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Kehittämistyön tukena osana järjestämiskeskusta toimii sote-palveluiden kehittämistiimi.
Kehittämistiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä palvelutuotannon kanssa. Tärkeinä yhteistyötahoina toimivat omistajakunnat, Oulunkaaren lähiesimiehet ja henkilöstö, asiakkaat ja kuntalaiset sekä muut toimijat, kuten oppilaitokset, järjestöt, yritykset ja viranomaiset.

Kehittämistiimin toimintaa koordinoi kehitys- ja resurssijohtaja yhdessä ylilääkärin ja tietohallintopäällikön kanssa. Muut jäsenet tiimissä ovat kuntayhtymän johtaja, palvelutuotannon johto, viestinnän asiantuntija, soten hankehenkilöstön edustajat sekä tarvittaessa
muut asiantuntijat. Kehittämistiimi kokoontuu noin kuuden viikon välein. Kehittämistiimin
muistiot jaetaan Oulunkaaren henkilöstölle ja kuntiin.
Kehittämistiimin tehtävät:
1. Kehittämistoiminnan tukeminen kuntayhtymän ja omistajakuntien strategioiden mukaisesti, ”Kehittäminen kuuluu kaikille” -periaatteen edistäminen
2. Yhteistyö- ja kehittämisverkostoissa toimiminen
3. Alueellisten, maakunnallisten ja kansallisten hyvien käytäntöjen ja hankkeiden seuraaminen ja tiedon välittäminen
4. Kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi (käynnistettäessä, aikana, jälkeen) ja
kehittämistyön jatkuvuuden tukeminen yksittäisten hankkeiden päätyttyä

5. Sote-hankesalkun kokonaisuuden koordinointi
6. Rahoituskanavien seuraaminen ja rahoitusten hakeminen
7. Asiakas- ja kuntalaispalautteen hyödyntäminen kehittämistoiminnassa sekä asiakkaiden/kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen kehittämistyössä
8. Kehittämisosaamisen vahvistaminen Oulunkaarella
9. Kehittämistoiminnan tuloksista viestiminen
10. Ohjaus ja neuvonta kehittämis-, hanke- ja rahoitusasioissa
Oulunkaaren ja omistajakuntien kehittämis-, hanke- sekä hyvinvointi- ja terveydenedistämisyhteistyön tiivistämiseksi kehittämistiimin toimintaa ja kokoonpanoa esitetään uudistettavaksi. Tiimin kokoonpanoa täydennetään kuntien nimeämillä edustajilla (1 hlö/kunta).
Samalla arvioidaan päivitystarve Oulunkaaren jäsenten osalta. Tiimiin kutsutaan erikseen
määritellyllä tavalla mukaan kehittäjäasiakkaita. Kehittämistiimin kokoonpanon nimeää
kuntayhtymän johtaja.
Kehittämistiimin tehtäviin lisätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön vahvistaminen Oulunkaaren ja omistajakuntien välillä. Lisäksi tiimin tehtäviä täydennetään
kuntayhtymän ja kuntien yhteisen hanke- ja kehittämistyön osalta. Tiedolla johtaminen
ohjaa vahvasti kehittämistiimin työtä. Tiimi on myös osaltaan tukemassa maakunnallisia
ja kansallisia kehittämishankkeita, kuten esimerkiksi PPSHP:n koordinoima integraatiohanke sekä SMT:n sote-keskus-hanke.
Tavoitteena on käynnistää uusi toimintamalli vuoden 2020 alusta lähtien. Uudistettu kehittämistiimi työstää vuosikellon ja painopisteet sekä tarkentaa samalla mm. työskentelytavat ja kokouskäytännöt. Kehittämistiimi kokoontuu arviolta n. 6-8 kertaa vuodessa.
Esitys (kyj):
Oulunkaaren soten kehittämistiimin kokoonpanoa täydennetään kuntien nimeämillä edustajilla (1 hlö/kunta). Samalla arvioidaan päivitystarve Oulunkaaren jäsenten osalta. Kehittämistiimin kokoonpanon nimeää kuntayhtymän johtaja.
Kehittämistiimin tehtäviä täydennetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä Oulunkaaren ja kuntien hanke-/kehittämisyhteistyön vahvistamisen osalta. Uusi toimintamalli
käynnistyy vuoden 2020 alussa.
Päätös:

Hyväksyttiin.

