Sote-johtajakokous

2/2017

Aika:
Paikka:

Torstai 9.2.2017, 13.00–15.05
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

(x) Turun kaupunki
(x) Auran kunta
(x) Kaarinan kaupunki
(x) Kemiönsaaren kunta
(x) Kosken Tl kunta
(x) Kustavin kunta
(x) Kårkulla samkommun
(x) Laitilan kaupunki
(x) Liedon kunta
(x) Loimaan kaupunki
(x) Marttilan kunta
(x) Perusturvaky. Akseli
(x) Naantalin kaupunki
(-) Oripään kunta
(x) Paimion kaupunki
(x) Paraisten kaupunki
(x) Pyhärannan kunta
(x) Pöytyän kunta
(x) Raision kaupunki
(x) Salon kaupunki
(x) Sauvon kunta
(-) Someron kaupunki
(x) Taivassalon kunta
(x) Uudenkaupungin kaupunki
(x) Varsinais-Suomen erityishp.
(-) Varsinais-Suomen sairaanhp.
(x) Vehmaan kunta
(x) Varsinais-Suomen liitto

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen (asiat 1-6)
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen (asiat 1-5)
Sosiaalityön johtaja Aira Kurtti, Jaakko Kauniston sijasta
Vanhustyönjohtaja Maria Vesala
Vt. kuntayhtymän johtaja Tuija Hassinen-Laine
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen (asiat 1-6)
Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Senioripalvelupäällikkö Tuire Rastio
Perusturvajohtaja Outi Korpelainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Sosiaalipalveluiden päällikkö Eeva Purhonen (asiat 1-7),
Kai Saarimaan sijasta
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila
Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
Johtajaylilääkäri Samuli Saarni
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
Suunnittelija Petri Pihlavisto, Laura Leppäsen sijasta

(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki

Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä

Kutsuttuna kokoukseen:
(x) Lounais-Suomen AVI
(x) Medbit Oy

Johtaja Pirkko Pakkala
Jari Nevalainen (asiat 1-6)
Janne Mutanen (asiat 1-6)
(x) Turun kaupunki
Vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski (asiat 1-4)
Strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira
(x) Varsinais-Suomen sairaanhp. Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä
(x) Varsinais-Suomen pelastuslait. Pelastusjohtaja Jari Sainio

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus
Esittely:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Linjaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Päätettiin, että kohdassa 8
”Muut asiat” käydään läpi työterveyshuollon yhtiöittämiseen liittyvän valmistelun tilannetta.

2.

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

3.

Palvelujen ryhmittely tulevaan maakunnalliseen sote-tuotantorakenteeseen
Esittely:
Palvelutuotannon valmistelusta vastaavalle alatyöryhmälle on annettu tehtäväksi
määritellä yksityiskohtaisesti, mitkä sote-palvelut määritellään seuraaviin sote-palvelujen tuotantorakenteisiin:
a)
b)
c)
d)
e)

liikelaitos
sote-keskus
henkilökohtainen budjetti
asiakasseteli
maksuseteli

Lisäksi tehtäväksi on annettu sairaanhoidollisten tukipalvelujen rakenteen määrittely
edellä kohdissa a-e mainittuihin tuotantorakenteisiin. Määrittelyjen jälkeen, voidaan
käynnistää palvelutuotannon suunnitteluun liittyvä konkreettisempi valmistelu.
Palvelutuotantotyöryhmän edustaja esittelee määrittelytyön sisältöä
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja todetaan, että määrittelytyön tulee olla valmis 31.3.2017 mennessä. Tarvittaessa täsmennetään määrittelytyövastuita.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän esitys palvelutuotantotyöryhmän työskentelystä. Esitys on muistion liitteenä 1.
Todettiin, että palvelutuotantotyöryhmän tavoitteena on laatia maaliskuun loppuun
mennessä alustava esitys siitä, miten palveluja tulisi sen näkemyksen mukaan jakaa eri
tuotantotapoihin.
4.

Vammaispalvelujen palvelutarvekartoitus (palvelutuotantotyöryhmä)
Esittely:
Palvelutuotantotyöryhmässä on todettu, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmaan sisällytettyjen teemojen prosessikehittäminen jatkuu osana
järjestämissuunnitelmatyöskentelyä.
Suunnitelmassa käsiteltyjen teemojen lisäksi on useita muita suuria kokonaisuuksia,
joihin liittyen tarvitaan ensi vaiheessa lähtötilannekartoitusta. Tähän liittyen on
sovittu, että vammaispalvelujen kokonaisuutta käsitellään Turun kaupungin vetovastuulla.
Turun kaupungin vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski esittelee lähtötilannekartoituksen toteutusta.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Päätettiin, että esiteltyjen kyselyjen (muistion liitteet 2 ja 3) sisältöä voi kommentoida
15.2.2017 asti. Kommentit toimitetaan suoraan vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiskelle.

Kokouksessa käydyssä keskustelussa nousi jo esille, että kyselyissä tulisi kartoittaa nyt
esitettyjen teemojen lisäksi myös:
- Kunnan kehitysvammaisten määrä ja tästä kotona asuvien määrä
- Alle 65 vuotiaiden omaishoidon tuen kustannukset
- Asiakasmaksujen suuruus
Lisäksi katsottiin, että kehitysvammapalvelujen kyselyssä kuljetuskustannukset olisi
hyvä erottaa omaksi, työ- ja päivätoiminnan alakohdakseen.
Todettiin, että vammais- ja kehitysvammapalvelujen kokonaisuutta valmistelemaan
kootaan oma palvelutuotantotyöryhmän alaisuudessa toimiva alatyöryhmänsä.
Ryhmä nimetään palvelutuotantotyöryhmän kokouksessa 13.3.2017. Ehdokkaita ryhmän jäseneksi voi esittää Kaisa Kiiskelle.
Kaisa Kiiski poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä kello 13.35.
5.

Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelu
Esittely:
Sote-uudistuksen valmistelun ICT- ja sähköisten palvelujen alatyöryhmän puheenjohtaja strategia ja kehittämisjohtaja Jussi Vira esittelee ICT-valmistelutilanteen soteuudistuksessa.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Viran esitys (muistion liite 4)
Kokonaisuudesta käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että maakunnan ratkaisuarkkitehtuuria voidaan käytännössä valmistella vasta kun toiminnan (maakunta järjestäjäorganisaationa, maakunnan liikelaitos, maakunnan julkiset sote-tuotantoyhtiöt) sisällölliset peruslinjaukset on tehty.
Lisäksi todettiin, että ICT-ratkaisujen toteutus kokonaisuudessaan (tulevaisuuden kunnan ICT-toiminnot, tietojen ja tietojärjestelmien siirto maakunnalle, maakunnan ratkaisuarkkitehtuuri) tulee edellyttämään merkittävää talous- ja henkilöstöresursointia.

Merkittiin tiedoksi, että Medbit Oy järjestää 9.3.2017 tilaisuuden, jossa on tarkoitus
käydä keskustelua vaihtoehtoisista mahdollisuuksista Varsinais-Suomen ICT-palveluiden tuottamisessa. Medbit Oy on ollut asiasta myös suoraan yhteydessä Länsirannikon
kuntiin ja sote-kuntayhtymiin.
Tarja Miikkulainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 13.50.
6.

Sote-palvelujen sähköiset asiakaspalvelut
Esittely:
Edellisessä 10.1.2017 pidetyssä sote-johtajakokouksessa sovittiin, että Medbit Oy
laatii kunnille ja kuntayhtymille tarjouksen sähköisisistä asiakaspalveluista. Medbitin
edustajat esittävät kokouksessa tarjouksen sisällön.
Muutosjohtajan esitys:
Keskustellaan tarjouksen sisällöstä ja sovitaan asian jatkovalmistelusta sekä toimeenpanosta
Linjaus:
Janne Mutanen esitteli Medbit Oy:n tarjouksen sisältöä. Esitys on muistion liitteenä
5.
Päätettiin, että nyt esiteltyä tarjousta täsmennetään niin, että siinä erotellaan järjestäjän ja tuottajan toiminnot.
Täsmennyksen jälkeen Medbit Oy toimittaa tarjouksen suoraan kuntiin ja sote-kuntayhtymiin.
Iiro Pöyhönen poistui kokouksesta asian käsittelyn kuluessa kello 14.22. Jukka Matilainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 14.32.
Jari Nevalainen ja Janne Mutanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen
kello 14.45.

7.

Varautumisen työryhmän työskentely
Esittely:
Sote- ja maakuntauudistuksen varautumisen alatyöryhmän puheenjohtaja pelastusjohtaja Jari Sainio esittelee työryhmän valmistelutilanteen.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi pelastusjohtaja Jari Sainion esitys (muistion liite 6)
Todettiin, että kunnista toivotaan perustettavaan varautumisen alatyöryhmään henkilöitä, jotka tuntevat parhaiten kunnan sote-puolen varautumisen suunnitelmat.
Eeva Purhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello 14.55.

8.

Tulevaisuuden palvelutuotannon uudistamisen veroseuraamukset
Esittely:
Sote-valmistelun talousarvio on vahvistettu ajalle 1.1.–30.6.2017. Talousarviossa on
varattu määrärahoja asiantuntijaselvityksiin. Palvelutuotannon uudistamisella on veroseuraamuksia. Veroseuraamuksilla voi olla vaikutusta siihen, millä tavoin, ts. millaisella prosessilla palvelutuotannon uudistaminen on perusteltua toteuttaa. Esiselvitystyönä sote-muutosjohtaja käynnistää veroseuraamusten erillisselvityksen ulkopuolisena asiantuntijaselvityksenä.
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi.

8.

Muut asiat
Merkittiin tiedoksi, että työterveysjohtaja Merja Sinokki Turun Työterveystalosta on
kutsunut koolle alueen toimijoita pohtimaan työterveyshuollon yhtiöittämisasioita
6.3.2017. Todettiin, että em. tapaaminen ei liity sote-uudistuksen valmisteluun. Muutosjohtaja Antti Parpo varmistaa, että myös työterveyteen liittyvä valmistelu kulkee
sote-uudistuksen valmisteluun hyväksytyn organisoinnin mukaisesti.
Todettiin, että suunnitteilla on järjestää huhtikuun 2017 lopulla opintomatka Ruotsiin
tutustumaan siellä tuotannon ohjauksen ja palvelujen järjestäjän tehtävän toteutuksesta saatuihin kokemuksiin. Muutosjohtaja Antti Parpo tiedottaa opintomatkan yksityiskohdista erikseen myöhemmin.
Päätettiin, että tulevissa kokouksissa pyritään siihen, että kokouksissa käsiteltävä materiaali on osallistujien käytössä etukäteen.
Todettiin, että Antti Parpon valmistelema pohjamateriaali valinnanvapauslainsäädännöstä annettavan lausunnon tueksi toimitetaan kuntiin viimeistään viikon 7 aikana.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.05

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

