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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja yhteistyöalueen uuden valmistelutyöryhmän järjestäytyminen
Työryhmän jäsenten esittely, työryhmän työskentelytavat ja kokousrytmi
Päätös:
Sovittiin, että kokousrytmi on kolmen kuukauden välein, ja tarpeen vaatiessa useammin. Tulevat kokousajankohdat vuodelle 2018 kartoitetaan Doodle-kyselyn avulla.
Työskentelytapoihin liittyen sovittiin, että käytännössä tämä ryhmä toimii yhteistyöalueen ohjausryhmänä, jonka tehtävänä on löytää käytännön tekijät sovittaville tehtäville.
Pelastuslaitoksien edustajien osalta sovittiin, etä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen
johtaja Jari Sainio toimii yhteyshenkilönä muiden maakuntien pelastuslaitoksiin nähden, ja voi tarpeen vaatiessa koota yhteistyöhenkilöt kokouksiin kun tarvetta. Lisäksi
todettiin, että ryhmän kokoonpano voi vielä elää, sillä Satakunnassa ryhmän edustajien
kokoonpanoa käsitellään vielä 26.1.2018.

2. Länsirannikon YO-sairaala selvitys
VSSHP:n johtaja Leena Setälä esittelee asiaa.
Selvityksen teettäjät eli sairaanhoitopiirien hallitukset käsittelevät selvitystä mahdollisine toimenpide-esityksineen tammikuun loppupuolella.
Liite: Leena Setälän kokouksessa esittämä ppt-esitys.
Esitys: Merkitään asia tiedoksi, ja käydään keskustelu ennakoitavista jatkotoimenpiteistä ja niiden suhteen etenemisestä.
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi. Todettiin, että mahdollisuus tehdä sitovia linjauksia kesään
mennessä on maakunnille aikataulullisesti liian tiukka. Lisäksi sovittiin, että VSSHP:n johtaja Leena Setälä toimittaa muille toimijoille luettavaksi VSSHP:n valmisteleman lausunnon, joka voi haluttaessa toimia maakuntien yhteisen lausunnon pohjana pyrittäessä
vaikuttaa lainsäädäntöön siten, että useamman maakunnan omistama liikelaitosmaakuntayhtymä olisi mahdollinen. Mikäli yhteiseen lausuntoon päädytään, allekirjoittajina
voivat toimia sairaanhoitopiirien johtajat ja maakuntien muutosjohtajat.

3. Yhteistyöalueen valmistelussa huomioitavat asiat
Muutosjohtaja Antti Parpo esittelee asiaa.
Yhteistyöalueen lakisääteisen yhteistyösuunnitelman lisäksi ehdotetaan yhteistyöalueella tehtävän yhteistyötä mm. seuraavissa asioissa:
•
•

•
•
•
•
•

Palvelujen järjestämiseen liittyvät tehtävä (sääntö- ja ohjekirjat)
ICT-ratkaisut sotessa
o UNA:an liittyvät kysymykset
o Asiakkuudenhallinta
o Tietosuojakysymykset ja -ratkaisut
o MedBitin rooli maakunnissa ja suhteessa Vimanaan ja SoteDigiin
Ylimaakunnalliset tuotantoyhteistyömallit sotessa, vrt. kansallisesti toimivat
sote-yhtiöt (tukipalvelut, yhteinen layout tms.)
Sote- palvelutietopaketteja koskevat tiedot käyttöön yhteistyöalueelle
Työterveyshuollon järjestäminen
Hyte-yhteistyö
Maakuntauudistuspuolen yhteistyö
o Kasvupalvelujen valmistelutilanne maakunnittain
o Keskitettyjen tehtävien neuvottelutilanne

Liite: Antti Parpon kokouksessa esittämä ppt-esitys
Esitys: Sovitaan yhteisistä valmisteltavista asioita, määritellään työskentelytavat ja vastuut huomioiden maakuntaan palkattavien sote-koordinaattorien työpanos.
Päätös:
Yhteistyöalueen lakisääteisen yhteistyön järjestäminen osalta todettiin, että VarsinaisSuomessa on haettavan sote-koordinaattorin tehtäväkuvaan kirjoitettu yhteistyöaluesopimuksen luominen yhteistyössä maakuntien kesken. Tähän työhön on tarpeen
miettiä eri maakunnista osallistuvat henkilöt. Sopimuksen pohjana kannattaa käyttää
sairaanhoitopiirien olemassa olevia yhteistyösopimuksia. Lisäksi todettiin, että sotekoordinaattori toimii jatkossa tämän ryhmän sihteerinä.
Sovittiin, että UNA-hanketta käsitellään seuraavassa kokouksessa esim. VSSHP:n Yrjö
Koivusalon esittelemänä, jotta sen osalta tietoisuus eri osapuolilla paranisi niin järjestäjän tarpeiden kuin tuottajien tarpeisiin vastaamisen osalta. Erityistä huomiota on tarpeen kiinnittää asiakkuudenhallintaan ja sen näkökulmiin järjestäjän ja tuottajien
osalta. Lisäksi sovittiin, että muita ICT-ulottuvuuden omaavia asioita tuodaan säännöllisesti käsiteltäväksi.
Käsiteltiin periaatteellista mahdollisuutta franchising-yhteistyöhön esimerkiksi markkinointiyhteistyön muodossa. Tausta-ajatuksena on edessä oleva palvelutuotantokilpailu
suurten palveluntuottajien kanssa. Sovittiin, että asia jätetään pöydälle, mutta jos
asian osalta tulee rahoitusta tarjolle, käsitellään se muutosjohtajien kesken ja sen jälkeen kussakin maakunnassa erikseen.
Sote-tietopakettien osalta sovittiin, että Varsinais-Suomesta tulee kevään 2018 aikana
kutsu yhteistyöryhmän muodostamiseksi, jotta asiaa voidaan tarkastella yhteistyöaluetasoisesti.
Työterveyshuollon osalta sovittiin, että jokainen maakunta käy läpi Kevan selvityksen,
jonka on määrä valmistua vappuun 2018 mennessä. Työterveyshuolto otetaan sen jälkeen käsiteltäväksi tämän ryhmän seuraavassa kokouksessa.
Maakuntauudistuspuolen yhteistyön osalta sovittiin, että kasvupalvelujen, keskitettyjen tehtävien (ja kokouksen jälkeen esiin nousseen kotoutumisen) valmistelutilanne
läpikäydään jatkossa tämän ryhmän kokouksissa.

4. Tutkimuksen ja koulutuksen rakenteet ja tavoitteet yhteistyöalueella
Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen esittelee tutkimuksen ja koulutuksen valmistelua yhteistyöalueella.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Sovittiin, että voidaan edetä esittelijän ehdotuksen mukaisesti kaksivaiheisesti, jossa ensin yhteistoiminta-alueella sote-alalla toimivat yliopistot, AMK:t ja alan toisen asteen
koulutustoimijat sekä sosiaalialan osaamiskeskukset luovat keskenään yhteistyöryhmän, jossa keskusteltaisiin työnjaosta liittyen mm. tutkintokoulutukseen ja koulutuskorvauksiin. Toisena askeleena on yhteistyöalueen maakuntien T&K-valmisteluryhmien yhteistyö erityisesti kehittämis- ja tutkimustoiminnon koordinaatiosta yhteistyöalueella.
Tämä ajoittuisi ajallisesti joko loppukevääseen tai alkusyksyyn 2018. Sovittiin, että Turun
yliopiston rehtori toimii em. työn kokoonkutsujana Varsinais-Suomen Tutkimus, koulutus ja kehittäminen -alatyöryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa.

5. Muut asiat
Keskustelunavaus Kårkullan kuntayhtymän tulevaisuudesta
Esitettiin ajatus siitä, että Kårkulla olisi jatkossakin ”Varsinais-Suomi-vetoinen”, jotta
kuntayhtymä ei hajoa maakuntiin ja ruotsinkielinen kehitysvammahuollon osaaminen
pirstaloidu. Asia koskee yhteistyöalueella Varsinais-Suomen lisäksi erityisesti Pohjanmaata.
Päätös:
Sovittiin, että muutosjohtaja Antti Parpo toimittaa aiheesta muistion Pohjanmaalle ja
Satakuntaan, jonka jälkeen asiasta voidaan käydä jatkokeskustelua.

