Muistio

Erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon muut palvelut -työryhmän kokous

Aika

18.5.2018 klo 13.30-16

Paikka

Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1, nh. Veturi

Osallistujat

Taru Kuosmanen, pj.
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Muistio

Asia
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.

2 Sote-liikelaitosvalmistelun
periaatteet (sosiaalipalvelut)

Projektipäällikkö Sanna Rautalammi esitteli sote-liikelaitoksen
sosiaalipalveluiden valmistelun periaatteita. Esitys löytyy työryhmän työtilasta.
Keskustelusta poimittua:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
3 Sote-liikelaitoksen
henkilöstöasiat

liikelaitosvalmistelun periaatteet rakentuvat palvelujen organisoinnin,
tuotantotavan, yhteisten asiakasprosessien määrittelyn, oman
tuotannon/liikelaitoksen hankinnan, organisaation
johtamisjärjestelmän sekä hallinnon (henkilöstöresurssit ja talous)
pohjalle. Periaatteita tarkastellaan lähtökohtien ja tavoitetuotosten
kautta.
esityksessä tarkasteltiin, mitä sosiaalipalvelut ovat ja miten ne
jakautuvat palvelutehtävittäin
maakunnan 22+ 1 (Kuhmoinen) kuntaa ovat organisoineet
sosiaalipalvelut 16 eri tavalla
sosiaalipalveluista on organisoitu maakunnallisesti: sosiaalipäivystys,
osin lastensuojelun sijaishuollon päivystys, kehitysvammaisten ja
ikäihmisten perhehoidon yksikkö, sosiaalialan osaamiskeskus
sosiaalipalvelujen maakunnallisen organisoinnin suunnittelupohja
rakentuu maakunnallisen, alueellisen, toimipisteisiin jalkautuvan, kotiin
vietävien ja sote-keskusten palveluihin
toimipisteisiin jalkautuminen voi toteutua eri toimipisteisiin, esim.
sote-keskuksiin, kouluihin, järjestöjen tiloihin, jne.
keskusteltiin, jalkaudutaanko keskitetystä vai hyvinvointikeskuksesta
hyvinvointiasemille
käsitteiden tarkentamista varten pyydetään elokuun kokoukseen
palveluverkkoryhmän edustaja selventämään palveluverkon
käsitemäärittelyjä
sovittiin, että liikelaitostyöryhmän kokouksissa peilataan työryhmän
toimintaa suhteessa liikelaitosvalmistelun periaatteisiin

Projektipäällikkö Taina Niiranen esitteli liikelaitoksen henkilöstövalmistelun
perustaa. Esitys löytyy työryhmän työtilasta. Keskustelussa nousi esiin:
•
•
•

palkkaharmonisointi kuntien välillä. Kunnat käyvät kilpailua
työntekijöistä. Keskusteltiin palkkatasoista yksityisen ja julkisen sektorin
välillä.
asiakkaiden ansainta tulevassa maakunnassa
henkilöstötyöryhmässä on valmisteltu mm. tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa, yhteistoimintaohjeita ja -mallia,
viestintäohjetta, ylätason palvelussuhdekuvauksia
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•
•
•
4 Sote-liikelaitokseen
päätöksenteko
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maakuntauudistuksen johtamisvalmennuksesta on valmisteltu
alustavaa ohjelmaa
henkilöstövalmistelun tavoitteena on, että maakunta on vetovoimainen
työyhteisö ja kilpailukykyinen vaihtoehto
henkilöstön siirtosuunnitelmien toteuttaminen edellyttää rakenteita

liittyvä Projektipäällikkö Vuokko Ylinen alusti sote-liikelaitokseen liittyvästä
päätöksenteosta.

5 Yhteistyösopimukset,
tutkimustoimikunta,
alueellisen eettisen
tutkimustoimikunnan työ ja
hallinnointi, hallinnolliset
koordinaatiotehtävät,
hyvinvointikertomustyö

Projektipäälliköt Vuokko Ylinen ja Suvi Liimatainen kertoivat liikelaitoksen
hallinnollisia kokonaisuuksia käsittelevästä palaverista. Palaverissa tarkasteltiin
seuraavia kokonaisuuksia:
Yhteistyösopimukset, tutkimustoimikunta, alueellisen eettisen
tutkimustoimikunnan työ ja hallinnointi, hallinnolliset
koordinaatiotehtävät, hyvinvointikertomustyö
Hallinnollisia kokonaisuuksia täydennetään Vuokko Ylisen sote-liikelaitokseen
liittyvää päätöksentekoa tarkastelevaan peruspohjaan.

6 Muut asiat

Keskusteltiin:
•
•
•
•
•

7 Tiedotettavat asiat

•

•

liikelaitoksen rakenne tulee saada valmiiksi ennen muuta valmistelua
substanssityöryhmiltä tulee saada kiteytettyjä syötteitä
liikelaitostyöryhmälle
palveluverkon tulee olla valmistelun ohjenuora, jotta kaikilla on siitä
sama ymmärrys
elokuun kokouksessa käsitellään palveluverkon käsitteitä, muuten
palveluverkkoa tarkastellaan lokakuun kokouksessa,
kesäkuun työpajassa 14.6. (yhteinen sote-keskuksen kanssa)
keskustellaan Hannu Vierimaan alustuksen pohjalta liikelaitoksen
prosesseista. Työpajaan kutsutaan myös talouden, konsernirakenteen
ja strategiavalmistelun projektipäälliköt.
tarkasteltiin sote-liikelaitosvalmistelun sosiaalipalveluiden
valmisteluperiaatteita. Periaatteet rakentuvat palvelujen
organisoinnin, tuotantotavan, yhteisten asiakasprosessien määrittelyn,
oman tuotannon/liikelaitoksen hankinnan, organisaation
johtamisjärjestelmän sekä hallinnon (henkilöstöresurssit ja talous)
pohjalle. Periaatteita tarkastellaan lähtökohtien ja tavoitetuotosten
kautta.
kuultiin esitykset sote-liikelaitoksen henkilöstöasioista ja liikelaitokseen
liittyvästä päätöksenteosta sekä hallinnollisista kokonaisuuksista

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 14.6.2018 klo 8.30-11.30 työapajana yhteistyössä
sote-keskustyöryhmän kanssa Monitoimitalo 13:ssa, kh. Stenvall +
Strömmerissä.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.
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