PirSOTE ja KOMAS -hankkeiden ohjausryhmän kokous

Aika
Paikka

Osallistujat

PÖYTÄKIRJA

pe 9.4.2021 klo 12.00-13.45
Teams-kokous

Alanen Hanna-Mari, PSHP
Alasentie Jukka, Pirkanmaan liitto
Anttila Elina, Akaa ja Urjala
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto
Hellsten Sari, Kuhmoinen
Herrala Jaakko, Pirkanmaan liitto
Juurikkala Virva, STM
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht.
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi
Kuopila Antti, STM
Kuosmanen Taru, Tampere ja Orivesi, pj.
Lanne Marika, Kangasala ja Pälkäne
Luoto Riikka, Valkeakoski
Luukkanen Sanna, Kuhmoinen
Mäkinen Sari, PSHP
Lähdeaho Marja-Leena, PSHP

Niiranen Taina, Parkano ja Kihniö
Nikkarinen Leena-Kaisa, THL
Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti
Pelttari Titta, Lempäälä
Rautalammi Sanna, Nokia
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki
Sand Juhani, PSHP
Salo-Lehtinen Niina, Artteli
Santalahti Anne, Ylöjärvi
Soukko Tarja, Hämeenkyrö
Tallila Timo, Ikaalinen
Tomas Eija, PSHP
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun
Tuominen Tuula, Pikassos
Marja Lehtonen, Akaa ja Urjala, Elina Anttilan varahenkilönä

Asiat
1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Pöytäkirjan tarkastajien
valinta

3

Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväksyminen

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarja
Soukko ja Timo Tallila.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Tallila ja
Tuula Tuominen.
Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

4

Hankesalkku 1:n
tilannekatsaus ja toimeenpanosuunnitelma

Vastuuhenkilö
Taru Kuosmanen

Aikataulu
5 min

Eeva
Halme, Sari
Mäkinen,
Annukka
Ruokolainen, Eero
Raittio, Anu
Vähäniemi

60min

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan toiminnallinen muutos sisältää työpaketit:
1. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan ja
kuntoutuksen uudistaminen
3. Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden
parantaminen
4. Perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen
11. Peruspalveluiden tki-toiminnan vahvistaminen
13. Asiakkuuksien segmentointi sote-keskuksissa
14. Sote-keskusten sähköiset konsultaatiot.
Pirkanmaan avovastaanottotoiminnan toiminnallinen muutos on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Avosairaanhoito ja
kuntoutus, suun terveydenhuolto sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut. Näitä osa-alueita kehitetään tiiviisti yhdessä hankesalkku 1 tiimissä sekä yhteistyössä

muiden hankesalkkujen kanssa. Toimeenpanosuunnitelmassa työ on konkretisoitu, ositettu ja aikataulutettu huomioiden kuntien tarpeet ja kehittämiseen käytössä oleva
resurssi.
Avosairaanhoito ja kuntoutus
Työpaketti 1. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan ja kuntoutuksen uudistaminen: Toimenpiteinä on
uusien vastaanoton toimintamallien (Tiimimallien) käyttöönotto sekä asiakkaiden ja asiakkuuksien segmentointi
kaikissa toimintamalleissa (yhteinen), fysioterapian suoravastaanotto toimintamallin käyttöönotto, kotikuntoutusmallien käyttöönotto (yhteistyö hankesalkku 2) sekä digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen (yhteistyö
hankesalkku 5). Työssä on hyödynnetty kolmea jo käytössä olevaa tiimimallia, joiden käyttöönottoa on tuettu
huomioiden kuntien väestön erilaiset palvelutarpeet ja organisaatioiden muutosvalmius. Fysioterapian suoravastanoton toimintamallin käyttöönotosta laadittu ”keittokirja”.
Työpaketti 11: Peruspalveluiden tki-toiminnan vahvistaminen: Toimenpiteinä on luotu pysyvät kehittäjätiimit jokaiseen sote-keskukseen ja kuvattu työpajassa kehittämisen
rakenteet ja prosessi (yhteinen). Palvelun laadun, vaikuttavuuden parantaminen toteutetaan laatimalla yhteinen
pitkäaikaissairauksien seurantaohje sekä yhteinen hoidon
tarpeen arviointiohje. Ohjeita laatii muodostetut asiantuntijatyöryhmät ja työ etenee etuajassa. Kirjaamiskäytäntöjen
kehittäminen aloitettu käyntisyiden diagnoosien (ICD 10 ja
ICPC ) kirjaamisen tehostamisella. Kehittämistyön tavoitteiden mittaaminen on seuraavan työpajan teema ja tulemme ottamaan käyttöön yhdessä sovitut perusterveydenhuollon laatu ja vaikuttavuusmittarit (THL:n kansallinen
työryhmän valitsemat). Hoidon/ palvelun turvallisuutta
koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittämiseen
sekä seurantamittareiden sopimista varten on nimetty oma
työryhmä.
Työpaketti 13: Asiakkuuksien segmentointi sote-keskuksissa: Toimenpiteenä monipalveluasiakkuuksien tavoitteellinen palvelukoordinaatiotyö, joka on käynnistynyt yhteistyössä hankesalkku 2:n, Pirkanmaan työkykyhankkeen
ja Pikassoksen koordinoimien THL:n pilottihankkeiden
kanssa. Focuksessa on monipalveluasiakkaan tunnistaminen ja yhteinen asiakassuunnitelma sekä monisairaan
/monipalveluasiakkaan hoitoketjun päivittäminen.
Työpaketti 14: Sote-keskusten sähköiset konsultaatiot:
Toimenpiteenä Maakunnalliset sähköiset konsultaatiorakenteet, jotka rakennetaan sisällöllisesti sekä teknisesti
yhdessä hankesalkku 5 kanssa ja pilotoidaan fysioterapian suoravastaanoton ja fysiatrian poliklinikan välillä sekä
psykiatria työpaketissa 4.
Kehittämistä tehdään aktiivisesti sote-keskuksiin palkattujen kehittäjätyöntekijöiden/ -tiimien kanssa. Pirkanmaan
yhteisiä toimintamalleja ja -ohjeita työstetään kolmen asiantuntijatyöryhmän kanssa fysioterapian suoravastaanottoon, pitkäaikaissairauksien seurantaan ja hoidontarpeen
arviointiin. Lisäksi hyödynnetään Perusterveydenhuollon

yksikön olemassa olevia verkostoja, kuten mm. terveyskeskusten johtavien hoitajien ja lääkäreiden verkostoa.
Kehittämistä edistetään joka toinen kuukausi pidettävien
työpajojen ja kahdenkeskisten tilannekatsauspalavereiden, kaikkien kuntien yhteisten sparraustuntien ja tavoitteellisten työryhmien toimesta.
Suun terveydenhuolto
Työpaketti 3: Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Toimenpiteinä on 1) Työnjaon
kehittäminen (yhteinen), 2) Alueellisen yhteistyön ja koulutusyhteistyön lisääminen (yhteinen), 3) paljon palveluita
tarvitsevien suun terveyden hoitopolkujen kehittäminen
(valinnainen), 4) vaikuttavuustiedon kerääminen (valinnainen) ja 5) suun terveydenhuollon integraation edistäminen
muuhun sote:en (valinnainen).
Kehittäminen on aloitettu kaikille yhteisistä toimenpiteistä.
Työnjaon kehittämisen painopisteenä on kunnissa hammashoitaja- ja suuhygienistityöpanosten hyödyntäminen.
Hyviä työnjakokäytäntöjä on vertaiskehitetty ja esitelty.
Alueellisen yhteistyön kehittämisen painopisteenä on työnjakoa tukevan täydennyskoulutuksen järjestäminen, jatkossa myös muunlaisen koulutuksen järjestäminen yhdessä. Erikoishammashoidon kuntien välisen yhteistyön
kehittämiskohteita on kartoitettu ja yhteistä omahoitosuunnitelmaa rakentava työryhmä on käynnistynyt. Monissa
kunnissa edistetään suunterveydenhuollon yhteistyötä
sote-palveluiden (erit. sosiaalihuolto, vanhuspalvelut, avosairaanhoito) kanssa.
Perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut
Hankesalkku 1:n työpaketti 4:n kehittämiskohde on Perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen.
Pirkanmaalla eri kunnissa/alueilla on päihde- ja mielenterveyspalvelut järjestetty usein erilaisin tavoin, joka näyttäytyy muusta palvelujärjestelmästä osin irrallisena ja pirstaleisena sekä asiakkaille että muille toimijoille, mutta myös
palvelutarpeen painottumisena ja jonoina raskaisiin korjaaviin palveluihin. Työpaketin tavoitteena onkin päihde- ja
mielenterveyspalveluiden selkiyttäminen ja PMT-toimintamallien integroiminen paremmin sote-keskuksiin soveltuvaksi sekä varhaisen puuttumisen ja saatavuuden parantaminen. Kehittämistyö toteutetaan tiiviissä, monialaisessa
yhteistyössä muiden perustason toimijoiden kanssa ja tavoitteena on hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia.
Kehittäminen fokusoituu kolmeen konkreettiseen toimenpiteeseen pääosin työikäisen väestön 18-64v näkökulmasta:
1) matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluiden
kehittäminen, 2) konsultaatiot perustason ja perus- ja erityistason välillä, 3) perustason PMT-osaamisen vahvistaminen. Kuntia/alueita tuetaan PMT-kehittämistyössä kuntien toiveen mukaan asiantuntijatyönä, mm. jakamalla tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa, fasilitoimalla yhteisiä kehittämistyöpajoja ja kehittämällä kuntien/alueiden avuksi
kehittämistyökaluja.

Ehkäisevän päihdetyön toimintamallin uudistamisen kehittäminen toteutetaan yhdessä hankesalkku 4, työpaketti 9
kanssa, jossa kannetaan alueesta päävastuu. Psykiatristen etäkonsultaatioiden sisältöä luodaan tässä kokonaisuudessa, mutta tekninen toteutus tapahtuu osana työpakettia 14.
Päätösesitys: Merkitään toimeenpanosuunnitelma ja tilannekatsaus tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

5

PirSOTE hankeraportointi

Päätös: Merkittiin toimeenpanosuunnitelma ja tilannekatsaus tiedoksi. Keskustelussa tuotiin esiin monituottajamallin benchmarkkaus yksityisten toimijoiden toiminnan
avulla, suun terveydenhuollon monihuonemallit (kerralla
kuntoon-mallit) sekä toive lisätä avosairaanhoidon vaikuttavuustavoitteisiin yhteistyö sosiaalihuollon kanssa. Lisäksi nostettiin esiin tarve lisätä hoidon tarpeen arviointiohjeeseen ohje siitä, milloin tulee olla yhteydessä sosiaalihuoltoon.
1. PirSOTE hankeraportti
Tilannekatsaus esitetään kokouksessa, koska kuntien ja
osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta
7.4.2021 mennessä. Tämän takia raportti esitetään kokouksessa. Mikäli raportti valmistuu aiemmin, lähetetään
se ennen kokousta.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
2. Hankkeen poikkeamat
Esitetään kokouksessa.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
3. Tiedotettavat asiat
Kyselyt
Keväällä 2021 kuntiin tehdään kyselyt hankesuunnitelmien
mukaisesti niin, että hankkeen oma-arviointi mittareineen
voidaan toteuttaa. Tietoja tullaan keräämään huhti-toukokuun aikana hankesalkku 1:n, 4:n ja 5:n osalta. Kyselyt
ovat toisintoja syksyllä 2020 tehdyistä kyselyistä.
Hankesalkku 1:
• Webropol-kysely syksyn oma-arviointikysymyksin
johtaville ylilääkäreille ja hoitotyön johtajille. Kyselyn vastausaika 12.4.2021-30.4.2021.
Hankesalkku 4:
• Webropol-kysely syksyn oma-arviointikysymyksin
hankesalkku 4:n yhdyshenkilöille
• ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi-kysely
toukokuun lopulla. Vastaajina kunnan ept-koordinaatiosta vastaavat ja hankesalkku 4:n yhdyshenkilöt.

Eeva Halme

10min

Hankesalkku 5:
• Kysely syksyn oma-arviointikysymyksin hankesalkku 5:n yhdyshenkilöille. Kyselyn vastausaika
19.4.2021-2.5.2021.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi suunnitelma tiedossa olevista kyselyistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
4. Sovittavat asiat
PirSOTE hankkeen alussa sovittiin, että toteutetaan kevätkaudella 2021 osahankkeiden väliarviointi. Tämä sen takia, että varmistetaan, että mitä on saatu tähän mennessä
tehtyä ja mitä käynnistetään vielä loppuaikana. Kaikkien
kuntien toimeenpano saatu hyvin käyntiin, mutta jokaisessa kunnassa tai yhteistoiminta-alueilla tehdään hieman
eri hankekorien asioita. Toisena tarkoituksena on, että tämän kautta arvioidaan, mitä asioita viedään hankeoppaan
mukaisesti seuraavaan avautuvaan tulevaisuuden sotekeskus hakuun. Seuraava haku on noin 95 miljoonaa euroa. Haku on todettu avautuvan jaksolla Q2/2021. Sovitaan väliarviointia varten oma erillinen ajankohta.
Päätösesitys: Haetaan yhteinen ajankohta PirSOTE väliarvioinnille.
Päätös: Ohjausryhmälle lähetetään doodle-kysely sopivasta ajankohdasta.
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KOMAS hankeraportointi

1. KOMAS hankeraportti
Tilannekatsaus esitetään kokouksessa, koska kuntien ja
osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta
7.4.2021 mennessä. Tämän takia raportti esitetään kokouksessa. Mikäli raportti valmistuu aiemmin, lähetetään
se ennen kokousta.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
2. Hankkeen poikkeamat
Esitetään kokouksessa.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
3. Tiedotettavat asiat:
Nostetaan esiin sote-joryssä keskusteltu tarve yhtenäisiin
talouden kirjaamisiin.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Jukka Alasentie

10min

7

Valvojien ja aluekoordinaattorin kommentit

Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin
mahdollisille kommenteille.
Virva Juurikkala toi esiin, että hankkeet etenevät hyvin.
PirSOTEn täydennyshaun alku on lykkääntynyt. Hakua
varten pyritään selvittämään vastaanottopalveluiden saatavuutta. Raportointiaikataulu on harventunut kahden kuukauden välein tapahtuvaksi.
Kutsu HR-tiedolla johtamisen hankekokonaisuuden esittelyyn 28.4. klo 15-16

8

Muut asiat

9

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.5.2021 klo 12-14.

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Pidetään 5 minuutin
tauko, jonka jälkeen osa joukosta siirtyy B-listan käsittelyyn.

Virva Juurikkala,
Antti Kuopila. LeenaKaisa Nikkarinen

10min

Taina Niiranen

5 min

