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Sotekeskus-työryhmän kokous 10
Aika

Perjantai 14.9.2018 klo 13-15.30

Paikka
Osallistujat

Pirkanmaan liitto, neuvotteluhuone Veturi, Kelloportinkatu 1 C, 4. krs
Erillisen listan mukaan
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Työryhmän puheenjohtaja Tiina Viitaniemi on estynyt osallistumasta.
Työryhmä päätti esittelijän esityksestä, että kokouksen puheenjohtajana toimii
Arto Ranta. Päätettiin myös, että hän on jatkossakin varapuheenjohtaja. Arto
Ranta avasi kokouksen ja totesi osallistujat. Hyväksyttiin esityslista.

2 Maakuntauudistuksen
muuttunut aikataulu

Esittelijä Eeva Halme kävi läpi maakuntauudistuksen muuttuneen aikataulun
sekä työryhmän päivitetyn työohjelman.
Työryhmä hyväksyi päivitetyn työohjelman ja jatkaa työskentelyä
esivalmisteluvaiheen III loppuun (31.12.2018 saakka).
Aikataulu ja ohjelma löytyvät työryhmän työtilasta (linkki).

3 Markkinakartoitus

Sotepalveluiden markkinakartoitus on valmistunut. Esiteltiin KPMG:n laatima
selvitys.
Raportin lopullinen versio tallennetaan työryhmän työtilaan muu materiaali kansioon.
Skenaariot: Miten rahoitus muuttuu, kun tulee kapitaatiomalli? Tuleeko
pienentymään vai pysymään samana? Rahoitus tulee olemaan kapitaatiomallin
mukainen, mutta jos palvelumalli on väärä, ei kapitaatio riitä. Sen vuoksi on
tärkeää saada sähköisten palvelujen käyttö, järkevät hoitoprosessit,
sosiaaliohjaus ym. kuntoon.
Kolmannen sektorin tarjoama tuki lisääntyy? Miten kysyntä tulee
kohdentumaan, on mysteeri. Tuleeko mahdollisesti uusia toimijoita? Ihmisiä
opetetaan hoitamaan asiat etänä.
Suoritteet ja toimenpideluokitukset, niiden väärinkäyttö? Tuottajalla on
sopimukseen pohjaten velvoite toimia sopimuksen mukaisesti. Maakunnan
oma sote-keskustuotantoa ohjaa toiminta- ja taloussuunnittelu.
Järjestäjällä on vastuu seurata palveluntuottajia (raportointi) ja puuttua
mahdollisiin epäkohtiin.
Kela-korvausten muutosten vaikutus yksityisten palvelujen käytön
alenemiseen? Vaikea arvioida palvelujen käytön muutosta muutoin kun, että
nyt yksityisten terveysvakuutusten ottaminen on lisääntynyt.
Miten varaudutaan yksityisten mahdolliseen lopettamiseen, kuinka turvataan
palvelut asukkaille? Maakunnan sotekeskuksen vastuulla, jos ei uutta yksityistä
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palveluntuottajaa ole tarjolla tai muilla palveluntuottajilla ei ole mahdollista
vastaanottaa. Oma tuotanto on aina puskurina.
4 Sotekeskuksen organisointi

Tässä valmistelun vaiheessa maakunnan oma sotekeskuspalvelu on suunniteltu
toimivaksi osana liikelaitosta, taloudellisesti eriytettynä esim. taseyksikkönä.
Maakunnassa on yksi sotekeskus, jolla on useampi eri tasoinen toimipiste.
Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys oman toiminnan organisoinnista,
rakenteesta ja sisäisestä johtamisjärjestelmästä. Käydään keskustelu
kokouksessa esitettävän materiaalin pohjalta.
Työryhmän ehdotukset:
Ehdotus 1:
Sote-keskuksen johtaja, ammattijohtaja per alue (muodostavat johtoryhmän)
Päivittäinen raportointi käytössä
4 kampusta ja hyvinvointikeskukset; vastuuhenkilö ja tiiminvetäjä
Pienemmät pisteet; tiiminvetäjä
Keskitetty työvuorosuunnittelu jokaisen ammattialan kohdalla
Lääketieteellinen johtaminen
Ehdotus 2:
Suoran valinnan palvelun johtaja, talouspäällikkö, HR-päällikkö, ICMT-päällikkö,
Lääket. johtaja = ydinjohtoryhmä
Palveluvastaavat erikseen vastaanottotoiminnalle ja suun terveydenhuollolle.
Hyvinvointikeskus, hyvinvointipiste; tiimeihin perustuvaa.
Palvelulähtöistä johtamista.
Ehdotus 3:
Johtokunta
Liiketoimintajohtaja/Sotekeskusjohtaja, toimitusjohtaja
Tukipalvelut?
Hoitotyön, sosiaalipuolen ja kuntoutuksen (sysioterapian) johtaja
Lääketieteellinen johtaja
Hyvinvointikeskus: 40 lähiesimiestä: työn kehittäjiä, sparraaja, asiakaspinnan
kohtaamiset.
Sisäinen asiakkuus ja sisäinen viestintä myös huomioitava. Imagon nosto
tärkeää. Hankinnat? Esim. suun terveydenhuollon välinehuolto pitäisi olla suun
terveydenhuollon sisällä.

5 Muut asiat

Suun terveydenhuollon projektipäällikkö Anna Maria Heikkinen aloittaa
17.9.2018.
Sotekeskus -työryhmän ja liikelaitoksen yhteinen työpaja 21.9.2018.

6 Seuraavat kokoukset

Tiistai 23.10.2018 klo 13.00-15.30 paikkana Pirkanmaan liitto, kokoushuone
Veturi.
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Keskiviikko 21.11.2018 klo 13.00-15.30, paikkana Pirkanmaan liitto,
kokoushuone Veturi
7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.
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