SOSIAALIJOHDON IV TYÖKOKOUS 24.3.2015
Aika klo 8.00–10.00
Osallistujat: Inari Mari Palolahti, Kittilä Tuulikki Louet‐Lehtoniemi, Kolari Lahja Harju,
Muonio Päivi Salminen, Pelkosenniemi Kari Hyötylä, Posio Saara Kuusela, Rovaniemi
Markus Hemmilä, Salla Harri Saarimaa, Lapin shp/pth Tapio Kekki, Poske Kaisa Kostamo‐
Pääkkö, Poske Asta Niskala, Lapin yliopisto Anneli Pohjola
Asiat
1) Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluja käyttävät ‐kehittämishankkeen
toteuttaminen
Käytiin läpi hankesuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet, tuotokset ja tulokset. Kaisa
esitteli Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien toiminnallisen osakokonaisuuden ja siihen
tehdyn tarkennetun toimintasuunnitelman. Myönnetyllä rahoituksella voidaan toteuttaa
vastuutyöntekijä, saamelaisosio ja asiakasvirran seurannasta pilotti päivystyksen osalta.
Enontekiö, Muonio, Sodankylä ja Rovaniemi ovat ilmoittaneet mielenkiintonsa piloteiksi
ja lähetetään kuntiin kysely, mitkä kunnat haluavat olla mukana pilotteina. Edetään
hallinnollisesti siten, että Poske toteuttaa ja koordinoi kuten aiempiakin Kaste‐hankkeita.
Kaisa lähettää sähköpostiviestin perusterveydenhuollon ohjausryhmän ja Posken
ohjausryhmän jäsenille kommentoitavaksi.

2) Lapin Sote‐uudistuksen valmistelun tilanne
Lakitaustaa ei ole, kuntakokous on 24.4., tässä kokouksessa ilmenee kuntien tahtotila
Sote‐uudistukseen. Jos Sote‐uudistusta ei lähdetä jatkamaan, on vaihtoehtona yhteinen
sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman työstäminen. Asiakasprosessien
uudistamistyötä siis jatketaan, nyt haussa puheenjohtajat ja jäsenet. Sote‐Savotta
‐hankkeessa luodaan asiantuntijapankki, johon liittyvät voivat tulla uudistamistyöhön.
Keskustelu Kunnissa ollaan Sote‐uudistuksen tiimoilta positiivisesti odottavalla kannalla.
Vaalien jälkeen hyvä jatkaa sosiaali‐ ja terveydenhuollon integrointia ja uudistamista.
Vastuukuntamalli noussut uudelleen esille valtakunnallisessa keskustelussa, käydään
myös keskustelua kuntauudistuksesta ja yhtenä vaihtoehtona esillä on myös
maakuntamalli, jossa nykyisten kunnan palvelujen lisäksi valtion palvelut. Vaihtoehtona
on myös kuntien yhteistyön tiivistäminen vapaaehtoiselta pohjalta.

3) Sosiaalijohdon tapaamisten tehtävä, rakenne ja sisällöt
Keskustelu Tehtävänä sosiaalisen näkökulman esillä pitäminen Sote‐uudistuksessa ja
keskustelu mitä sosiaali‐ ja terveysministeriön uudistukselle asettamat tavoitteet
tarkoittavat käytännön palveluprosessien ja ‐kokonaisuuksien uudelleen muotoilussa.
Sisällöllisiä teemoja seuraavalle kerralle:

Sosiaalityön paikka ja sosiaalityöntekijöiden erityiskoulutuksen uudistaminen
Sosiaalialan perus‐ ja erityisosaamisen tilanne nyt ja tulevaisuuden malli
Rakenteellinen sosiaalityö ja asiakkaiden osallistuminen palvelujen suunnitteluun
Sosiaalialan tiedontuottamisen malli

4) Muut asiat Sosiaalityön erityskoulutuksen tarve otetaan esille seuraavassa kokouksessa
ks. edellinen kohta
5) Seuraava kokous on pe 8.5. klo 10–15, paikka ilmoitetaan myöhemmin asialistan
yhteydessä.
Aikaisempien kokousten materiaalit löytyvät osoitteesta:
www.sosiaalikollega.fi/poske/tyoryhmat/soteuudistus

