Sote-johtajakokous

Muistio 5 / 2016

Aika:
Paikka:

maanantai 7.11.2016, 8.00–9.32.
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

(x) Turun kaupunki
Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
(-) Auran kunta
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
(x) Kaarinan kaupunki
Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi
(x) Kemiönsaaren kunta
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin (asiat 1-5)
(-) Kosken Tl kunta
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
(x) Kustavin kunta
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
(-) Kårkulla samkommun
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
(x) Laitilan kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso
(x) Liedon kunta
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen
(-) Loimaan kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
(x) Marttilan kunta
Vanhustyönjohtaja Maria Vesala
(-) Perusturvaky Akseli
Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen
(x) Naantalin kaupunki
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
(-) Oripään kunta
Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila
(x) Paimion kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
(x) Paraisten kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
(x) Pyhärannan kunta
Sosiaalijohtaja Sheila Hacklin-Larumo
(-) Pöytyän kunta
Perusturvajohtaja Outi Korpelainen
(x) Raision kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg (asiat 1-5)
(x) Salon kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa (asiat 1-5)
(-) Sauvon kunta
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
(-) Someron kaupunki
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
(x) Taivassalon kunta
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila
(x) Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
(x) Varsinais-Suomen erityishp. Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
(asiat 1-5)
(-) Varsinais-Suomen shp.
Johtajaylilääkäri Samuli Saarni
(x) Vehmaan kunta
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
(x) Varsinais-Suomen liitto
Muutosjohtaja Laura Leppänen
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki

Muutosagentti Kirsi Kiviniemi (asiat 1-3)
Kehittämispäällikkö Mikko Pakarinen
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Osallistujat todettiin kiertävällä nimilistalla.

2.

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

3.

Varsinais-Suomen iäkkäiden integroidun palvelukokonaisuuden rakentaminen

Esittely:
Varsinais-Suomen sote-johtajien kokouksessa 9.6.2016 päätettiin käynnistää maakunnallinen kärkihankevalmistelu priorisoiden ikäihmisiin (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa) sekä lapsi- ja perhepalveluihin (Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) liittyviä hankekokonaisuuksia.
Ikäihmisten hankkeeseen liittyen on hankehaun vastuuorganisaationa toiminut Turun
kaupunki. Kärkihankeohjelmaan laadittiin hankehakemus ”KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke” (liite 2). STM myönsi lokakuussa 2016
hankkeelle rahoitusta 2,29 M€. Lisäksi hankkeeseen liittyen on haettu ja saatu STM:lta
rahoitusta muutosagentin palkkaamiseen.
Muutosagentin tehtävässä aloittava Kirsi Kiviniemi esittelee muutosagentin tehtäväkokonaisuutta sekä kehittämistyössä hyödynnettävää ”KomPAssi”-kärkihanketta.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Liitteet: 2. KomPAssi-hankesuunnitelma

Linjaus:
Muutosagentti Kirsi Kiviniemen esitys on muistion liitteenä 1.
Merkittiin tiedoksi.
Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että myös lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihankehakemus on valmistunut ja toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön.
Valmistelun vastuuorganisaationa toimineen Raision kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi hankehakemuksen osaltaan 2.11.2016. Hankehakemus kokonaisuudessaan on lähdössä alueen kaikkiin kuntiin hyväksyttäväksi viikon 45 aikana. Raision
kaupunki myös käynnistää alueellisen muutosagentin rekrytoinnin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Ministeriö tekee päätökset hankerahoituksesta joulukuussa 2016.
Kirsi Kiviniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 8.35.
4.

Varsinais-Suomen osallistuminen palvelupakettien testaushankkeeseen

Esittely:
Varsinais-Suomi on valittu STM:n päätöksellä yhdeksi maakunnaksi, joka vastaa sotepalvelujen palvelupakettien testauksesta. Palvelupakettien testaus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään käsitteet ja valmistellaan tietomalli palvelupakettien käyttöönotolle valittujen maakuntien kanssa. Toisessa vaiheessa testaus laajennetaan koskemaan kaikkia maakuntia.
Vastuu jatkohankkeen toteutuksesta Varsinais-Suomessa on sote-uudistuksen valmisteluorganisaation palvelujen järjestämisen alatyöryhmällä.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous merkitsee hankkeen tiedoksi.
Liitteet: 3. Palvelupakettien testaus
Linjaus:
Esitys palvelupakettien jatkohankkeen toteuttamisesta on muistion liitteenä 2.
Todettiin, että alueellinen testaushankkeen hankesuunnitelma tulee laatia marraskuun
2016 loppuun mennessä ja että lähtökohtaisesti testaushankkeeseen osallistuvat ainakin Turun kaupunki, Raision kaupunki, Naantalin kaupunki sekä Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri. Työskentelyssä huomioidaan maakunnan alueella käytössä olevat
erilaiset tietojärjestelmät ja tietolähteet.
Asiaan liittyen merkittiin tiedoksi, että Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on tehty
asiakkuuden kokonaiskustannusten selvitystyötä, jota voidaan hyödyntää myös palvelupakettien kehittämisessä. Työn tuloksia voidaan esitellä alueen sote-johdolle tulevien
kokousten yhteydessä.

5. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2017-2018

Esittely:
Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu
alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.
Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
hyväksyttiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013.
Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin periaate, jonka mukaan terveydenhuoltoon liittyvää alueellista kehittämistoimintaa ohjaa edustuksellinen kuntajohtajakokous, johon osallistuu Varsinais-Suomen eri alueilta kuntajohtaja- ja terveydenhuollon asiantuntija-edustaja. Kuntien edustajien lisäksi kuntajohtajakokouksessa on
ollut mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajina sairaanhoitopiirin johtaja
ja johtajaylilääkäri. Kuntajohtajakokouksen alaisuudessa ovat toimineet tietojärjestelmien kehittämisen alueellinen koordinaatioryhmä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamista ohjaava pysyvä asiantuntijatyöryhmä.
Vuonna 2015 päätti toimintaa koordinoinut edustuksellinen kuntajohtajakokous, että
työskentely laajennetaan kattamaan koko sosiaali- ja terveydenhuolto. Lisäksi kuntajohtajakokous päätti, että suunnitelma päivitetään kattamaan vuodet 2017–2018.
Kuntajohtajakokouksen päätöksen mukaisesti on valmisteltu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys niin, että se kattaa vuodet
2017–2018. Päivityksen käytännön valmistelusta on järjestämissuunnitelmassa todetun mukaisesti vastannut suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tuolloin perustettu
pysyvä asiantuntijatyöryhmä.
Vuonna 2013 hyväksytyssä järjestämissuunnitelmassa todetaan, että muutosten tekemisestä järjestämissuunnitelmaan päättää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
Alueen kuntien / kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon vastaavien kuntayhtymien hyväksyttäväksi järjestämissuunnitelman päivitys viedään sote-uudistuksen valmisteluorganisaation kautta.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous hyväksyy osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen.

Liitteet: 4. Järjestämissuunnitelma
5. Järjestämissuunnitelman liitteet

Linjaus:
Esitys järjestämissuunnitelman sisällöstä on muistion liitteenä 3.
Päätettiin, että johtavien viranhaltijoiden kokouksen käsittelyn jälkeen toimitetaan kunnille pohjatekstiehdotus järjestämissuunnitelman päätöksenteossa hyödynnettäväksi.
Pohjaesityksessä korostetaan, että järjestämissuunnitelman terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä koskevassa osiossa on asiaa lähestytty sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Toimenpideohjelman yhteyteen on listattu myös sellaisia toimenpidekokonaisuuksia, joita suositellaan edistettäväksi kunnissa, koska sisällöillä on vaikutusta
sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Nämä tehtäväkokonaisuudet ovat kuitenkin
vain suosituksia ja kunnat päättävät niiden mahdollisesta käyttöönotosta kuntakohtaisin päätöksin erikseen.
Sosiaalipäivystykseen liittyen todettiin, että vuoden 2017 kokeilujen pohjalta suunnitellaan koko maakunnan kattava aktiivipäivystysyksikön toimintamalli, johon pyritään siirtymään jo vuoden 2018 aikana.
Sote-johtajien kokous hyväksyi omalta osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman.
Juha Sandberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 8.55. Marika Metsähonkala ja Maria Wallin poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 9.20. Kai
Saarimaa poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 9.22.

6.

Yhteistyöalueen valmisteluun osallistuvat jäsenet

Esittely:
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnat muodostavat todennäköisesti tulevan yhteistyöalueen. Yhteistyöalue muodostuu vahvasti nykyisen erityisvastuualueiden perustalle. Yhteistyöalueen valmisteluun on pyydetty jäseniä maakuntien
sairaanhoitopiireistä, keskuskunnista, pelastuslaitoksilta ja maakuntien liitoilta. Jäsenten nimeämisesitykset on pyydetty tekemään 30.10.2016 mennessä. Jokaiselta maakunnalta on pyydetty nimeämään 7 jäsentä.
Esitykset yhteistyöalueiden jäsenistä ovat seuraavat:
Varsinais-Suomi
sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä (pj.)
johtajaylilääkäri Samuli Saarni
hallintoylihoitaja Päivi Nygren
talousjohtaja Arja Pesonen
Esitys kokouksessa
muutosjohtaja Laura Leppänen
pelastusjohtaja Jari Sainio
Satakunta

VSSHP
VSSHP
VSSHP
VSSHP
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen liitto
V-S pelastuslaitos

…
…
Pohjanmaa
…
…
…

Sote-muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous päättää esittää johtavien viranhaltijoiden kokoukselle ja edelleen
poliittiselle ohjausryhmälle, että se vahvistaa yhteistyöalueen valmisteluun osallistuvat
Varsinais-Suomen jäsenet ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Yhteistyöalueen
varapuheenjohtajat nimetään Satakunnasta ja Pohjanmaalta kyseisten maakuntien
esityksestä.
Linjaus:
Sote-muutosjohtaja Antti Parpon esityksestä päätettiin esittää Turun kaupungin edustajaksi toimialajohtaja Riitta Liuksa.
Muutosjohtaja Laura Leppäsen esityksestä päätettiin muuttaa esitystä Varsinais-Suomen liiton osalta niin, että Varsinais-Suomen liiton edustajaksi esitetään aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio.
Muiden jäsenten sekä puheenjohtajan osalta päätettiin esityksen mukaisesti.

7.

Muut asiat
Merkittiin tiedoksi kehittämispäällikkö Mikko Pakarisen antama tilannekatsaus valtakunnallisesta sote- ja maakuntauudistuksen tueksi ehdotetusta muutosjohtamisvalmennuksesta. Muistion liitteenä 4 on esitys asiaa valmistelleen selvityshenkilöryhmän
loppuraportista.

8.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.32.

Muistion laati Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori.

