Sote-johtajakokous

Muistio 4/2017

Aika:
Paikka:

Tiistai 11.4.2017, 13.00–15.00
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

(x) Turun kaupunki
(-) Auran kunta
(x) Kaarinan kaupunki
(x) Kemiönsaaren kunta
(-) Kosken Tl kunta
(x) Kustavin kunta
(x) Kårkulla samkommun
(x) 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
(-) Raision kaupunki
(x) Salon kaupunki
(x) Sauvon kunta
(-) Someron kaupunki
(x) Taivassalon kunta
(x) Uudenkaupungin kaupunki
(x) Vehmaan kunta
(-) Lounais-Suomen AVI
(x) Varsinais-Suomen erityishp.
(x) Varsinais-Suomen shp.
(x) Varsinais-Suomen liitto
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Kunnanjohtaja Jukka Matilainen
Sosiaalijohtaja 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
Senioripalvelupäällikkö Tuire Rastio
Perusturvajohtaja Outi Korpelainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila
Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
Johtaja Pirkko Pakkala
Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
Vt. johtajaylilääkäri Petri Virolainen
Suunnittelija Petri Pihlavisto, Laura Leppäsen sijasta
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä

Kutsuttuna kokoukseen
(x) Oy Vasso Ab
(x) Medbit Oy
(x) Medbit Oy
(x) Medbit Oy
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki
(x) Paraisten kaupunki

Hankekoordinaattori Markku Hallikainen (asiat 1-4)
Asiakkuuspäällikkö Janne Mutanen (asiat 1-5)
Markkinointipäällikkö Sanna Sallinen (asiat 1-5)
Projektipäällikkö Riku Viitanen (asiat 1-5)
Hankejohtaja Johanna Ritvanen
Projektipäällikkö Jutta Nieminen
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén (asiat 5-11)

KÄSITELLYT ASIAT:

1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Osallistujat todettiin kiertävällä osallistujalistalla.

2.

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

3.

KomPAssi-hankkeen hallinnointisopimus
Esittely:
Varsinais-Suomen KomPAssi-hankkeen tavoitteena on luoda keskitetty maakunnallinen asiakas- ja palveluohjausmalli. Hankkeessa kehitetään yhtenäinen, asiakaslähtöinen keskitetty palvelutarpeen arviointiprosessi. Hanketta toteutetaan osana sosiaalija terveysministeriön ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” – kärkihanketta.
STM on myöntänyt 12.10.2016 tekemällään päätöksellä STM/3146/2016 Turun kaupungille KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushankkeeseen 2 374 253 euroa. Hankkeen valtionavustuksen perusteeksi hyväksytyt kustannukset ovat 2 967 816 euroa. Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat varanneet omarahoi-

tusosuutta 593 563 euroa. Kuntien omarahoitusosuus hankkeen kustannuksista on vähintään 20 %. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.10.2016 – 30.11.2018 syntyneisiin kustannuksiin.
Hankkeelle on valmistunut hallinnointisopimusluonnos (liitteet 2-5). Hankejohtaja Johanna Ritvanen esittelee sopimusluonnoksen sisällön.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja todetaan, että hallinnointisopimus toimitetaan kuntiin/kuntayhtymiin hyväksyttäväksi.
Linjaus:
Johanna Ritvasen esitys on muistioliitteenä 1.
Merkittiin valmistunut hallinnointisopimus tiedoksi ja todettiin, että sopimus toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin hyväksyttäväksi.
Lisäksi todettiin, että hallinnointisopimuksen mukaisesti laaditaan Turun kaupungin ja
muiden osallistuvien kuntien / kuntayhtymien välille erilliset ostopalvelusopimukset
kuntien ja kuntayhtymien työvoiman käytöstä hankkeessa.

4.

Pro Sos –osahankkeen esittely
Esittely:
Pro Sos on valtakunnallinen ESR –rahoitteinen hanke, jossa on mukana 6 osaamiskeskusta ja 95 kuntaa. Varsinais-Suomesta mukana hankkeessa on 11 kuntaa. Tavoitteena hankkeessa on aikuissosiaalityön uusi orientaatio ja menetelmät.
Hankekoordinaattori Markku Hallikainen antaa tilannekatsauksen hankkeen toimintaan Varsinais-Suomessa.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Markku Hallikaisen esitys on muistion liitteenä 2.
Merkittiin esitys tiedoksi ja todettiin, että hankkeen etenemistä seurataan jatkossakin
sote-johtajakokouksessa säännöllisesti.

Keskustelussa todettiin tarve yhteistyöhön hankkeen sekä alueella toteutettavien
”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma” sekä ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa
ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” – kärkihankkeiden kesken erityisesti palvelutarpeen arvioinnin sekä palveluohjauksen kehittämiseen liittyen.
Markku Hallikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 13.33.

5.

Sote-palvelujen sähköiset asiakaspalvelut
Esittely:
Sote-johtajakokouksessa 9.2.2017 käsiteltiin Medbit Oy:n laatimaa tarjouspohjaa sähköisten asiakaspalvelujen kehittämiseksi. Tuolloin päätettiin, että kokouksessa käsiteltyä tarjousta täsmennetään niin, että siinä erotellaan järjestäjän ja tuottajan toiminnot. Lisäksi tuolloin päätettiin, että Medbit Oy toimittaisi täsmennetyn tarjouksen suoraan kuntiin ja sote-kuntayhtymiin.
Asiakkuuspäällikkö Janne Mutanen esittelee täsmennettyä tarjousesitystä.
Muutosjohtajan esitys:
Keskustellaan tarjouksen sisällöstä ja siitä miten sähköisten palvelujen kehittämisessä voidaan hyödyntää alueella toteutettavia kärkihankkeita (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sekä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten
omaishoitoa).
Sovitaan asian jatkovalmistelusta sekä toimeenpanosta
Linjaus:
Tarjous sähköisen asioinnin palveluista on muistion liitteenä 3 ja asiointipalveluiden
kuvaukset muistion liitteenä 4.
Sote-johtajakokous katsoi, että asiointiportaalia tullaan tarvitsemaan sekä järjestäjänäkökulmasta (tukemaan asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia tarjoamalla vertailutietoa valinnanvapauden piirissä olevista palveluntuottajista) että julkisen tuottajan
näkökulmasta (julkisen yhtiön/liikelaitoksen asiointiportaali).
Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että päätöksentekotahona asiointiportaalin kehittämiseen liittyen tulee toimimaan väliaikainen toimielin. Kuntakohtaisia
päätöksiä portaalin käyttöönotosta ei tässä vaiheessa lähdetä tekemään.

Sen sijaan sähköiseen asiointiin liittyvien ratkaisujen käyttöönottoja voidaan tehdä
kunnissa myös nopealla aikataululla. Tähän liittyviä tarjouksia voidaan jo tässä vaiheessa toimittaa kunnille ja kuntayhtymille, jotka tekevät itsenäisesti päätöksiä mahdollista käyttöönotoista.
Patrik Nygrén saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 14.03
Janne Mutanen, Riku Viitanen ja Sanna Sallinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
päätyttyä kello 14.05.

6.

Palvelupakettihanke
Esittely:
Sote-johtajakokous toimii Varsinais-Suomen ohjausryhmänä STM:n koordinoimassa
palvelupakettihankkeessa.
Projektipäällikkö Jutta Nieminen käy läpi hankkeen tilannekatsauksen ja esittelee lähtökohtia tiekartalle, jonka mukaisesti palvelupakettien käyttöönotto koko maakunnassa vuoteen 2019 mennessä pyritään toteuttamaan.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Käydään lähetekeskustelu tiekartan laadinnassa
huomioitavista asioista.
Linjaus:
Jutta Niemisen esitys on muistion liitteenä 5.
Merkittiin esitys tiedoksi ja todettiin, että kunta- / kuntayhtymäkohtaiseen määrittelytyöhön liittyvää aikataulutusta ja resursointia tullaan käsittelemään sote-johtajakokouksessa kevään/kesän 2017 aikana.

7.

Tilannekatsaus ruotsinkielisen jaoston työskentelyyn
Esittely:
Ruotsinkielisen jaoston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Patrik Nygrén antaa tilannekatsauksen jaoston työskentelystä.

Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Patrik Nygrénin esitys on muistion liitteenä 6. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

8.

Palvelukriteerien yhtenäistäminen
Esittely:
Erityisesti sosiaalipalveluihin liittyen on noussut esiin tarve käynnistää työskentely
palvelukriteeristöjen yhtenäistämiseen.
Muutosjohtajan esitys:
Käydään lähetekeskustelu asiasta ja päätetään jatkotyöskentelyn sisällöstä ja aikataulusta.
Linjaus:
Asiakokonaisuus siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

9.

Länsirannikon yliopistosairaala – valmistelu ja vaikutukset sote-uudistuksen näkökulmasta
Esittely:
Sairaanhoitopiirin johtaja Setälä ja sote-muutosjohtaja Parpo toivat 27.3.2017 poliittiselle ohjausryhmälle tiedon neuvotteluista koskien Varsinais-Suomen, Satakunnan ja
Pohjanmaan tahtotilaa käynnistää selvitys erikoissairaanhoidon kolmen maakunnan
yhteisen tuotanto-organisaation tarpeesta.
Ohjausryhmä päätti, että kokonaisuuden selvittelyä jatketaan hyvässä yhteistyössä
maakuntien kesken, ja että vaihtoehtoja kartoitetaan myös osayhtiöittämismahdollisuus huomioiden. Neuvottelutilanne tuodaan tiedoksi poliittiselle ohjausryhmälle
neuvottelujen edetessä.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään Länsirannikon yliopistosairaalan selvitystilanne tiedoksi.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi.

10. Muut asiat
-

Käydään periaatteellinen keskustelu siitä, miten Varsinais-Suomi suhtautuu hallituksen esittämiin aikatauluihin valinnanvapauslainsäädännön toimeenpanosta.
o Perhe- ja peruspalveluministeri Rehula totesi 4.4.2017 vastauksessaan välikysymykseen hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta, että valinnanvapauden
toimeenpanoa tullaan porrastamaan. Valinnanvapaus astuu voimaan vuoden 2019
alusta, mutta ensimmäiset pilottialueet voivat aloittaa jo kesällä 2018. Lisäksi mahdollistetaan siirtymäaika kesään 2019 asti. Eri hakemuksesta voidaan lisäksi myöntää
painavin perustein jatkoaikaa valinnanvapauden käynnistämiseen tätä myöhemmin.
o Sote-johtajakokous katsoi, että valinnanvapauden käynnistäminen ensimmäisen
vaiheen pilottialueena ei ole realistista.

-

Lähtökohtakatsaus tulevaan, väliaikaisen toimielimen mandaatilla tapahtuvaan sote- ja
maakuntauudistuksen valmisteluun
o Antti Parpo kertoi, että seuraavan vaiheen valmistelussa on lähdetty siitä, että soteja maakuntauudistuksen työryhmiä tullaan yhdistämään. Muutosjohtajat valmistelevat tulevien työryhmien kokoonpanot yhteistyössä nykyisten työryhmien puheenjohtajien kanssa ja esittävät ne hyväksyttäviksi.
o Tulevaan valmisteluun tullaan esittämään työryhmien lisäksi projektiorganisaatiota,
joka koostuisi noin 30 kokoaikaisesta projektityöntekijästä.

Petri Virolainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana kello 14.57

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

