Muistio

Erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon muut palvelut -työryhmän kokous

Aika

23.1.2018 klo 13-16

Paikka

Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1, nh. Veturi

Osallistujat

Taru Kuosmanen, pj.
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.

2 Tays sosiaalityö

Anni Vanhala esitteli Taysin sosiaalityötä. Esitys löytyy työryhmän työtilasta.
Taysin sosiaalityön organisointi ja kehittäminen on osa laajempaa
erityistyöntekijöiden organisoitumista. Laadittava työ tulee kytkeä laajempaan
kehittämisen kehykseen.

3 Sote-liikelaitospalvelun
suunnittelu, työryhmän
toimeenpanosuunnitelma ja
alatyöryhmät

Suvi Liimatainen ja Sanna Rautalammi esittelivät
• alustavaa runkoa sote-liikelaitospalvelusta,
• toimeenpanosuunnitelmaa ja
• ehdotusta alatyöryhmistä.
Esitys löytyy työryhmän työtilasta.
Sote-liikelaitospalvelun hahmottelussa on lähdetty liikkeelle tehtäväaloista ja
palveluista
sekä
käsitteiden
määrittelystä
ja
segmentoinnista.
Toimeenpanosuunnitelma jakautuu viiteen kokonaisuuteen ja 40 eri
tehtäväkokonaisuuteen. Kokonaisuudet ovat: 1) Johtaminen ja organisaatio, 2)
talous ja henkilöstö, 3) yhteistyö ja kumppanuudet 4) terveydenhuollon
palvelukokonaisuus ja 5) sosiaalipalveluiden kokonaisuus.
Sovittiin, että perustetaan alaryhmä sosiaalipalveluiden ja kasvupalveluiden
välillä ja että toimeenpanosuunnitelmaa tarkastellaan säännöllisesti
työryhmässä.

4 Toimeksiannot

1.Viranomaistehtävä (hallintosääntö), 31.1.2018
Suvi Liimatainen esitteli asiaa terveydenhuollon näkökulmasta. Sanna
Rautalammi täydensi sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Esitykset löytyvät
työryhmän työtilasta. Nostettiin esiin kysymykset, onko ensihoito
viranomaistehtävä ja onko palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelman
laadinta viranomaistehtävä? Järjestäjän ja liikelaitoksen välinen työnjako
viranomaistehtävien hoitamisessa on seuraava askel viranomaistehtävien
hahmottamisessa.
2.Palvelutuotannon organisoituminen, 31.1.2018
Keskusteltiin toimeksiantoon vastaamisesta projektipäällikköjen alustuksen
pohjalta. Palataan seuraavassa kokouksessa asiaan. Konsernirakenne ja
johtaminen ja liikelaitostyöryhmän välistä työnjakoa tulee täsmentää
päällekkäisen työn ennaltaehkäisemiseksi.
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3. Tietotarpeita palveluverkon suunnittelun pohjaksi, 31.1.2018
Keskusteltiin toimeksiantoon vastaamisesta projektipäällikköjen alustuksen
pohjalta. Projektipäälliköt käyvät keskustelun palveluverkkotyöstä vastaavan
projektipäällikön kanssa ja tuovat asian seuraavaan kokoukseen.
5 Tiedotettavat asiat

Tiedotettaviin asioihin:
Työ on käynnistynyt projektipäällikköjen aloituksen myötä. Kokouksessa
täsmennettiin toimeenpanosuunnitelmaa. Liikelaitos-työryhmä kokoaa muiden
työryhmien (lapset ja nuoret, PMT ja työikäisten sosiaalipalvelut, ikääntyneet ja
vammaiset) työtä ja käy keskustelua konsernirakenne-työryhmän kanssa.

6 Muut asiat

-

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 20.2.2018 klo 13-16 Pirkanmaan liitossa, kh.
Veturissa.
Seuraavassa kokouksessa käsitellään palvelutuotannon organisointia ja
työryhmän kommentteja palveluverkon suunnittelusta. Konsernirakenteen ja
palveluverkon projektipäälliköt pyydetään alustamaan asiasta. Lisäksi
käsitellään riskienhallintaa väliraporttiin liittyen. Projektipäälliköt laativat
pohjaa riskienhallinnalle ennen kokousta. Strategiatyöskentelyä tarkastellaan
maaliskuun kokouksessa, projektipäälliköiden aihiot strategiasta
lähetekeskustelussa helmikuun kokouksessa.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13.

