Sote-johtajakokous

Muistio 8/2017

Aika:
Paikka:

Perjantai 22.9.2017, 12.00–14.00
Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2

Jakelu:

(x) Turun kaupunki
(x) Auran kunta
(-) Kaarinan kaupunki
(x) Kemiönsaaren kunta
(x) Kosken Tl kunta
(x) Kustavin kunta
(-) Kårkulla samkommun
(x) Laitilan kaupunki
(x) Liedon kunta
(x) Loimaan kaupunki
(x) Marttilan kunta
(x) Perusturvaky Akseli
(x) Naantalin kaupunki
(x) Oripään kunta
(x) Paimion kaupunki
(x) Paraisten kaupunki
(-) Pyhärannan kunta
(x) Pöytyän kunta
(x) Raision kaupunki
(x) Salon kaupunki
(-) Sauvon kunta
(-) Someron kaupunki
(-) Taivassalon kunta
(x)Uudenkaupungin kaupunki
(-) Lounais-Suomen AVI
(x) Varsinais-Suomen erityishp.
(-) Varsinais-Suomen shp.
(x) Vehmaan kunta
(-) Varsinais-Suomen liitto
(x) Turun kaupunki
(x) Turun kaupunki

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin (asiat 1-5)
Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola
Sosiaalijohtaja Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto (asiat 1-4)
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Kuntayhtymän johtaja Marika Polso
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kati Rekola
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Arjentuenpäällikkö Annu Kuusijärvi
Sosiaalityön johtaja Susanna Ikola (asiat 1-5)
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä
Sosiaalijohtaja Leena Pesu
Perusturvajohtaja Taru Nordlund
Kunnanjohtaja Vesa Rantala
Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Johtaja Pirkko Pakkala
Palvelu- ja kehittämisjohtaja Marika Metsähonkala
Vt. johtajaylilääkäri Petri Virolainen
Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen
Muutosjohtaja Laura Leppänen
Suunnittelukoordinaattori Pasi Oksanen, siht.
Muutosjohtaja Antti Parpo, esittelijä

Kutsuttuina:
(x) Turun kaupunki
(x) Raision kaupunki
(x) Turun kaupunki
(-) Tyks – EPLL
(x) Tyks

Muutosagentti Kirsi Kiviniemi
Muutosagentti Mikko Hulkkonen
Palvelualuejohtaja Katariina Korkeila (asiat 1-4)
Toimitusjohtaja Sirpa Rantanen
Hallintoylilääkäri Ville Kytö

(x) Medbit Oy
(x) Medbit Oy
(x) Vasso Oy
(x) Vasso Oy
(x) Turun kaupunki

Asiakkuuspäällikkö Janne Mutanen (asiat 1-4)
Kehityspäällikkö Arto Lehtokari (asiat 1-4)
Toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö (asiat 1-3)
Aluekoordinaattori Saija Siivonen (asiat 1-3)
Kehittämispäällikkö Juha Malmivirta (asiat 1-4)

ESITYSLISTA
1.

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

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittely:
ks. liite 1
Sote-muutosjohtajan esitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Linjaus:
Hyväksyttiin.

3.

Kansa-Koulu –hankkeen jatkohanke
Esittely:
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella on ollut kahden vuoden ajan käynnissä "Kansa-koulu – Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano” -hanke.
Hanke on valtakunnallinen ja Varsinais-Suomesta mukana on kaikki kunnat. Hanketta
koordinoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom). Hankkeen nettisivut
oheisessa linkissä: http://www.socom.fi/kansa-koulu/hanke/
Hankkeelle valmistellaan nyt jatkohanketta, jonka haku päättyy 30.10.2017. Hankkeen jatkosta käydään neuvottelut rahoittajan (THL) kanssa.
Vasson edustajat esittävät lyhyesti jatkohankkeen sisällön, jonka jälkeen keskustellaan alustavasti Varinais-Suomen osallistumisesta jatkohankkeeseen.
Sote-muutosjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi ja linjataan yhteisen keskustelun pohjalta Varsinais-Suomen alustava tahtotila osallistua jatkohankkeeseen. Lopulliset hankepäätökset tehdään olemassa olevissa organisaatioissa erillisistä valmisteluista.
Linjaus:
Vasson edustajien esitys on muistion liitteenä 1.
Merkittiin esitys tiedoksi.
Todettiin, että sote-johtajakokous kannattaa Varsinais-Suomen osallistumista KansaKoulu- jatkohankkeeseen.
Tapio Häyhtiö ja Saija Siivonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello
12.18.
4.

Sähköisten asiakaspalvelujen käynnistämissuunnitelmat lapsiperheiden palveluissa, ikäihmisten palveluissa ja terveyspalveluissa
Esittely:
Käydään läpi sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönoton priorisointisuunnitelmat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, ikääntyvien palveluissa, perusterveydenhuollon ja päivystyksen palveluissa. Lisäksi kuullaan Medbit Oy:n asiointi.fi –alustavalmistelun tilannekatsaus sekä arvio siitä, miten Varsinais-Suomen sähköisten asiakaspalvelujen kehittämistyö kytkeytyy ODA-hankkeeseen, virtuaalisairaalahankkeeseen
sekä Turun kaupungin asiakkuuden hallinnan kehittämistyöhön.
Esittelyvastuut seuraavasti:
 muutosagentti Kirsi Kiviniemi (ikääntyvien palvelut)
 muutosagentti Mikko Hulkkonen (lasten, nuorten ja perheiden palvelut)
 palvelualuejohtaja Katariina Korkeila/Sirpa Rantanen (perusterveydenhuollon
ja päivystyksen palvelut)
 hallintoylilääkäri (Ville Kytö) (virtuaalisairaala)
 asiakkuusjohtaja Janne Mutanen, kehityspäällikkö Arto Lehtokari (yhtymäkohdat kansalliseen valmisteluun ja Turun kaupungin asiakkuuden hallintaan)
Sote-muutosjohtajan esitys:
Käydään yleiskeskustelu ja ohjeistetaan toimeenpanoa.
Linjaus:
Esitykset ovat muistion liitteinä 2-6.

Todettiin, että alueella tullaan jatkossa tarvitsemaan oma alueellinen alusta/käyttöliittymä, jonka kautta palveluihin liitytään. Alueellisen palvelualustan kokoamisessa tulee
huomioida asiakkaiden, palvelutuottajien sekä palvelujen järjestäjän erilaiset tarpeet.
Päätettiin, että Antti Parpo yhteistyössä teemakohtaiset asiakokonaisuudet esitelleiden henkilöiden sekä Medbitin ja Turun kaupungin kokonaisarkkitehtuuriasiantuntijoiden kanssa laatii seuraavaan sote-johtajakokoukseen jatkoetenemistä esityksen,
jossa nyt esitellyt kokonaisuudet on koottu yhteen ja vaiheistettu. Valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarpeelle kehittää tulevan maakunnallisen sote-tuotannon
kilpailukykyä.
Jatkotyöskentelyssä huomioidaan tulevan maakunnan ja jäljelle jäävien kuntien tarpeet sekä osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua laadittavan maakuntien viitearkkitehtuurityön eteneminen.
Jaakko Kaunisto poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 12.55.
Katariina Korkeila, Janne Mutanen, Arto Lehtokari sekä Juha Malmivirta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello 13.22.

5. Sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelun suunnitelma ja tehtävälistaus sekä yhdistetty
sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatio
Esittely:
Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen alatyöryhmiä pyydettiin keväällä 2017 valmistelemaan suunnitelmat siitä, miten sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuudessa. 20.6.2017 pidetyssä johtavien viranhaltijoiden kokouksessa hyväksyttiin suunnitelma muilta kuin sote-uudistusta koskevin osin.
Perustuslakivaliokunnan lausunto annettiin 29.6.2017. Sillä on perustavanlaatuisia
vaikutuksia sote-uudistuksen sisällölliseen ja rakenteelliseen valmisteluun. Lisäksi
5.7.2017 Suomen hallitus sopi vuoden lisäajasta sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait tuodaan eduskunnan käsittelyyn aikaisintaan maaliskuussa 2018 ja lakien voimaan astuminen tapahtuu aikaisintaan kesäkuussa 2018. Väliaikaisen toimielimen arvioitu aloittamisaika on näin ollen
kesä-heinäkuussa 2018.
Liitteenä olevassa suunnitelmassa on esitetty sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun organisoituminen ja valmisteluvastuut sekä tulevien työryhmien tehtävälistaukset. Suunnitelma kattaa sekä pidentyneen esivalmisteluvaiheen että väliaikaisen valmistelun ajanjakson.

Liite 2. Suunnitelma sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelusta.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Käydään aiheesta yleiskeskustelu ja merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Todettiin, että johtavien viranhaltijoiden kokous (20.9.2017) päätti lähettää suunnitelman lausunnolle kuntiin ja kuntayhtymiin. Lausunnot suunnitelmasta pyydetään niin,
että lausuntojen pohjalta laadittua etenemisesitystä voidaan käsitellä johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 18.10.2017.
Suunnitelmassa on sote-palvelutuotannon valmistelu jaettu kahteen osaan:
- Sairaalapalvelut sekä
- Sote-palvelut ja integraatio
Sote-johtajakokous katsoi, että sote-palvelut ja integraatio työskentelyn tueksi tarvitaan ryhmä, joka tarkastelee kehittämisen rakenteita ja palveluverkkoa peruspalvelujen (perusterveydenhuolto ja sosiaalityö) sekä sosiaalityön erityispalvelujen tarpeiden
näkökulmasta. Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että palvelujen sisällöllistä kehittämistyötä voidaan toistaiseksi jatkaa järjestämissuunnitelman työryhmärakenteella.
Päätettiin esittää, että sote-palvelut ja integraatio työhön kootaan oma valmisteluryhmä, jossa keskitytään palveluverkon sekä tuotantorakenteiden tarkasteluun.
Työryhmän jäseniksi päätettiin esittää:
- Sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen, Salo
- Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, Loimaa
- Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, Parainen
- Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, Uusikaupunki
- Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen, Lieto
- Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen, Naantali
Lisäksi päätettiin, että Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajat työryhmään nimetään erikseen myöhemmin.
Maria Wallin ja Susanna Ikola poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana kello
13.30.

6.

Sote- ja maakuntauudistuksen projektiorganisaatio
Esittely:
Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen johtavien viranhaltijoiden kokous
käsitteli ja hyväksyi 20.6.2017 sote- ja maakuntavalmistelun projektiorganisaation
rekrytointiperiaatteet ja nimikeluettelon maakuntauudistuksen ja yleisten tehtävien
osalta. Poliittinen ohjausryhmä vahvisti 26.6.2017 pitämässään kokouksessaan johtavien viranhaltijoiden kokouksen päätöksen.
Projektiorganisaatioon ei esitetty kesäkuussa sote-uudistuksen valmisteluun nimikeluetteloa, koska oli ennakoitavissa, että sote-uudistuksen valinnanvapautta koskeva
lakiesitys joudutaan perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen valmistelemaan osin
uudelleen. Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa sote- ja maakuntauudistusta
koskevasta lainsäädäntökokonaisuudesta 29.6.2017. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytettiin tehtäväksi muutoksia valinnanvapauslainsäädäntöön.
Projektiorganisaation tehtävänimikkeitä on arvioitu sote-uudistuksen näkökulmasta
uudelleen ja esitys projektiorganisaation sote-uudistusta valmistelevasta kokoonpanosta on esitetty liitteessä 3.
Projektiorganisaation henkilöstö rekrytoidaan maakuntaliitoon ja projektiorganisaation rekrytointiperiaatteena on:
1. Sisäinen rekrytointi mukana olevista julkisista organisaatioista (rekrytointi toteutetaan organisaatioiden ylimmän virkamiesjohdon
kautta)
2. Täsmärekrytointi
Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Varsinais-Suomen liiton hallinnollisia käytäntöjä ja periaatteita. Rekrytoinnit toteutetaan vain, mikäli valtio myöntää maakunnille
rahoitusta sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Rekrytoinnit toteutetaan vaiheittain uudistuksen toimeenpanon tarpeiden mukaisesti. Projektiorganisaation nimikeluettelo voi myös jossakin määrin muuttua valmistelun edetessä.
Liite 3:

Projektiorganisaatio (sote-uudistus)

Sote-muutosjohtajan esitys:
Käydään yleiskeskustelu projektiorganisaation sote-uudistusta valmistelevasta kokoonpanosta.
Linjaus:

Todettiin, että projektiorganisaatioesitys liitetään mukaan asiakohdan 5 mukaiseen
lausuntopyyntöön, joka toimitetaan kunnille ja kuntayhtymille. Myös lausunnot projektiorganisaatiosta pyydetään niin, että lausuntojen pohjalta laadittua etenemisesitystä voidaan käsitellä johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 18.10.2017.
7. Periaatelinjaus valinnanvapauspilotteihin osallistumisesta
Esittely:
Sote-uudistuksen valinnanvapauspilotit valmistellaan valtakunnallisesti uudelleen
osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöesitystä. Ensi vuoden talousarvioon on esitetty valinnanvapauspilottien toteutukseen 100 miljoonan euron määräraha. Osa
tästä määrärahasta käytetään kuitenkin palvelusetelikokeilun laajentamiseen. Valinnanvapauspilotit toteutetaan uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018–
31.12.2019. Haku valinnanvapauspilottien valtionavustukseen käynnistyy alkuvuonna
2018.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Saatetaan johtavien viranhaltijoiden 20.9.2017 kokouksen linjaus tiedoksi valinnanvapauspilotteihin valmistautumisesta ja käydään asiasta lähetekeskustelu.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi, että asiaa ei käsitelty johtavien viranhaltijoiden kokouksessa.
Todettiin valmistelun lähtökohta, jossa lähdetään siitä, että Varsinais-Suomi hakeutuu
mukaan valinnanvapauspilotteihin ainakin henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvällä
pilottihakemuksella.
8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

