TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS
Hyvinvointiala

ASIALISTA

Aika: 29.10.2015 klo 13.00–16.00, HOX: aloitetaan lounaalla klo 12.30 Amica-ravintolassa
Paikka: Kokoustila B102, Jokiväylä 11, Lapin AMK, Rovaniemi
Läsnä
Tuunainen Sirkka, Lpshp, puheenjohtaja
Hanni Leena, Ammattiopisto Lappia
Holopainen Päivi, Lapin liitto
Hyry-Honka Outi, Lapin AMK
Kauhanen Ritva, Lapin liitto
Kivekäs Marja, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Korteniemi- Poikela Erja, Tehy ry Rovaniemi
Kuusela Katri, Lapin yo, koulutus- ja kehittämispalvelut
Niska Helena, Lapin Ely-keskus
Rissanen Maritta, Lpshp, pth-yksikkö
Räisänen Rea, Lshp, pth-yksikkö
Ylipulli-Kairala Kirsti, Lapin AMK, sihteeri

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
-Puheenjohtaja Sirkka Tuunainen avasi kokouksen, sihteeriksi valittiin Kirsti Ylipulli-Kairala

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Käytiin läpi edellinen muistio

3. Koulutuksen ajankohtaiset asiat esim. erikoistumiskoulutukset, th- koulutus ja
kuntoutuksen koulutuksen tilanteet Lapin amk:ssa
- Outi Hyry-Honka kertoi OKM:n käynnistämistä kuntoutusten koulutusten ja kaksoistutkintojen
rakenteellisesta kehittämisestä sekä erikoitumiskoulutuksista
- Kuntoutusten koulutusten kehittäminen koskee fysioterapeutin, jalkaterapeutin,
toimintaterapeutin, napropaatin, osteopaatin ja apuvälineteknikon koulutuksia
- Kehittämissuunnitelma pitää olla valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä
- Kehittämisen keskeinen tavoite koulutuksen eheyttäminen ja keskittäminen
- Hankkeen tavoitteena kuntoutuksen koulutuksen yhteisen osaamisen tunnistaminen
Kaksoistutkintojen tilanteen selkiyttäminen
- Ensihoitajakoulutus jäänee nykyisen mallin mukaan toteutettavaksi
- Terveydenhoitajatutkinnon rakenteellinen muutos pysähdyksissä
- Kätilökoulutuksen muuttamiseen on useita esityksiä. Taustalla se, että nykyinen koulutus ei
täytä EU-direktiivin 2013/55/Eu säännöksiä koulutuksen laajuudesta
Erikoistumiskoulutukset
-OKM:ltä voi hakea rahaa erikoistumiskoulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen
-Kriteerinä muun muassa se, että mukana puolet korkeakoulutusverkostosta
-Sotelika - verkosto on hakenut hankerahoitusta OKM:ltä erikoistumiskoulutusten
selvitystyöhön
- Erikoistumiskoulutukset eivät ole tutkintoon johtavia

- Haavan hoidon erikoistumiskoulutukseen haetaan valtakunnallisessa verkostossa
toteuttamisrahaa
-Keskustelua on käyty myös siitä, mitä NQF-tasoa erikoistumiskoulutukset ovat
-Keskusteltiin myös ylemmistä korkeakoulututkinnoista suhteessa tehtäväsiirtoihin
4. Soten tilannekatsaus
Rea Räisänen kertoi LSHP:n sote tuotantoalueen toiminnasta:
- Asiakasprosessien palveluprosessit arvioidaan
- Laadittu osallisuus sote-uudistuksessa suunnitelma
- Aletaan valmistelemaan yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (kunnat
ja pth-yksikkö)
-Valmistelussa tai meneillään:
- Kunta-sote yhteistyö-, osaamisen kehittäminen- ja henkilöstötarpeen ennakointi-, sosiopolishanke, tiedonhallinta
-Tilatarpeiden ja investointien suunnittelu
-Palvetuotannon tukipalvelu
- Kehittämisyhteistyö (Lapin sos, pth, esh-kehittäjien yhteistyöverkosto tiedontuotannon
yhteistyö)
Nimetyt työryhmät: perheiden-, vammaisten - ja aikuisten psykososiaaliset palvelut, sairauksien
ehkäisy ja hoito, toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus, saamenkieliset palvelut, ikäihmisten
palvelut, päivystys ja ensihoitopalvelut ja lisäksi työterveyshuollon organisointityöryhmä
Tavoitteena luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut Lapin shp:n alueeelle
- Maritta Rissanen kertoi Lpshp:n sote tuotantoalueen toiminnasta
- Edellisessä kokouksessa esitettyjen ryhmien lisäksi perustettu suun terveydenhuollon
työryhmä ja henkilöstötyöryhmä
- Nykytilaa arvioitu ja päivitetty, odotellaan tietoa sote-alueiden määrästä
-Syksyllä 2015 tehdään erilaisia selvityksiä, mm. vuodeosastopaikkatarpeesta, vanhusten
asumispalveluista, kotihoidosta ja asiantuntijasairaanhoitajien tarve terveyskeskuksissa. Lisäksi
tavoitteena on yhtenäistää asiakasmaksuja ja omaishoidontuki.
-Paljon tukea tarvitsevat- paljon palveluja käyttävät hankkeessa tehty asiakasvirta-analyysi
alueelle (10 % palvelujen käyttäjistä vie 70% kustannuksista-tarve esim. omahoitajapalveluihin)
-Asukkaiden marraskuu: kuntatilaisuuksia, otakantaa.fi-kysely asukkaille, henkilöstötilaisuudet
5. Monialainen YAMK-opinnäytetyö klusterien toimeksiannosta
Päivi Holopainen
-Päivi esitteli YTT Kaarina Kantele ja FT Soili Mäkimurto-Koivumaan suunnitelman monialaisesta
opinnäytetyöstä (2015-2016) yamk-tutkinnoista
- yamk-tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 op (=800 t)
- toimeksiantajat maakunnallinen järjestöneuvottelukunta ja toimialaklusterit
- aiheita mm. klusteriverkostojen kehittäminen, hyvinvointia ja rakennusklusteri
(sisäilmaongelma)
- Yhteinen temaattinen kattoteema: Pohjoinen osallisuus
- Sovittiin, että hyvinvointiklusterikokoukseen kutsutaan opiskelijat kertomaan
opinnäytetöiden etenemisestä
6. Hyvinvointialan naisyrittäjyys- jatkohanke
Katri Kuusela
- Toimintalinjasta: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
- Tavoitteena luoda naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen palvelukokonaisuus: verkostoituminen ja
työhyvinvoinnin edistäminen, naisyrittäjyyden valmennusohjelma, hyvinvointipalveluiden
tukeminen ja naisyrittäjyyden lisääminen Lapissa
- Kehittäjät Koke/Lay, Lapin AMK ja Pohjoisen Lapin Leader (PLL)

Katri kertoi Suomen psykiatriayhdistyksen järjestämästä
opintokäynnistä Alankomaihin Hogeweyk-kylään (muistisairaiden kylä)
Koti perustuu elämäntyyleihin (hienosto-, kaupunkilainen-, kotoisa, indonesialainen-, kristillinen-, kulttuuri- ja perinnekoti)
7. Klusteritoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
- Leena Hemmi ammattiopiston ajankohtaiset asiat:
-1.8. uudet tutkinnon perusteet ammattiopistoihin
- jatkaville voinut tarkoittaa lisäopintoja
- osaamisperustaisuus (osaamispisteet), työelämälähtöisyys periaatteina
- yksilölliset opintopolut tavoitteena
- toimintakulttuurin muutos: Lappia-malli oppimiskentistä
- työelämälähtöisyys kummityötoiminnalla yhteistyössä työpaikkojen kanssa
- aloituspaikkoja vähennetty, tarkoittaa isoja muutoksia
- aloituspaikat on saatu täyteen, yli puolet ylioppilaita ja ammatin vaihtajia
- vanhustyön vetovoimaisuus mietityttää
Helena Niska Lapin Ely-keskuksen ajankohtaiset asiat:
- vuoden 2018 alkaen ei voi enää toteuttaa työvoimapoliittisia tutkintoon johtavia koulutuksia
- jatkossa verkko-opetuspainotteista koulutusta
- lyhytkestoista täydennyskoulutusta kaupunkeihin, koska lähihoitajien työttömyys lisääntynyt
- hoiva-avustajien koulutusta ei enää järjestetä
Erja Korteniemi-Poikela
- hallituksen säästöt sunnuntailisien ja päivystyksen korvausten poistuminen aiheuttavat
työntekijöille ongelmia
- opiskelijoista noin puolet kiinnostuneita muuttamaan ulkomaille, jos säästöt toteutuvat
- alan vaihtoajatukset lisääntyneet
Marja Kivekäs
- ESR-hanketilanne, 4 hakemusta
- Hyvinvointisektorille ei tullut hakemuksia
- Noin 10 hanketta hyvinvoinnin alueella menossa
Ritva Kauhanen
-Maaseuturahastossa Arjen turvaa-hankkeen jatkohakemus, tavoitteena hyvinvoinnin
edistäminen kunnissa
-Virtu-hanke menossa
8. Muut asiat
-Ei muita asioita
9. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
klo 12.30 -16 Lapin yliopistolla, aloitus lounaalla

10. Kokouksen päättäminen

