Muistio

16.4.2019

Sote-liikelaitos-työryhmän päätöskokous
Ai ka
Pa i kka
Os a llistujat

16.4.2019 kel lo 13 -15
Kel l oPortti-kokoustila, Pi rkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 C, 4. kerros
Kuos manen Taru, Ta mpere, puheenjohtaja
Ha l me Eeva, Pi rkanmaa2021
Ka l lio Anu, Pi rkanmaa2021
Kontta järvi Tiina, Pirkanmaa2021
Li i matainen Suvi, Pirkanmaa2021
Li ndfors Anne, Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Nurmi nen Pä ivi, Pirkanmaa2021 (asiakohdat 1-4, osin 5)
Pa a vi lainen Paula, Pi rkkala
Ra nta Elina, Pi rkanmaa2021, sihteeri
Ra utalammi Sanna, Pi rkanmaa2021
Sa a rinen Tarja, Pirkkala
Soukko Ta rja, Hämeenkyrö
Yl i nen Vuokko, PSHP

Poi s sa

Hi l tunen Ka ri-Matti, PSHP, va rapuheenjohtaja
Herra la Jaakko, Pi rkanmaa2021
Rel lman Johanna, PSHP

As i a

Es i ttely

1

Kokouksen a vaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten työryhmän työskentelyn päättymisen tähän
kokoukseen.

2

Kokouksen esityslista

Hyvä ks yttiin esityslista muutoksitta kokousjärjestykseksi.

3

Edel lisen kokouksen muistio

Hyvä ks yttiin muutoksitta 8.2.2019 muistio.

4

Sote-liikelaitos valmistelun päättäminen
– l i ikelaitoskäsikirja

Kuul tiin l iikelaitosasiakirjaluonnoksen ja va lmistelumateriaalin raportointi- ja
a rki stointiohjeiden esittely ja ehdotus maakuntavalmistelussa syntyneiden sotea i heiden jatkokehittämisestä. Kä ytiin yl eiskeskustelua esitellyistä.
Työryhmä pi tää tä rkeänä va lmistelussa syntyneen materiaalin hyödyntämistä soteuudistuksen tulevassa va lmistelussa. Tulevassa va lmistelussa työryhmä odottaa
ymmä rrys tä realistista mahdollisuuksista lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa,
mi käli näihin tehdään ti ukennuksia.
Merki ttiin ti edoksi
l i ikelaitosasiakirjan l uonnos ja s en tä ydentyminen
ma a kuntavalmistelusta a nnetut raportointi- ja arkistointiohjeet
Pi rka nmaalla toteuttava kuntakysely uudistuksen jatkovalmistelusta
työryhmi en työs kentelyn tueksi perustettujen s ähköisten työtilojen avoinna
ol o 31.5.2019 a s ti.
Va l mistelun uudelleen käynnistämisessä odotetaan luonnollisesti hallitusohjelma ja
Pi rka nmaalla toteutetun kuntakyselyn tulokset.

5

Terveys keskussairaalatyöryhmän
l oppuraportti

Kuul tiin terveyskeskussairaala-alatyöryhmän l oppuraportin luonnoksen esittely.
Merki ttiin ti edoksi raporttiluonnos ja geriatrian ja kotikuntoutuksen mallista ti edotettu.
Es i tellyt kokonaisuudet ovat tä rkeitä kehittämiskohteita mm. kustannustehokkaan
toi minnan näkökulmasta.
Merki ttiin ti edoksi myös käyty keskustelu Pi rkanmaan terveyskeskussairaalatoiminnan
nykyti l asta ja toiminnan kehittämisen haasteista. Onnistumisen edellytyksenä on
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ka i kkien ao. toimijoiden yhteistä näkemys ja ta htotila kuntarajat yl ittävälle
yhtei skehittämiselle.

6

Ti edoksi asiat

Merki ttiin ti edoksi projektipäällikkö Suvi Liimataisen ja projektipäällikkö Sanna
Ra utalammin kehittämistehtävät osana Tay:n johtamiskorkeakoulun
l i iketoimintaosaamisen koulutusohjelman suorittamista:
-

Pi rka nmaan maakunnan s osiaali- ja terveyspalveluita tuottavan l iikelaitoksen
johta minen
Sote-liikelaitoksen organisaatiorakenteen kehittäminen ja a rviointi,

Merki ttiin ti edoksi.
7

Muut a s iat

-

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen esittelijöitä hyvä stä valmistelusta ja
työryhmä ä aktiivisesta osallistumisesta.
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