Sote-johtajakokous
Aika:
Paikka:

ma 17.10.2016, 9.00–9.57
Alvarium, Puutarhakatu 8 B

Jakelu:

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

Muistio

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Katja Reiman,
Anna Arola- Järven sijasta
(-) Kemiönsaaren kunta
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin
(x) Kosken Tl kunta
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
(x) Kustavin kunta
Sosiaalisihteeri Marika Lehtinen
(-) Kårkullan ky
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
(x) Laitilan kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso
(x) Liedon kunta
Sosiaali- ja terveysjohtaja 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
(-) Paimion kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
(x) Paraisten kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
(-) Pyhärannan kunta
Kunnanjohtaja Matti Muukkonen
(-) Pöytyän kunta
Vt. perusturvajohtaja Kaisa Simola
(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
(x) Taivassalon kunta
Peruspalvelujohtaja Jussi Mattila
(x) Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
(x) Varsinais-Suomen erityishp. Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
(-) Varsinais-Suomen shp.
Johtajaylilääkäri Samuli Saarni
(x) Vehmaan kunta
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
(x) Varsinais-Suomen liitto
Muutosjohtaja Laura Leppänen

ESITYSLISTA

1.

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

2.

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

3.

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Esittely:
Sote-muutosjohtaja ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja esittelevät lyhyesti
uudistuksen valmistelutilanteen
Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Muutosjohtaja Antti Parpo kävi läpi sote-uudistuksen valmistelutilannetta todeten, että
virkamiesvalmistelussa tehdyt alustavat luonnokset uudistuksen valinnanvapausmallista on julkaistu.
Lisäksi todettiin, että uudistuksen valmistelua tukemaan on julkaistu kansallinen tiekartta.

Luonnokset ja tiekartta löytyvät osoitteesta www.alueuudistus.fi
Alueelliseen valmisteluun liittyen on muutosjohtajan toimesta ilmoitettu Sitralle Varsinais-Suomen kiinnostus osallistua Sitran ja STM:n sote-palvelupakettien jatkokehittämiseen. Tiedot jatkokehittämistyöhön mukaan otettavista alueista saataneen jo tämän
viikon aikana.
Edellisessä kokouksessa päätettiin käynnistää valmistelu hankesuunnitelmaksi sähköisten palvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Valmistelu on käynnissä, mutta
suunnitelmaluonnos vaatii vielä konkretisointia. Suunnitelman käsittely otetaan seuraavan kokouksen asialistalle.
Käytiin yleiskeskustelu valmistelutilanteesta kuntien ja kuntayhtymien lausunnoista
sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksiin.
Muutosjohtaja Laura Leppänen kertoi, että maakuntauudistuksen valmisteluun on valmisteltu projektisuunnitelmaluonnos, jota tullaan käsittelemään johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 19.10.2016. Sieltä projektisuunnitelma etenee hyväksyttäväksi poliittiseen ohjausryhmään ja edelleen kuntakokouksen kautta kuntiin. Kuntiin tullaan
sote-uudistuksen valmistelun mukaisesti toimittamaan myös nimeämispyynnöt, joilla
täydennetään maakuntauudistuksen teemakohtaisia valmisteluryhmiä.
Merkittiin muutosjohtajien ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.
4.

STM:n kärkihankkeiden tilannekatsaus ja muutosagenttien rekrytointi
Esittely:
Lyhyt suullinen tiedoksianto kärkihankkeiden valmistelutilanteesta

Muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi
Linjaus:
Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” kärkihankerahoituksesta. Varsinais-Suomeen myönnettiin ”KomPAssi- Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus”
– hankkeelle rahoitusta 2,29 Me. Valtakunnallisesti rahoitusta annettiin lisäksi seitsemälle muulle hankkeelle. Palveluohjaukseen liittyvää rahoitusta myönnettiin VarsinaisSuomen lisäksi Pirkanmaalle ja Kymenlaaksoon.
Lisäksi kaikille maakunnille myönnetään rahoitus muutosagentin palkkaamiseen.
Alueellinen valmistelu hankehakemuksen laatimiseksi ”Lapsi- ja perhepalveluiden
(LAPE) muutosohjelma” – kärkihankkeeseen on käynnistetty aiemmin päätetyn mukai-

sesti. Hankehakemus tulee jättää 4.11.2016 mennessä. Hankevalmistelusta vastaavana organisaationa toimii Raision kaupunki ja työtä koordinoivana ryhmänä VarsinaisSuomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lasten, nuorten ja perheiden alatyöryhmä. Sama työryhmä toimii myös maakunnallisena LAPE-ryhmänä.
Hankkeen valmisteluun liittyen on kuntien sote-johtajille lähetetty linkki webropol-kyselyyn. Vastaukset kyselyyn toivotaan viimeistään 18.10.2016.
Hankkeesta on järjestetty avoin info- ja keskustelutilaisuus 13.10.2016. Toinen tilaisuus järjestetään 21.10.2016 Raisiossa.
Hankevalmistelijat ovat toivoneet, että kunnat miettivät jo etukäteen, kuka voisi jatkossa toimia kunnan yhteyshenkilönä LAPE-hankkeeseen liittyen. Lisäksi muistutetaan kuntia nimeämään kunnan LAPE-ryhmä.
Merkittiin valmistelutilanne tiedoksi.
5.

Henkilöiden nimeäminen sote-valmisteluorganisaatioon

Esittely:
Sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenten nimeämisesitykset on toimitettu
sote-muutosjohtajalle 4.10.2016 mennessä.
Sote-muutosjohtaja on laatinut esityksen sote-valmisteluorganisaation jäsenistä eri
organisaatioiden esitysten pohjalta. sote-muutosjohtajan esitys sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenistä on esitetty liitteessä 2.
Sote-valmisteluorganisaatiota on pyydetty vahvistamaan KELA:n edustajalla. Lisäksi
Avustajakeskus toivoo saavansa edustajan järjestöjä edustavaan työryhmään. Avustajakeskuksen rooli henkilökohtaisten avustajien välityksessä on kunnille tärkeä.

Sote-muutosjohtajan esitys:
Sote-johtajakokous vahvistaa sote-uudistuksen valmisteluorganisaation






alatyöryhmien,
ruotsinkielisen jaoston,
yhteistoimintatyöryhmän,
varautumisen työryhmän ja
sote-viestintätyöryhmän

jäsenluettelon ja puheenjohtajat sekä päättää, että sote-valmisteluorganisaatiota täydennetään Kelan edustajalla/edustajilla sekä Avustajakeskuksen edustajalla.
Tämä asiakohdan linjaukset vahvistetaan ja päätetään poliittisessa ohjausryhmässä.

Liitteet: 2. Esitys sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenistä
3. Avustajakeskuksen kirje

Linjaus:
Kokouksen aluksi jaettiin osallistujille päivitetty esitys sote-uudistuksen valmisteluorganisaation jäsenistä. Päivitetyssä esityksessä oli korjattu kaksi aiemmin jaetussa esityksessä ollut virhekirjausta:
- Kaarinan edustajaksi palvelujen järjestämisen työryhmään korjattiin Kaarinan ilmoittaman mukaisesti hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi
- Hallinto-, laki- ja sopimustyöryhmään lisättiin aiemmasta listauksesta puuttunut
Kustavin kunnanjohtaja Veijo Katara
Todettiin, että linjaukset vahvistetaan poliittisessa ohjausryhmässä, jonne esitys etenee johtavien viranhaltijoiden kokouksesta. Sote-johtajakokous voi esittää oman näkemyksensä esityksen sisällöstä johtavien viranhaltijoiden kokoukselle.
Aiheesta käydyn keskustelun jälkeen päätti sote-johtajakokous omana näkemyksenään esittää seuraavia muutoksia:
- Palvelutuotantotyöryhmään kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen (Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky) aiemmin esitetyn talousjohtaja Harri Lindqvistin (Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.) sijaan
- Palvelujen järjestämisen työryhmään sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Miikkulainen
(Lieto) perusturvajohtaja Outi Korpelaisen (Pöytyä) sijaan
- Palvelutuotantotyöryhmään sosiaalijohtaja Leena Pesu (Sauvo) kuntayhtymän johtaja Hannu Heinosen (Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä) sijaan
Lisäksi sote-johtajakokous totesi näkemyksenään, että lähtökohta, jonka mukaan valmistelu on kuntavetoista, tulisi näkyä palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtajaa nimettäessä.
6.

Muut asiat
Merkittiin tiedoksi, että Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen nettisivut
avautuvat 25.10.2016 osoitteessa kimpassa-allihopa.fi
Merkittiin tiedoksi, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys käsitellään suunnittelua koordinoivassa asiantuntijatyöryhmässä
28.10.2016. Sieltä päivitys etenee käsiteltäväksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
hallitukseen 8.11.2016 ja siitä edelleen sairaanhoitopiirin valtuustoon. Kuntien hyväksyttäväksi suunnitelma tuodaan aiemmin sovitun mukaisesti sote-uudistuksen valmisteluorganisaation (sote-johtajien sekä johtavien viranhaltijoiden kokous) kautta. Raporttiluonnos lähetetään sote-johtajakokouksen osallistujille kommentoitavaksi
17.10.2016.

7.

Seuraava kokous
Sote-johtajien seuraava kokous päätettiin siirtää aiemmin sovitusta ajankohdasta
(8.11) pidettäväksi maanantaina 7.11.2016 kello 8 – 10. Kokouspaikka ilmoitetaan
myöhemmin erikseen.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.57.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

