Pirkanmaa STM ohjausneuvottelu 4.11.2020

Asialista
OSA 1 klo 13-14.20
1.

Tilaisuuden avaus ja osanottajien toteaminen

2.

Kokouksen sihteerin valinta ja asialistan

TAUKO 10 MIN

OSA 2 klo 14.30-15.30
4.

hyväksyminen
3.

Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset
painopisteet

Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen

4.1. Painopisteiden käsittely

3.1. Kooste alueen nykytilasta sekä alueellisen

4.2. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä sopiminen

valmistelun ja yhteistyön tilanteesta

OSA 3 klo 15.30-16.00

3.2. Pelastustoimen tilanne
5.

Sote-uudistuksen valmistelua tukevat valtionavustushankkeet

sote-tiedonhallinta ja digitalisaatio

6.

Muut esiin nousevat asiat

3.4. Koronan vaikutukset ja kokemukset

7.

Tilaisuuden päätös

3.3. Sote: palvelujen tarve, saatavuus ja laatu sekä

3.5. Muut mahdolliset kysymykset
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3. Alueen nykytila ja strategisen
tason kehittäminen klo 13.00-14.20

3.1. Kooste alueen nykytilasta sekä
alueellisen valmistelun ja
yhteistyön tilanteesta
Sote muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto (diat 5., 6. ja 7.)
Muutosjohtaja Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto (dia 8.)

Pirkanmaan kuntavetoisen sote- ja
pelastustoimen uudistuksen ohjaus
Ministeriöt

Kuntien toimielimet
Pirkanmaan ohjausryhmä

Kuntajohtajat kokoukset
Poliittisten
piirijärjestöjen
yhteistyöryhmä

Työvaliokunta

Järjestöfoorumi

(Puheenjohtajisto)

Sote-johtajat ryhmä
Rakenneraha hankkeet
(KOMAS):
Osa-alue1: Vapaaehtoinen
alueellinen valmistelu ja
hankekoordinaatio
Osa-alue 2: Johtamisen ja
ohjauksen kehittäminen
Osa-alue3: Toimintatapojen ja –
prosessien uudistaminen ja
yhtenäistäminen digitaalisten
välineiden avulla

Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus kehittämisohjelma
(PirSOTE)
Lapsi- ja perhepalveluiden
kehittämisohjelma
Lasten ja nuorten psykososiaaliset
palvelut

Muut sote kehittämishankkeet

Pelastustoimi
Muutosvalmistelu
Hankevalmistelu

Henkilöstöjärjestöt
yhteistyöryhmä

Pirkanmaan yhteistyön iso kuva sotessa
Uudistamisen innovaatiolähteet
Marinin
hallituksen
sote-uudistus
2019-2023

Tulevaisuuden
sote-keskus
kehittämisohjelma ja sitä
täydentävät
uudistamiskohteet

Peruspalveluiden
vahvistaminen.
Huomioitu STM
ohjauskeskustelu
15.1.2020.
Valtionavustushaut kevät 2020.
Toimeenpano
2020-2022.

Sipilän hallituksen
sote-uudistus
2016-2019

36 sote-johtajien
kanssa
priorisoitua
ehdotusta noin
kahden vuoden
maakuntavalmistelusta.

Osa
toteutuksessa ja
suurin osa
arvioitavana.
Valmisteluaineisto paketoitu
laajasti jatkokäyttöön.

Kuntien ja
sairaanhoitopiirin
kustannusten
hallinta työryhmän
ehdotukset
Yhteensä 57
ehdotusta, joista
21 ehdotusta heti
toimeksi

20 ehdotusta 1-2
vuoden kuluessa
16 ehdotusta yli 2
vuotta

Liitetään osaksi
sote-uudistusta ja
jokainen
organisaatio
vastaa omalta
osaltaan
toimeenpanosta

PSHP strategia
2016-2025

Viisi kehittämisen
osa-aluetta
ihmisten ja
organisaatioiden
näkökulmasta
Tähtisairaalavalmistelu

PSHP valtuusto
hyväksynyt
5.10.2015.
Toimeenpano
vuotuisten
toiminta- ja
taloussunnitelmien yhteydessä.

Sosiaalihuollon
kehittäminen

Kunnat ja
Pikassos
priorisoineet 60
ehdotuksesta,
joista 20 kärkeen.

Liitetään osaksi
sote-uudistuksen
ja kuntien omaa
kehittämistä.
Sosiaalihuollon
kehittämisohjelma.

STM
valtionavustushankkeet
Kuntien ja PSHP
yhteistyönä
haettu
kymmeneen
valtionavustukseen.
Hyödynnetty THL
arviointiraportteja.

Pirkanmaan sotejohtajat ryhmä
valmistellut ja
kunnat
päättäneet
hankkeista.

Kuntien ja PSHP:n
strategiset asiakirjat
Pirkanmaan SO ja
TE järjestämissuunnitelma 20202025

Tays Erva
järjestämissopimus
2020-2021

Toimenpiteissä
hyödynnetty
aiempaa sotevalmistelua.

14 yhteistä
toimenpidettä.

Toimenpiteissä
huomioitu THL
arviointiraportti.

Hyödynnetty YTA
sopimuksen
valmistelua.

PSHP valtuusto
hyväksynyt
12.10.2020

Valmisteltu
kunnallisvaalikau
den loppuun Tays
Erva alueen
kanssa.

Toimeenpanoa
auttaa Tays
Kehitysyhtiö.

Pirkanmaan
kuntavetoinen
soteuudistaminen
2019Kuntien
yhteistyönä ja
omalla
rahoituksella
toteutettavat
uudistamiskohteet

Työsuunnitelma
käsitelty
Pirkanmaan
ohjausryhmässä
22.11.2019.
Osa toteutetaan
valtionavustushankkeiden
kautta.

Huomioidaan
15.1.2020 STM
ohjausneuvotteluiden
vaatimukset.

Näiden kautta pääasialliset hankevalinnat kansalliseen tai kuntavetoiseen uudistamiseen
**Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus valmisteilla vuosille 2021-2024

Pirkanmaan kuntien yhteistyö on jatkunut 8.3.2019 jälkeen
Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen
STM Lapsi- ja perhepalvelut kärkihanke (Lape)

Lape jatko

Perheoikeudelliset palvelut
STM Ikäihmiset ja omaiset kärkihanke (I&O)

Henkilökohtaisen avun keskus
RAI käyttöönotto

RAI käyttöönotto

AluePegasos

AluePegasos

Omaolo digitalisaatio

Omaolo
Mielenterveyspalvelut PSHP ja Tampere

Päihde ja miel.terv.

Sote-keskus + Suun th

Korvauksetta annettavat hoitotarvikkeet
Huomisen sote-keskus
Yliopistollinen sote-keskus

Kaupin yliopistollinen kehityshyvinvointikeskus (KEHYS)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Sote ja talouden tilannekuva

30.10.2020
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3.2. Pelastustoimen tilanne

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, Tampereen kaupunki

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS

Pirkanmaan ohjausneuvottelu 4.11.2020

Nykytilasta tulevaan
• Monimuotoinen maakunta (hyvinvointialue) pelastustoimen ja erityisesti pelastustoiminnan
näkökulmasta
• Tiivistyvä ja kasvava kaupunkiseutu ja selkeä harva-alue
• ”Maankäytön perusratkaisut määrittävät aluerakenteen strategisen tavoitekuvan, jonka mukaan Pirkanmaalla
tiivistyvän ydinkaupunkiseudun ja seutukeskusten lisäksi painottuu maakunnan eteläinen, pääradan suuntainen
kasvu”
• ”Tilatarvesuunnittelu on käynnissä Tampereen läntisellä ja eteläisellä alueella yhdessä keskuspaloaseman
kehittämissuunnittelun kanssa. Pelastustoimen palveluita ja palveluverkkoa kehitettäessä suunnittelussa tulee
huomioida yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat ja liikenneverkkojen rakentaminen osana toimintaympäristön
ja riskien arviointia.”
• Reuna-alueiden palveluverkko edelleen pidettävä toimintakylyisenä ja vastattava tulevaan
henkilöstötarpeeseen, haasteena sopimuspalokuntien tuleva toimintakyky
• Pirkanmaalla on jo toiminnassa alueellinen tilanne- ja johtokeskus, jonka tiloissa toimii pelastuslaitoksen tilanneja johtokeskus, ensihoidon tilannekeskus ja tieliikennekeskus
•

Toimintasisällön kehitys (ict, digitalisaatio) ja toiminta-alueen laajennus yhteistoiminta-alueelle

Talouden kehitys / ennuste
70 000

• Toimintakulujen kasvu johtuu
ensisijaisesti suunniteltujen uusien
paloasemahankkeiden
vaikutuksista

Toimintakulut ja poistot

60 000

• Paloasemanhankkeet
välttämättömiä
toimintavalmiuden ja
palveluverkon toimivuuden
takaamiseksi
• Osa hankkeista toteutetaan
olemassa olevalla henkilöstöllä,
2024 uudelle paloasemalle tulee
myös uusi henkilöstö (+24htv)

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
TA 2021
TS 2022
TS 2023
TS 2024
TS2025
Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut

TS2026

Kuviossa mukana myös pelastuslaitoksen tuottaman
ensihoitopalvelun kulut, osuus n. 24% kustannuksista

• Myös kansalliset ICT-hankkeet
aiheuttavat palvelujen ostojen
kasvua

3.3. SOTE: Palveluiden tarve,
saatavuus ja laatu sekä sote
tiedonhallinta ja digitalisaatio
Sote muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto

SOTE tilanne
•

Palveluiden tarve:
•
– Vuonna 2018 väestön ikä- ja
sukupuolirakenteen, sosioekonomisen
aseman ja sairastavuuden huomioiva
palvelutarve oli Pirkanmaalla prosentin
koko maata suurempi ja tarvevakioidut
menot samaa tasoa kuin maassa
keskimäärin.
– Alueen sisällä palvelutarve oli
suurimmillaan 50 prosenttia suurempi
ja pienimmillään 20 prosenttia pienempi
kuin maassa keskimäärin.
– Tarvevakioitujen menojen indeksi oli
alueen sisällä 84–107.

30.10.2020

Saatavuus ja laatu:
– Lukion kuraattoriresurssit olivat maan pienimmät
ja psykologiresurssitkin hieman koko maata
heikommat
– Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten
piirissä nelivuotiaita oli maan vähiten →
kirjausvirhe
– Päivystyskäyntejä perusterveydenhuollossa oli
75 vuotta täyttäneillä enemmän kuin maassa
keskimäärin (2018).
– Suun terveydenhuollon hammaslääkärin
kiireettömän käynnin odotusaika ylitti 21 päivää
alueista toiseksi useimmin.
– 65 vuotta täyttäneillä psykiatrian laitoshoitopäiviä
oli maan eniten
– Erikoissairaanhoidon runsaat hoitopäivät
– Suun terveydenhuollon saatavuus
– Kuntien väliset suuret erot

14
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Sote tiedonhallinta ja digitalisaatio
Pirkanmaalla yhteisesti kehitettäviä
SOTE-ICT -kokonaisuuksia
●

●
●
●
●

●
●
●

UNA-kokonaisuus
●
●
●

Sosiaalipalveluiden Kantaliittyminen ja asiakirjalain
mukanaan tuomat muutokset
Suomi.fi –viestit
Kuvantamisen Kvarkki-liittyminen
(järjestelmämuutokset)
RAIn maakunnallinen käyttöönoton
viimeistely
Omaolon laajentaminen
(integraatiot)

●
●
●
●
●
●
●

OmaTays:in hyödyntäminen
Terveyskylän konseptin
laajentaminen
Mobi/Paketti laajentaminen

●
●

AluePegasos-hanke jatkuu
Kehyskuntien terveydenhuollon
Effica-järjestelmien infrastruktuurin
yhtenäistäminen jatkuu

Hyötykartta V
Muutosvaikutusanalyysi V
Kustannushyötyanalyysi
Riskit
Organisoituminen V

Sote-uudistuksen valmistelu /
rakenneraha
●

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien
konsolidointi

UNA-Lomake
UNA-Ydin
Terveydenhuollon hankinnan
valmistelu
Sosiaalihuollon hankinnan
valmistelu
Tuotannonohjauksen hankinnan
valmistelu

Tiedolla johtamisen yhtenäistäminen
●

Rakenneraha valtionavustus

kokonaisvaltainen
tietoallasratkaisu

●
●
●
●

Asukkaan digitaalisten palveluiden
kehittäminen
Alueellisten toimintamallien
yhtenäistäminen
Valtakunnallisten toimintamallien ja
määrittelyiden käyttöönotto alueella
Tietojärjestelmien konsolidointien ja
hankintojen valmistelu
Tiedolla johtamisen kokonaisuus
sivu 15

3.4. Koronan vaikutukset ja
kokemukset

Johtajaylilääkäri Juhani Sand, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä
esittää suullisesti ajankohtaisen tilanteen

4. Alueen keskeiset palveluhaasteet
ja valtakunnalliset painopisteet
Sote muutosjohtaja Jaakko Herrala

Pirkanmaan keskeiset keinot vastata alueellisiin haasteisiin ja
valtakunnallisiin tavoitteisiin laajemmassa mittakaavassa
1. Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025
2. Pääministeri Marinin hallituksen valtionavustushankkeet
3. Kuntien omat uudistamishankkeet
4. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudistamishankkeet
Jatkotoimenpiteet:
– Neuvotteluissa todetut strategiset asiat otetaan käsittelyyn soveltuvin osin
Pirkanmaan sote-johtajien yhteisessä kokouksessa, työvaliokunnassa,
kuntajohtajien kokouksessa ja ohjausryhmässä.
– Järjestämissuunnitelma, THL arviointiraportti ja STM ohjausneuvotteluiden
pöytäkirjat viedään Pirkanmaan kuntien toimielinten käsittelyyn
30.10.2020
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Näillä hankkeilla vastaamme Pirkanmaalla yhteisiin palveluhaasteisiin
Tulevaisuuden sotekeskusohjelma
2020-2022
Pirkanmaan liitto
Sote-keskus 2020 haku
30.4. mennessä

Rakenneuudistuksen
valmistelua tukevat
hankkeet 2020-2021

Täydentävät haut
2020-2022

Pirkanmaan liitto

Pikassos

Vapaaehtoinen alueellinen
valmistelu ja
hankekoordinaatio

Tays Erva alueen
kunnat
Omavastuu 20%

30.4. mennessä

Pirkanmaan liitto,
PSHP, Tampere

Lastensuojelu

Vasso
Kaikki Suomen
Pirkanmaan kunnat
Ei omavastuuta

Johtamisen ja ohjauksen
kehittäminen (+tiedolla
johtaminen)

Tampere, Nokia, Kangasala,
Ylöjärvi ja PSHP

Sosiaalihuollon
ammattilaisten
kirjaamisvalmennus

Tampere

Toimintatapojen ja –
prosessien uudistaminen ja
yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden
avulla (+ICT)

YM:n kutsumana
Tampere
Omavastuu 20%

Asunnottomuuden
vähentäminen ja sote

Pikassos
Hakemuksiin saatu tai saadaan valtionavustus

Ei erillistä
rahoitushakua
Kaikki Pirkanmaan
kunnat

Avoinna oleva haku

20

Sosiaalihuollon
kehittämisohjelma

Tampere
Vammaisten
henkilökohtainen
budjetointi

Osa Pirkanmaan
kunnista mukana
Omavastuu 20%

Tampere
Työkykyohjelma

19 kuntaa ja PSHP
mukana
Omavastuu 20%

Tays
STM kutsumana
Lastenasiaintalo Barnahus yliopistosairaalat
Ei omavastuuta

Tampere
Kotona asumisen
teknologiat ikäihmisille
(KATI) –ohjelma

Tampere + 11 kuntaa
Omavastuu 50%

5. Sote-uudistuksen valmistelua
tukevat valtionavustushankkeet
Komas muutosjohtaja Jukka Alasentie
PirSOTE hankejohtaja Eeva Halme

PIRKANMAAN SOTE- JA PELASTUTOIMEN UUDISTUS
23

520 000

KUNTAA

ASUKASTA

15 SOTE-JÄRJESTÄJÄÄ JA
PELASTUSTOIMI

8 000

17 000

650

800

1,7mrd€

SIIRTYVÄÄ
SOPIMUSTA

SIIRTYVÄÄ
TYÖNTEKIJÄÄ

SIIRTYVÄÄ
SOTEKIINTEISTÖÄ

SIIRTYVÄÄ ICT
JÄRJESTELMÄÄ

TOIMINTAKULUT

PERUSPALVELUIDEN VAHVISTAMINEN JA PALVELUINTEGRAATIO

Sotekeskuspalvelut

YTHS

Sosiaalipalvelut

Suunhoidon
palvelut

Työterveyshuollonpalvelut

Kolmas
sektori

YKSITYINEN JA KOLMAS SEKTORI

SOTE PERUSPALVELUT
PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS (PirSOTE)
Saatavuus ja
oikea-aikaisuus

Ikäihmisten
palvelut

Ennaltaehkäisy
ja terveyden
edistäminen

Digitaaliset
palvelut

Perhekeskus Suunhoidon
palvelut

Monialaisuus ja
yhteentoimivuus

Sote
peruspalveluiden
tuottamistavat

Vammaispalvelut

Työikäisten
sosiaalipalvelut

Sote-keskusten
johtaminen

Laatu ja
vaikuttavuus

Monialaiset
elintapaohjauk
sen polut

Kansalaistoiminnan
koordinaatio ja
yhteistyö

Sote-keskukset
ja tiedolla
johtaminen

Lasten ja
nuorten
psykosos.
palvelut

YHTEISTYÖALUE (YTA)

Tuotannonohjaus

Kuvantamisen
Kanta-arkisto
(Kvarkki)

Sosiaalipalveluiden
ajanvaraus

TUKIPALVELUT

79
Valtuusto

Sote-maakuntastrategia,
konserniohje ja
palvelustrategia

Konsernirakenne ja
johtaminen

Talous ja
investoinnit

Sote-maakunta
ja kunta
yhteistyö (+HYTE)

Strateginen
hankinta

Osallistuminen

Viestintä

Työterveys
(Pirte Oy)

Henkilöstö

Tiedolla
TKIO toiminta ja
johtaminen yliopistollinen sotekeskus

Digitaaliset
asiointikanavat

Asiakassegmentointi
(Suuntima)

UNA-yhtiöt Oy

Ateria- ja
Talous- ja
puhtaanapito henkilöstöhallinto
(Voimia Oy)
(Monetra Oy)

ICMT
(Istekki Oy)

Hankinnat ja
logistiikka
(Tuomi
Logistiikka Oy)

KANSALLISET TUKIPALVELUT
Palveluverkko Pelastustoimi

UUDISTUVA OHJAUS
Sähköiset
konsultaatiot

MUUT MAAKUNNAT

Puhti

ICT KOKONAISUUS (KOMAS)

Tietojärjestelmien Sosiaalihuollon
yhtenäistäminen Kanta-arkisto

Kansallisesti keskitetyt ja
yhteistyösopimuksiin
perustuvat palvelut

Vaativat
peruspalvelut

KOHTI MAAKUNNALLISTA SOTEA (KOMAS)
Kustannusten
nousun
hillintä

Avovastaanotto Päihde- ja
ja kuntoutus mielenterveys

Asiakkuuksien
segmentointi

Erikoissairaanhoidon
palvelut

STM ja SM
ohjaus

Viranomaisohjaus, laatu
ja valvonta

Vate
valmistelutehtävät

DigiFinland Oy

Maakuntien
Tilakeskus Oy

HANKEJOHTAMINEN JA VALMISTELU

Pirkanmaan sote
ohjausryhmä

Piirijärjestöjen
yhteistyöryhmä
Henkilöstöfoorumi
Järjestöfoorumi
Yksityinen sektori

Eeva Halme
PirSOTE
hankeohtaja

Jukka Alasentie
KOMAS
muutosjohtaja

Jaakko Herrala
Pirkanmaan sotemuutosjohtaja

Työvaliokunta

Sote-johtajat

Keskeisimmät haasteet
•

Toiminnan uudistaminen ja kehittäminen jouduttaneen ajamaan vähemmälle viimeistään
vuonna 2022 niin että siirtymävaiheessa palveluiden turvaaminen voidaan varmistaa

•

Kun kansallinen sote-uudistus etenee, on varattava riittävät resurssit ja rahoitus kesästä
2021 alkaen vuoden 2022 loppuun saakka

•

Pirkanmaalla erityishaasteet, koska infra ja 15 järjestäjän toiminta ja talous saatettava
yhteen

•

Jäljelle jäävään kuntapuolen valmisteluun tulee kiinnittää yhtä suuri huomio kuin
hyvinvointialueen pystyttämiseen

•

Koronalla merkittävät jälkivaikutukset, jotka kuormittavat koko tämän ajan kuntia ja sotejärjestäjiä
30.10.2020
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PirSOTE ja KOMAS yleisperiaatteet
•

Tulevaisuuden sote-keskus laadittu ohjelmamuotoon

•

Perustuu Pirkanmaan kuntien vuonna 2019 yhdessä valmistelemaan pitkän
tähtäimen kehittämissuunnitelmaan

•

Pirkanmaalla syntynyt uusi yhteisen tekemisen kulttuuri

•

Pyritään tekemään mahdollisimman konkreettisia asioita lyhyessä ajassa

•

Komas:in ja PirSOTE:n välillä 29 yhteistä asiaa, jonka takia toteutus
suunniteltu tehtäväksi yhtäaikaisesti vuoden 2021 loppuun mennessä

30.10.2020
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6. Muut mahdolliset esille nousevat asiat
Sote muutosjohtaja Jaakko Herrala

Erityisaiheet
•

Hyvinvointialueen ja kuntien kokonaisrahoitus

•

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyö, vuoropuhelu ja sopiminen

•

Yliopistollisten sairaaloiden asema ja erityisvelvoitteiden korvaukset

•

Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus

•

Tekonivelsairaala Coxa Oy:n ja Sydänsairaala Oy:n asema
uudistuksessa

•

Säätiöiden asema tulevassa sote-uudistuksessa
30.10.2020
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