Sote-johtajakokous
Aika:
Paikka:

to 9.6.2016, 9.00–11.00
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Armfelt, Aurakatu 2

Jakelu:

(x) Auran kunta
(x) Kaarinan kaupunki
(x) Kemiönsaaren kunta
(-) Kosken Tl kunta
(x) Kustavin kunta
(x) Laitilan kaupunki
(x) Liedon kunta
(-) Loimaan kaupunki
(x) Marttilan kunta
(x) Perusturvakuntayhtymä Akseli
(-) Naantalin kaupunki
(-) Oripään kunta
(-) Paimion kaupunki
(x) Paraisten kaupunki
(x) Pyhärannan kunta
(-) Pöytyän kunta
(x) Raision kaupunki
(x) Salon kaupunki
(x) Sauvon kunta
(x) Someron kaupunki
(x) Taivassalon kunta
(-) Turun kaupunki
(x) Uudenkaupungin kaupunki
(x) Vehmaan kunta

Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
Sosiaalijohtaja Marika Lehtinen
Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa, sosiaali- ja
terveysjohtaja Marika Polson sijasta
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
Sosiaalijohtaja Liisa-Anneli Holmberg
Kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila
Vs. sosiaalijohtaja Heidi Mäki-Tulokas
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Sosiaalijohtaja Maarit Ketola
Perusturvajohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa (pj)
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila
Toimialajohtaja Riitta Liuksa
Ylilääkäri Pia Lahtinen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Sari Rantasen sijasta
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen

(x) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Toimialuejohtaja Jussi Mertsola, Lastenklinikka
(x) Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
(x) Varsinais-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus
Toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki

Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen (sihteeri)
Kehittämispäällikkö Mikko Pakarinen
Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen, asiat 7-9
Palvelualuejohtaja Sari Ahonen

ESITYSLISTA

1.

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

2.

Sote-uudistuksen tilannekatsaus

Esittely:
Muutosjohtaja Antti Parpo esittelee lyhyesti sote-uudistuksen valmistelun tilanteen.
Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous merkitsee tiedoksi sote-uudistuksen tilannekatsauksen.
Päätös:
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. Parpon esitys on muistion liitteenä 1.
3.

Hallituksen STM:n alaiset kärkihankkeet

Esittely:
Sipilän hallituksen kärkihankkeista viisi on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.
Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. STM:n alaiset
kärkihankkeet ovat seuraavat:






Palvelut asiakaslähtöisiksi
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta
Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa
Osatyökykyisille tie työelämään

Hallituksen kärkihankkeilla edistetään sote-uudistuksen toimeenpanoa. Kärkihankkeet ovat
osa hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen muutostukea.
Kehittämispäällikkö Mikko Pakarinen esittelee lyhyesti STM:n kärkihankkeiden kokonaisuuden.
Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous päättää
1. merkitä tiedoksi STM:n kärkihankkeet
2. käynnistää maakunnallisen kärkihankevalmistelun priorisoiden Ikäihmisiin
sekä lapsi- ja perhepalveluiden teemaan liittyviä hankekokonaisuuksia
3. keskustella mahdollisista muista priorisoitavista ja maakunnallisesti valmisteltavista kärkihankkeista

Päätös: Sote-johtajakokous päätti:
1. merkitä tiedoksi STM:n kärkihankkeet (Pakarisen esitys on muistion liitteenä 2).
2. käynnistää maakunnallisen kärkihankevalmistelun priorisoiden Ikäihmisiin
sekä lapsi- ja perhepalveluiden teemaan liittyviä hankekokonaisuuksia

4.

Hallituksen kärkihankkeen maakunnallinen valmistelu: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
Esittely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.
Hankkeen toimeenpanon läpileikkaavina ajureina ovat iäkkäiden osallisuuden lisääminen,
digitalisaation potentiaalin hyödyntäminen, tiedolla johtaminen sekä poikkihallinnollinen yhdessä tekeminen. Myös toimintaympäristössä tapahtuva nopea muutos, kuten maahanmuutto, on toimeenpanossa huomioon otettava tekijä. Kärkihankkeen toteuttamiseen on
käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.
Palvelualuejohtaja Sari Ahonen esittelee hanketta.
Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous päättää
1. käynnistää maakunnallisen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankevalmistelun.
2. esittää, että kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät tekevät
päätöksen hankkeeseen osallistumisesta elokuun loppuun mennessä hankesuunnitelman valmistuttua.
3. valtuuttaa Turun kaupungin palkkaamaan hankkeeseen STM:n 100 % rahoituksella maakunnallisesti toimivan muutosagentin
4. nimetä kokouksessa hankesuunnitelman valmistelun vastuuhenkilöt
5. siirtää hankkeen jatkovalmistelun, toteutuksen ja seurannan vastuut terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluorganisaatiolle
MUUTETTU ESITYS
Sote-johtajakokous päättää
1. käynnistää maakunnallisen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankevalmistelun.
2. esittää, että kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät tekevät
päätöksen hankkeeseen osallistumisesta elokuun loppuun mennessä hankesuunnitelman valmistuttua.
3. , että vanhuspalvelujohtajat nimeävät hankevalmistelijat keskuudestaan
4. , että hankkeesta vastaavaan organisaatioon palkataan STM:n 100 % rahoituksella maakunnallisesti toimiva muutosagentti
5. siirtää hankkeen jatkovalmistelun, toteutuksen ja seurannan vastuut terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluorganisaatiolle
6. Hankevalmistelussa määritellään hankkeesta vastuussa oleva organisaatio.
Päätös:

Päätettiin muutosjohtajan muutetun esityksen mukaan.
Ahosen esitys on muistion liitteenä 3.
Asian käsittelyn jälkeen päätettiin muuttaa kokouksen työjärjestystä niin, että
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma –kokonaisuuden käsittely siirretään
asiakohdaksi 7.

5.

Sote-uudistuksen viestintä
Esittely:
Sote-uudistuksen valmistelun virallinen käynnistäminen edellyttää aktiivista ulkoista ja sisäistä viestintää. Valmistelu-organisaatioon tulee oma viestintäryhmänsä.
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan viestintäpäällikkö Arto Salo kutsuu kuntien, sote-kuntayhtymien ja maakunnan liiton viestinnästä vastaavat keskustelemaan yhteisistä viestinnän linjauksista. Viestintäsuunnitelman tulisi olla valmis, kun sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenet on nimetty ja eri valmisteluryhmät järestäytyvät. Myös verkkosivujen
valmistelu on aloitettava riittävän ajoissa.

Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous päättää
1. merkitä asian tiedokseen
2. että sote-johtajat informoivat osaltaan omia oman organisaation viestintävastaavia tulevasta tilaisuudesta, joka järjestetään tiistaina 21.6.2016 klo 14 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kokoushuoneessa 61, os. Yliopistonkatu 30. 6. krs.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
6.

Sote-uudistuksen valtakunnallisen muutosjohtajan maakuntakierros
Esittely:
STM:n muutosjohtaja Sinikka Salo aloittaa aluekierroksensa kesäkuussa ja heinäkuun
tauon jälkeen jatkaa elokuussa. Suunnitelmien mukaan Varsinais-Suomen aluekierros pidetään Turussa 24.8.2016, klo 10.00-14.15 (alustava kellonaika). Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
o

Kierroksen tavoitteena on kuulla muutoksen valmistelijoita, keskeisiä tahoja, ja keskustella heidän kanssaan muutokseen liittyvistä kriittisistä kysymyksistä, tukea alueellisia
valmistelijoita ja rakentaa yhteistyötä. Aluekierroksella kartoitetaan alueiden toiveita
valtakunnalliselle muutostuelle, jotta se kantaisi uudistuksen toteutuksen suunnitteluvaiheesta seurantavaiheeseen.

o

Tilaisuus on siis tarkoitettu maakunnan alueen keskeisille sote-uudistuksen totutuksen
valmistelijoille. Tilaisuuksiin kutsutaan 50 - 150 henkilöä riippuen maakunnan koosta.

o

Jokaiseen tilaisuuteen liittyy tapaaminen median edustajien kanssa (STM järjestää yhdessä maakunnan tiedottajan kanssa).

Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous päättää
1. merkitä asian tiedokseen
2. että sote-johtajat informoivat osaltaan omia kuntiaan tilaisuudesta
3. esittää STM:lle, että Varsinais-Suomesta tilaisuuteen kutsutaan kuntien ja sote-kuntayhtymien valtuustojen ja hallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtajat, sote-kuntayhtymien johtajat sekä sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat toimialajohtajat sekä
sote-valmistelussa tiivisti mukana olleet Varsinais-Suomen sote-uudistusta johtajavan muutosjohtajan ja sote-johtajakokouksen erikseen nimeämät kuntien ja kuntayhtymien työntekijät.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaisesti.

7.

Hallituksen kärkihankeen maakunnallinen valmistelu: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Esittely:
Hallituksen tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden
tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Näin voidaan vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoitoa
ja hillitä kustannusten nousua.
Muutosohjelma painottaa lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden verkostoimista perhekeskustoimintamallin mukaisesti, erityistason palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota sekä vaativinta erityisosaamista edellyttävien palveluiden varmistamista niitä
tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille.
Muutosohjelmalla vastataan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin kustannusvaikut-tavasti julkisen talouden haasteet huomioiden. Muutosohjelman toteuttamiseen
2016–2018 on varattu 40 miljoonaa euroa, josta pääosa käytetään alueellisen muutostyön
tukemiseen.
Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen esittelee hanketta.
Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous päättää
1. käynnistää maakunnallisen ”Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman” maakunnallisen kärkihankevalmistelun
2. esittää, että kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät tekevät
päätöksen hankkeeseen osallistumisesta elokuun loppuun mennessä hankesuunnitelman valmistuttua.
3. nimetä kokouksessa hankesuunnitelman valmistelun vastuuhenkilöt
4. valtuuttaa Turun kaupungin palkkaamaan hankkeeseen STM:n 100 % rahoituksella maakunnallisesti toimivan muutosagentin
5. siirtää hankkeen jatkovalmistelun, toteutuksen ja seurannan vastuut terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluorganisaatiolle
MUUTETTU ESITYS
Sote-johtajakokous päättää
1 käynnistää maakunnallisen ”Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman” maakunnallisen kärkihankevalmistelun
2 esittää, että kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät tekevät
päätöksen hankkeeseen osallistumisesta elokuun loppuun mennessä hankesuunnitelman valmistuttua.
3 nimetä kokouksessa hankesuunnitelman valmistelun vastuuhenkilöt
4 , että hankkeesta vastaavaan organisaatioon palkataan STM:n 100 % rahoituksella maakunnallisesti toimiva muutosagentti
5 siirtää hankkeen jatkovalmistelun, toteutuksen ja seurannan vastuut terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluorganisaatiolle
6 Hankevalmistelussa määritellään hankkeesta vastuussa oleva organisaatio.
Päätös:
Sote-johtajakokous päätti
1 käynnistää maakunnallisen ”Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman” maakunnallisen kärkihankevalmistelun
2 esittää, että kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät tekevät
päätöksen hankkeeseen osallistumisesta hankesuunnitelman valmistuttua.
3 valtuuttaa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ”Lasten, nuorten ja perheiden palvelut” alatyöryhmän laatimaan esi-

4
5
6

tyksen hankesuunnitelman valmistelun vastuuhenkilöistä. Samassa yhteydessä päätettiin, että em. alatyöryhmää täydennetään sivistystoimen edustajilla.
, että hankkeesta vastaavaan organisaatioon palkataan STM:n 100 % rahoituksella maakunnallisesti toimiva muutosagentti
siirtää hankkeen jatkovalmistelun, toteutuksen ja seurannan vastuut terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmisteluorganisaatiolle
Hankevalmistelussa määritellään hankkeesta vastuussa oleva organisaatio.

Kurosen esitys on muistioliitteenä 4.
8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään lähtökohtaisesti torstaina 8.9.2016 kello 13-15.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.50.

Muistion laati

Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

