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Läsnä

Läsnäolijat liitteenä

1) Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, kokouksen sihteerin valinta
Kokouksessa päivitettiin osallistujalista. Varapuheenjohtajaksi valittiin Outi HyryHonka. Päivi Holopainen Lapin liitosta kertoi, että kokouskutsut ja
ilmoittautumiset tulevat Anne Ylitervon (Lapin liitto) kautta. Jokaisessa
kokouksessa tulee valita sihteeri koulutuksen edustajista. Sihteeriksi valittiin Leena
Hanni Ammattiopisto Lappiasta.
Päivi Holopainen kertoi, että Lapin liiton järjestöneuvottelukunta haluaisi nimetä
edustajan Hyvinvointiklusteriin. Sovittiin, että he voivat nimetä edustajan ja hänet
kutsutaan mukaan seuraavaan kokoukseen.
2) Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja kävi edellisen kokouksen (4.12.2013) pöytäkirjan läpi. Todettiin
asioiden toteutuminen.
3) Länsi-Pohjan keskussairaala
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi esitteli Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin toimintaa sekä yhteistyötä eri kuntien kanssa. Hänen
esityksensä on liitteenä. Hän kertoi lyhyesti myös mitä uusi SOTE-järjestämislaki
tuo tullessaan. Sote-alueet ovat palveluiden järjestäjinä. Kunnat, kaupungit ja
mahdolliset alueelliset tuotantoalueet ovat palveluiden tuottajina. Lisäksi hän
kertoi, että Länsi-Pohjassa on suunnitteilla oma soteyhteistoiminta-alue.
Päätöksiä kuitenkaan asiasta ei vielä ole.
4) Osaamisen ennakointi ja yhteistyökäytännöt
Merja Haapakorva-Kallio (Lpshp) ja Rea Räisänen (Lshp) kertoivat miten
perusterveydenhuollon yksiköt ovat toteuttaneet osaamistarpeiden ennakointia
C&Q-järjestelmän avulla yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa.
Työpaikoilla tapahtuvat haastattelut on tehty ja nyt on tulosten analysoinnin aika.
Tavoitteena on rakentaa työelämäkumppanuuksia. Keskusteltiin tulosten esille
tuomista välittömistä lisäosaamistarpeista. Esitys on liitteenä (klusteri.pdf).

5) VATT:n ennusteet työllisten määrän kehittymisestä ja Lapin perus- ja tavoiteura
Päivi Holopainen Lapin liitosta esitteli VATT:n ennusteita työllisten määrän
kehittymisestä. Esitys on liitteenä (Hyvinvointiala 19052014). Ennusteissa on
kuvattuna perusura ja tavoiteura. KESU-prosessi etenee niin, että perusurat ovat
kommentoitavissa ennen lomia ja tulevat tarkasteluun elokuussa.
Valtakunnallisten tavoiteurat tarkentuvat syyskuussa alueittaisiksi tavoiteuriksi ja
lokakuussa ammattiuriksi. Tammikuussa 2015 pitäisi valmistua lopulliset
ehdotukset koulutustarjonnan tavoitteista. Näihin lukuihin toivotaan klusterin
kannan ottoa. Näkemyksenä nousi esille, että pysytään VATT:n kanssa samoissa
luvuissa, kasvu on tiukkaa, ja kunnilla on niukkaa. Kasvu tapahtuu todennäköisesti
vanhustyössä. Keskusteltiin ennakointitiedon keruusta ja tiedon luotettavuudesta.
Vastaajien pitäisi tietää tulevaisuuden toimintamalleja, jotka edellyttävät uutta
osaamista. Todettiin, että C&Q on lyhyen tähtäimen ennakointia.
6) Toimialaklustereiden toimintamalli
Päivi Holopainen esitteli Ennakoima yhessä! Lapin ennakoinnin toimintamallia.
Esitys liitteenä (Hyvinvointiala 19052014). Toimintaa pyörittävät Maakunnallinen
ennakointiryhmä, ennakointivastaavat ja toimialaklusterit. Todettiin, että
perusterveydenhuollon yksiköiden paikka on tämä Hyvinvointiklusteri.
7) Lapin luotsi / Hyvinvointiala
Päivi Holopainen esitteli Lapin luotsin sivustot osoitteesta
http://luotsi.lappi.fi/hyvinvointiala sekä jakoi paperisia esitteitä. Nyt ennakointia
tehdään Lapin liiton vetämänä.
8) Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
9) Seuraava kokous
Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 24.11.2014 klo 12.00.
10) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.
11) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukseen tutustuminen
Tutustuimme ensihoitokeskukseen Sirkka Tuunaisen johdolla.
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