Muistio

8.2.2019
Sote-liikelaitos-työryhmän kokous
Aika
Paikka

8.2.2019 kello 14–15.55
Veturi-kokoustila, Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 C, 4. kerros

Asia

Esittely

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Kokouksen esityslista

Vaihdettiin asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestys.

3

Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin muutoksitta 11.1.2019 kokousmuistio.

4

Sote-liikelaitoksen valmistelun
jatkosuunnitelma ja resursointi

Muutosjohtaja Jaakko Herrala tiedotti maku-sote-uudistuksen valtakunnantason
valmistelun nykytilanteesta ja sen vaikutuksesta Pirkanmaan maakuntavalmisteluun.
Todettiin etenemisen askelmerkit:
•
Järjestämisen ja sote-liikelaitoksen valmistelu eriytetään ja resursoidaan
•
Toiminnan yhtenäistämistyöstä ja kehittämisestä kohti toimeenpanoa ja soteliikelaitosvalmistelua
•
Organisaatiorakenteiden määrittely ja johtamisjärjestelmän laadinta
•
Vahvistetaan terveydenhuollon asiantuntemusta
•
Toimeenpanovaiheessa hyödynnetään voimaanpanolain mukaisesti
luovuttavien organisaatioiden virka-apuna saatavaa työpanosta
•
Rekrytoidaan sote-liikelaitosvalmistelun hankejohtaja ja hänelle
palvelulinjojen valmistelijat
•
Rekrytoidaan suunnittelijoita määräaikaisiin tehtäviin
•
Hankitaan tarvittavilta osin konsulttiapua
•
Laaditaan liiketoimintasuunnitelma heti kun lait vahvistuvat
•
Osallistutaan 8 tähden sairaalahankkeen valmisteluun
Merkittiin tiedoksi uudistuksen valmistelun valtakunnan ja Pirkanmaan tilannekatsaus
sekä siitä ja liikelaitosvalmistelun jatkosuunnitelmasta käyty keskustelu.

5

Sote-liikelaitoksen organisaatiokaavio

Liikelaitosvalmistelun sosiaalipalveluiden projektipäällikkö esitteli organisoitumisen
vaihtoehtoisia malleja.
Esittelyn jälkeisessä keskustelussa todettiin niin prosessi- kuin matriisimalleilla olevan
hyviä ja huonoja puolia. Suoran valinnan, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin
palvelut tuovat omat haasteensa organisoitumismallin rakentamiseen. Keskustelun
lopuksi valittiin organisoitumismalli 2 jatkotyöstettäväksi.
Kuvan tarkistaminen seuraavaan kokoukseen: Palvelutarjonta selkeästi kuvattuna,
asioiden esittämistapa yleisestä yksityiskohtaisempaan, asiakasohjaus
palvelulinjamalliin (nyt vaikuttaa enemmän linjaorganisaatiomaiselta), hajautetut
palvelut- sanamuodolle haetaan kuvaavampi termi ja lisätään ns. keskitettyjen
palveluiden linja. Kuvaa täydennetään myöhemmin johtamisjärjestelmällä (mm.
nimikkeet lukumäärineen).
Merkittiin tiedoksi asian esittely. Organisoitumismallin valmistelua jatketaan
kokouksessa käyty keskustelu huomioiden.

6

Sote-liikelaitoksen johtamisjärjestelmä

Liikelaitosvalmistelun terveydenhuoltopalveluiden projektipäällikkö esitteli
johtamisjärjestelmän aihiota.
Merkittiin tiedoksi asian esittely. Johtamisjärjestelmän valmistelua jatketaan
kokouksessa käyty keskustelu huomioiden. Liikelaitosvalmistelun kokonaisuudessa
hyödynnetään Pirkanmaan nykyisten hyvinvointikampusten toiminnasta kertyvää
palautetta.

7

Muut asiat

Ei muita asioita.

8

Seuraava kokous

-

14.3. kello 8.30–10.30
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Kokouksen päättäminen

16.4. kello 13–15
16.5. kello 13–15

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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