Sote-johtajakokous

Muistio 4/2018

Aika:
Paikka:

Torstai 3.5.2018, 13.00–14.44
Turun kaupungintalo (Aurakatu 2), kokoustila Lindblom

Jakelu:

(x) Turun kaupunki
(-) Auran kunta
(x) Kaarinan kaupunki
(x) Kemiönsaaren kunta
(x) Kosken Tl kunta
(-) Kustavin kunta
(-) Kårkulla samkommun
(x) Laitilan kaupunki
(x) Liedon kunta
(-) Loimaan kaupunki
(x) Marttilan kunta
(x) Perusturvaky Akseli
(x) Naantalin kaupunki
(x) Oripään kunta
(x) Paimion kaupunki
(x) Paraisten kaupunki
(x) Pyhärannan kunta
(x) Pöytyän kunta
(x) Raision kaupunki
(x) Salon kaupunki

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Vs. sosiaalijohtaja Lauri Poso
Sosiaalijohtaja Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila
Vs. toimialajohtaja Marja-Leena Brander
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Kuntayhtymän johtaja Marika Polso
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kati Rekola
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Arjentuenpäällikkö Annu Kuusijärvi
Perusturvajohtaja Anneli Lehtimäki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen,
Jari Niemelän sijasta
(x) Sauvon kunta
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
(x) Someron kaupunki
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
(x) Taivassalon kunta
Kunnanjohtaja Vesa Rantala
(x) Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
(x) Lounais-Suomen AVI
Johtaja Pirkko Pakkala
(x) Varsinais-Suomen erityishp. Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
(x) Varsinais-Suomen shp.
Vt. johtajaylilääkäri Petri Virolainen
(-) Vehmaan kunta
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
(-) V-S muutosorg.
Muutosjohtaja Laura Leppänen
(x) V-S muutosorg.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä
(x) V-S muutosorg.
Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen, sihteeri
(x) V-S muutosorg.

Asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2.

Edellisen kokouksen muistio
Esittely:
ks. liite 1
Sote-muutosjohtajan esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Linjaus:
Hyväksyttiin.

3.

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Esittely:
Muutosjohtaja Parpo käy läpi sote-uudistuksen valmistelutilanteen
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Antti Parpon esitys on muistion liitteenä 1.
Muutosorganisaatiossa työskentelevien henkilöiden työsopimuksia pyritään tässä tilanteessa jatkamaan toukokuun lopusta kesäkuun 2016 loppuun. Mikäli uudistusta
koskevat lait hyväksytään, pyritään työsopimuksia jatkamaan vuoden 2019 loppuun
asti.

Selvitystyö valinnanvapauden piiriin kuuluvien toimintojen yhtiöittämisestä on käynnistetty muutosorganisaatiossa toukokuun alusta.
Työterveyshuoltoon liittyen lähdetään valmistelussa siitä, että maakuntaan perustettaisiin oma työterveyshuollon yhtiö, jossa kunnat voivat halutessaan olla mukana. Valmistelussa pyritään siihen, että yhtiö rakentuu olemassa olevan toiminnan pohjalle.
Muutosorganisaatio viestii kunnille asian valmistelusta.
Kansallisten valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on myönnetty 100 miljoonan euron lisärahoitus, nyt rahoitusta tullaan pilotteihin suuntaamaan yhteensä 200 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomi on hakenut pilotiksi henkilökohtaisen budjetin kokeiluun.
Päätöksiä rahoituksesta ei ole vielä tehty.
Sähköisen asioinnin kehittämistä pyritään tekemään koko yhteistyöalueen kattavana
yhteistyönä, jossa mukana olisivat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunta sekä Pohjanmaa.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi.

4.

Tukipalvelujen järjestämisen juridiset reunaehdot
Esittely:
Muutosjohtaja Parpo käy läpi sote-palveluissa käytettävien tukipalvelujen juridiset
reunaehdot ja tukipalvelujen valmistelutilanteen.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Keskustelu:
Antti Parpon esitys on muistion liitteenä 2.
Hallintovaliokunnan ottaman kannan mukaan tukipalvelujen tuottamiseen liittyvät
ratkaisut ovat jonkin verran selkiytyneet:
- Maakunnan tuottamia tukipalveluja ei voi myydä julkisille sote-yhtiöille
- Maakunnan inhouse-yhtiön tuottamia tukipalveluja ei voi myydä julkisille sote-yhtiöille
 Maakunnan tulee siis joka jakaa tukipalveluja tuottavat yhtiöt inhouse/markkinoilla toimiviin yhtiöihin tai julkisten sote-yhtiöiden tulee hankkia tarvitsemansa
tukipalvelut markkinoilta.

Linjaus:
Merkittiin tiedoksi.
Todettiin, että tukipalveluratkaisuja valmisteltaessa tulee käydä riittävät keskustelut
toimintojen nykyisten omistajien kanssa.
5.

Tiedoksianto palveluohjauksen valmistelutilanteesta
Esittely:
Palveluohjauksen tavoitteena on varmistaa asiakkaille palvelutarpeen mukainen ja oikea-aikainen palvelun saanti ja huolehtia palveluketjujen toimivuudesta ja integraatiosta. Palveluohjauksella on merkittävää vaikutusta myös maakunnan talouteen.
Palveluohjauksen valmistelusta vastaava Anna Arola-Järvi esittelee palveluohjauksen
valmistelutilanteen.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja esitetään tarvittaessa huomioita, jotka on syytä huomioida palveluohjauksen valmistelussa.
Linjaus:
Anna Arola-Järven esitys on muistion liitteenä 3.
Todettiin, että palveluohjauksen rakentaminen edellyttää, että maakunnassa tunnistetaan ja kuvataan olennaisimmat (rahojen käytön ja asiakasmäärän näkökulmasta)
palveluketjut. Kuvattavat palveluketjut tulisi tunnistaa alkusyksyyn mennessä.
Muutosorganisaatiossa on käynnistetty työryhmän kokoaminen palveluohjauskokonaisuuden valmistelun tueksi. Työ linkitetään myös kansalliseen työryhmätyöskentelyyn.
Merkittiin tiedoksi.

6. Esitys sote-keskusten palveluvalikoimasta
Esittely:
Sote-keskusten valmistelun vastuuvalmistelijana toimii Katariina Kauniskangas, jonka
tukena valmistelussa toimii Varsinais-Suomen johtavien lääkärien työryhmä. Valmistelua tehdään yhteistyössä palvelutuotantotyöryhmien (sairaalapalvelut sekä sote-palvelut ja integraatio) sekä kärkihankkeiden (LAPE-muutosohjelma ja I&O-kärkihanke)

kanssa ja niiden linjaukset huomioiden, jotta varmistetaan tavoite sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoistason palveluintegraatiosta. Lisäksi valmistelussa sote-keskuksien palveluvalikoimassa huomioidaan erityisesti:
1) Ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen työ sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2) Talouden reunaehtojen ymmärrys ja sopeuttamistarpeiden huomiointi
3) Tahtotila eturintamaan eli sote-keskuksiin tuotavista erikoisaloista näyttöön perustuen ja kokonaistaloudellisuus huomioiden
Katariina Kauniskangas esittelee valmistelutilannetta.
Esitys:
Merkitään valmistelutilanne tiedoksi.
Linjaus:
Katariina Kauniskankaan esitys on muistion liitteenä 4.
Keskustelun yhteydessä todettiin tarve tarkastella tarkemmin ruotsinkielisten palvelujen / kaksikielisten palvelujen turvaamista sote-keskuksissa alueellisten tarpeiden mukaisesti.
Merkittiin tiedoksi.

7. Sosiaalipäivystyksen laajentaminen maakunnalliseksi toiminnaksi vuonna 2019
Esittely:
Sote-ja maakuntauudistuksen toteutuessa siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu maakunnalle. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille 2017–2018 todetaan, että uuteen toiminnan organisointitapaan siirryttäessä on tavoitteena organisoida sosiaalipäivystys maakunnallisesti toimivaksi, aktiivityöhön perustuvaksi yksiköksi, joka vastaa keskitetysti sosiaalipäivystyksen tarpeeseen koko alueella ja joka toimii päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa.
Tavoitetta kohti edetään askelittain. Valmistelussa on lähdetty siitä, että koko maakunnan alueen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys koottaisiin vuoden 2019 alusta alkaen yhteen, aktiivityöhön perustuvaan yksikköön. Virka-aikainen toiminta säilyy vuoden 2019 ajan vielä peruskunnissa.

Valmistelussa on linjattu vuoden 2019 toimintamallista seuraavasti:
- Turussa toimiva sosiaalipäivystyksen yksikkö vastaa sekä puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä että jalkautumista vaativista tehtävistä koko maakunnan alueella
- Päivystäjät ovat sosiaalityöntekijöitä.
- Toiminta-aika on
 arkisin 16.00 – 8.00
 perjantai klo. 15.00 – maanantai klo. 8.00
 arkipyhien aattoina klo. 15.00 alkaen
 juhlapyhinä ja juhlapyhien aattoina klo. 0.00 – 24.00
- Toiminta- ajan resursointi on:
 Arkiöinä (ma-to) kello 22-08
 1 ”vuorovastaava” + 2 muuta sosiaalityöntekijää (1 työpari)
 Muina toiminta-aikoina
 1 ”vuorovastaava” + 4 muuta sosiaalityöntekijää (2 työparia)
- Toiminnan laajentamisen myötä lisätään sosiaalipäivystysyksikön virka-ajan ulkopuolella työskentelevien sosiaalityöntekijöiden määrä 12 > 17. Loimaan ja Salon
alueen varallaoloringit sekä Vakka-Suomen alueellinen, varallaoloon perustuva sosiaalipäivystys lakkautetaan.
- Päivystysyksikköön saa jatkossa yhteyden sekä Hätäkeskuksen että suoran, kaikille
avoimen puhelinnumeron kautta.
- Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa toteutetaan niin, että T-sairaalan
päivystyksessä työskentelee vuonna 2019 arkisin kello 8-22 sosiaaliohjaaja (kahdessa vuorossa). Virka-aikaisen sosiaaliohjaajan kustannuksista vastaa Turun kaupunki. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaaliohjaajan kustannukset jaetaan alueellisen
sosiaalipäivystyksen sopimuskuntien kesken. Tämän lisäksi sosiaalipäivystyksen
työntekijä työskentelee T-sairaalassa lauantai- ja sunnuntai-iltaisin. T-sairaalan päivystyksestä avataan sosiaalipäivystykselle etäyhteydet Salon sairaalaan, Tyks Loimaan sairaalaan sekä Tyks Vakka-Suomen sairaalaan.
- Tavoitteena on, että sosiaalipäivystyksen toimitilat siirretään kokonaisuudessaan
T-sairaalaan syksyllä 2019
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään valmistelutilanne tiedoksi ja päätetään esittää kunnille sosiaalipäivystyksen
kokoamista maakunnalliseksi toiminnaksi asiaesittelyssä kuvatun mallin mukaisesti
vuoden 2019 alusta lukien.

Linjaus:
Merkittiin tämänhetkinen valmistelutilanne tiedoksi.
Todettiin, että em. malli toteutettaessa nousisivat alueellisen päivystysyksikön virkaajan ulkopuolisen toiminnan vuosikustannukset tasolta 1,13 miljoonaa euroa arviolta
1,25 miljoonaan euroon.
Merkittiin tiedoksi Vakka-Suomen kuntien ilmoitus siitä, että mikäli sote-uudistus ei
toteudu, halutaan Vakka-Suomessa säilyttää sosiaalipäivystys nykyisellään, eikä sitä
siinä tapauksessa tulla toistaiseksi yhdistämään maakunnalliseen yksikköön.
Haluttiin arvioida uudelleen uuden toimintamallin arkiöihin varatun resursoinnin (1
vuorovastaava sekä 2 sosiaalityöntekijää) riittävyyttä. Päätettiin, että valmistelua jatketaan laskemalla lisäresurssin tarve, jos myös arkiöihin lisätään toinen työpari.
Sote-johtajille toimitetaan toukokuun aikana kuntakohtainen arvio kustannuksista
sekä alkuperäisen mallin mukaisesti että arkiöiden lisäresursointi huomioiden. Kuntakohtaiset laskelmat laaditaan molemmista malleista sekä niin, että Vakka-Suomi on
mukana, että niin, että Vakka-Suomen kunnat eivät osallistu toimintaan.

8. Muut asiat
Todettiin, että muutosorganisaatiosta lähtee kuntiin kysely aikuissosiaalityön tämänhetkisestä resursoinnista sekä toimintakäytännöistä. Kysely lähetetään sote-johtajille,
jotka tarvittaessa toimittavat kyselyn organisaatiossaan eteenpäin aikuissosiaalityöstä
vastaaville.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.44.

Muistion laati

Pasi Oksanen
erikoissuunnittelija
V-S muutosorganisaatio

