Muistio
12.9.2018

Sote-liikelaitos-työryhmän kokous
Aika
Paikka
Osallistujat

Kutsuttuna
Poissa

12.9.2018 kello 13 -15.05
Veturi-kokoustila, Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 C, 4. kerros
Kuosmanen Taru, puheenjohtaja
Halme Eeva, Pirkanmaa2021
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaa2021
Liimatainen Suvi, Pirkanmaa2021
Lindfors Anne, Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Paavilainen Paula, Pirkkala, varapj
Ranta Elina, Pirkanmaa2021, sihteeri
Rautalammi Sanna, Pirkanmaa2021
Rellman Johanna, PSHP
Saarinen Tarja, Pirkkala
Soukko Tarja, Hämeenkyrö
Ylinen Vuokko, Pirkanmaa2021
Ruokolainen Annukka, Pirkanmaa2021
Herrala Jaakko, Pirkanmaa2021
Hiltunen Kari-Matti, PSHP

Asia

Esittely

1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2 Kokouksen esityslista

Strategiatyöpajan palaute siirrettiin myöhempään kokoukseen.
Asiakohtana 5. sovittiin käsiteltäväksi kilpailukyky sote-palveluissa.

3 Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin 6.8.2018 kokousmuistio muutoksitta.
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan liittyminen kokoukseen.

4 Kuntoutuksen suunnittelun vaihe

Annukka Ruokolainen esitteli kuntoutustyöryhmän suunnitelmaa.
Esityksen jälkeisestä keskustelussa esiin tuotua:
Kuntoutus on nähtävä kokonaisuutena, joka tukee muuta palvelua
(ammattilaisten ohjauksessa)
Maakuntaan yhteinen toimintatapa nykyisen moninaisten
toimintatapojen sijaan:
▪
Kuntoutuslähetteet (ohjaus ja neuvonta)
▪
Lapsen kuntoutus – kokonaisuuden huomiointi: lapsen arjessa,
ympäristössä toiminta
Kuntoutuksen suunnittelussa keskittyminen isoihin kokonaisuuksiin,
koska kaikkea ei voida ratkaista kaikkea.
Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää.
Lääkinnällinen kuntoutus ja psykoterapia liitettävä mukaan
suunnitteluun.
Kuntoutusta pitää nähdä osana potilaan hoitoa, ei erillisenä osiona.
Työrukkaseen hyvä kutsua mukaan kuntoutuksen erikoisalan lääkäri.
Sote-keskus: kuntoutusyksikkö ei ole kuntoutusyksikkö vain nimeä
muuttamalla - mitä palveluita/toimintaa (resursseja) oltava, jotta
saadaan tulosta = tehokasta kuntoutusta.
Kuntoutustoiminnan suunnitteluun konkretiaa ja maanläheistä
ajattelua.
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Kuntoutuksen järjestämisessä/onnistumisessa omat haasteet rahoitus:
monta eri kanavaa -> rahoitus yleensä ”sitoo” yhteen diagnoosiin,
haastaa toteutuksen kohti päämäärä, työkykyä
Työkyvyn kokonaisuuden huomioiminen
Lasten lääkinnällinen kuntoutus – helppo nähdä mitä kuntoutetaan,
mutta kysymysmerkkinä millä kriteereillä. Missä kohdin on
terapiatasoista hoitoa?
Sosiaalinen kuntoutus - mikä palvelu katsotaan lääkinnällisen
kuntoutuksen puolelle?
Moniammatillisuus edellyttää yhteistä keskustelua ja tahtotilaa kohti
tavoitetta
Ammatillinen kuntoutus – kallista epäonnistuessaan (esim. nuorten
pysyvä työkyvyttömyys)
Sote-keskuksessa ei anneta asiakasseteleitä, arvio aina liikelaitoksessa
Kotona tapahtuvan kuntoutuksen toteutuminen ei aina onnistu –
oltavat riittävät resurssit, jotta kuntoutukselle saadaan aikaan
vaikutusta/tulosta
Tässä vaiheessa priorisoitava tehtäväkenttä ja määriteltävä
lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit. Muodostetaan kuntoutuksen
moniammatillisen työryhmä (liikelaitostyöryhmän alatyöryhmäksi) ja
jatketaan keskusteluja /yhteistyötä isomman työryhmän (shp:sta
koordinoitu) kanssa.

Merkittiin suunnitelma tiedoksi.
Kuntoutuksen työryhmä jatkaa suunnitelman toteuttamista kokouksessa käyty
keskustelu huomioiden.
5 Kilpailukyky sote-palveluissa

Eeva Halme esitteli asian. Esittelyyn liittyvä diaesitys on saatavilla
liikelaitosvalmistelun sähköisestä työtilasta.
Esityksen jälkeisessä keskustelussa nousi esille kokonaiskuvan
”synnyttäminen” sote-keskuksen ja liikelaitoksen kokonaisuudesta
(palvelutarjonta) ja tarve liiketoimintasuunnitelman määrittelylle.
Merkittiin tiedoksi esittely ja käyty lyhyt keskustelu.

6 Terveyskeskussairaalatoiminnan
suunnittelu

Merkittiin tiedoksi Suvi Liimataisen katsaus terveyskeskussairaala-työryhmän
työskentelystä. Työryhmän työsuunnitelman pohjana on projektiylilääkäri
Hannu Päivän raportti ”Somaattinen erikoissairaanhoito Pirkanmaalla”.
Suunnittelun keskiössä on tässä vaiheessa palliatiivinen hoito,
kotisairaalatoiminta, terveyskeskussairaaloiden potilastietojärjestelmät.
Liikelaitostyöryhmällä ei ollut huomauttamista työryhmän suunnitelmaan.
Terveyskeskussairaala-työryhmän muistiot ovat luettavissa sähköisestä
työtilasta (SOTE-liikelaitos->terveyskeskussairaala-työryhmän
kokousmateriaali)

7 Liikelaitoksen hallinto ja johtaminen

Liikelaitosvalmistelun tiimoilta on ohjelmoitu neljä työpajaa.
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-työpaja 21.9.

Elokuussa järjestettiin pajat organisaatiomalleista ja strategiasta.
Syyskuun pajan teemana on hallinto ja johtaminen ja lokakuun asiakas- ja
palveluohjaus.
Merkittiin tiedoksi. Työryhmällä ei ollut huomauttamista esitettyyn.

8 Muut asiat

Merkittiin tiedoksi liikelaitosvalmistelun projektipäällikön sote-keskusten
erikoisalojen valmistelusta tiedottama.

9 Seuraava kokous

Merkittiin tiedoksi tämän hetkinen tilanne seuraaviin kokouksiin käsittelyyn
sovitut aiheet:
• 10.10.2018
o Liikelaitoksen hankinnat suhteessa järjestäjän toimintoihin
(strategisen hankinnan projektipäällikkö osallistuu
kokoukseen)
o Palaute SOTE-liikelaitos-työpajasta (strategia)
• 15.11.2018
o LAPE, I&O, PMT ja vammaispalvelut – Pirkanmaa2021uudistuksen valmistelun projektipäälliköiden esitykset
• 13.12.2018

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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