Sote-johtajakokous

Muistio 5/2017

Aika:
Paikka:

Tiistai 9.5.2017, 13.00–14.50
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

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

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Kunnanjohtaja Jukka Matilainen
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
Vanhustyönjohtaja Maria Vesala
Kuntayhtymän johtaja Marika Polso
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Arjentuenpäällikkö Annu Kuusijärvi
Perusturvajohtaja Outi Korpelainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos, Jussi Mattilan sijasta
(x) Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
(x) Lounais-Suomen AVI
Johtaja Pirkko Pakkala
(x) Varsinais-Suomen erityishp. Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
(-) Varsinais-Suomen shp.
Vt. johtajaylilääkäri Petri Virolainen
(x) Vehmaan kunta
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
(x) Varsinais-Suomen liitto
Suunnittelija Petri Pihlavisto, Laura Leppäsen sijasta
(x) Turun kaupunki
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
(-) Turun kaupunki
Muutosjohtaja Antti Parpo
Kutsuttuna:
Varsinais-Suomen liitto

Maakuntajohtaja Kari Häkämies (asia 4)

KÄSITELLYT ASIAT
1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Päätettiin lisätä esityslistalle ensimmäiseksi varsinaiseksi käsiteltäväksi asiaksi hallituksen 9.5.2017 eduskunnalle antama esitys valinnanvapauden lainsäädännöstä.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittely:
ks. liite 1
Esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Linjaus:
Hyväksyttiin

3.

Hallituksen esitys eduskunnalle valinnanvapauden lainsäädännöstä
Esittely:
Hallitus antoi 9.5.2017 eduskunnalle esityksen valinnanvapauslainsäädännöstä.
Valinnanvapauslainsäädäntöesitys ja sen oheismateriaali löytyy osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
Esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi.

4.

Väliaikaisen sote- ja maakuntauudistuksen organisoitumisen valmistelutilanne
Esittely:
Sote- ja maku-muutosjohtaja ovat valmistelleet suunnitelmaa väliaikaisesta sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelusta ajalle 1.7.2017–28.2.2017. Väliaikaisen valmistelun organisoituminen muodostuu väliaikaisesta valmistelutoimielimen alaisuudessa
toimivista projektiorganisaatiosta ja valmisteluorganisaatiosta. Projektiorganisaatiosta ja valmisteluorganisaatiosta on käyty lähetekeskustelu johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 18.5.2017 ja poliittisessa ohjausryhmässä 24.4.2017. Projektiorganisaatiossa on huomioitu lähetekeskusteluissa annetut evästykset. Evästysten jälkeen
sote-henkilöstön painoarvoa projektiorganisaatiossa on lisätty.
Maakuntajohtaja Kari Häkämies esittelee asiakokonaisuuden.
Liitteet:
1. Väliaikainen valmisteluorganisaatio
2. Projektiorganisaatio
Esitys:
Merkitään väliaikainen sote- ja maakuntauudistuksen organisoitumisen valmistelu tiedoksi ja käydään asiasta lähetekeskustelu.
Linjaus:
Maakuntajohtaja Kari Häkämies saapui kokoukseen asian käsittelyn alkaessa kello
13.20. Häkämiehen esitys on muistion liitteenä 1.
Todettiin, että neuvotteluissa väliaikaisen toimielimen perustamisesta on sovittu, että
kuntatoimijoille tulee yhteensä 8 paikkaa (Turku 2, Turun seutu 2, Vakka-Suomi 1, Loimaan seutu 1, Salon seutu 1, Turunmaa 1), jonka lisäksi toimielimeen tulee 2 paikkaa
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille sekä yksi paikka Varsinais-Suomen erityishuoltopiirille, Varsinais-Suomen liitolle, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle, ELY-keskukselle sekä TE-toimistolle kullekin. Henkilövalinnoista pidetään vielä erillinen neuvottelu myöhemmin. Maakuntahallitus toteaa neuvottelutuloksen kesäkuun kokouksessaan.
Lainsäädännön voimaantulon jälkeen voi väliaikainen toimielin palkata valmisteluun
määräaikaista henkilöstöä. Todettiin, että valmistelun tueksi tarvitaan riittävä valtion
rahoitus, nykyisten päätösten mukainen resursointi ei tule riittämään valmisteluun.
Merkittiin valmistelun tilannekatsaus tiedoksi.
Kari Häkämies poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 14.00.

5.

Palvelukriteerien yhtenäistäminen
Esittely:
Erityisesti sosiaalipalveluihin liittyen on noussut esiin tarve käynnistää työskentely
palvelukriteeristöjen yhtenäistämiseen.
Esitys:
Käydään lähetekeskustelu asiasta ja päätetään jatkotyöskentelyn sisällöstä, vastuista
ja aikataulusta.
Linjaus:
Sote-johtajakokous katsoi, että tulevan maakunnan käytettäväksi tulee valmistella
pohjaesityksiä yhtenäisiksi palvelukriteereiksi. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä
nostettiin käsiteltävinä kokonaisuuksina esiin mm.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kriteerit
- Alle 65-vuotiaille myönnettävän omaishoidon tuen kriteerit
- Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen kriteerit
- Tehostetun palveluasumisen piiriin pääsyn kriteerit
Päätettiin, että Riitta Liuksa ja Pasi Oksanen laativat seuraavaan kokouksen pohjaesityksen siitä, millä työnjaolla palvelukriteerien yhtenäistämistä voidaan valmistella.
Päätettiin, että esityksiä siitä, mitä palvelukokonaisuuksia yhtenäistämistyöhön tulisi
sisällyttää, voi toimittaa sähköpostitse Pasi Oksaselle.

6.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tarjous vammaispalvelujen kehittämistyöstä
Esittely:
Vasso Oy:n toimitusjohtaja on lähestynyt kuntien sote-johtajia 28.4.2017 vammaispalvelujen kehittämistyön ja asiantuntijapalvelun tarjouksella. Vasson asiantuntijatyö
toteutettaisiin osansa sote-uudistusta ja kuntien rahoituksella.
Sote-valmistelun osalta kuntien määrärahaa on varattu kesäkuun 2017 loppuun asti
n. 250 000 euroa. Määräraha on varattu erillisiin ulkopuolisiin selvityksiin. Muuta rahoitusta ei toistaiseksi ole sote-valmisteluun käytettävissä. Esitetty rahoitus ei mahdollista tarjouksen hyväksymistä.

Sote- ja maakuntauudistuksen talousarvio 1.7.2017–31.12.2017 tuotaneen käsiteltäväksi kesäkuussa 2017 väliaikaisen valmistelua koskevan esityksen mukana. Tässä yhteydessä otetaan kantaa myös valmistelun organisoitumiseen.
Esitys:
Todetaan Vasson tarjous toimitetuksi kuntiin ja annetaan sote-muutosjohtajalle tehtäväksi käydä neuvottelu tarjouksesta Vasson edustajien kanssa osana väliaikaisen
sote- ja maakuntavalmistelun suunnittelua.
Linjaus:
Todettiin, ettei Vasson tarjous saanut kunnissa sellaista mielenkiintoa, että sen perusteella voitaisiin käynnistää kehittämistyö.
Sote-johtajakokous näki vammaispalvelujen kehittämistyön tärkeänä ja piti välttämättömänä sen yhdistämisen muuhun sote-valmisteluun.
7.

Muut asiat
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on 25.4.2017 päättänyt, että sairaanhoitopiiri pyrkii siirtymään ulkoisesta työryhmä-/projektityöstä valmistelumalliin, jossa
piirin toimintojen siirtäminen liikelaitokseen suunnitellaan piirin sisältä käsin, koko laajan asiantuntijaverkoston tukemana, osana piirin normaalia yksiköiden kehittämistoimintaa.
Sote-johtajakokous korosti näkemyksenään, että em. kehittämistyön tulee toteutua
sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä.
Sote- johtajakokous halusi erityisesti korostaa kunnista siirtyvän sosiaali- ja terveydenhuollon merkittävää toiminnallista osuutta liikelaitoksen toimintakokonaisuudessa.
Kuntien asiantuntemuksen hyödyntäminen valmistelussa on välttämätöntä.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50.
Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

