Sote-johtajakokous

Muistio 2/2018

Aika:
Paikka:

Perjantai 2.3.2018, 12.00–13.57
Turun kaupungintalo (Aurakatu 2), kokoustila Lindblom

Jakelu:

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

Kutsuttuna (x) Varsinais-Suomen liitto
(x) LAPE-hanke

Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj.
Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas
Sosiaali- ja terveysjohtaja Anna Arola-Järvi
Peruspalvelujohtaja Maria Wallin (asiat 1-6)
Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola (asiat 3-8)
Sosiaalijohtaja Marika Lehtinen
Kuntayhtymäjohtaja Sofia Ulfstedt
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila
Toimialajohtaja Tarja Miikkulainen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Kuntayhtymän johtaja Marika Polso (asiat 3-8)
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Sosiaalijohtaja Kati Rekola
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist
Arjentuenpäällikkö Annu Kuusijärvi
Perusturvajohtaja Anneli Lehtimäki
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä (asiat 3-8)
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
Erikoissuunnittelija Pirjo Valtonen(asiat 1-5)
Muutosagentti Mikko Hulkkonen (asiat 1.5)

ESITYSLISTA
1.

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

2.

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

3.

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Esittely:
Muutosjohtaja Parpo käy läpi sote-uudistuksen valmistelutilanteen ja sivuaa maakuntauudistuksen valmistelutilannetta.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Merkittiin tiedoksi muutosjohtaja Parpon antama tilannekatsaus.
Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että Varsinais-Suomen liitossa toimivaan muutosorganisaatioon on rekrytoity lisää koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä niin, että yhteensä valmistelun käytössä on tällä hetkellä n. 20 henkilötyövuotta. Muutosorganisaatioon rekrytoidut työntekijät toimivat valmistelevien työryhmien tukena.

Seuraava rekrytointikierros toteutetaan huhtikuussa, jonka jälkeen valmisteluvaiheen
organisaation tulisi olla suhteellisen valmis. Tämänhetkiset sopimukset ovat voimassa
toukokuun 2018 loppuun asti. Muutosjohtaja Parpo selvittää, millä aikataululla saadaan tietoa työsuhteiden jatkamisesta toukokuun 2018 lopun jälkeen.
Marika Polso ja Jari Niemelä saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.10.
Laura Willman-Kitola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 12.30.
4.

Tilannekatsaus maakuntaorganisaatiovalmistelusta
Esittely:
28.2.2018 pidettiin toinen tulevan maakunnallisen organisaation muodostamisen
ideariihi. Ideariihessä käsiteltiin koko maakuntaorganisaatiota sisältäen myös sote-organisaation suunnittelun.
Kokouksessa käydään läpi organisaatiovalmistelun tilanne.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja evästetään jatkovalmistelua.
Linjaus: Muutosjohtaja Parpon esitys on muistion liitteenä 1.
Merkittiin tiedoksi 28.2.2018 pidetyn ideariihen tulokset ja todettiin, että jatkovalmistelua tehdään siitä lähtökohdasta, että palvelujen ohjaamiseen tulisi pakollisten toimielinten (maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, tarkastuslautakunta sekä maakuntavaalilautakunta) lisäksi 2 lautakuntaa (sosiaali- ja terveyslautakunta, kasvu- ja elinvoimalautakunta). Lisäksi todettiin tarvittavan 1 konsernijaosto, jolle kuuluu omistusja konserniohjaus sekä sisäinen valvonta ja riskien hallinta.
Lisäksi lähdettiin siitä, että sote- palvelutuotantoon perustettaisiin yksi liikelaitos, joka
pitää sisällään myös sote-keskustoiminnot sekä suun terveydenhuollon toiminnot.
Yhtiöittämiseen liittyen todettiin tarve sote:n erityiskysymyksiin liittyville perusselvitykselle, joita pyritään laatimaan organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Merkittiin tiedoksi, että taustatyönä voidaan hyödyntää mm. erityishuoltopiirin jo laatimaa yhtiöittämisselvitystä.

5. Henkilökohtaisen budjetin valinnanvapauspilotin valmistelu
Esittely:
Uutta valinnanvapausmallia aletaan pilotoida eri puolilla Suomea sen jälkeen, kun
eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen lakipaketin. Sosiaali- ja terveysministeriö
myöntää 100 miljoonaa euroa valtionavustusta pilottien toteuttamiseen ilman omarahoitusosuutta. Hakuaika päättyy 15.3.2018.
Varsinais-Suomessa on aiemmin sovittu, että maakunnassa valmistellaan hakemus
valinnanvapauspilottiin henkilökohtaisesta budjetista. Henkilökohtaisen budjetoinnin
pilotointi kohdistuisi kehitysvammapalveluihin sekä ikääntyneiden omaishoitoa tukeviin palveluihin. Hankesuunnitelman valmistelua koordinoi, ja hakijana toimii, KTO –
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus.
Johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 27.2.2018 esitettiin pyyntö antaa kunnille
vielä mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Kunnille on toimitettu uusi ilmoittautumispyyntö viikolla 9. Ilmoitukset hankkeeseen osallistumisesta tulee toimittaa Pirjo
Valtoselle (pirjo.valtonen@kto-vs.fi).
Liite 2: Henkilökohtainen budjetointi Varsinais-Suomi (ppt)
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi ja todetaan, että osallistumisilmoituksensa jättämättä jääneillä
kunnilla on yhä mahdollisuus osallistua hankkeeseen vastaamalla myöntävästi kunnille
osoitettuun pyyntöön.
Linjaus: Merkittiin valmistelutilanne tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että hankehakemusta
pyritään täydentämään asiakasseteliosuudella, jolla palveluja voitaisiin tarjota vammaisille / erityistä tukea / lastensuojelun palveluja tarvitseville lapsille.
Muistion liitteenä 2 on muutosagentti Mikko Hulkkosen esitys hankesuunnitelman laajentamisesta asiakasseteliosuudella. Todettiin, että kuntiin toimitetaan 5.3.2018 tiedote mahdollisuudesta osallistua hankesuunnitelman asiakasseteliosuuteen. Vastauksia pyydetään 8.3.2018 mennessä.
Pirjo Valtonen ja Mikko Hulkkonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä
kello 13.15.

6. Tuotantotyöryhmien valmistelun tilannekatsaus
Esittely:
Johtavien viranhaltijoiden kokous hyväksyi 18.10.2017 sote- ja maakuntauudistuksen
yhdistetyn projektisuunnitelman, jonka mukaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä asioita valmistellaan jatkossa kolmessa työryhmässä: Sote-palvelujen järjestäminen, Sote- palvelutuotanto sekä Tutkimus, koulutus ja kehittäminen.
Projektisuunnitelmassa esitetyn mukaisesti jakautuu sote-palvelutuotannon valmistelu lisäksi kahteen työryhmään: Sairaalapalvelut sekä Sote-palvelut ja integraatio.
Kokouksessa käydään läpi palvelutuotantotyöryhmien valmistelutilanne.
Sote-muutosjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
Linjaus:
Muistion liitteenä 3 on Petri Virolaisen esitys sairaalapalvelut –työryhmän työskentelystä.
Merkittiin valmistelutilanne tiedoksi.
Päätettiin, että sote-palvelut ja integraatio –työryhmän valmistelutilanne siirretään
käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Maria Wallin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 13.28.
7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.57.

Muistion laati
Pasi Oksanen
suunnittelukoordinaattori

