Sote-johtajakokous
Aika:
Paikka:

Muistio

ti 3.5.2016, 8.30-10.00
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Armfelt, Aurakatu 2

Osallistujat: (x) Liuksa Riitta, toimialajohtaja, Turku (pj)
(x) Kunnas Sirpa, sosiaalijohtaja, Aura
(x) Arola-Järvi Anna hyvinvointipalveluiden johtaja, Kaarina
(-) Wallin Maria, peruspalvelujohtaja, Kemiönsaari
(-) Matilainen Jukka, hallinto- ja sosiaalijohtaja, Koski Tl
(x) Lehtinen Marika, sosiaalisihteeri, Kustavi
(x) Polso Marika, sosiaali- ja terveysjohtaja, Laitila
(x) Miikkulainen Tarja, toimialajohtaja, Lieto
(x) Kaunisto Jaakko, sosiaali- ja terveysjohtaja, Loimaa
(x) Holmberg Liisa-Anneli, sosiaalijohtaja, Marttila
(x) Tolppanen Timo, kuntayhtymän johtaja, Perusturvakuntayhtymä Akseli
(x) Pöyhönen Iiro, perusturvajohtaja, Naantali
(-) Lassila Kirsi, sosiaalijohtaja, Oripää
(-) Valindas Merja, sosiaali- ja terveysjohtaja, Paimio
(x) Sundqvist Paula, sosiaali- ja terveysjohtaja, Parainen
(-) Ketola Maarit, sosiaalijohtaja, Pyhäranta
(x) Pöyhönen Eeva-Sirkku, perusturvajohtaja, Pöytyä
(x) Sandberg Juha, sosiaali- ja terveysjohtaja, Raisio
(x) Saarimaa Kai, apulaiskaupunginjohtaja, Salo
(x) Pesu Leena, sosiaalijohtaja, Sauvo
(x) Nordlund Taru, perusturvajohtaja, Somero
(x) Mattila Jussi, peruspalvelujohtaja, Taivassalo
(x) Rantanen Sari, sosiaali- ja terveysjohtaja, Uusikaupunki
(x) Ketonen Raija, peruspalvelujohtaja, Vehmaa
(x) Saarni Samuli, johtajaylilääkäri, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, VSSHP
(x) Tanner Lauri, hallintojohtaja, VSSHP
(x) Aaltonen Seija, kuntayhtymän johtaja, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
(x) Parpo Antti, muutosjohtaja, Turku, esittelijä
(x) Oksanen Pasi, suunnittelukoordinaattori, Turku (sihteeri)

ESITYSLISTA

1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Esittely:
Muutosjohtajan kokouksen avaus ja sote-johtajakokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Päätös: Muutosjohtaja Antti Parpo avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Käytiin läpi
osallistujien esittäytymiskierros.
Päätettiin valita sote-johtajakokouksen puheenjohtajaksi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa ja sihteeriksi suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen.

2.

Sote-uudistuksen tilannekatsaus ja sote-uudistuksen valmistelun käynnistäminen
Liitteet:
1. Sote-uudistuksen projektisuunnitelma
Esittely:
Suomen hallitus sopi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden
määrästä 7.11.2015. Hallitus täsmensi linjauksiaan 6.4.2016. Maahan perustetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, joiden ylin päätöksentekoelin
maakuntavaltuusto valitaan suorilla vaaleilla. Jokaisella maakunnalla on sote-järjestämisvastuu.
Hallituksen tavoitteena on laajentaa tuotannossa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämistä sekä samalla kilpailuneutraliteetin periaatteen mukaisesti turvata myös julkisen
sektorin rooli tuotannossa. Maakunnan kaikkea markkinoilla tapahtuvaa toimintaa koskemaan säädetään yhtiöittämisvelvoite EU:n valtiontukilainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että pääsääntöisen valinnanvapauden piiriin kuuluvat ja
markkinoilla olevan tuotannon kanssa kilpailevat palvelut yhtiöitetään.
Varsinais-Suomessa maakuntauudistuksen valmistelussa sote-uudistuksen valmistelu on
erillinen osakokonaisuutensa. Kuntien ja Varisinais-Suomen liiton kanssa on yhteisesti
sovittu, että sote-uudistuksen valmistelu toteutetaan kuntavetoisesti. Sote-uudistuksen valmistelua koordinoi Turun kaupungin alaisuudessa muutosjohtaja. Sote-uudistuksen valmistelutyöhön pyydetään ja esitetään nimeämään henkilöitä kunnista, kuntayhtymistä ja muista
julkisista organisaatioista.
Sote-uudistuksen valmistelu esitetään käynnistettävän projektisuunnitelmalla, jossa kuvataan valmistelun periaatteet ja tavoitteet, valmisteluorganisaatio sekä karkea alustava valmistelun aikataulu.

Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous merkitsee tiedoksi sote-uudistuksen tilannekatsauksen ja keskustelee
aiheesta sekä päättää kokouksessa mahdollisesta kannanotostaan.

Päätös: Merkittiin sote-uudistuksen tilannekatsaus tiedoksi.
Käydyn keskustelun päätteeksi katsoi sote-johtajakokous, että tässä vaiheessa voidaan
järjestäytyä tulevaa uudistusta varten projektisuunnitelmaluonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Varsinainen työskentely näin muodostettavassa valmisteluorganisaatiossa kannattaa aloittaa sen jälkeen, kun käytössä on lakiluonnos ja nykyistä yksityiskohtaisemmat linjaukset tulevan sote-uudistuksen ja siihen liittyvän valmistelun sisällöstä.

3.

Sote-uudistuksen tilannekatsaus ja muun maakuntauudistuksen ICT-palvelujen ja tietojärjestelmien nykytilaa kartoittavan selvityksen laatiminen ja sähköisten palvelujen käyttöönotossa
eteneminen
Esittely:
Maakuntauudistuksen ja siihen sisältyvän sote-uudistuksen muutostyö tulee etenemään
vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tulee valmistelussa keskittyä niihin kriittisiin asiakokonaisuuksiin, joilla turvataan palvelujen jatkuvuus hallinnollisissa siirtymävaiheissa. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen perustuu tietoon ja sähköisiin tietojärjestelmiin.
Maakunnan kunnissa, maakunnassa, kuntayhtymissä sekä valtionhallinnon maakuntaan
sijoittuvissa virastoissa on erilaisia tietojärjestelmiä ja sähköisessä muodossa olevia tietoja,
jotka tulee kartoittaa. Nykytilan kartoituksen jälkeen on mahdollista laatia suunnitelma siitä,
mitä pitää vähintäänkin tehdä, että hallinnollisten muutosten aikana ja välittömästi sen jälkeen tietojärjestelmät ja ICT-palvelut toimivat katkeamattomasti. Valmistelutyössä tulee
keskittyä ensisijassa palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseen ja lakisääteisten järjestäjätoimintojen mahdollistamiseen.
Sote-palveluissa sähköisten palvelujen käyttöönotto on ollut hidasta. Tekniikka mahdollistaa sähköisten palvelujen käyttöönoton nopeasti, mikäli niiden käyttöönotosta kyetään tekemään päätöksiä ja käyttöönoton toimeenpano toteutetaan tehokkaasti. Perusteltua on, että
sähköisen palvelujen käyttöönotossa edetään yhteisesti kuntien ja kuntayhtymien kanssa.
Päällekkäistä kehittämistyötä on syytä välttää.

Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous puoltaa
1. ICT-valmistelutyön käynnistämistä nykytilan selvittämiseksi ja esittää, että nykytilaselvityksen rinnalla arvioidaan, mitä muutoksia ICT-palveluihin ja järjestelmiin on
tehtävä, jotta sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen siirtymävaihe voidaan toteuttaa hallitusti.
2. sähköisten sote-asiakaspalvelujen nopeaa kehitystyötä ja käyttöönottoa ja esittää,
että muutosjohtajan vastuulle annetaan laatia esitys yhteistyössä kuntien ja sotekuntayhtymien kanssa sähköisten asiakaspalvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta vuosina 2017-2018.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
4.

Sote-uudistuksen valmistelun suhde terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluun
Esittely:
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön ter-

veysseurantatietoihin sekä palvelutarpeeseen. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Järjestämissuunnitelmassa valmistellaan sote-uudístuksen kanssa rinnakkaisia asioita.

Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous keskustelee sote-uudistuksen valmistelun suhteesta terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman valmisteluun ja antaa kuntajohtajakokoukselle asiasta kannanoton.

Päätös: Todettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys tehdään aiemmin sovitun mukaisesti niin, että se voidaan hyväksyä sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa marraskuussa 2016.
Sote-uudistukseen valmistauduttaessa turvataan myös tulevaa toimintaa palveleva sisällöllinen kehittäminen järjestämissuunnitelmatyössä esiin nostettuja teemoja hyödyntäen.
Valmistelussa lähdetään siitä, että rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen toteutetaan yhdessä priorisoitujen tavoitteiden mukaisena välttäen päällekkäisiä valmisteluorganisaatioita.

4.

Muut asiat
Sovittiin, että sote-uudistukseen liittyen avataan Turun kaupungin extranet-sivuille yhteinen sivusto,
jonne valmisteluun liittyvä materiaali kootaan. Tunnukset sivustolle lähetetään sote-johtajakokouksen
jäsenille erikseen.

5.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori
Turun kaupunki

