Sote-johtajakokous

Muistio 3/2017

Aika:
Paikka:

Tiistai 14.3.2017, 13.00–15.05
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

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

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj. (asiat 1-6)
Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa, pj asiat 6-9
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Katja Reiman, Anna ArolaJärven sijasta
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen (asiat 1-6)
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
Vanhustyönjohtaja Maria Vesala
Vt. kuntayhtymän johtaja Tuija Hassinen-Laine
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen(asiat 1-6)
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Senioripalvelupäällikkö Tuire Rastio
Perusturvajohtaja Outi Korpelainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila
Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen (asiat 1-6)
Kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen,
Marika Metsähonkalan sijasta
Johtajaylilääkäri Samuli Saarni
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
Suunnittelija Petri Pihlavisto, Laura Leppäsen sijasta
Johtaja Pirkko Pakkala
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä
Arviointiylilääkäri Tuija Ikonen
Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä
Rehtori Kalervo Väänänen (asiat 1-5)
Johtaja Tuomas Heikkinen (asiat 1-3)
Kaupunginlakimies Laura Klami (asiat 1-3)
Korkeakouluharjoittelija Atte Koskinen (asiat 1-3)

Käsittelyt asiat:
1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Osallistujat todettiin kiertävällä osallistujalistalla.
Päätettiin muuttaa kokouksessa käsiteltävät asiat esityslistan kohdasta 3 eteenpäin
seuraavaan käsittelyjärjestykseen:
3. Sopimusten, sitoumusten ja vastuiden kartoittaminen
4. Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen työryhmän työskentely
5. Laadunhallinnan menettelyt ja laatujärjestelmät
6. Palvelutuotantotyöryhmän työskentely
7. Luonnos sote-järjestäjäorganisaation tehtävänimikkeistä
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

2.

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

3.

Sopimusten, sitoumusten ja vastuiden kartoittaminen
Esittely:
Voimaanpanolakiluonnoksen 19 §:n mukaan sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien tulee tehdä viimeistään 28.2.2018 mennessä selvitys mm. kuntayhtymän omaisuudesta, maakunnan vastuulle siirtyvistä veloista, sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista.

Voimaanpanolakiluonnoksen 23 §:n mukaan kuntien on tehtävä 31.12.2017 mennessä selvitys mm. sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
sekä sopimuksista.
Sopimusten, sitoumusten ja vastuiden selvitystyö käynnistetään hallinto- ja sopimustyöryhmän aloitteesta. Kyseisen ryhmän edustaja tulee esittelemään selvitystyön sisällön
Muutosjohtajan esitys:
Käynnistetään sopimusten kartoitus hallinto- ja sopimustyöryhmän esityksen mukaisesti kunnissa ja kuntayhtymissä. Lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään nimeämään sopimusten kartoituksesta vastaava kunnan vastuuhenkilö. Todetaan, että kartoitukset tulee olla valmiina 31.5.2017 mennessä.
Linjaus:
Tuomas Heikkinen antoi katsauksen hallinto-, laki- ja sopimustyöryhmän työskentelyyn. Merkittiin tiedoksi.
Työryhmässä on hahmoteltu vaihtoehtoja kuntien ja kuntayhtymien sopimusten, sitoumusten ja vastuiden kartoittamiseen. Lähtökohtana pidetään sitä, että kaikki kuntien ja kuntayhtymien sopimukset ja sitoumukset, jotka ovat voimassa vielä vuoden
2018 jälkeen, kerätään yhteen; kuitenkin niin, että sairaanhoitopiirin sopimukset jäävät piirin omaan asianhallintajärjestelmään.
Kartoituksen käytännön toteutukseen on esitetty kaksi vaihtoehtoa:
- Sopimusten kokoaminen sote-uudistuksen käytössä olevalle extranet-sivustolle
(ei aiheuta järjestelmään liittyviä erilliskustannuksia)
- Sopimusten kokoaminen sairaanhoitopiirin asianhallintajärjestelmään (arvio tämän vaihtoehdon kustannuksista selviää myöhemmin)
Atte Koskinen esitteli miten asia käytännössä hoidetaan, jos työssä hyödynnetään
extranet-sivustoa (esitys on muistion liitteenä 1).
Keruun käytännön toteutukseen laaditaan erillinen ohjeistus.
Todettiin, että päätös siitä, miten asiassa edetään, tehdään johtavien viranhaltijoiden
kokouksessa 24.3.2017.
Tuomas Heikkinen, Laura Klami ja Atte Koskinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello 13.33.

4.

Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen työryhmän työskentely
Esittely:
Sote- ja maakuntauudistuksen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen alatyöryhmän puheenjohtaja rehtori Kalervo Väänänen esittelee työryhmän valmistelutilanteen.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Kalervo Väänäsen esitys on muistion liitteenä 2. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

5.

Laadunhallinnan menettelyt ja laatujärjestelmät

Esittely:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laatuneuvoston toimeksiannosta on kartoitettu
eri laatujärjestelmien käyttöä ja kustannuksia. Arviointiylilääkäri Tuija Ikonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä esittelee selvityksen tuloksia sekä lähtökohtia laatutyön kehittämiseen.
Muutosjohtajan esitys:
Päätetään asian jatkovalmistelusta.
Linjaus:
Tuija Ikosen esitys on muistioliitteenä 3.
Sote-johtajakokous katsoi, että palvelutuotantotyöryhmän tulee omassa valmistelutyössään huomioida myös laadunhallinnan menettelyt. Todettiin, että maakunnan tulevista laatujärjestelmistä ei tässä vaiheessa pyritä antamaan suosituksia. Valmistelutyössä seurataan kokonaisuuteen liittyviä kansallisia (mm. palvelutuotannon sertifiointiin liittyviä) linjauksia.
Kalervo Väänänen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.00.

6.

Palvelutuotantotyöryhmän työskentely
Esittely:
Sote- ja maakuntauudistuksen palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä esittelee työryhmän valmistelutilanteen.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Leena Setälän esitys on muistion liitteenä 4.
Työryhmässä on tarkasteltu tulevan palvelutuotannon organisointimahdollisuuksia valinnanvapauslainsäädännössä määriteltyihin kokonaisuuksiin (sote-keskus, liikelaitos,
maksuseteli, asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti).
Työn valmistumisen määräajaksi on ensi vaiheessa määritetty maaliskuun 2017 loppu.
Päätettiin, että asiakokonaisuuden valmistelua jatketaan jatkuvana kehittämisprosessina ilman erikseen määriteltyä deadline-päivämäärää.
Tavoitteena on luokitella sote-palvelut mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla.
Työssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansallisesti tehtyjä / laadittavia luokituksia.
Työn lopullisena päämääränä on laatia kuvaus vaihtoehtoisista palvelujen organisointimahdollisuuksista esittäen sekä minimi- että maksimimallit palvelujen yhtiöittämiselle.
Puheenjohtaja Riitta Liuksa poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.31. Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Kai Saarimaa.
Eeva-Sirkku Pöyhönen ja Tarja Miikkulainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.45. Sari Rantanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.50.

7. Luonnos sote-järjestäjäorganisaation tehtävänimikkeistä
Esittely:
Käydään läpi luonnosta sote-järjestäjäorganisaation tehtävänimikkeistä (ks. liite 2).

Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja pyydetään sote-johtajilta mahdolliset kommentit maaliskuun
loppuun mennessä.
Linjaus:
Asia jätettiin pöydälle. Todettiin, että kommentteja järjestäjäorganisaatioluonnokseen voi toimittaa suoraan Antti Parpolle.

8.

Muut asiat
Muita asioita ei käsitelty.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.05.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

