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Tehtäväkohtaisten tavoitteiden saavuttaminen
•

•

•
•

Tehtäväkenttä kartoitettu, sopimukseen sisällytettävät asiat
pääsääntöisesti tunnistettu, sopimuksen runko/sisällysluettelo
hahmottunut, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
maakuntien ajatukset tiedossa n. 70%:sti (kuvat 1-2)
Valmistelun aikataulu täsmentynyt: Sopimusluonnos tekstinä valmis
v.2018 loppuun mennessä, sopimusteksti valmis kesällä 2019
Tavoitteet saavutettu: 60%
Itse itselle arvosana:7/10 tai 3+/5
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Kuva 1: Yhteistyön matriisi
Maakuntien oma ja niiden välinen yhteinen toiminta
Teema

Kanta-Häme

Etelä-Pohjanmaa

Pirkanmaa

YTA

Huom (YTS:n keskeinen sisältö)

Sote-keskus
Erikoissairaanhoito
Ensihoito
Kuntoutustoiminta
Sosiaalipalvelut
LAPE-palvelut
Tutkimus-kehittäminen
Menetelmäarviointi
Potilasturvallisuus
Asiakasohjaus
Opetus
Henkilöstö
ICT
PeLa
Tukipalvelut
Hankinnat
Hallinto
Kiinteistöt
Investoinnit
Seuranta
Raportointi
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Sote-keskusverkosto / YO-sotekeskus
Vaativa esh yhdessä
Valmiuskeskus
Yhteinen toiminta-malli
Vaativat palvelut
Vaativa LAPE yhdessä
TKI-verkosto
Päätökset maakunnissa
Vakavan tapahtuman tutkinta yhdessä
Yhteinen toiminta-alusta
YO/AMK yhteistyö
Ennakointi ja rekry yhdessä
Arkkitehtuuri, tiedon hallinta
Valmiuskeskus, tiedon jakaminen
Erityisosaaminen yhteistä
Lääkkeet ja kalliit apuvälineet yhdessä
Monetra?
Maakuntien omissa taseissa
Kooste investointitarpeista
Laadun ja vaikuttavuuden yhteiset mittarit
STM ja muut ministeriöt, JTS, vuosiraportti, sama malli

x
x
x

YTAt yhdessä

x

x
x

x

x
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Kuva 2: Sopimuksen rakenne
–

–

–

–

–

1. Palvelujen integraatio ja saatavuus
• Osallistaminen
• Kieli
2.Tuotantorakenne
• Vaikuttavuus
• Laatu
• Kustannustehokkuus
• Resurssit (hlöstö, tilat, laitteet ym.)
3.Päivystystoiminta( So ja Te)
• Työnjako
• Koordinointi
4.Ensihoito
• Yhteensovittaminen muuhun toimintaan
•
Rahoitus
5.Muu yhteistyö
• Terveyspalvelut
• Sos palvelut
• Tukipalvelut
• Työnjako
• Uusien menetelmien käyttöönotto,
vanhoista luopuminen

–

–
–

–

–
–
–
–

6.Investointisuunnitelma
• Taloudellisesti merkittävät (> 10iä milj€)
• Laajakantoiset ( siirtymät)
7.Koulutus, tutkimus ja kehittäminen
8. Tiedonhallinta ja sähköiset palvelut
• Asiakastiedon hyväksikäyttö
• Alueen kokonaisarkkitehtuuri
9. Häiriö- ja poikkeustilanteet
• Varautuminen
• Työnjako
10.Muu SoTe-Yhteistyö
11. YTAn strategiset tavoitteet
12. Sopijapuolet
13. Sopimuksen arviointi ja seuranta

Sovittavat asiat ja niiden valmiusaste 15.6. (1)
Teema

Valmiusaste (%)

Kommentit

1.Palveluiden integraatio ja saatavuus

70

Integraatiolla tarkoitetaan potilaslähtöistä , toiminnallista
palveluiden yhteensovittamista. Liikelaitosten ja sote-keskusten
tuotannon suunnittelu meneillään. Sote-keskusten verkottuminen
YTA:lla nähdään tärkeäksi erit reuna-alueille asuville.

60

Palveluverkot suunnitteilla, keskittämispäätösten vaikutukset vielä
epäselvät, laadun ja vaikuttavuuden indikaattorit valmisteilla
(THL).
Henkilöstöresurssit tiedossa, tuleva tarve vielä epäselvä.
Tilatarpeet ja investoinnit pitkälle selvillä samoin laitetarpeet.
Tilojen inventaarit tehty ja investointisuunnitelmat tehty.

3. Päivystystoiminta (työnjako, koordinointi)

90

Päivystys- ja keskittämisasetusten mukainen, toimii jo nyt ,
sosiaalipäivystys yhteispäivystysten yhteydessä,
ensihoitojärjestelmä asetusten mukainen , valmiuskeskus
perusteilla; kiirevastaanottojen verkosto vielä muotoutumassa.

4. Ensihoito(Integrointi muuhun toimintaan,

80

Nykyasetuksen mukainen järjestelmä toiminnassa, mutta
terveydenhuoltolaki muuttumassa, jonka mukaan esh:n
järjestämisopimusta päivitetään ; yhteistyösopimuksen sisältö
muokataan lakimuutosten mukaiseksi

80

Terveyspalveluissa työnjako selkeä, osittain sos palveluissakin,
lääketieteellisissä tutkipalveluissa vakiintunut yhteistyö,
www.pirkanmaa2019.fi
menetelmäarviot organisoitua yo-sairaalavetoista toimintaa

(Osallistaminen, Kieli)

2. Tuotantorakenne (Vaikuttavuus,
laatu,kustannustehokkuus, resurssit-henkilöstö,
tilat, laitteet)

rahoitus)

5. Muu yhteistyö ( Terveyspalvelut,
sosiaalipalvelut, tukipalvelut, työnjako,
menetelmien arviointi)
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Sovittavat asiat ja niiden valmiusaste 15.6. (2)
Teema

Valmiusaste

Kommentit

6. Investointisuunnitelma

70

5v investointi-suunnitelmat hyvin tiedossa organisaatioilla mutta
suunnitelmien yhteinen kooste puuttuu

7. Koulutus, tutkimus, kehittäminen

70

Koulutussuunnitelmat olemassa, päivitys puuttuu,
erikoislääkärikoulutuksen suunnittelu meneillään, ervassa toimii
tutkimustoimikunta, TKI-toiminnan yhteinen organisointi maakuntien
toiveissa/suunnitelmissa

8. Tiedonhallinta ja sähköiset palvelut
(asiakastiedon käyttö, kokonaisarkkitehtuuri)

50

UNA- KA tulossa, erva-sairaaloiden tietohallinto pitää tiivisti yhteyttä,
ratkaisujen yhteensovittaminen työn alla, asiakastiedon hallinnon
työkalut valmisteilla

9. Häiriö- ja poikkeustilanteet
(varautuminen, työnjako)

90

PeLa:t ja organisaatiot laatineet omat suunnitelmansa, ervan
valmiustyöryhmän toiminta vakiintunutta, suunnitelmien
yhteensovittaminen YTA:lla tulee tehtäväksi

10. Muu sote-yhteistyö

50

Tunnistettu useita yhteistyön tarpeita, tarkempi suunnitelma
puuttuu, yhteistyön keskeiset aiheet: 1.harvinaiset palvelut 2.
vaativien palveluiden tarve 3. kapasiteetin vaje

Valmiusasteen KA

71
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Esitetään väliaikashallinnon ratkaistavaksi/päätettäväksi
esitettävät asiat
•
•
•
•

Lape OT-keskuksen perustaminen ja rahoitus, yhteinen TKI-keskus
YTSn valmisteluun tarvitaan täysipäiväinen valmistelija 30.6.2019 asti
Yhteistyöalueen TKI-verkoston luominen (ml Yliopisto ja AMKt)
”Yhteensovittaminen” –mitä se on? Yhteinen toiminta-arkkitehtuuri ja –
järjestelmät (Suuntima- asiakasohjaus/-profilointi, hoitoketjujen yhteinen
hyödyntäminen)
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Annetaan esitykset väliaikaishallinnon aikaista toimintaa
varten – YTS:een sisällytettävät asiat, joissa tunnistettu
yhteistyön tarve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

TKI-yhteistyö ; yliopisto ja amk:t, maakuntien verkottuminen tärkeää
Lape palveluiden OT-keskus tärkeä, rahoitus?
Ensihoito ja suuronnettomuusvalmius ml. psykososiaalinen tuki
Tiedon hallintaan yhteinen ratkaisu
Yhteishankinnat esim lääkkeet ja tarvikkeet; puitesopimukset vanhuspalveluiden
hankintaan
Viranomaistiedon jako pelastustoimessa
Asiantuntijoiden konsultaatioverkostot (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut)
Sote-keskusten verkottuminen erityisesti reuna-alueilla
Kuntoutuspalveluissa tarve yhteistyölle
Kehittämishyvinvointikeskuksen perustaminen yliopiston lähelle
Tunnistettavat asiat joista on a. pakko sopia ja jotka ovat b. vapaaehtoisen
sopimisen piirissä
Erityisosaaminen, tehtävien vaativuus ja voimavarojen rajallisuus yhteistyön
aiheita
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Esitetään mahdolliset valmisteluun liittyvät haasteet
•
•

•

Maakunnat valmistelussaan hieman eri vaiheissa, yhteistyöalueasiat
valmistelussa olleet eri tavalla esillä
Lainsäädäntö jatkuvassa muutoksessa, keskittämis-, päivystys- ja
ensihoitoasetukset sekä tuleva sosiaalipalvelun keskittämisasetus
valmistelussa irrallaan muusta sote-lainsäädännön valmistelusta
Sote- ja maakuntauudistuksen voimaan tulon siirtyminen vuoden 2021
alkuun vaikuttaa maakuntavaltuustojen toiminnan alkamiseen, tällä on
vaikutus siihen ajankohtaan jolloin YTS on hyväksyttävänä.
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Riskit ja niiden hallinta
•
•

Henkilöstöresurssi tähän astisessa valmistelussa on ollut pientä > 1
päätoiminen valmistelija 12kk esityksenä
Maakuntien strategiat ja tahdon määritys kesken > YTS näille
”alisteinen” ; lakipaketin voimaantulon lykkääntyminen vuodelle 2021
vaikuttaa strategian valmistumiseen
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III vaiheen työsuunnitelma
•
•
•
•
•

STMn valtakunnallinen työpaja YTS:sta 24.8.2018
Sopimuksen tekstiluonnos valmiiksi syksyn 2018 aikana
Maakuntien muutosjohtajien ja shp:ien johtajien strategia-seminaari
alkusyksystä tarpellinen
Sopimus hallinnollisesti rinnasteinen maakuntien palvelustrategiaan
Sopimus valmis käsittelyyn kesä 2019 tai myöhemmin (uudistuksen
voimaantulo v.2021 alk )
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