Sote-johtajakokous

Muistio 6/2016

Aika:
Paikka:

maanantai 12.12.2016, 12.00–14.00
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

(x) Turun kaupunki
(x) Auran kunta
(x) Kaarinan kaupunki

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom (Anna Arola-Järven sijasta)
(x) Kemiönsaaren kunta
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin (asiat 3-8)
(x) 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
(x) Loimaan kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
(x) Marttilan kunta
Vanhustyönjohtaja Maria Vesala
(x) 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 (asiat 3-8)
(-) Pyhärannan kunta
Sosiaalijohtaja Sheila Hacklin-Larumo
(-) Pöytyän kunta
Perusturvajohtaja Outi Korpelainen
(x) Raision kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
(x) Salon kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa
(x) Sauvon kunta
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
(-) Someron kaupunki
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
(-) Taivassalon kunta
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila
(x) Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
(-) Varsinais-Suomen erityishp. Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
(x) Varsinais-Suomen shp.
Johtajaylilääkäri Samuli Saarni
(x) Vehmaan kunta
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
(-) Varsinais-Suomen liitto
Muutosjohtaja Laura Leppänen
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki

Suunnittelukoord. Pasi Oksanen, siht. (asiat 1-5)
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä

Kutsuttuna kokoukseen
(x) Varsinais-Suomen shp.
(x) Turun kaupunki

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä
Controller Jutta Nieminen (asiat 1-3)

ESITYSLISTA
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 muistio.

3.

Palvelupakettihankkeen hankesuunnitelman esittely
Esittely:
Varsinais-Suomi on ilmoittanut osallistuvansa palvelupakettihankkeeseen. Hankehakemusluonnos tulee toimittaa Sitralle 14.12.2016 mennessä. Sote-johtajakokous toimii hankkeen ohjausryhmänä.
Controller Jutta Nieminen Turun kaupungista esittelee kokouksessa hankehakemusta.

Muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous merkitsee hankehakemuksen tiedokseen ja tarvittaessa ohjeistaa
hankehakemuksen laadintaa.
Linjaus:

Jutta Niemisen esitys on muistion liitteenä 1. Merkittiin hankehakemus tiedoksi.
Maria Wallin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.13. Paula Sundqvist
saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.19.
Jutta Nieminen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.
4.

Sote-uudistuksen valmistelun talousarvio
Esittely:
Sote-uudistuksen valmisteluun ei ole toistaiseksi laadittu talousarviota. Sote-valmisteluorganisaation jäsenten nimeämisen jälkeen tarve valmistelun yhteiseen resursointiin on olemassa. Talousarviossa esitetään, että jokaiseen alatyöryhmään tulee
asiantuntijasihteeri, joka vastaa mm. työryhmän raportoinnista ja erikseen annetuista selvitystehtävistä. Asiantuntijasihteerinä voi toimia julkisen sektorin työntekijä/viranhaltija tai ulkopuolinen konsultti. Asiantuntijasihteeriä tarvitaan, koska työryhmien puheenjohtajat ja myös muut työryhmien jäsenet pääsääntöisesti hoitavat
sote-uudistuksen valmistelun rinnalla myös omia virkatehtäviään omissa organisaatiossaan.
Talousarviossa esitetään lisäksi määrärahaa erilaisten isompien tilaisuuksien järjestämiseen eri puolilla maakuntaa.
Talousarvion lähtökohtana on, että jokainen valmistelussa mukana oleva organisaatio maksaa sote-uudistuksen valmistelussa mukana olevan oman henkilöstönsä kulut.
Kuntien yhteisellä rahoituksella maksetaan asiantuntijasihteerien/konsulttien palkat,
erilaisten isompien tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kustannukset ja muita juoksevia kuluja. Turun kaupunki vastaa sote-uudistuksen muutosjohtajan palkkakuluista.
Talousarvio on laadittu ajalle 1.1.2017-30.6.2017. Lakiluonnosten mukaan sote- ja
maakuntauudistuksen valmisteluvastuu siirtyy heinäkuusta 2017 alkaen väliaikaiselle
valmistelutoimielimelle. Siirtymävaiheessa sote-valmistelun rahoitusvastuita tarkastellaan uudelleen.
Sote-uudistuksen valmistelun taloushallinnosta vastaa kesäkuun loppuun asti Turun
kaupunki.
Talousarvio käsitellään sote-valmisteluorganisaatiossa ja esitetään, että kunnat päättävät talousarviosta tammikuun 2017 aikana.

Muutosjohtajan esitys:

Sote-johtajat antavat näkemyksensä sote-uudistuksen valmistelun talousarviosta
ajalle 1.1.2017-30.6.2017.

Liitteet: 2. Talousarvio ja talousarvion kuntaosuudet
Linjaus:
Todettiin, että sote-johtajilta ei tule johtavien viranhaltijoiden kokoukselle yksimielistä kannanottoa talousarviosta ajalle 1.1.2017 – 30.6.2017. Sote-johtajat kuitenkin
katsoivat, että työskentelyssä tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omista organisaatioista valittuja asiantuntijasihteereitä ja välttää ulkopuolisten konsulttien
palkkausta.

5.

Pohdintaa sote-palvelujen tuotannosta
Esittely:
Johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 11.11.2016 pyydettiin joulukuuksi laatimaan
esitys tulevasta sote-tuotannosta.
Sairaanhoitopiirin johtaja sekä palvelutuotannon alatyöryhmän pj. Leena Setälä esittelee lainsäädäntöluonnoksia sote-tuotannosta ja pohtii tuotantoa julkisen ”viranomaistuotannon” näkökulmasta. Muutosjohtaja Parpo esittelee erilaisia strategisia
etenemisvaihtoehtoja tulevalle yhtiöitettävälle sote-tuotannolle.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous merkitsee asian tiedoksi ja antaa kokouksessa kannanoton palvelutuotannon jatkovalmistelun periaatteista.
Linjaus:
Merkittiin Leena Setälän ja Antti Parpon esittelyt tiedoksi.
Pasi Oksanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 13.25. Antti Parpo
toimi kokouksen sihteerinä Oksasen poistuttua.

6. Sote-uudistuksen valmistelun sähköisen työtilan ja raportointipohjan esittely ja käyttöönotto
Esittely:
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen esittelee sote-uudistuksessa käytettävää
sähköistä työtilaa ja sote-uudistuksen valmistelun etenemisen raportointikäytäntöjä.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja otetaan käyttöön sähköinen sote-uudistuksen työtila
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi ja päätettiin ottaa käyttöön sähköinen sote-uudistuksen työtila.
7.

Vuoden 2017 kokousajat
Esittely:
Vuoden 2017 kokousajat esitetään pidettäväksi seuraavasti
Sote-johtajat:
- 10.1.2017, kello 13.00
- 9.2.2017, kello 13.00
- 14.3.2017, kello 13.00
- 11.4.2017, kello 13.00
- 9.5.2017, kello 13.00
Johtavat viranhaltijat:
- 18.1.2017, kello 13.00
- 16.2.2017, kello 13.00
- 22.3.2017, kello 13.00
- 18.4.2017, kello 12.00
- 16.5.2017, kello 12.00

Sote-muutosjohtajan esitys:
Hyväksytään sote-johtajakokousten kokousajat esityksen mukaisesti
Linjaus:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Muistion laativat
Pasi Oksanen ja Antti Parpo

