Yhteistyöalueen kokous
Aika:
Paikka

Muistio 2/2018

Keskiviikko 2.5. 2018 klo 9.05-11.15
Satakunnan keskussairaalan yhtymähallituksen neuvotteluhuone
N-rakennus, II-kerros
Sairaalatie 3, Pori

Jakelu:
(x) Parpo Antti Pj.
(x) Oranta Olli
(x) Asikainen Paula
(x) Autio Reijo
(x) Haavisto Ermo
(x) Järvenpää Tapio
(x) Kentala Jukka
(-) Kinnunen Marina
(-) Liuksa Riitta
(x) Leppänen Laura
(x) Mäki Tero
(x) Mäkilä Jukka
(x) Nordman Terttu
(x) Rajaniemi Varpu
(x) Sainio Jari
(x) Setälä Leena
(x) Tuomaala Arja
(x) Tähtinen Pekka
(x) Vesiluoma Timo
(x) Virolainen Petri
(x) Nevalainen Jari

muutosjohtaja
sote-koordinaattori
hallintoylihoitaja
johtajaylilääkäri
shp johtaja
tietohallintojohtaja
sote-muutosjohtaja
sote-muutosjohtaja
toimialajohtaja
muutosjohtaja
pelastusjohtaja
muutosjohtaja
muutosjohtaja/perusturvajohtaja
muutosjohtaja
pelastusjohtaja
shp johtaja
johtava ylihoitaja
pelastusjohtaja
muutosjohtaja
johtajaylilääkäri
toimitusjohtaja

V-S liitto/muutosorg.
V-S liitto/muutosorg.
SatSHP
Vaasan shp
SatSHP
V-S liitto/muutosorg.
Vaasan kaupunki
Vaasan shp
Turun kaupunki
V-S liitto/muutosorg.
Pohjanmaan pelastuslaitos
Satakuntaliitto
Porin kaupunki
Pohjanmaan liitto
V-S pelastuslaitos
VSSHP
Vaasan kaupunki
Satakunnan pelastuslaitos
Satasote
VSSHP
2M-IT Oy

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Vaasan toimijat osallistuivat kokoukseen videovälitteisesti.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Yhteistyösopimuksen luominen yhteistyössä maakuntien kesken
Käynnistetään yhteistyöaluesopimuksen prosessi. Jokainen maakunta nimeää kolme
varsinaista jäsentä yhteistyösopimuksen laativaan työryhmään. Ryhmän puheenjohtajana toimii sote-koordinaattori Olli Oranta, jolle toimitetaan suoraan muiden maakuntien asiat. Työryhmän ohjausryhmänä toimii yhteistyöalueen kokous. Työryhmää voi
täydentää asiantuntija-avulla tarpeen mukaan. Yhteistyösopimuksen valmisteleva työryhmä tekee suunnitelman toimeenpanosta seuraavaan yhteistyöalueen kokoukseen
valtakunnalliset tavoitteet huomioiden (Liite 1).
---Olli Oranta alusti yhteistyösopimuksen prosessin käynnistymisestä (liite 1).
Keskusteltiin erva-alueen erikoissairaanhoidon yhteistyösopimuksen hyödyntämisestä
ja huomioimisesta mahdollisimman pitkälle, esimerkiksi erva-alueen tutkimustavoitteiden osalta. Kielellisten oikeuksien toteutumisen merkitys maakunnittain eroaa toisistaan, mikä huomioidaan sopimuksessa. Kehittämistyötä, jota sopimuksen laadinnassa
hyödynnetään, tehdään useissa eri työryhmissä, kuten opetuksessa, tutkimuksessa,
kehittämisessä ja informaatioteknologiassa. Jatkossa kutsutaan Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen esittelemään tutkimuksen ja koulutuksen valmistelua yhteistyöalueella. Tavoitteena on yhteistyötä ohjaava sopimus, joka on laajempi kuin erva-alueen erikoissairaanhoidon yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksen laativa työryhmän
rooli on toimituksellinen, mikä edellyttää kirjoituskykyä ja erityisasiantuntijuuden hyödyntämistä tehtävässä.
Päätös:
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.

4. Sote-tuotanto ja tukipalvelut
Käydään alustava keskustelu sote-tuotannon ja tukipalvelujen järjestämistavoista eri
eri maakunnissa, keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista ja päätetään, millä tavoin
kaikille maakunnille strategisesti tärkeitä yhteisiä tukipalveluja ohjataan sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelussa.
--Käytiin alustava keskustelu maakunnittain aiheesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi, että maakunnissa on erilaiset lähestymistavat sote-tuotannon ja
tukipalvelujen järjestämisessä. Toiveita yhteistyöstä on esimerkiksi kuvantamispalveluista, joista käynnistetään yhteistyöneuvottelut. Leena Setälä valmistelee toimeksiannon maakunnissa koottaville työryhmille. Erva-alueen kokous toimii ohjausryhmänä, ja
myös hallintovaliokunnan näkemys huomioidaan. Kesän jälkeen asia käsitellään tässä
kokouksessa.

5. UNA-hankkeen esittely yhteistyöalueen maakunnille
Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen ICT-johtaja Tapio Järvenpää esittää
UNA-hankkeen tilannekatsauksen.
--Tapio Järvenpää esitteli tilannekatsauksen UNA-hankkeesta, jota on testattu 2 vuotta
(laajennettu esitys liitteessä 2). Hanke etenee suunnitellusti. Ykkösvaiheen kilpailutus
on käynnissä, ja sopimukseen tähdätään joulukuussa. Syksyllä on tulossa ohjeistus
siitä, miten voi hakeutua pilottiin tai ensimmäiseksi järjestelmän käyttöönottajaksi.
Sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä vaiheittain uudistavan hankkeen seuraavan laajennusvaiheen suunnittelu on jo alkanut.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

6. Sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönotto
Esitetään, että sähköisissä asiakaspalveluissa käynnistetään pilotti maakuntien kesken
siten, että 2M-IT Oy tuottaa kaikille maakunnille yhtenevät sähköiset asiakaspalvelut.
Kukin maakunta pilotoi itsenäisesti sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönoton ja päättää, missä palveluissa sähköisiä asiakaspalvelujen otetaan käyttöön. 2M-IT Oy laatii tarjouksen sähköisistä asiakaspalveluista kunkin maakunnan osoittamalle taholle. Tarkoituksenmukaista on, että maakunnat hankintapäätöksessä huomioidaan mahdollisten
pilottien rajauksista huolimatta koko maakunnan tarve.
Tarjousta ja sähköisistä palveluista esittelee 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.
___
--Toimitusjohtaja Jari Nevalainen esitteli sähköisten asiakaspalvelujen (eAsiointi) pilottia,
jossa 2M-IT (asialistan kohta 6) tuottaa kaikille sairaanhoitopiireille/maakunnille yhtenevät sähköiset palvelut asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa (Liite 3).

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Liite: Luonnos sähköisten asiakaspalvelujen tarjouksesta.
Päätös:

Sovittiin, että sähköisten asiakaspalvelujen tarjous (Liite 4) käsitellään yhdessä sairaanhoitopiirien ict-johtajien, muutosorganisaatioiden ict-johtajien/vastuuvalmistelijoiden
ja sote-johtajien kesken. Antti Parpo kutsuu kokouksen koolle, kun saa ko. henkilöiden
yhteystiedot.

7. Konsernirakenteen valmistelu
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanossa on ajankohtaista suunnitella ja päättää
maakunnan konsernirakenteesta. Maakunnat esittelevät lyhyesti konsernirakenteen
valmistelunsa.
Päätös:
Asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.
8. Muut asiat
9. Seuraavat kokoukset
Päätös:
Seuraavat kokoukset ovat 17.8. Vaasassa klo 10 alkaen ja 9.11. Turussa klo 10 alkaen.

10. Kokouksen päättäminen klo 11.11.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

