SOTE-UUDISTUS
TUTKIMUKSEN, KOULUTUKSEN JA KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

Torstai 15.6.2017 klo 9.00–11.00
Turun yliopisto, päärakennus, hallintohuone

Läsnä

Väänänen Kalervo, Turun yliopisto, (pj.)
Ahonen Pia, Turku AMK
Alkio Jukka, Laitila
Huovinen Pentti, Turun yliopisto
Häyhtiö Tapio, Vasso
Högblom Esa, V-S liitto
Ilmonen Otto, Åbo Akademi
Inkeroinen Hanna, Vasso
Juslin Eva, Yrkeshögskolan Novia
Korkeila Katariina, Turku
Koskinen Regina, Axxell
Laurén Fredrik, Kårkulla samkommun
Leino-Kilpi Helena, Turun yliopisto
Luukkainen Karoliina, Turku
Nissinen-Paatsamala Kaisa, Salo
Nygren Päivi, VSSHP
Oksanen Tuula, Työterveyslaitos
Rautava Päivi, VSSHP
Ritakallio Veli-Matti, Turun yliopisto
Rönnholm Jaana, SuPer/KoHo
Saarni Sirpa, VSSHP
Sannola Päivi, Turku
Taipale Maria, Raisio
Tuominen Miia, Turku AMK, (siht.)
Vähämurto Timo, VSSHP

MUISTIO
1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi maakunnassa; työryhmän ehdotukset ja keskustelu
Edellisessä kokouksessa todettiin, että TKI-toiminnalle tulisi olla maakunnallinen ohjaus- ja koordinaatiorakenne/yksikkö. Turun kaupungin, Salon terveyspalvelujen, Vasson ja Raision edustajat esittelivät
laatimansa ehdotukset maakunnan ”TKI-keskuksesta” (esitysmateriaali työtilassa) ja kuultiin työryhmän
ajatuksia. Keskustelussa maakunnan TKI-keskuksen muodostamisessa tärkeänä nähtiin seuraavat ominaisuudet/pohdittavat asiat:


Lähtökohdat
o

kehittäminen on sidottu arjen prosesseihin, sitä ei johdeta ulkoa TKI-keskuksesta

o

palvelujen uudelleen organisointi tehdään kehittämällä  TKI-resurssin pitää olla riittävä.

o

kehittämistyössä hyödynnetään eri organisaatioiden nykyisiä voimavaroja/osaamista.

o



o TKI-keskuksen konkreettisten tehtävien listaus ennen rakenteellista pohdintaa.
TKI-keskuksen toiminta
o
o
o
o
o



kehittämistyön koordinaatio edellyttää maakunnan palveluverkon piirtämistä ja yhteistä tulevaisuudenkuvaa  integraatio paperille.

ketteryys; mahdollistaa nopeat kokeilut
avoimuus; kokoaa ja koordinoi kansalliset isot hankkeet maakunnassa
kehittämistarpeet nousevat laadunarvioinnin prosessista  sijoittuuko laatutyö TKIkeskukseen?
mikä on mekanismi kansallisen päätöksenteon ja maakunnan TKI-työn välillä? Raportointi ja valtasuhteet?
mikä on suhde olemassa olevaan kehittämistoimintaan ja yhteistyörakenteisiin? Esim.
Terveyskampus Turku, VSSHP, korkeakoulut

TKI-keskuksen koko/rakenne/henkilöstö
o

enemmän verkosto kuin tiivis organisaatio?

o

moniammatillinen/-alainen edustus (koulutus- ja tuottajaorganisaatiot)

o

tiimimalli joka kokoaa olemassa olevat voimat (noin 5 henkilöä) vs. isompi yksikkö (noin
20 henkilöä), mikä mahdollistaisi jalkautumisen/konkreettisen avun käytännön tutkimus- ja kehittämistyöhön?

o

yhteisvakanssit yliopisto/AMK ja maakunnan TKI-keskus?  TKI-toiminnan opinnollistaminen, korkeakouluopiskelijoiden hyödyntäminen kehittämistyössä, henkilökunnan
tutkimustyö (myös VSSHP)

o

tuottajaorganisaatioihin osoitetaan kehittämisresurssia ja nimetään TKI-yhteyshenkilöt

2. Keskustelu integraatiosta
Puheenjohtaja Väänänen alusti yhteisen keskustelun so+te sekä perustaso+erikoistaso integraatiosta.
Mitä nämä käytännössä tarkoittavat?
Edustajien puheenvuoroissa korostuivat lähtökohtina/mahdollisuuksina:


integraatio lähtee asiakkaasta



perustana yhteiset asiakkuudet ja niistä keskustelu



asiakkaan oman vastuun korostuminen, omahoito, asiakkaan oman sosiaali- ja terveystiedon
hyödyntäminen (ei juridisia tiedonkulkuun liittyviä esteitä)



palveluverkkojen ja asiakkaan palvelupolun miettiminen  säästöt saadaan prosessien sujuvoittamisesta



paikallinen verkostoituminen



moniammatilliset tiimit ja niiden ketjut



järjestökentän osallisuus/tuki



lainsäädäntö; on sekä este että mahdollisuus



avaintoimijoiden kouluttaminen lainsäädännöstä  lakien ylitulkinta nousee integraation esteeksi.

Kipupisteinä/esteinä:


a) tiedon kulku ja näkyvyys, mitä kukakin saa nähdä, b) autonomisesti työtä tekevät ammattilaiset, joiden työtä ei seurata  ratkaisuna a) yhteisten tietojen näkyviin saattaminen, b) ammattilaisten autonomian purku.



yhteisen vuoropuhelun ja ymmärryksen puute, professiokeskeisyys  tulisi muodostaa yhteinen asiakaslähtöinen neuvontaelementti (palveluohjaus).

3. Väliraportti työryhmän työskentelystä
Varsinais-Suomen sote-uudistukselle on laadittu pyydetyn raportointimallin mukainen väliraportti työryhmän työskentelystä (tilanne 5/2017). Raportti jaettiin työryhmälle. Lisäksi jatkotyöskentelyn pohjaksi on laadittu tiivistelmä kuluneen kauden valmistelutyön tuloksista. Tämä välikatsaus lähetetään
työryhmän kommentoitavaksi ja muokattavaksi.

4. Jatkotyöskentely ja seuraavaan kokoukseen valmistautuminen
Seuraavassa kokouksessa (24.8) aiheina ovat maakunnan TKI-yksikön tehtävät ja vastuut sekä syyskauden työskentelytavat. Kesäksi ei sovittu valmistelutehtäviä.
Syyskauden kokoukset:
to 24.8. klo 13-15
ma 18.9. klo 9-11
to 26.10. klo 9-11
to 16.11. klo 9-11
to 21.12. klo 9-11

Lisätietoa kokouksesta:
Miia Tuominen, miia.tuominen@turkuamk.fi

