Yhteistyöalueen kokous
Aika:
Paikka

Muistio 4/2018

Perjantai 9.11.2018 klo 10.00-12.00
Vatsaelinkirurgian hallinnon kokoustila
Rakennus 7, II kerros
Tyks, Kiinamyllynkatu 4-8

Osallistujat:
(x) Parpo Antti pj.
(x) Oranta Olli siht.
(x) Asikainen Paula
(x) Autio Reijo
(x) Haavisto Ermo
(x) Järvenpää Tapio,
saapui 10.55
(x) Kentala Jukka
(x) Kinnunen Marina,
saapui 10.10
(x) Liuksa Riitta, poistui 10.50
(x) Leppänen Laura
(x) Mäki Tero
(-) Mäkilä Jukka
(x) Nordman Terttu

muutosjohtaja
sote-koordinaattori
hallintoylihoitaja
johtajaylilääkäri
shp johtaja
tietohallintojohtaja

V-S liitto/muutosorg.
V-S liitto/muutosorg.
SatSHP
Vaasan shp
SatSHP
V-S liitto/muutosorg.

sote-muutosjohtaja
sote-muutosjohtaja

Vaasan kaupunki
Vaasan shp

toimialajohtaja

Turun kaupunki
V-S liitto/muutosorg.
Pohjanmaan pelastuslaitos
Satakuntaliitto
Porin kaupunki

(x) Pietilä Mikko
(x) Rajaniemi Varpu
(x) Sainio Jari
(x) Setälä Leena
(x) Tuomaala Arja
(x) Tähtinen Pekka
(x) Vesiluoma Timo

muutosjohtaja
pelastusjohtaja
muutosjohtaja
muutosjohtaja/perusturvajohtaja
johtajaylilääkäri
muutosjohtaja
pelastusjohtaja
shp johtaja
johtajaylihoitaja
pelastusjohtaja
muutosjohtaja

(x) Hulkkonen Mikko
(x) Valtonen Pirjo

muutosagentti
erikoissuunnittelija

V-S liitto/muutosorg
V-S liitto/muutosorg

VSSHP
Pohjanmaan liitto
V-S pelastuslaitos
VSSHP
Vaasan kaupunki
Satakunnan pelastuslaitos
Satakuntaliitto

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Videovälitteisesti kokoukseen
osallistuivat Asikainen, Autio, Haavisto, Kentala, Kinnunen, Mäki, Rajaniemi, Tuomaala
ja Tähtinen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Yleiskatsaus maakuntien valmistelutilanteeseen
Maakuntavalmistelijat antavat lyhyen tilannekatsauksen valmistelutilanteesta.
--Maakunnat antoivat tilannekatsauksen valmistelutilanteesta.
Pohjanmaalla sairaanhoitopiiri on nimennyt kolme valmistelijaa, mutta muuten rekrytointeja ei ole tehty. Valmius on olemassa, ja hallintosääntöä on alettu valmistella lainsäädännön etenemistä odotellen. Maakuntastrategia on hyvällä mallilla ministeriön
linjauksia odotellen. Lisäksi vapaaehtoisen integraation valmistelu kuntien kanssa on
alkanut.
Satakunnassa sote-teemaryhmien työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Joka tapauksessa tehtäviä asioita on nostettu esiin. Vapaaehtoisen integraation kuntakierros
toteutuu ennen joulua. Palvelustrategiaa ja -lupausta valmistellaan. Vuoden vaihteessa
päättyvien kehittämishankkeiden työn hyödyntämistä varmistetaan. Maku-valmistelussa on tehty koetalousarvio, ja kasvupalvelut ovat olleet esillä.
Varsinais-Suomessa odotetaan päätöksiä ja toimivaltaa, mutta valmistelu on jatkunut
tehokkaasti sisällöllisiin asioihin ja joka tapauksessa kehittämistä edellyttäviin asioihin
keskittyen. Koetalousarvion ja strategian valmistelu ovat käynnissä ja kasvupalvelupilottia valmistellaan maakuntauudistuksessa. Muutosorganisaatio on ennallaan vuoden

vaihteeseen. Mikäli valtakunnallinen valmistelu siirtyy 2019 puolelle, mietitään muutosorganisaation jatkoa maaliskuun loppuun. Tästä haetaan kuntien ja kuntayhtymien
kanssa yhteistä näkemystä.
Päätös:
Merkittiin maakuntien valmistelutilanne tiedoksi. Todettiin yleisesti tahtotila hyväksi.
4. Varsinais-Suomen maakunnan turvallisuuden ja varautumisen kehittäminen
Jari Sainio esittelee asiaa.
--Jari Sainio esitteli Varsinais-Suomen maakunnan turvallisuuden ja varautumisen kehittämisen tilannetta (liite 1). Valmistelutyöryhmän viimeinen kokous on sovittu tammikuulle. Siinä vaiheessa joko lait ovat voimassa tai valmistelu jatkuu vapaaehtoiselta
pohjalta.
--Keskustelussa todettiin, että jatkossa turvallisuuden ja varautumisen valmistelussa tarvitaan poikkiasiantuntijoita. Yhteistyösopimuksen vastuiden ja velvoitteiden määrittely
on haastavaa, kun jokaisella maakunnalla on oma valmistelunsa, ja valtakunnalliset linjaukset on huomioitava. Yhteistyötä tapahtuu eri maakuntien kesken myös yhteistyöalueesta riippumatta. Asioiden eteneminen edellyttää toimivaltaa ja lainsäädännön
etenemistä.
Päätös:
Merkittiin esitys tiedoksi. Todettiin, että työ on tehty siltä osin kuin on mahdollista, ja
vuoden vaihteen jälkeen päivitetään tilanne.
5. Osaamis- ja tukikeskustoiminnan (LAPE-hanke) ja lastensuojelun huippuyksikön kehittäminen yhteistyöalueella
Mikko Hulkkonen esittelee yhteistyöalueen OT-keskuksen ja lastensuojelun huippuyksikön kehittämissuunnitelmaa.
Päätösesitys: Käydään keskustelu ja linjataan jatkotoimenpiteet.
--Kuultiin peräkkäin Mikko Hulkkosen (liite 2) ja kohdan 6 Pirjon Valtosen (liite 3) esitykset aiheistaan, ja sen jälkeen käytiin yhteiskeskustelu.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi esitys osaamis- ja tukikeskuksen ja lastensuojelun huippuyksikön
kehittämisestä yhteistyöalueella. Todettiin, että tällainen toiminta on tarpeellinen ja
suunnitelmat oikein mitoitettuja yhteistyöalueella, ja että toiminta on syytä kirjata
myös yhteistyösopimuksen palvelurakenteeseen. Mikko Hulkkonen selvittää vaihtoehtoisia rahoitus- ja hallintomalleja.
Merkittiin tiedoksi esitys Länsi-rannikon vammaisalan osaamis- ja tukikeskuksesta. Todettiin yleisesti, että sosiaalipalveluissa tarvitaan lisää aitoa tiedolla johtamista. Vammaispalveluissa pyritään lisäämään vuoropuhelua nykyisten erityishuoltopiirien kesken. Käynnistetään vaiheittain kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä toimivan tuotantomallin aikaan saamiseksi. Sovittiin, että Pirjo Valtonen toimii yhteyshenkilönä erityishuoltopiirien suuntaan, ja asiaan palataan yhteistyöalueen kokouksessa.

6. Vammaispalveluiden osaamis- ja tukikeskus
Osaamis- ja tukikeskus, joka toimisi yhteistyöalueella, on vaativimpien palveluiden varmistamiseen ja tuottamiseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä palveluiden yhteistyöaluetasoiseen koordinointiin keskittyvä yksikkö. Näiden kolmen
maakunnan alueella toimii vahvoja osaajia vammaispalveluissa hyvässä yhteistyössä.
Tavoitteena on tuottaa vammaispalveluiden erityisosaamisen palveluja, joita tarvitaan
harvoin edellyttäen suurta väestöpohjaa ja volyymiä sekä tukea vahvasti peruspalvelujen toteutumista laadukkaasti. Esimerkiksi vammaisalan sosiaali- ja terveydenhuollon
osaamista yhdistäviä ja vaativia palveluja asiakkaille, joiden palveluntarve edellyttää
kaikkein vaativinta erityisosaamista. Länsirannikolla, KTO- Varsinais-Suomen erityishuoltopiirissä ja Kårkullan kuntayhtymässä, on valmiudet tuottaa erittäin vaativaa
vammaispalvelua.
Osaamis- ja tukikeskuksen tehtäviä ovat myös osaamisen ja tutkimuksen kehittäminen,
vahvistaminen ja levittäminen vammaisalalla sekä kehitysvammalääketieteessä. Lisäksi
alueellisten moniammatillisten työryhmien konsultointi ja tuki monin eri keinoin.
--Pirjo Valtonen esittelee asiaa.
Päätösesitys: Käydään keskustelu ja linjataan jatkotoimenpiteet.
--Asia käsiteltiin kohdassa 5.

7. Kokonaisarkkitehtuurin kypsyysmalli muutosjohtamisen tukena
Tapio Järvenpää esittelee Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ICT-valmistelijoiden yhteistyönä valmistelemaa mallia.
--Tapio Järvenpää piti esityksen (liite 4) kokonaisarkkitehtuurin kypsyysmallista muutosjohtamisen tukena.
Päätösesitys: Käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi.
Todettiin, että mallia tullaan pilotoimaan Varsinais-Suomen palvelutuotannon valmistelussa. Mallilla tuotetut prosessit ovat muidenkin maakuntien hyödynnettävissä.
--Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

8. Yhteistyösopimuksen luominen maakuntien kesken
Yhteistyöalueen kokouksessa 17.8. sovittiin, että yhteistyösopimusta laativa työryhmä
toimittaa luonnoksen yhteistyösopimuksesta ohjausryhmälle hyvissä ajoin tutustuttavaksi ennen yhteistyöalueen seuraavaa kokousta. 9.11.
Olli Oranta esittelee yhteistyösopimuksen luomisen etenemistä.
Päätösesitys: Käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi.
--Olli Oranta raportoi yhteistyösopimusta laativan työryhmän työskentelystä ja valtakunnallisesta yhteistyösopimusten tilanteesta. Todettiin, että sopimusluonnos on hyvä
pohja työskentelyyn jatkossa. Mikäli lait eivät etene, katsotaan erikseen, mitä on joka
tapauksessa hyvä sopia.
Päätös:
Sovittiin, että järjestetään helmikuussa koko päivän strateginen seminaari, jossa maakunnat linjaavat sopimuksen valmistelua ja sisältöjä. Sopivasta ajankohdasta tulee
doodle-kysely, ja osallistujille jaetaan sopimusmateriaali hyvissä ajoin ennen seminaaria.

9. Yhteistyöalueen investointisuunnitelma
Yhteistyöalueen kokouksessa 17.8. sovittiin, että maakunnat toimittavat listaukset kaikista merkittävistä investoinneista seuraavaan kokoukseen 9.11.
Päätösehdotus: Todetaan investointisuunnitelman valmistelutilanne.
--Todettiin, ettei yhteistyöalueen kunnista ole saatu kattavaa listausta investoinneista.
Päätös:
Asiaan palataan lainsäädännön edettyä.

10. Muut asiat
STM:n YTA-valmistelun työpaja (liitteessä 3 STM:n Antti Kuopilan sähköposti sisällöistä), johon toivotaan laajempaa osallistumista maakunnista, järjestetään 30.11. klo
9-12 Helsingissä. Tilaisuuteen on etäyhteys mahdollinen.
Päätös:
Linkki jaetaan työryhmän jäsenille.

11. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous on torstaina 31.1. klo 10 alkaen Porissa.

12. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 12.

