Sote-johtajakokous

Muistio 9/2017

Aika:
Paikka:

Perjantai 27.10.2017, 12.00–13.48
Turun kaupunki, konsernihallinto, kokoustila Carin, Yliopistonkatu 27 a

Jakelu:

(-) Turun kaupunki
(x) Salon kaupunki
(-) Auran kunta
(x) Kaarinan kaupunki
(x) Kemiönsaaren kunta
(x) Kosken Tl kunta
(-) Kustavin kunta
(-) Kårkulla samkommun
(x) Laitilan kaupunki
(-) Liedon kunta
(x) Loimaan kaupunki
(-) Marttilan kunta
(x) Perusturvaky Akseli
(-) Naantalin kaupunki
(x) Oripään kunta
(x) Paimion kaupunki
(x) Paraisten kaupunki
(x) Pyhärannan kunta
(-) Pöytyän kunta
(x) Raision kaupunki
(x) Sauvon kunta
(-) Someron kaupunki
(-) Taivassalon kunta
(x) Uudenkaupungin kaupunki
(-) 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.
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä (kokouksen pj.)
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola
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 Polso (asiat 3-7)
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kati Rekola
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Arjentuenpäällikkö Annu Kuusijärvi
Sosiaalityön johtaja Susanna Ikola
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Kunnanjohtaja Vesa Rantala
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

Kutsuttuina:
(x) Medbit Oy
(x) Medbit Oy
(x) VSSHP
(x) Hulkkonen Mikko

Asiakkuuspäällikkö Janne Mutanen
Kehityspäällikkö Arto Lehtokari
Tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo
Muutosagentti, LAPE-kärkihanke, Raisio (asiat 1-6)

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Sote-johtajakokouksen puheenjohtajan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä Salosta.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittely:
ks. liite 1
Sote-muutosjohtajan esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Linjaus:
Hyväksyttiin.

3.

Sote-uudistuksen valmistelutilanne kansallisesti ja Varsinais-Suomessa
Esittely:
Johtavien viranhaltijoiden kokous hyväksyi 19.10.2017 sote- ja maakuntauudistuksen
yhdistetyn projektisuunnitelman. Lisäksi kokouksessa annettiin lupa projektiorganisaation rekrytointien käynnistämiseen.
Valtakunnallisessa valmistelussa on käsitelty valinnanvapaus lainsäädäntöä.
Muutosjohtaja esittelee valmistelukokonaisuutta.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Muutosjohtaja Antti Parpon esitys on muistion liitteenä 1.
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Valinnanvapauslakiesitys tulee lausuntokierrokselle marraskuussa 2017. Todettiin,
että Antti Parpo laatii aiempaan tapaan lakiluonnoksen pohjalta yleisen tason pohjaesityksen, jota kunnat ja kuntayhtymät voivat tarvittaessa hyödyntää omien lausuntojensa valmistelussa.
Aiemmin linjatun mukaisesti tullaan valinnanvapauspilotointiin laatimaan alueelta hakemus ainakin henkilökohtaiseen budjetointiin liittyen. Lähtökohtana pidetään sitä,
että henkilökohtaista budjetointia voitaisiin pilotoida sekä vammaispalveluissa että
omaishoidossa. Tämän lisäksi tullaan mahdollisesti laatimaan hakemus myös asiakassetelipilotointiin, jotta myös tätä kokonaisuutta voidaan testata ennen asiakassetelien
yleistä käyttöönottoa maakunnan palveluissa.
Merkittiin tiedoksi, että johtavien viranhaltijoiden kokous 18.10.2017 hyväksyi uudistusta valmistelevan projektiorganisaation rekrytointien käynnistämisen valtion myöntämän määrärahan turvin. Ensimmäisenä sote-uudistukseen liittyvänä rekrytointina
on projektiorganisaatioon palkattu Tuomo Melin valmistelemaan sääntökirjojen laatimista. Seuraavaksi rekrytoidaan ICT-/tietohallintojohtaja sekä muita uudistuksen
avainhenkilöitä (henkilöstöpäällikkö, kiinteistö- ja tukipalvelupäällikkö, talousjohtaja,
erikoissuunnittelija ja tiedottaja). Lisäksi tavoitteena on kytkeä kärkihankkeiden (I&Oja LAPE) muutosagentit tiiviisti mukaan projektiorganisaation työskentelyyn.
Kårkullan kuntayhtymän kanssa on käyty keskustelua, jonka mukaisesti kuntayhtymä
lähtee laatimaan virallista kyselyä siitä, mitkä alueet voisivat jatkossa hankkia palveluja
Kårkullan kuntayhtymästä.
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit laativat yhteistyössä selvitystä mahdollisuudesta Länsi-Suomen yliopistosairaalan perustamiseen.
Marika Polso saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.11.

4.

ICT-palvelujen ja järjestelmien nykytilaselvitys
Esittely:
ICT- ja sähköiset palvelut työryhmä on valmistellut selvityksen ICT-palveluista ja järjestelmistä. Sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo esittelee selvityksen
ydinasiat.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja keskustellaan ICT-valmistelun painopisteistä jatkossa.
Linjaus:

Merkittiin tiedoksi. Tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalon esitys on muistion liitteenä 2.
Todettiin, että ICT ja sähköiset palvelut –työryhmä jatkaa työskentelyään aiemmassa
kokoonpanossaan.
Sote-muutosjohtaja kertoi, että perustettavaan projektiorganisaatioon rekrytoidaan
vielä vuoden 2017 aikana ICT-/tietohallintojohtaja, joka tulee päätoimisena työntekijänä ottamaan valmisteluvastuuta asiakokonaisuudesta.
Käydyn keskustelun yhteydessä todettiin tarve laatia kehittämistyölle tiekartta, johon
kootaan olennaisimmat tehtäväkokonaisuudet ja se, miten ja millä aikataululla nämä
tehtävät hoidetaan. Tiekartan laadinnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
benchmarking-tietoa muilta alueilta.
5.

Sähköisten asiakaspalvelujen käynnistäminen
Esittely:
Sote-johtajakokouksessa 22.9.2017 käytiin läpi sähköisten asiakaspalvelujen suunnitelmia ikäihmisten, lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä terveyspalveluissa. Kokouksessa päätettiin, että sote-muutosjohtaja valmistelee yhteistyössä teemakohtaiset
asiakokonaisuudet esitelleiden henkilöiden sekä Medbitin ja Turun kaupungin kokonaisarkkitehtuuriasiantuntijoiden kanssa laatii seuraavaan sote-johtajakokoukseen
jatkoetenemistä esityksen, jossa nyt esitellyt kokonaisuudet on koottu yhteen ja vaiheistettu. Valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarpeelle kehittää tulevan
maakunnallisen sote-tuotannon kilpailukykyä.
Asiaa valmisteleva kokous pidettiin 10.10.2017. Kokouksessa sovittiin seuraavaa:
 Varsinais-Suomen sote-palveluissa käynnistetään sähköisten palvelujen pilotointi ja käyttöönotto liitteen 1. mukaisissa palveluissa modulaarisuuden periaate huomioiden
 Pilotointiin perustettaan oma valmisteluryhmä (muutosagentti Mikko Hulkkonen (pj.), Raisio; muutosagentti Kirsi Kiviniemi, Turku, terveyskeskusten edustaja, Jussi Mertsola, VSSHP; Sirkku Jyrkkiö, VSSHP; Marjaana Siirala, Turku;
Minna Salakoski, Turku; Suvi Vainiomäki, Turku; Juha Malmivirta, Turku; Janne
Mutanen Medbit Oy
 Pilottien palveluprosessien ja palveluarkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan välittömästi. Tuodaan valmistelutapa käsittelyyn marraskuun kokoukseen
 Pilottien tekninen toteutus ainakin osittain valmis tammikuussa. Kokeiluun keväällä 2018.
 Pilottipalveluyksiköiden valinta vapaaehtoisten yksiköiden joukosta on valmisteluorganisaation vastuulla.

Kokouksessa käydään tarkentava lähetekeskustelu kuntien ja kuntayhtymien osallistumisesta sähköisten asiakaspalvelujen hankkeeseen ja sitoutumisesta valmistelun
rahoitukseen. Mukana lähetekeskustelussa Medbit Oy:n edustaja.
Liite 2. Pilotissa käyttöönotettavat sähköiset palvelut
Sote-muutosjohtajan esitys:
1. Hyväksytään maakunnallisen sähköisten asiakaspalvelujen pilotin käynnistäminen
esittelyn mukaisesti ja lähetetään kuntiin ja kuntayhtymiin kysely halukkuudesta
osallistua pilottiin.
2. Käydään lähetekeskustelu sähköisten asiakaspalvelujen teknisen toteutuksen tarjouksesta.
3. Viedään asia käsiteltäväksi ja kommentoitavaksi ICT- ja sähköiset palvelut työryhmään.
Linjaus:
Kehityspäällikkö Arto Lehtokarin esitys tarjouksesta eAsioinnin ja sähköisten asiakaspalveluratkaisujen toteuttamiseen on muistion liitteenä 3.
1. Hyväksyttiin maakunnallisen sähköisten asiakaspalvelujen pilotin käynnistäminen
esittelyn mukaisesti ja päätettiin lähettää kuntiin ja kuntayhtymiin kysely halukkuudesta osallistua pilottiin.
2. Käytiin lähetekeskustelu sähköisten asiakaspalvelujen teknisen toteutuksen tarjouksesta. Todettiin, että tarjous on sisällöllisesti sellainen, että sen mukaisesti voitaisiin edetä, mikäli se on taloudellisesti mahdollista. Päätettiin, että asia viedään
käsiteltäväksi johtavien viranhaltijoiden kokoukseen, jossa arvioidaan sitä, miten
tekninen toteutus voidaan rahoittaa.
3. Asia viedään lisäksi käsiteltäväksi ja kommentoitavaksi ICT- ja sähköiset palvelut
työryhmään.
6. Lähetekeskustelu sote-uudistuksen toteuttamisesta ja sote-palvelujen järjestämisen ja tuotannon organisoitumisen periaatteista
Esittely:
On ennakoitavissa, että sote-uudistus tullaan toteuttamaan tavalla tai toisella Suomen
hallituksen kokoonpanosta riippumatta. Sote-uudistuksen tarve on tunnustettu yli
puoluerajojen ja ennakoitavissa on, että muutos jatkuu.
On perusteltua, että Varsinais-Suomessa käynnistetään periaatteellinen keskustelu
uudistuksen toimeenpanon ja palvelurakenteen periaatteista.
Sote-muutosjohtajan esitys:

Sote-muutosjohtaja esittää periaatteellisia kannanottoja sote-uudistuksen toteuttamisesta ja sote-palvelujen palvelurakenteen periaatteista. Sote-muutosjohtajan esityksen jälkeen käydään asiasta lähetekeskustelu ja linjataan jatkovalmistelua.
Linjaus:
Todettiin, että muutosjohtaja valmistelee periaatteita tulevalle organisoitumiselle. Tavoitteena on että organisaatiorakenteen yleiset linjaukset saataisiin valmiiksi vuoden
2017 loppuun mennessä. Muistion liitteenä 1 olevan Parpon esityksen lopussa on esitetty lähtökohtia tulevan organisoitumisen valmisteluun.
Palvelurakennetta ja toiminnan organisoimista suunniteltaessa huomioidaan toisaalta
palvelujen jakautuminen sektorikohtaisiin ja integroitaviin palveluihin sekä toisaalta
maakunnallisesti keskitettäviin palveluihin, alueellisesti keskitettäviin palveluihin ja
alueille hajautettaviin lähipalveluihin. Lisäksi on mahdollista, että palvelurakennetta
organisoidaan joiltain osin elämänkaarimallia hyödyntäen. Suunnittelun pohjana hyödynnetään mm. alueella tehtyä sote-palvelupakettityötä.
Mikko Hulkkonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 13.35.

7.

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.48.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

