Sote-johtajakokous
Aika:
Paikka:

Muistio 7/2017

Tiistai 22.8.2017, 14.00–15.03
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

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

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen
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
Tulevaisuusjohtaja Minna-Kaarina Forssén
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Peruspalvelujohtaja
Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Johtaja Pirkko Pakkala
Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
Vt. johtajaylilääkäri Petri Virolainen
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
Muutosjohtaja Laura Leppänen
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
Ennen asialistalla olleiden asioiden käsittelyä, antoi puheenjohtaja tilannekatsauksen
Turussa 18.8.2017 tapahtuneisiin puukotuksiin liittyneistä toimenpiteistä.
Todettiin, että tilanteen hoitamiseen liittyvä yhteistyö ja työnjako sekä viranomaisten
kesken että viranomaisten ja järjestökumppanien kesken toimi sujuvasti.
Tapahtumien perusteella todettiin, että kriisiviestintään liittyvässä tiedonkulussa on
edelleen kehittämistä. Yksittäisenä kehittämiskohteena tähän liittyen todettiin mm.
tarve mallille, jolla tavoitetaan yhdessä sovitulla tavalla nopeasti kaikki alueen sotejohtajat.
Merkittiin puheenjohtajan antama tilannekatsaus tiedoksi.
Päätettiin, että asialistalle lisätään ylimääräisenä asiana ”Sähköisten palvelujen kehittäminen”. Tämä kokonaisuus käsitellään asialistan kohtana 3.

2.

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

3.

Sähköisten palvelujen kehittäminen
Esittely:
Muutosjohtaja kertoi, että sähköiseen asiointiin liittyvässä kehittämisessä on edetty
sote-johtajakokouksessa 14.6.2017 linjatun mukaisesti. Asiasta pidettiin valmistelupalaveri 17.8.2017. Tämän palaverin muistio on muistion liitteenä 1. Merkittiin tiedoksi,
että em. muistiossa todetusta poiketen Perusturvakuntayhtymä Akselissa tarjousta
sähköisten palvelujen kehittämisestä ei ole hyväksytty, vaan asian käsittely on edelleen kesken.
17.8.2017 pidetyssä valmistelupalaverissa päätettiin, että tässä vaiheessa laaditaan
tuottajanäkökulmasta priorisoituja listauksia siitä, missä ja miten sähköisiä palveluja
tulisi valituissa kehittämisteemoissa (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ikääntyvien palvelut, perusterveydenhuollon ja päivystyksen vastaanottopalvelut) ottaa käyttöön ja miten niiden avulla muutetaan palvelujen kokonaisprosesseja.
Priorisoidut listaukset laaditaan syyskuun 2017 puoliväliin mennessä.
Kehittämistyössä huomioidaan se, miten jo menossa oleva sähköisen asioinnin kehittäminen kytkeytyy osaksi kehittämiskokonaisuutta.
Järjestäjän tarpeisiin liittyen jalostaa Medbit Oy edelleen esitystään asiointi.info –alustasta.

Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi.

4.

Perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta
Esittely:
Sote-muutosjohtaja esittelee perustuslakivaliokunnan lausunnon ja arvioi sen vaikutuksia sote-uudistuksen valmisteluun Varsinais-Suomessa. Käydään yleiskeskustelu
jatkotyöskentelyn tavoista.
Muutosjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Muutosjohtajan esitys on muistion liitteenä 2.
Merkittiin esitys tiedoksi.
Jatkotyöskentelyyn liittyen todettiin, että työskentelyn etenemisestä käydään lähetekeskustelu syyskuun johtavien viranhaltijoiden kokouksessa (20.9.2017) sekä poliittisen ohjausryhmän kokouksessa (25.9.2017). Lähtökohtana pidetään näillä näkymin
sitä, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelurakenne tullaan yhdistämään aiemmin esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Alakohtaisten työryhmien työn sisältöön
tehdään tarpeen mukaan muutoksia lainsäädännön valmistelun etenemisen mukaan.
5.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.03.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

