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Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3. NHG:n vaikuttavuusarviointi ja toimenpiteet
Tuottavuusohjelman johtaja Marjukka Palin esitteli vaikuttavuusarviointiin perustuen
tuottavuusohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikutuksia
sekä ehdotettuja tuottavuusohjelman jatkokehittämisen painopisteitä. Jatkokehittämisessä
pyritään välttämään päällekkäistä työtä hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Selvityksen
perusteella Porin perusturva saavutti vuonna 2021 tuottavuusohjelman mukaisen
kulukehityksen.  Esitys merkittiin tiedoksi.

Liite 1 – Esitys Tuottavuusohjelma / Vaikuttavuusarviointitoimenpiteet 2022

4. Kotihoidon strateginen optimointi
Asiantuntija Jarno Väisänen esitteli toimenpide-ehdotukset kotihoidon kehittämistyölle ja
strategiselle optimoinnille, jonka jälkeen Marjukka Palin ja iäkkäiden palveluiden päällikkö
Katriina Virtanen kertoivat strategisen optimoinnin tavoitteista, toimenpiteistä ja työn
etenemisestä. Valmistelua varten perustetaan oma työryhmä ja ensimmäisessä kokouksessa
8.6.2022 asetetaan tavoitteet. Henkilöstön edustus pyydetään mukaan
työryhmätyöskentelyyn. Esitys merkiittiin tiedoksi.

Liite 2 – Esitys Tuottavuusohjelma / Strateginen optimointi - Miten eteenpäin?

5. Varhainen puuttuminen, lapset ja nuoret
Ylilääkäri Mirva Matikan ja sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levosen esittely lasten ja
nuorten varhaisen puuttumisen lisäresurssoinnista. Perusturvan terveys- ja sairaalapalvelut
sekä sosiaali- ja perhepalvelut ovat yhdessä pohtineet keinoja varhaisen puuttumisen
tehostamiseksi ja esittävät lisäresurssointitarpeen neuvolapalveluihin, koulu- ja
opiskeluterveydenhuoltoon, sosiaali- ja perhepalveluihin, psykososiaalisiin palveluihin sekä
lääkäripalveluihin. Asia merkittiin tiedoksi.

Todettiin, että Kaupunginhallitus on edellyttänyt perusturvalta toimenpiteet, henkilöstö- ja
kustannusvaikutukset, aikataulun sekä vastuuhenkilöt sisältävän lastensuojelun
toimenpideohjelman laatimista yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Toimenpide-ehdotusten
tavoitteena on kohentaa lastensuojelun akuuttia tilannetta ja sen tulee olla valmiina 31.5.
mennessä.

Liite 3 – Esitys Lasten ja nuorten varhaisen puuttumisen lisäresurssoinnista
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6. Monialainen tiimityömalli
Mirva Matikka esitteli ohjausryhmälle erikoissairaanhoidon lähetteiden vähentämiseen
tähtäävän tiimityömallin käyttöönottoa.

Erikoissairaanhoidon lähetteiden vähentäminen on aloitettu Hyvinvointialueen
valmistelutyössä. Satakunnan tulevaisuuden sotekeskukseen kuuluu monialainen
tiimityömalli, jossa sote-työntekijä ottaa vastuun asiakkaan hoidon ja palvelun
suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta. Sote-työntekijällä on mahdollisuus
konsultoida tiimissä muita perustason sote-työntekijöitä ja matalalla kynnyksellä
myös erikoissairaanhoidon tasoisia sote- työntekijöitä. Toteutuessaan, malli
vähentää ns. turhia lähetteitä ja voi johtaa potilaan hoitamiseen myös ilman
lähetettä, koska perustaso ja erikoisosaaminen toimivat hyvinvointialueelle
samassa organisaatiossa.

Toimintamalli pohjauttu terveydenhuoltolain muutosesitykseen seitsemän päivän
hoitotakuusta ja tavoittelee toteutuessaan vaikuttavuuden, tuottavuuden,
asiakaskokemuksen ja henkilöstötyytyväisyyden parantamista. Asia merkittiin tiedoksi.

7. Muut asiat
Marjukka Palinin esitys tuottavuusohjelman puitteissa tehdyn yhteistyön ja kehittämistyön
tilanteesta, nostoista ja jatkosuunnitelmista merkittiin tiedoksi.

Liite 4 – Esitys Perusturvan tuottavuusohjelma 24.05.2022

8. Ohjausryhmän seuraava kokous
Ohjausryhmä kokoontuu seuraavaksi 13.9.2022 klo 16.00.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22.

Arja Laulainen Niina Heino
puheenjohtaja sihteeri


