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Sote-liikelaitos-työryhmän kokous
Aika
Paikka

15.11.2018 kello 8.30–11.00
Veturi-kokoustila, Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 C, 4. kerros

Asia

Esittely

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokousjärjestykseksi muutoksitta.

3

Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin 10.10.2018 kokousmuistio.

4

Substanssityöryhmien nostot soteliikelaitosvalmisteluun

Kuultiin projektipäälliköiden Anu Kallio, Milja Koljonen, Titta Pelttari ja Anu Vähäniemi
esitykset ja käytiin keskustelua esitetyistä.
Esimateriaali on saatavilla työryhmän sähköisessä työtilassa.
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Päihteiden käytön ennaltaehkäisy on ollut asiana Pirkanmaan sote-johtajien syksyn
kokouksessa. PSHP+Tampere+maakunta+kunnat -yhteistyö on käynnistetty ja sitä
viedään eteenpäin sote-valmistelusta riippumattomana. Rahoituksesta ja
koordinaattorirekrytoinnista on sovittu kumppaneiden kesken.
Valmistelussa pohdittavaa/ratkaistavaa mm:
Kouluterveydenhoidon kyselyllä saatujen huumausaineiden käytöstä saatujen
vastausten luotettavuus - Erinäisissä tilanteissa kuullun perustella tulokset
ristiriidassa kyselyllä saadun datan kanssa. Uskaltavatko kohderyhmään kuuluvat
vastata rehellisesti käytöstään? Ehkäisevään päihdehuoltoon panostettava
nykyistä enemmän.
Kuntien päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisulkoistukset – miten otetaan
haltuun maakunnassa?
Riittävä osaamisen turvaaminen mm. varhaiskasvatuksen ja opetuksen
ammattilaisilla päihde- ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja
ennaltaehkäisyyn
HYTE-yhteys olennaista.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Valmistelussa pohdittavaa/ratkaistavaa mm:
Ennaltaehkäisevän palvelun Avun tarpeen tunnistaminen ja ennalta ehkäisevän
palvelun tarjoaminen äitiys- ja lastenneuvoloissa. Ei ainoastaan ihmisen parhaaksi
vaan resurssi -ja kustannusvaikutus: lastensuojeluilmoituksen vähentyminen?
Miten varmistetaan esim. terveydenhoitajien psyko-sosiaalinen osaaminen tässä.
Sosiaalipuolen työntekijöiden työn mielekkäänä pitäminen. Kuormituksen
vähentäminen (yksiköissä oltava sopivassa suhteessa ”tuoreita” ja kokeneita
työntekijöitä) ja työn sisällön kehittäminen. Onnistuminen edellyttää
työntekijöiden positiivista suhtautumista ja kollegiaalista tukea.
Ei ole ainoastaan toimintakulttuurillinen ja koulutuksellinen vaan myös talous- ja
tulosvastuullinen asia.
Ikääntyneiden palvelut
Valmistelussa pohdittavaa/ratkaistavaa mm.:
Kotihoidon yksityisten palveluiden ostajien siirtyminen kuntien palveluiden piiriin
Maakunnan sote-keskuksen oman tuotannon turvaaminen (asiakasseteli)
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Kotihoidossa ”heikosti” pärjäävän väestön huonokuntoisuus näkyy mm. Acutan
kuormittumisena potilaiden kotiutumisen sijasta odottaessa jatkohoitopaikkaa.
I&O-hankkeessa innovoituja toimintamalleja hyödynnetään jo mm. Pirkkalassa.
Vammaispalvelut
Valmistelussa pohdittavaa/ratkaistavaa mm.:
Kokonaisuuden valmistelua haastaa vammaispalveluiden lainsäädäntö ja tarkka j
vammaispalveluita käyttävien subjektiiviset oikeudet. Tähänastinen Pirkanmaalla tehty
valmistelu on kuitenkin näyttänyt, että palveluiden kehittäminen on näistä huolimatta
mahdollista.
Kustannustehokkuus: Mitkä palvelun osat kuuluvat vammaispalvelun puolella ja
mitkä LAPE:ssa (esim. nepsy)

Merkittiin tiedoksi esittelyt ja käyty keskustelu.
Substanssialueiden valmistelu on edennyt hyvin. Uudistuksen valmistelussa
käynnistyneen kehittämisen ja uudistamisen tulee jatkua sote-uudistusriippumattomasti.
Liikelaitos- ja sote-keskuskokonaisuuden valmistelu jatkuu ao. projektipäälliköiden ja
substanssialueiden asiantuntijoiden kesken. Valmistelun tilannekatsaus kuullaan
helmikuun kokouksessa. Liikelaitoksen organisaatiomallia valmistellaan maaliskuun
kokouksessa esiteltäväksi.
Aikuisten sosiaalipalvelut ja sosiaalipalvelut jatkosuunnitelma siirrettiin käsiteltäväksi
joulukuun kokouksessa.
5

Muut asiat

Kevätkauden kokousaikataulu
Ensimmäinen kokous 11.1.2019 kello 13–15.30 Pirkanmaan liiton tiloissa. Sihteeri
lähettää ajasta kalenterikutsun.
Pohjaehdotus kevätkauden muista kokouksista käsitellään joulukuun kokouksessa.

6

Seuraava kokous

13.12.2018, asialistalla mm.
 Palaute asiakas- ja palveluohjauksen työpajasta 24.10.2018, Sanna Rautalammi
 Aikuisten sosiaalipalvelut ja sosiaalipalveluiden työskentelyn jatko, Sanna
Rautalammi
 Hyvinvointikampukset, Suvi Liimatainen
 Hoitotarvikejakelu, Anne Markkula
 Helmi-toukokuun kokousajat ja niissä käsiteltävät asiakokonaisuudet

7

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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