia) , Marja Kivekäs ( Ely-keskus), Päivi Holopainen (Lapin liitto), Mirja Vaittinen (Lshp), Essi Karhu (Lapin amk), Matti Luiro (Lapin amk), Marjaana Klemetti (Sovea Oy,
Lapin amk), Leila Karjalainen (Lapin ammattiopisto), Anne Pelkonen (Tehy ry), Outi HyryHonka (Lapin amk), Kirsti Ylipulli-Kairala (Lapin amk), Matti Selin (Taike), Sirkka Tuunainen
(Lpshp), Rea Karanta (Lshp)

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistuja esittäytyivät. Sihteeriksi valittiin Rea Karanta.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin edellisen kokouksen muistio läpi. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Asta Niskala ja
Kaisa Kostamo-Pääkkö päätettiin pyytää 2.3.16 kokouksessa klusteritoimintaan mukaan. Pyyntö on jäänyt
esittämättä ja sovittiin, että Rea kysyy Poskea mukaan klusteritoimintaan.
3. YAMK opinnäytetyöt
Marjaana Klemetti ja Essi Karhu, Matti Luiro
Matti Luiro kertoi opinnäytetyöstään Puheviestintäteknologia muutoksessa Lapin keskussairaalassa. Materiaali muistion liitteenä. Käytiin lyhyt keskustelu sisällöstä.
Essi Karhu ja Marjaana Klemetti kertoivat opinnäytetyöstä Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen yksityisestä sosiaalialan yrityksessä. Materiaali muistion liitteenä. Keskusteltiin työn tuloksen hyödennynnettävyydestä laajemmin ja todettiin, että opinnäytetyön aihe on hyvin ajankohtainen.
4. Länsi-Pohjan sote-tilanne
Merja Haapakorva-Kallio
Merja kertoi Länsi-Pohjassa käynnistyvästä sote-projektista. Sote-projekti käynnistyy 1.10 soteorganisaation rakentamiseksi. Materiaali muistion liitteenä.
Keskusteltiin hoitotyön johtajuuden roolista uudessa organisaatiossa. Merja kertoi, että tuleva organisaation hallintosääntöä ei ole vielä kirjattu. Hoitotyön johtajuutta pidetään tärkeänä asiana. Hoitotyön johtajuudesta ollaan huolissaan tulevassa sotessa. Pohdittiin miten varmistetaan ja vahvistetaan hoitotyön johtajuuden asemaa jatkossa? Pohdittiin tulisiko hyvinvointiklusterin laatia kannanotto asiaan. Merja Haapakorva-Kallio kertoi kannanotosta kehittämisen rakenteisiin liittyen. Pohdittiin, että olisiko kannanoton näkökulmana ennakointi. Päätöstä kannanoton laatimisesta ei tehty.
5. Lapin sairaanhoitopiirin sote-tilanne
Rea Karanta
Rea kertoi Lapin sairaanhoitopiirin alueen sote-valmistelusta. Materiaali muistion liitteenä. Lapissa sotevalmistelussa on tarkasteltu asiakasprosesseja yhdeksässä asiakasprosessissa. Tukea työskentelylle ollaan
saatu Lapin liiton Sote-savotta hankkeesta. Työryhmätyöskentelystä on laadittu raportti ja siihen voi perehtyä Lshp:n tai Sosiaalikollegan sivujen kautta. Työryhmien työstämän materiaalin pohjalta on valmisteltu
ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelma on lausunnolla kunnissa
lokakuun loppuun saakka, jonka jälkeen se käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa. Yhteistyötä asiakasprosessien tarkastelussa tehdään jatkossa Länsi-Pohjan valmistelun kanssa.

6. Lapin sairaanhoitopiirin eläköitymistilanne vuoteen 2035 ja alustavat tulokset osaamiskartoituksen päivityksestä
Rea Karanta
Rea esitteli eläköitymisennusteet vuoteen 2035 Lapin sairaanhoitopiirin osalta. Materiaali muistion liitteenä.
Käytiin keskustelua siitä, että kattaako oppilaitoksista valmistuvat eläkepoistumaa. Vuositasolla valmistuu reilu
300 lähihoitajaa koko maakunnan alueella ja ammattikorkeakoulusta sotealalla yhteensä 420. Sairaanhoitajia
valmistuu noin 150. Todettiin, että kampusalueiden ulkopuolella järjestettävä koulutus edistää koulutukseen
hakeutumista. Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa ja Sodankylässä on mahdollista järjestää koulutusta lähihoitajille. Koulutukseen tulijat ovat pääasiassa Lapin maakunnan alueelta.
Keskusteltiin digitalisaation hyödyntämisetä ja tietoteknisen osaamisen kehittämisestä palvelujärjestelmän
kehittämisen yhteydessä.
Rea esitteli perusterveydenhuollon osaamiskartoituksen alustavia tuloksia. Materiaali liitteessä. Päivityskartoitus on vielä kesken. Suun terveydenhuolto ja lääkäreiden osaaminen on vielä päivittämättä. Kartoitusten
tuloksista käydään oppilaitosten kanssa keskustelu kartoituksen valmistuttua.
7. Alan koulutustilanne
Outi Hyry-Honka
Outi kertoi kertoi ajankohtaisasoita. Opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa sovitaan tutkintojen määristä. Työurien pidentäminen ja koulutuksen tehostaminen sisältyy sopimukseen. Opiskelijoiden pääsyä opiskelemaan
helpotetaan. Tarjolla pitäisi olla ympärivuotisia koulutuksia, myös kesäaikana mahdollistetaan opiskelu. Pääsykokeita uudistetaan. Toisen asteen kanssa on nostettu keskusteluun lähihoitajan koulutuksesta eteneminen
sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutukseen ja koulutusten eteenpäin saattaminen jouhevasti. Yhteistyötä tehdään myös Peräpohjola-opiston ja Rovalan kanssa.
Kaksoistutkinnoista: Terveydenhuollon, kätilöt, ensihoitajat. Kätilön koulutuksesta on tulossa yamk tutkinto.
ESR-rahoitusta on mahdollista hakea koulutusohjelmien kehittämiseen. 17.2 seuraava rahoitushaku.
8. Terveiset puheenjohtajakokouksesta
Päivi Holopainen
Päivi kertoi elokuun puheenjohtajakokouksesta. Keskustelussa oli digitalisaatioselvitys ja klusteritoiminnan kokemukset. Kokouksessa oli todettu, että klusterit hakevat vielä paikkaansa ja tavoitteiden määrittelyä tulisi
vielä tehdä. Klusteritoimintaa pitäisi saada näkyvämmäksi ja ennakointinäkökulmaa tulisi vahvistaa. Klusterit
otetaan mukaan maakuntasuunnitteluun. Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke järjestää helmikuussa rajapintayhteistyöhön liittyvän tapahtuman yhdessä Arctic Design Weekin kanssa, jossa törmäytetään eri palvelualoja palvelumuotoilun avulla.
Ennakoinnin uutiskirje julkaistaan lähiaikoina.
9. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Lapin sairaanhoitopiiri sai taiteen saavutettavuuden parantaminen hankkeeseen rahoitusta. Ulla Hiltunen
koordinoi hanketta. Taiteen edistämiskeskus koordinoi hankerahoitusta ja seuraava rahoitushaku on käynnistymässä.
10. Muut asiat
Ei muita asioita.
11. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
2.5.17 klo 13, paikka: Ely-keskus

