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MUISTIO

maanantai 18.5.2015 klo 13.00–16.00
Tehyn Rovaniemen aluetoimisto, Maakuntakatu 29–31 B, 3. krs

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Sihteeriksi valittiin Kirsti
Ylipulli-Kairala.
Osallistujat:
Holopainen Päivi, Lapin liitto
Hyry-Honka Outi, Lapin AMK, Hyvinvointipalveluiden osaamisala
Korteniemi-Poikela Erja, Tehy ry, Rovaniemen aluetoimisto
Kuusela Katri, Lapin yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelut
Niska Helena, Lapin Ely-keskus
Rissanen Maritta, Lpshp, pth:n yksikkö
Tuunainen Sirkka, Lpshp, puheenjohtaja
Ylipulli-Kairala Kirsti, Lapin AMK, Hyvinvointipalveluiden osaamisala
Sillanpää Kirsi, Tehystä videoyhteydessä asiakohdassa kolme
Lepojärvi Tommi, klo 14 – 15.40 projektijohtaja asiakohdassa 4-5
2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio Lapin luotsin sivulta.
3. Muutokset ja koulutetun hoitohenkilöstön merkitys
Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy, yhteiskunta- ja kehittäminen toimiala
Kirsi Sillanpää kertoi mm. tulevaisuuden ennakoinnista, alan haasteista,
palvelujen tuottamisesta, osaamisen kehittämisestä ja hoitotyön
johtamisesta (esitys liitteenä 1). Keskusteltiin sekä käytännön että
koulutuksen edustajien yhteisestä huolesta hoitotyön johtamisen
vahvistamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Todettiin, että nyt on
yhteiskunnallisen vaikuttamisen aika.
4. Lapin Sote-Savotta
Projektijohtaja Tommi Lepojärvi kertoi Lapin Sote-Savotan ajankohtaisista
asioista (Esitys)

5. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Outi Hyry-Honka esitteli Lapin AMKin hyvinvointipalveluiden osaamisalan
ajankohtaisia asioita:
- Korkeakoulut ovat siirtyneet yhteiseen hakujärjestelmään, jossa
kilpaillaan samoista hakijoista yliopistojen kanssa. Soteli-alan vetovoima
on edelleen kuitenkin edelleen suhteellisen hyvä.
- Lapin AMK on saanut ns. sumanpurkupaikkoja sairaanhoitajakoulutukseen yhteensä 50. Paikat jaettiin Kemin ja Rovaniemen hoitotyön
koulutuksiin siten, että molempiin vuonna 2014 15 lisäpaikkaa ja
vuonna 2015 10 lisäpaikkaa.
- Vuonna 2015 alkaa Sairaanhoitajia kampusalueen ulkopuolella- hanke,
jonka aikana koulutetaan sairaanhoitajia eri puolilla Lappia

-

Erikoistumiskoulutukset ovat suunnitteluvaiheessa. OKM:ltä on mahdollisuus
hakea erikoistumiskouluksiin suunnittelu- tai toteuttamisrahaa. Koulutukset
toteutetaan useamman ammattikorkeakoulun yhteisenä hankkeena.
- Läsnäolijat pitivät vastaanottotyön erikoistumiskoulutusta tarpeellisena.
Helena Niska esitteli Ely-keskuksen ajankohtaisia asioita:
- Työvoimakoulutuksena toteutetaan toisen asteen koulutuksia
- Lappian ja Laon kanssa tehdään yhteistyötä mm. kouluttamalla lähihoitajia Lapin
kunnissa
- Ely-keskus tukee hoiva-avustajakoulutuksia. Keskusteltiin tästä koulutuksesta mm.
seuraavaa: koulutukset ovat tarpeellisia, avustaviin tehtäviin tarvitaan lisäapua.
Tehyn edustaja esitti huolen lähihoitajien palkkaamisen vähentämisestä, kun
hoiva-avustajia palkataan heidän tilalleen.
Katri Kuusela esitteli Lapin yliopiston ajankohtaisia asioita:
- yliopistolla meneillään naisjohtajien eMBA- koulutus
- Lapin ammattikorkeakoululla ja Lapin yliopistolla suunnitteilla 3-vuotinen
naisyrittäjyyshanke
- suunnitteilla Oulun yliopiston ja sairaanhoitopiirin kanssa psykoterapiakoulutus
- suunnitteilla työnohjaaja/työyhteisövalmentajakoulutus
- Mielenterveystyön johtamiskoulutus meneillään
Maritta Rissanen esitteli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pth:n yksikön ajankohtaisia asioita:
- Länsi-Pohjaan suunnitteilla oma kuntayhtymä
- Lpshp:n alueelle perustettu seitsemän sote-alan työryhmää, jotka suunnittelevat
ydinprosesseja (ikäihmisten palvelut, työterveyshuolto, kuntoutuspalvelut,
mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut, sosiaali- ja perhepalvelut, sairaanhoito- ja
päivystyspalvelut ja vammaispalvelut) asiakaslähtöisiksi, kustannusvaikutteisiksi
näkökulmana lähipalvelut, alueelliset palvelut ja erityispalvelut.
Tehyn ajankohtaiset asiat tulivat esille Kirsti Sillanpään esityksessä. Erja Korteniemi-Poikela
painotti klusterissa toimijoiden vaikuttamista Sote-uudistuksessa.
Päivi Holopainen kertoi klusteriseminaariterveiset (koonti seminaarin tuloksista)
Opinnäytetöitä ja graduja voidaan toteuttaa klusterin toimeksiantona. Hän painotti
klusteritoiminnan tiedon välityksen tärkeyttä omiin työyhteisöihin.
6. Muut asiat
Ei muita asioita.
7. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
Seuraava kokous sovittiin pidettävän Lapin AMKin tiloissa Jokiväylä 11 (tarkempi paikka
ilmoitetaan myöhemmin) 29.10.2015 klo 12.30 -16.00.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 16.10.

