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1. Johdanto

Alueellisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan niitä osaamisen kehittämisen toimia, joilla pyritään tukemaan
palveluissamme tarvittavaa osaamista. Palvelujärjestelmän kehittämisen rinnalla on tarkasteltava myös henkilöstön nykyistä osaamista ja mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa. Alueellisen osaamisen kehittämisen suunnittelun pohjan muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2017–2020 ja henkilöstön osaamisen arviointitiedot alueemme organisaatioista. Tässä alueellisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa kuvataan osaamisen kehittämisen kokonaisuudet ja teemat vuosille 2019–2020.
Alueellisella suunnittelulla ja koulutustoiminnalla tuetaan alueen organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä ja
koulutussuunnittelua. Osaamisen kehittämisen vuosittaisista teemoista käydään keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten kanssa sisältöjen tarkentamiseksi.

Lapin sairaanhoitopiirin osaamisen kehittämisen tiimi laatii alueellisen osaamisen kehittämisen suunnitelman ja
suunnittelee Lapin sairaanhoitopiiristä toteutuvaa alueellista koulutusta yhteistyössä sairaalan erikoisalojen kanssa. Lapin sairaanhoitopiirissä järjestetään usean organisaation yhteisiin osaamisvajeisiin täydennyskoulutusta ja
perehtymisjaksoja sairaalan eri yksiköissä. Osaamisen kehittämistä suunnitellaan, koordinoidaan ja ennakoidaan
myös muiden tahojen kanssa kuten alueen oppilaitosten, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja LänsiPohjan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa.
Teemojen sisältöjä tarkennetaan osana koulutussuunnittelua vuosittain ja koulutuskalenteri julkaistaan Lapin sairaanhoitopiirin sivuilla.
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2. Alueellinen osaamisen kehittäminen vuosina 2017–2020
3. Osaamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteena on alueellisen osaamisen kehittämisen toimenpitein tukea palvelujärjestelmän kehittämistä ja ammattilaisten osaamista koko alueella. Erilaisten osaamisen kehittämisen menetelmin (alueellinen koulutus, verkkoopiskelu, simulaatiot, työkierto ja perehtymisjaksot) pyritään vastaamaan kattavasti ja keskitetysti alueella esiin
tulleisiin osaamistarpeiden vajeisiin.
Toimenpiteet:
-

vuosittainen osaamisen kehittämisen suunnittelu ja alueellisen koulutuskalenterin rakentaminen Lapin
sairaanhoitopiirissä yhteistyössä eri tahojen kanssa

-

kumppanuussopimusten mukainen yhteistyö oppilaitosten kanssa

-

koulutustarpeiden ilmaiseminen vuosisuunnitelmia varten

-

osallistuminen opetussuunnitelmien ja täydennyskoulutusten suunnitteluun

-

osaamisen kehittämisen toiminnan arviointi yhteistyössä eri tahojen kanssa

4. Lisä- ja täydennyskoulutuksen prosessi
Alueellisessa osaamisen kehittämisessä on otettu käyttöön vuonna 2014 alueellinen lisä- ja täydennyskoulutuksen
prosessi. Prosessi lähtee liikkeelle osaamistarpeiden ja muutosvaateiden kartoittamisella, jatkuu aineiston analysoinnilla ja päätöksenteolla ja päättyy toteutukseen ja arviointiin. Prosessin toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja oppilaitosten kanssa. Lisä- ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan terveydenhuollon valtakunnallisen kehittämisen tuomat muutosvaateet ja osaamistarpeet, terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitut tavoitteet, alueellisesta palveluketjutyöstä nousevat tarpeet sekä ammattilaisten
osaamistarpeet.
Lapin sairaanhoitopiirissä laaditaan alueellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma, jossa määritellään osaamisen kehittämisen kannalta keskeiset kokonaisuudet ja teemat suunnittelukaudelle. Teemat valitaan tarkastelemalla palveluiden kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Alueellisen osaamisen kehittämisen toimenpiteillä vastataan niihin osaamistarpeisiin, jotka esiintyvät suurella määrällä ammattihenkilöitä ja organisaatioita. Lapin sairaanhoitopiiri järjestää koulutusta ja muuta osaamisen kehittämistä erikoissairaanhoidon osaamisella. Muilta osin koulutustarpeet ilmaistaan alueen oppilaitoksille ja muille yhteistyökumppaneille.
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Vuosittaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman tarkentamisesta keskustellaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon vastaavien esimiesten kanssa. Organisaatiokohtaisissa osaamisen kehittämisen suunnitelmissa voidaan
hyödyntää organisaatiokohtaisten osaamiskartoitusten ja kehityskeskusteluiden tuloksia.
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5. Alueellisen täydennyskoulutuksen kokonaisuudet ja teemat 2019–2020
Alueellisen osaamisen kehittämisen tavoitteena on tukea palvelujärjestelmän kehittämistä ja ammattilaisten
osaamista koko alueella. Alueellisen osaamisen kehittämisen suunnittelun pohjan muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2017 – 2020. Palveluiden kehittäminen vaatii erilaisia osaamisen kehittämisen toimia tuekseen ja yhteistyötä oppilaitosten, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa.
Taulukossa kuvataan osaamisen kehittämisen kokonaisuudet ja niihin liittyvät tarkennetut teemat. Alueellisen
osaamisen kehittämisen ja koulutustarjonnan suunnittelun lähtökohtana on sairaanhoitopiirin alueen toimijoilta
vuonna 2018 kootut osaamistarpeet. Alueellinen sairaanhoitopiirin järjestämä koulutus suunnitellaan ja järjestetään moniammatillisena eri erikoisalojen sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyönä. Suunnittelussa huomioidaan myös hoitoprosesseihin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset toimijat.

Osaamisen kehittämisen ja koulutuksien toteuttajat ja sisällöt tarkentuvat vuosittain ja ovat nähtävillä Lapin sairaanhoitopiirin internetsivuilla koulutuskalenterissa.
Teema
Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen




Neuropsykiatrinen osaaminen
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan koulutus



Ryhmänohjaustaidot, ryhmien vetämiseen koulutusta
Rokotukset
Omahoidon tehostaminen eri sairauksissa



Johtaminen ja yhteistyö










Ikäihmisten palvelut
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Kehityskeskustelut, työn vaativuuden arviointi
Johtamisen osallistava kehittäminen,
Esimiestyön tukeminen
Sote-lainsäädäntö
Esimiestaidot, alaistaidot
Asiakaspalvelu
Ravitsemus, yksinäisyys, liikunta, lääkehoito,
hoitotahto
Muistisairaudet
Kuntoutumisen edistäminen
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Käytöshäiriöisen dementikon ei lääkkeellinen
hoito

Päivystykset ja ensihoito




HTA, HTA puhelimessa, ensiapu
Hätäensiapu, Ea1, Ea2, elvytyskoulutus

Lapset, nuoret ja perheet






Neuropsykiatria esim. Autismi, ADD, ADHD
Äitiysneuvolatoiminnan tukeminen
Neurologisten ongelmien tunnistaminen
Lasten kuntoutuksen ja toimintaterapian tiedollinen ja taidollinen osaaminen

Sairauksien ehkäisy ja hoito





Marevan koulutus
Yleinen lääkehoito
Työttömien terveystarkastukset

Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus





Ergonomiakoulutus
Fysioterapian suoravastaanottokoulutus
Kipufysioterapia

Vammaisten palvelut



Kehitysvammaisten ja autismikirjon asiakkaiden
itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Kehitysvammaisten ikääntyminen ja saattohoito
Apuvälineet, kommunikaattorit, hoitotahto,
rajoittavat toimenpiteet






Turvallisuus





Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen/väkivaltatilanteisiin varautuminen
Paloturvallisuus, alkusammutuskoulutus
Ikäihmisen turvallisuus
Laiteturvallisuus

Tiedon hallinta ja digitalisaatio





Arkistonmuodostussuunnitelma
Rakenteinen kirjaaminen
Perus atk-ohjelmistojen koulutus

Kielitaito




Terveydenhuollon englanti
Saamenkieli
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