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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Paula Asikainen ja Ermo Haavisto
osallistuivat videovälitteisesti, Riitta Liuksa ja Jari Sainio skypen kautta.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Yleiskatsaus maakuntien valmistelutilanteeseen
--Käytiin läpi maakuntien valmistelutilanne maakunnittain.

--Päätös:
Todettiin, että jokaisella maakunnalla on samansuuntaisia ajatuksia ja linjauksia. Palveluverkkoja, maakunta- ja palvelustrategioita on alustavasti valmisteltu. Painopiste on
sellaisissa kehittämiskohteissa, jotka on tehtävä maakunta- ja soteuudistuksen etenemisestä riippumatta. Uudistus jatkuu joka tapauksessa, ja tahtotila on hyvä. Tässä vaiheessa keskitytään toiminnan sisällölliseen kehittämiseen, ja organisaatioiden sekä hallinnon kehittäminen tapahtuu valtakunnallisen päätöksenteon edettyä pidemmälle.

4. Yhteistyösopimuksen luominen yhteistyössä maakuntien kesken
Yhteistyöalueen kokouksessa 2.5. päätettiin, että ”aloitetaan yhteistyösopimuksen luominen yhteistyössä maakuntien kesken esityksen mukaisesti. Maakunnat nimeävät ja
tiedottavat Olli Orannalle yhteistyösopimuksen laativan työryhmän jäsenet toukokuun
2018 aikana. Yhteistyöalueen työryhmä toimii ohjausryhmänä”.
---

Olli Oranta esitteli yhteistyösopimuksen luomisen etenemistä (liite 1).
Päätös:
Todettiin, että työ etenee suunnitellusti. Sovittiin, että yhteistyösopimusta laativa työryhmä toimittaa luonnoksen yhteistyösopimuksesta ohjausryhmälle hyvissä ajoin tutustuttavaksi ennen yhteistyöalueen seuraavaa kokousta. 9.11.

5. Maakuntien sote-konsernien valmistelutilanne
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanossa on ajankohtaista suunnitella ja päättää
maakunnan konsernirakenteesta. Maakunnat esittelevät lyhyesti konsernirakenteen
valmistelunsa.
--Käytiin läpi keskustellen Varsinais-Suomen (liite 2), Satakunnan (liite 3) ja Pohjanmaan
(liite 4) alustavat luonnokset uusien maakuntien organisaatiorakenteesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

6. Yhteistyöalueen investointisuunnitelma
Pyydetään maakuntia toimittamaan seuraavaan kokoukseen mitä merkittäviä investointeja on meneillään.
--Päätös:
Sovittiin, että maakunnat toimittavat listaukset kaikista merkittävistä investoinneista
seuraavaan kokoukseen 9.11.
7. Tietoallas ja mobiilipalvelut –kehittämishankkeiden esittely maakunnille.
Timo Koivu piti muutosorganisaation IT-kehittäjien kanssa läpi käydyn esityksen länsirannikon YTA-alueen yhteistyöstä digitalisaation osalta (liite 5). Asiaa on käsitelty myös
15.8. LYTA-tapaamisessa, jossa oli edustusta yhteistyöalueen jokaisesta maakunnasta
ja sairaanhoitopiiristä.

--Keskusteltiin eri rahoitusvaihtoehdoista. Kyseessä on tuottavuusinvestointi, jolloin
tuottajalta edellytetään ripeyttä. Haetaan rahoitusta sote-digiltä, mutta muitakin vaihtoehtoja on, mikäli sitä ei saada. Todettiin tarve lisätä kuntien ja sairaanhoitopiirien
vuoropuhelua. Todettiin tarvetta myös piloteille, esimerkiksi etävastaanoton käyttöön
ottamisessa kehittämisyhteistyössä.
Päätös:
Sovittiin, että periaatetasolla halutaan edetä ja sitoudutaan yhteistyöhankkeeseen.
Muutosorganisaatiosta Tapio Järvenpää koordinoi länsirannikon yhteistyöalueen digitalisaation kehittämistä.
8. Muut asiat
Valtionvarainministeriö on pyytänyt nimeämään ehdokkaita yhteistyöalueiden TKI- ja
osaamisen muutostyöryhmään.
Päätettiin nimetä ehdokkaiksi johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomesta ja hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Satakunnasta.
9. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 9.11. klo 10-12 Turussa.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05

