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1 Kokouksen avaus
2 Valtakunnallisen OT-

Puheenjohtajaksi valittiin Sari Kurikka, ja sihteerinä toimi Nanna Miettunen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen käytiin esittäytymiskierros.
-

valmistelun tilanne /
Pälvi Kaukonen
- Diaesitys

liitteenä
3 Tampereen OT-keskus
perustamissuunnitelman
työstämistä

-

-

-

-

Valtakunnallisen OT-rukkasen työskentelyn tuloksena valmistuu
vuodenvaihteessa raportti, johon kootaan yhteiset suunnitelmat ja
linjaukset. Alueiden OT-keskussuunnitelmat liitetään valtakunnallisen
suunnitelman liitteeksi.
valtakunnallisessa suunnitelmassa tullaan esittämään myös vaihtoehtoisia
toteuttamismalleja mm. rahoituksen, rakenteen ja toimintamallien suhteen.
Nämä muodostavat reunaehdot alueiden omille suunnitelmille.
Rahoitukseen on tällä hetkellä luonnosteltu kolme vaihtoehtoista mallia: 1.
(todennäköisin) rahoitus maakuntien kautta; sovitaan
yhteistyösopimuksessa, 2. Valtion suora rahoitus (OT-rukkasen yhteinen
näkemys, että tämä olisi paras vaihtoehto) 3. Valtiolta alkuun 1-3 vuotinen
perustamisrahoitus OT-keskusten valmisteluun, ennen kuin maakunnat
aloittavat toimintansa
OT-keskuksen johtaminen on ollut työstettävänä työryhmällä, jota ovat
vetäneet Mirja Anttila ja Vuokko Niiranen. Heidän OT-rukkasessa pitämänsä
diaesitys Muistion liitteenä. OT-keskuksen johtamisessa keskeistä on
yhteensovittava johtaminen ja verkostojohtaminen.
Alueiden suunnitelmat ovat aiesuunnitelmia, ei sisällä päätöksiä.
Suunnitelmat tehdään niitä varten, jotka valmistelutyötä jatkavat vuonna
2019 eteenpäin.
Sosiaalihuollon keskittämisasetus valmisteilla. Sote-valmistelun jatkuessa
tullaan myös koko sote lainsäädäntö tarkistamaan, jotta se istuu uuteen
järjestelmään.

-

somatiikan näkökulmasta OT-asiakkuuksiksi ajateltavat asiakasryhmät liitetty
suunnitelmaan (muistion liitteenä), myös psykiatrian näkökulmasta tulee
vielä tarkennuksia (muistion liitteeksi)

Tampereen OT-suunnitelmaa koskevia huomioita:
-

-

6 Seuraava kokous

tämän hetkinen versio liian yleisellä tasolla, toivomusten tasolla. Pitäisi
kirjoittaa eksaktimmin.
Millainen palvelulupaus voidaan antaa?
Palveluketjujen on oltava selkeitä ja yhtenäisiä perustasolta alkaen:
konsultaatiot tapahtuvat aina mahdollisimman lähellä sitä tasoa, jossa
asiakkuus on
OT-keskus toimii perus- ja erityistason tukena; pääsääntöisesti asiakkuus ja
koordinaatiovastuu säilyvät erityistasolla
OT-asiantuntijoille allokoitava riittävästi aikaa konsultaatio- ja muuhun
asiakastyöskentelyyn

Työryhmä sopi pidettäväksi vielä yhden kokouksen, jossa käydään 30.11. 2018
valmiiksi saatava perustamissuunnitelma läpi.
1) sovitaan, mitä suunnitelmaan tässä vaiheessa kirjoitetaan, ja
2) Kootaan asiat ja kysymykset, joista jatkovalmistelu on syytä aloittaa.
Tiistaina 27.11. kello 9.15-12.15
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