Sote-johtajakokous
Aika:
Paikka:

Muistio

to 8.9.2016, 13.00-14.48
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, 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
(x) Matilainen Jukka, hallinto- ja sosiaalijohtaja, Koski Tl
(x) Lehtinen Marika, sosiaalisihteeri, Kustavi
(x) Ulfstedt Sofia, kuntayhtymäjohtaja, Kårkulla samkommun
(x) Polso Marika, sosiaali- ja terveysjohtaja, Laitila
(x) Miikkulainen Tarja, toimialajohtaja, Lieto
(x) Kaunisto Jaakko, sosiaali- ja terveysjohtaja, Loimaa
(x) Vesala Mari, vanhustyönjohtaja, Marttila
(x) Tolppanen Timo, kuntayhtymän johtaja, Perusturvakuntayhtymä Akseli
(x) Kallio Kristian, ylilääkäri, Naantali, Iiro Pöyhösen sijasta
(-) Lassila Kirsi, sosiaalijohtaja, Oripää
(x) Pöyhönen Eeva-Sirkku, sosiaali- ja terveysjohtaja, Paimio
(x) Sundqvist Paula, sosiaali- ja terveysjohtaja, Parainen
(x) Muukkonen Matti, kunnanjohtaja, Pyhäranta
(-) Kallinen Riitta, johtava sosiaalityöntekijä, Pöytyä
(x) Sandberg Juha, sosiaali- ja terveysjohtaja, Raisio (asiat 1-8)
(x) Saarimaa Kai, apulaiskaupunginjohtaja, Salo
(x) Pesu Leena, sosiaalijohtaja, Sauvo
(x) Linnainmaa Pihla, Somero, Taru Nordlundin sijasta
(x) Mattila Jussi, peruspalvelujohtaja, Taivassalo
(-) Rantanen Sari, sosiaali- ja terveysjohtaja, Uusikaupunki
(x) Metsähonkala Marika, palvelu- ja kehittämisjohtaja, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
(-) Saarni Samuli, johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
(x) Ketonen Raija, peruspalvelujohtaja, Vehmaa
(x) Leppänen Laura, kehittämispäällikkö, Varsinais-Suomen liitto
(x) Kuronen Sirpa, palvelualuejohtaja, Turku, kutsuttuna asiantuntijana asioihin 3 ja 8 liittyen
(x) Parpo Antti, muutosjohtaja, Turku
(x) Oksanen Pasi, suunnittelukoordinaattori, Turku (sihteeri)

MUISTIO

1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

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

3.

STM:n kärkihankkeiden tilannekatsaus ja muutosagenttien rekrytointi
Esittely:
9.6. pidetyssä sote-johtajien kokouksessa päätettiin, että Varsinais-Suomi osallistuu seuraaviin STM:n alaisiin hallituksen kärkihankkeisiin:
 Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa
Lisäksi päätettiin, että STM:n rahoittamat kaksi muutosagenttia palkataan kärkihankkeita
koordinoivaan vastuuorganisaatioon. Kärkihankkeiden jatkovalmistelu annettiin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluorganisaatiolle.
Kokouksessa käydään keskustelu kärkihankkeiden valmistelun tilanteesta.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi Varsinais-Suomen kärkihankkeiden valmistelutilanne.

Kärkihankkeeseen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa” – liittyen todettiin, että hankehakemus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle
31.8.2016. Hankehaun vastuuorganisaationa toimii Turun kaupunki. Kuntien lopulliset sitoumukset hankkeeseen osallistumisesta tarvitaan syyskuun 2016 loppuun mennessä. Päätettiin, että suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen toimittaa kunnille hankesuunnitelman. Kuntia pyydetään tekemään päätös hankkeeseen osallistumisesta syyskuun 2016 loppuun mennessä.
Kärkihankkeeseen ”Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma” liittyen todettiin,
että hankehaun vastuuorganisaationa toimii Raision kaupunki. Hankehakemus tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriölle 4.11.2016 mennessä. Päätettiin esittää kunnille, että muutosagentin palkkaamisen edellyttämät kunnalliset LAPE-ryhmät nimetään käyttämällä pohjana
kuntien olemassa olevia lasten ja nuorten hyvinvointiryhmiä, niitä tarvittaessa täydentäen. Lisäksi todettiin, että maakunnalliseksi LAPE-ryhmäksi nimetään järjestämissuunnitelman lasten, nuorten ja perheiden alatyöryhmä, jota täydennetään tarvittavilta osin LAPE-ryhmän toimintaan kuuluvia asioita käsiteltäessä.
Lisäksi todettiin, että Turun kaupunki tekee sosiaali- ja terveysministeriölle hakemukset valtionavustuksesta muutosagenttien palkkaamista varten.

4.

Sote-uudistuksen valmistelun tilannekatsaus Varsinais-Suomessa

Esittely:
Muutosjohtaja Antti Parpo esittelee lyhyesti sote-uudistuksen tilannekatsauksen VarsinaisSuomessa.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

5.

Henkilöiden nimeäminen sote-valmisteluorganisaatioon

Esittely:
Pyyntö esittää valmistelijoita sote-valmisteluorganisaatioon on lähetetty asianosaisille organisaatioille 18.9.2016. Käydään tarvittaessa tarkentava keskustelu periaatteista osoittaa henkilöstöä sote-valmisteluorganisaatioon. (liite 2)
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi

Linjaus:
Merkittiin muutosjohtajan esitys tiedoksi. Varsinais-Suomen sote- johtajakokous korosti, että
nimettäessä henkilöitä sote-valmisteluorganisaatioon tulee mahdollisimman kattavan alueellisen edustavuuden sijaan painottaa nimettävien henkilöiden asiantuntemusta ja osaamista
valmisteluteemoihin liittyen.

6.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan kuvaus
Esittely:
Muutosjohtaja esittelee Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaraportin
luonnosta. (liite 3)
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin esitys tiedoksi. Todettiin, että mahdollisia korjaus- tai täsmennystarpeita voi ilmoittaa Antti Parpolle 9.9. asti. Nykytilakuvaus julkaistaan verkkojulkaisuna, joka löytyy jatkossa
sote-uudistukselle perustettavilta internet-sivuilta. Todettiin, että sivusto valmistunee syyskuun 2016 lopussa / lokakuun 2016 alussa.

7.

Maakunta ja sote-uudistuksen lausuntojen valmistelu
Esittely:
Käydään läpi 31.8.2016 julkaistu ministeriöiden lausuntopyyntö sote- ja maakuntauudistuksesta sekä keskustellaan, onko kunnissa ja kuntayhtymissä tarvetta ja halua osittaiseen yhteistyöhön lausunnon valmistelussa.

Muutosjohtajan esitys:
Linjaus tehdään kokouksessa.

Päätös: Päätettiin, että muutosjohtaja Antti Parpo koostaa syyskuun loppuun mennessä pohjaesityksen, jota kunnat ja kuntayhtymät voivat tarvittaessa hyödyntää omien lausuntojensa valmistelussa. Päätettiin, että sote-johtajien näkemykset niistä seikoista, joita pohjaesityksissä tulisi
erityisesti huomioida, toimitetaan Antti Parpolle 16.9.2016 mennessä.

8.

Sosiaalipäivystyksen laajentaminen maakunnalliseksi toiminnaksi
Esittely:
Osana Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitykseen
liittyvää työskentelyä on valmisteltu muutoksia alueelliseen sosiaalipäivystyksen organisointiin. Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen esittelee valmistelun sisältöä.

Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja päätetään tarvittaessa valmistelussa vielä huomioitavista seikoista ennen esityksen tuomista päätöksentekoon.
Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi. Päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan sote- johtajien seuraavassa
kokouksessa 17.10.2016. Tuota ennen tulee valmistelussa tarkastella uusia mahdollisuuksia
alueellisen takapäivystyksen organisointiin (takapäivystyskorvauksen taso, työntekijöiden pätevyysvaatimukset, alueellisen toiminnan organisointi) sekä tarkentaa arviointia aktiivipäivystysyksikön mahdollisuuksista organisoida toiminta koko maakunnan kattavasti esitetyillä resursseilla.
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello
14.20.

9.

Sähköisten asiakaspalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto Varsinais-Suomessa
Esittely:
Varsinais-Suomen julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköisten palvelujen käyttö
on vähäistä. Sote-uudistuksessa on linjattu, että pääosa peruspalveluista siirtyy valinnanvapauden piiriin. Lisäksi on linjattu, että valinnanvapauden piirissä oleva julkinen palvelutuotanto on yhtiöitettävä. Yhtiöiden menestyksen näkökulmasta on tärkeää, että se kykenee palvelemaan asiakkaita nykyaikaisin menetelmin. Myös julkinen tuotanto pystyy parantamaan ja
tehostamaan asiakaspalveluaan toimivilla sähköisillä palveluilla. Sähköisten asiakaspalvelujen
kehittämistyö voidaan käynnistää nopeasti. Nopealle käynnistämiselle on tarve.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta kehittämistyö etenee kansallisella tasolla. Varsinais-Suomi jatkaa valtakunnallisessa kehittämistyössä mukana oloa.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta maakunnallisen tason kehittämis- ja uudistamistyö
voidaan käynnistää täysimääräisesti, kun sote-valmisteluorganisaation ICT-ryhmä on nimetty.

Muutosjohtajan esitys:
Päätetään
1. käynnistää maakunnassa sähköisten palvelujen kehittämishanke
2. valmistella tiivis hankesuunnitelma sähköisten palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta
3. kirjataan kokouksessa tahot, jotka haluavat osallistua sähköisten palvelujen hankkeen
valmisteluun
Linjaus:
Päätettiin
1. Käynnistää maakunnassa sähköisten palvelujen kehittämishanke
2. valmistella tiivis hankesuunnitelma sähköisten palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta
3. Halukkaiksi osallistumaan sähköisten palvelujen hankkeen valmisteluun kirjattiin kokouksessa Pyhärannan kunta, Perusturvakuntayhtymä Akseli sekä Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
10. Vuonna 2016 pidettävät sote- johtajakokoukset
Esittely:
Mikäli poliittinen ohjausryhmä saa sovittua kokoukseen mennessä vuoden 2016 kokoukset,
tehdään kokouksessa esitys sote-johtajien vuoden 2016 kokouspäivämääristä.

Muutosjohtajan esitys:
Päätetään kokouksessa tehtävän esityksen mukaisesti.

Päätös:
Päätettiin, että vuoden 2016 sotejohtajakokoukset pidetään seuraavasti:
- 17.10.2016 kello 9.00
- 8.11.2016 kello 12.00
- 12.12 kello 12.00

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.48.
Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

