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1. YAMK-opinnäytetyön esittely hyvinvointi- ja rakennusalan klusteritoimijoille
Tuula Valkola, YAMK, Lapin ammattikorkeakoulusta esitteli oman opinnäytetyöaiheensa:
Sisäilmaongelmien tuomat terveyshaitat. Kehittämismenetelmänä työssä on toiminnallinen
tutkimus.
Hyvinvointi- ja rakennusalan klusteritoimijat kävivät keskustelua ajankohtaisesta ja tärkeästä
opinnäytetyöaiheesta.
Tuula Valkola sekä Marjaana Klemetti esittelivät lisäksi toisen opiskelijatyöryhmän (Kari-Pekka
Salmikivi ja Matti Luiro) työn koskien viestintää LKS:n sisällä. Ko. työssä keskitytään Virvepuhelinten käyttöönottoon LKS:n sisäisessä työskentelyssä ja viestinnässä.
Käytiin keskustelua aiheesta.
2. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Käytiin esittelykierros. Katri Kuusela toimii kokouksen sihteerinä.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pj kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Outi Hyry-Honka totesi edelliseen pöytäkirjaan viitaten, että kätilökoulutus on valittu

kaksoistutkintojen osalta tärkeimmäksi, kätilökoulutus tullaan esittämään ylemmäksi amktutkinnoksi. Ammatillisia tutkintoja halutaan nostaa ylemmiksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi.
Katri Kuusela totesi, että edellisessä pöytäkirjassa mainittuun Hyvinvointialan naisyrittäjyys
jatkohanke etenee hyvin, yrittäjille suunnattu valmennusohjelma on käynnistynyt, siihen pääsee
edelleen mukaan. Kuntakehittämispäivät ajankohtaiset keväällä 2016, ensimmäinen pidetään
3.3.2016 Sodankylässä, aiheena palveluiden digitalisoituminen.
4. Tulevaisuustyöpaja
Marjaana Klemetti ja Essi Karhu, YAMK, Lapin ammattikorkeakoulusta esittelivät opinnäytetyön
aiheensa: ”Yksityisen palvelutuottajan asiakaslähtöinen liiketoimintamalli”. Toimeksiantajina
ovat toimialaklusterit, Lapin liitto sekä Sovea oy. Ennakointi ja palvelumuotoilu toimivat
opinnäytetyön kehittämistyömenetelminä.
Toteutettiin tulevaisuuspaja: minkälainen sosiaali- ja terveysala tulisi/saisi olla vuonna 2030?
Käytiin työpajaan ja tulevaisuusvisioihin liittyvä keskustelua.
5. Uusi työ ja digitalisaatio – keskustelua hyvinvointialan tulevaisuudesta
Pirita Jokikaarre, Lapin liitto
Ennakointitehtävä


Miten digitalisoituminen näkyy toimialalla tällä hetkellä?
Ossi Takkinen kertoi, että esim. Rovalassa on 200 huoneistoa ikäihmisille – digitalisaatio iso
haaste tuohon ympäristöön. Näkyy jo nyt turvavälineissä. Kotona asuvat ovat huonossa
kunnossa – iso haaste nykyiselle sukupolville, etenkin tehostetun palveluasumisen ikäpolvessa.



Millaisia uusia digitaalisia ratkaisuja on jo näköpiirissä?



Millaisia vaatimuksia digitalisaatio asettaa työntekijöille ja organisaatioille? Esim. osaaminen ja
valmiudet
Keskustelua: tarvitaan uudenlaista osaamista, tarvitaan täydennyskoulutusta, asenteiden
pehmitystä, organisaatioille haasteena se, että rakenteiden tulee olla toimivia. Lapissa
haasteena toimivat verkkoyhteydet. Kommunikaatio digitalisoituneissa palveluissa on erilaista,
mutta asioiden hoitaminen on myös helpompaa. Muutosvastarintaa voi olla myös asiakkaissa.
Viestinnän haasteet – viestin sisällön muokkaaminen ja viestin vastaanottaminen. Työnkulkua
ja työtä pitäisi käydä lävitse ja teknologian tulisi tukea työtä, ei päinvastoin. Laitteiden
yhteensopivuus koko maassa – tarvitaan laajempaa suunnittelua ja että tukipalvelut toimii.
Koulutusorganisaatiolle haasteita: mitä opiskelijoille pitää opettaa, mikä on se osaaminen mitä
pitää opettaa? Teknisen välineistän osaaminen tulee olla jo peruskoulutuksessa.



Miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan toimialaan pitkällä tähtäimellä (n. 25 vuotta
eteenpäin)?
Robotiikka, sirujen käyttö aktiivisuusrannekkeiden sijaan, perimätiedon hyödynnettävyys
ennaltaehkäisevässä työssä



Luoko Lappi toimintaympäristönä tiettyjä haasteita tai mahdollisuuksia erityisesti
digitalisaation näkökulmasta?
Vaatimuksia: pitkät välimatkat – tarvitaan varhaisessa vaiheessa käyttöön, verkot pitää
rakentaa. Lapissa ollaan totuttu käyttämään etäyhteyksiä. Opetusteknologia pitää olla
kunnossa koulutusorganisaatioilla.



Mitä digitalisaation askelta toimialalla toivotaan, odotetaan tai pelätään tapahtuvan?
Pitää tapahtua: yhteensopivat järjestelmät, käyttäjälähtöisyys/ystävällisyys, itsehoidollisuus –
erilaiset seurantalaitteet kotiin ovat lähitulevaisuudessa varmasti lisääntymässä. Tarvitaan
olosuhteisiin soveltuvaa teknologiaa.
Voisiko tapahtua: älykkäät ratkaisut hoitotyöhön (älykkäät ruokailuvälineet, lakanat ym)?
Hoivatyössä pystyttäisiin näin keskittymään olennaiseen hoitotyöhön.
Erot ovat isot, missä valmiuksissa kunnissakin ollaan.
Mahdollistaisiko digitalisaatio terveyden omavastuun ottamisessa?
Tuoko palveluntarjonta haasteen sille osaako asiakas valita oikeat, laillistetut palvelut?

6. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Erjalle toivottiin hyvää vuorotteluvapaata.
7. Muut asiat
Katri Kuusela kertoi, että ennakointivastaavien kehittämispäivillä oli keskusteltu
klusteritoiminnasta yleisesti sekä eri sektoreiden klustereista. Hyvinvointiklusterin toimijoille
haluttiin nostaa keskusteluun hyvinvointiklusteritoiminnan sisällöt sekä jäsenistö.
Keskusteluun nostetiin mm. sote-uudistuksen käsitteleminen osaksi klusteritoimintaa sekä
olisiko tarve laajentaa jäsenistöä myös sosiaalipuolen edustuksella.
Asiasta käytiin keskustelua ja sovittiin seuraavat asiat:
Asta Niskalaa ja Kaisa Kostamo-Pääkköä/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta
kysytään toimintaan mukaan.
Essi Karhua ja Marjaana Klemettiä pyydettiin mukaan klusteritoimintaan ja he suostuivat.
Sote-uudistus pidetään jatkuvana teemana hyvinvointiklusterissa. Outi Hyry-Honka tuo
kokouksissa jatkossa esille ajankohtaiset tiedot Sote-Savotan ohjausryhmän näkökulmasta.
Merja Haapakorva-Kallio voisi tuoda ajankohtaisen tiedon Länsi-Pohjan näkökulmasta ja Rea
Räisänen Lapin keskussairaalan näkökulmasta (asiakasprosessit)
Seuraavassa kokouksessa käsiteltäviin/esitettäväksi asioiksi nostettiin:
- Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella – hanke esittelyssä maakunnallisena mallina.
- Osaamisen kehittämisen toimintamalli – yhdessä perusterveydenhuollon, toisen asteen
sekä Amk:n kanssa tulevissa kokouksissa.
- Aikuiskoulutuksen ennakointihanke.
- Opinnäytetöiden tilanne.
Päivi Holopainen kertoi lisäksi, että Maakunnallinen ennakointityöryhmä on lopetettu,
maakunnan yhteistyöryhmä jatkaa jatkossa sekä maakunnallinen
koulutussuunnittelutyöryhmä. Ennakointivastaavien ryhmän toiminta vahvistuu.
Toimintamallista löytyy päivitetty kuvaus Lapin Luotsissa (www.luotsi.lappi.fi)
Sirkka Saranki-Rantakokko kertoi, että 14.4.-15.4. ovat osaamisen kehittämisenpäivät Lapin
ammattikorkeakoulussa. 14.4. Sociopoliksen vetämä päivä – talousnäkökulma muuttuvaan
sosiaalityöhön. 15.4 osaamisen kehittäminen sote-osken kautta, miten osaamisen
kartoittamista on tehty. Päivät toteutetaan Jokiväylässä. Sirkka lähettää esitteen kaikille.

8. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
Seuraava kokous pidetään 5.10.2016 klo 13–16 (mahdollinen lounas klo 12). Päivi kysyy, mikäli
kokous voidaan pitää Lapin sairaanhoitopiirin tiloissa, mikäli se ei ole mahdollista kokous
pidetään Tehyn toimistolla.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

