Sote-johtajakokous

Muistio 8/2018

Aika:
Paikka:

Tiistai 11.12.2018, 14.00 – 16.05
Turun kaupungintalo (Aurakatu 2), kokoustila Lindblom

Jakelu:

(x) Turun kaupunki
(-) Auran kunta
(x) Kaarinan kaupunki
(-) Kemiönsaaren kunta
(x) Kosken Tl kunta
(-) Kustavin kunta
(-) Kårkulla samkommun
(x) Laitilan kaupunki
(-) Liedon kunta
(-) Loimaan kaupunki
(x) Marttilan kunta
(x) Perusturvaky Akseli
(x) Naantalin kaupunki
(x) Oripään kunta
(x) Paimion kaupunki
(-) Paraisten kaupunki
(-) Pyhärannan kunta
(x) Pöytyän kunta
(x) Raision kaupunki
(x) Salon kaupunki
(x) Sauvon kunta
(-) Someron kaupunki
(-) Taivassalon kunta
(-) Uudenkaupungin kaupunki
(-) Lounais-Suomen AVI
(-) Varsinais-Suomen erityishp.
(x) Varsinais-Suomen shp.
(-) Vehmaan kunta
(-) V-S muutosorg.
(x) V-S muutosorg.
(x) V-S muutosorg.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Johtava lääkäri Erkki Tuomaala
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Vs. sosiaalijohtaja Lauri Poso
Sosiaalijohtaja Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Kuntayhtymän johtaja Marika Tuimala
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kati Rekola
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Hyvinvointikoordinaattori Paula Sundqvist
Arjentuenpäällikkö Annu Kuusijärvi
Perusturvajohtaja Anneli Lehtimäki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä
Perusturvajohtaja Harald Holmström
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Kunnanjohtaja Vesa Rantala
Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Johtaja Pirkko Pakkala
Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
Hallintoylihoitaja Wiveka Kauppila
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
Muutosjohtaja Laura Leppänen
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä
Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen, sihteeri

(-) Turun kaupunki
(x) V-S muutosorg.
(x) LAPE-hanke

Suunnittelija Niina Jalo
Erikoissuunnittelija Karolina Olin (asia 7)
Muutosagentti Mikko Hulkkonen

Kutsuttuna:

ESITYSLISTA
1.

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

2.

Edellisen kokouksen muistio
Esittely:

j
ks. liite 1
Sote-muutosjohtajan esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Linjaus:
Hyväksyttiin.
3.

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Esittely:
Muutosjohtaja Parpo käy läpi sote-uudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelutilanteen
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Muutosjohtaja Parpo antoi tilannekatsauksen uudistuksen kansallisesta ja maakunnallista valmistelusta.
Todettiin, että kansallisen tason valmistelussa odotetaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa lakipaketeista.
Varsinais-Suomen muutosorganisaation henkilöstön työ- ja lainasopimukset on alkusyksyllä 2018 tehty vuoden 2018 loppuun. Työ- ja henkilöstölainasopimuksia ollaan

parhaillaan uusimassa niin, että ne tehdään tässä vaiheessa maaliskuun 2019 loppuun
asti. Henkilötyövuosien määrä muutosorganisaatiossa vähenee vuodenvaihteen jälkeen jonkin verran nykyisestään.
Muutosorganisaatiossa valmistellaan parhaillaan rahoitushakua, jolla haetaan valtiovarainministeriöltä rahoitusta vuoden 2019 toimintaan. Lähtökohtana rahoitushaussa
on, että muutosorganisaatioon rekrytoidaan huhtikuun 2019 alusta lähtien nopeasti
lisää työvoimaa, mikäli lakipaketti hyväksytään eduskunnassa alkuvuonna 2019.
Jo aiemmin myönnetty rahoitus ICT-valmistelulle on käytettävissä koko vuoden 2019
ajan riippumatta siitä hyväksytäänkö uudistuksen lakipaketti.
Muutosorganisaatiossa on valmisteltu yhteenvetoraporttia tehdystä työstä ja niistä
linjauksista, joita pitää joka tapauksessa viedä jatkossa eteenpäin, riippumatta siitä hyväksytäänkö sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset nykymuodossaan.
Todettiin, että muutosorganisaatio on muuttanut Ratapihankadulta toisiin tiloihin,
osoitteeseen Nereis Business Garden, Postikatu 2, Turku.
Merkittiin tiedoksi muutosjohtajan tilannekatsaus.

4.

LAPE / Lupa auttaa-hankkeen tulokset ja siltaustoimet
Esittely:
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on kehittänyt lasten, nuorten ja perheiden palveluja kaikkien maakuntien alueella vuosina 2017–2018.
Toimintaa kussakin maakunnassa on koordinoinut muutosagentti. Varsinais-Suomen
LAPE-muutosagenttina toimii Mikko Hulkkonen. Muutosagentin maakunnallinen työskentely jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön marraskuussa 2018 Raision kaupungille
myöntämän rahoituksen turvin myös vuonna 2019. Lisäksi toimintaa laajennetaan
vuoden 2019 aikana sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan. Kunta-agentit sijoittuvat Helsinkiin, Kuopioon, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun. Kunta-agenttien toimialueena on koko yhteistyöalue, eli Turun kunta-agentin toimintakenttään kuuluvat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on marraskuussa
2018 myöntänyt Turun kaupungille rahoituksen kunta-agentin toiminnalle.
Käytännön kehittämistyötä on Varsinais-Suomessa tehty ”Lupa auttaa” – hankkeen
kautta. Hankkeen kehittämistoiminta päättyy vuoden 2018 lopussa.
Mikko Hulkkonen esittelee ”Lupa auttaa” – hankkeen tuloksia ( Siltaustoimet-linkki )
sekä hankkeessa tehdyn työn siltaustarpeita ja – mahdollisuuksia.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään muutosagentin ja kunta-agentin rahoituspäätökset tiedoksi.
Käydään lähetekeskustelu hankkeen tulosten siltaustoimista.
Päätetään jatkotoimenpiteistä.
Linjaus:
Mikko Hulkkosen esitys on muistion liitteenä 1.
Merkittiin tiedoksi muutosagentin ja kunta-agentin rahoituspäätökset. LAPE-muutosagenttina jatkaa alueellamme Mikko Hulkkonen, kunta-agentiksi on valittu Sari Välimaa.
Todettiin, että asiaesittelytekstistä löytyvän linkin takaa avautuu listaus Lupa auttaa –
hankkeen kehittämistoimista sekä suunnitelma siitä, millä tavalla toimintaa on tarkoitus juurruttaa osaksi käytännön työskentelyä hanke-ajan jälkeen.
Sovittiin, että kunnat voivat ilmoittaa muutosagentti Mikko Hulkkoselle ja/tai erikoissuunnittelija Pasi Oksaselle 31.1.2019 mennessä kiinnostuksestaan ottaa vastuuta /
osallistua haluamiensa toimintakokonaisuuksien juurruttamiseen tai jatkokehittämiseen.
Erikseen todettiin jo aiemmin tehty päätös koota perheoikeudelliset palvelut maakunnalliseen yksikköön vuoden 2020 alusta lukien. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä
nostettiin esille tarve selvittää jatkossa myös sijaishuollon sekä mahdollisesti kasvatusja perheneuvonnan organisoimista koko maakunnan laajuisina toimintoina.

5.

Alueellinen hyvinvointikertomus 2018
Esittely:
Varsinais-Suomessa toimii alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Työryhmä perustettiin vuoden 2015 lopussa työstämään alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet osaksi VarsinaisSuomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämistä vuosille
2017-2018. Suunnitelman päivitys hyväksyttiin alueen kunnissa sekä sairaanhoitopiirin
valtuustossa loppuvuodesta 2016 ja sen osana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelma.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on jatkanut hyte-teeman työstämistä osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Maakunnan hyte-tehtäviin

kuuluu lakiluonnosten mukaan esimerkiksi alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu sekä asiantuntijatuen tarjoaminen alueen kunnille.
Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus (asialistan liite 2) valmistui kesällä
2018 ja se viimeisteltiin lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta elokuussa
2018. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan maakunnan väestön tilaa, hyvinvointipuutteita ja toimintaympäristön muutosta, jolla on vaikutusta väestön hyvinvoinnin kehittymiseen.
Pasi Oksanen esittelee hyvinvointikertomuksen sisältöä.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Pasi Oksasen esitys on muistion liitteenä 2.
Merkittiin tiedoksi.
6.

Ehkäisevän työn kehittämistoimet
Esittely:
Varsinais-Suomeen on osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelukokonaisuutta
koottu kuntien hyvinvointikoordinaattorien verkosto, jota on hyödynnetty mm. alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinnassa. Verkostossa käydään läpi alueen hyvinvoinnin tilaa sekä yhteisiä tavoitteita ja tarpeita.
Hyte-koordinaattorien verkosto toimii jatkossa myös linkkinä maakunnan ja kuntien
välisessä hyte-yhteistyössä ja vastinparina maakunnan hyte-valmistelijoille.
Hyvinvointikoordinaattorien tapaamisessa syyskuussa 2018 päätettiin toteuttaa kysely ehkäisevän työn tilanteesta (asialistan liite 3).
Tulosten pohjalta päätettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokouksessa 12.11.2018, että ehkäisevään työhön liittyen aletaan valmistella toimenpideohjelmaa, joka otetaan osaksi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitystä vuosille 2019–2020. Tälle ehkäisevän työn kehittämiselle varaudutaan hakemaan hankerahoitusta keväällä 2019 terveyden edistämisen
määrärahoista. Hankevalmisteluun linkitetään mukaan myös sote-ja hyte-järjestöt.
Suunnittelija Niina Jalo Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta käy läpi ehkäisevän
työn kyselyn tuloksia sekä valmistautumista hankerahoituksen hakuun.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi. Sovitaan jatkotoimenpiteistä.
Linjaus:
Niina Jalon ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, kävi Pasi Oksanen lyhyesti läpi
tilannekatsauksen valmistautumisesta hakemaan rahoitusta ehkäisevän työn edistämiseen terveyden edistämisen määrärahoista keväällä 2019.
Merkittiin tiedoksi.

7. Tuottajien ilmoittautumisjärjestelmän ja hyväksymisprosessin sekä maakunnan valvontatehtävien valmistelun tilannekatsaus
Esittely:
Tuottajien ilmoittautumis- ja hyväksymisprosessi ja sen hallinnointi niveltyy useaan eri
toimintoon maakunnassa (mm. hankinta, sopimusten hallinta, valvonta ja tuottajien
ohjaus). Prosessiin liittyy vahvasti myös kansallinen ohjaus sekä linkittyminen valvovaan viranomaiseen ja Kelaan.
Maakunnan valvontatehtävään tulee sisältymään nykyisten aluehallintovirastojen tehtävien lisäksi nykyisin kuntien vastuulla olevia tehtäviä sekä osittain uusia vastuita, joiden painopiste on ennakoivassa riskienhallinnassa sekä omavalvonnan toteutumisen
varmistamisessa. Valvontavastuu kattaa kaikki palvelun tuottajat. Valvontaan liittyvät
menettelytavat ja niiden seuranta on kuvattu maakunnan omavalvontaohjelmassa,
jonka lopullisesta sisällöstä ja laatimisesta voi sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella tarkempia ohjeistuksia. Käydään läpi valmistelun nykytila sekä suunnitelma
jatkosta.
Erikoissuunnittelija Karolina Olin esittelee asiaa.
Ehdotus:
Merkitään valmistelun tilanne tiedoksi.
Päätös:
Karolina Olinin esitys on muistion liitteenä 3.
Merkittiin valmistelutilanne tiedoksi.

8. Muut asiat
Todettiin, että Turun Ankkuri-toiminnan laajentamisesta koko Turun seudun kattavaksi pidetään alkuvuonna 2019 erillinen palaveri Turun seudun kuntien edustajien kesken.
Keskusteltiin yhteistyötarpeesta sosiaalihuollon palvelujen Kanta-liittymisten valmistelussa.
Päätettiin, että muutosorganisaatiossa valmistellaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa esitys yhteisestä etenemisestä asian valmistelussa ja tuodaan asia käsiteltäväksi seuraavaan sote-johtajakokoukseen.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.05.

Muistion laati
Pasi Oksanen
erikoissuunnittelija

