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Perusturvan tuottavuusohjelman ohjausryhmä

Aika               2.2.2021 klo 15.30-17.24

Paikka               TEAMS

Osallistujat

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30. Diana Bergroth-Lampisen sijaan puheenjohtajana 
klo 15.30-15.34 toimi Anne Liinamaa.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

Diana Bergroth-Lampinen (saapui 15.34) kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Anne Liinamaa (pj 15.30-15.34 / poistui 16.15) kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
Juha Kantola kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja
Arja Laulainen kaupunginhallituksen jäsen
Erno Välimäki kaupunginhallituksen jäsen
Esa J. Wahlman (poissa 16.44-16.56) kaupunginhallituksen jäsen
Mari Kaunistola kaupunginhallituksen jäsen
Petri Huru kaupunginhallituksen jäsen
Raisa Ranta (poistui 16.56) kaupunginhallituksen jäsen
Satu Hatanpää kaupunginhallituksen jäsen
Tommi Salokangas (saapui 15.40) kaupunginhallituksen jäsen
Krista Kiuru kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oili Heino kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Simo Korpela kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Juha Vasama (saapui 15.33) kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Sonja Myllykoski perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Hanna Hildén perusturvalautakunnan I varapuheenjohtaja
Anne Mäntylä (saapui 16.01) perusturvalautakunnan II varapuheenjohtaja
Sanna Mustajoki-Kunnas perusturvajohtaja
Anna-Liisa Koivisto (saapui 15.46) terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
Mari Levonen sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Pirjo Rehula vanhuspalveluiden johtaja
Satu Joensuu henkilöstön edustaja
Tuula Virtaranta-Levo henkilöstö edustaja
Tanja Jussila henkilöstön edustaja
Mikko Löfbacka kaupunginjohtaja, Ulvila
Kimmo Puolitaival (saapui 15.35) kunnanjohtaja, Merikarvia
Ermo Haavisto sairaanhoitopiirin johtaja
Marjukka Palin projektijohtaja
Aino-Maija Luukkonen kaupunginjohtaja
Minna Ojala controller –toiminnon edustaja
Anna Jaatinen
Anneli Lehtimäki

Niina Heino 

Satak. tulevaisuuden sote-keskus -hankejohtaja
Satak. sote-rakenneuudistuksen kehittäminen
-hankejohtaja
sihteeri
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3. Tuottavuusohjelmaan irrotetut määrärahat
Asian esittely; Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.1.2021 § 5 päättänyt 
tuottavuusohjelman irrotettavista määrärahoista projektijohtajan esityksen 
mukaisesti. Irrotettu määräraha on yhteensä 3,86 M€. Määrärahat on käsitelty 
kuntajohtaja kokouksessa ja ne osoitetaan kustannuspaikkoihin, joihin ohjelmasta 
aiheutuvat kustannukset kohdistuvat. Kuluvan vuoden aikana kustannuksia 
seurataan ja niistä raportoidaan erikseen ohjausryhmälle.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen digitaaliset hankkeet -osaprojektin Chainalytics SBM 
Serena –prosessikehitysalustan hankinta on päätetty hankkia soterahoituksella Satasairaalan 
toimesta. Projektijohtaja Marjukka Palin esittää em. määrärahan siirtämistä psykososiaalisten 
asumisjärjestelyjen keventämiseen 50 000 euroa ja kotihoidon työvaatteiden hankintaan 48 
000 euroa. Asiasta lopullisen päätöksen tekee talousarviopäällikkö Tuomas Hatanpää.

4. Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman tarkistaminen ja  osaprojektien vastuuhenkilö 
vaihdokset

Asian esittely; Tuottavuusohjelman ohjausryhmän tehtävänä on arvioida ja seurata 
ohjelman päämäärien toteutumista. Ohjelmaa on toteutettu vuoden 2020 aikana. 
STM:n sote- uudistus hankkeet ja Satasairaalan tuottavuusohjelma ovat tulleet 
mukaan kiinteästi perusturvassa tehtävän työn rinnalle. Jotta 
tuottavuusohjelmassa ei tehdä päällekkäistä työtä tai kehitystyö ei olisi ristiriidassa 
em. hankkeiden kanssa, tulee toimenpideohjelma tarkistaa mittarit mukaan lukien. 
Osa tuottavuusohjelman mittaristosta on laajoja eikä helposti mitattavissa nykyisin 
järjestelmin. Ohjelman mittaristo tulee olla synkronissa talousarviossa päätettyjen 
top 11- mittariston kanssa. Näin vältytään päällekkäiseltä raportoinnilta. 

Tuottavuusohjelma koostuu eri osa-alueista ja jokaiselle toimenpiteelle on 
nimitetty vastuuhenkilö. Tuottavuusohjelman digihankkeiden osalta vastuuhenkilö 
on irtisanoutunut tehtävistään ja työhyvinvointiosuudesta vastaava henkilö on 
rekrytoitu joulukuussa 2020.  Vastuuhenkilövaihdokset on käsitelty perusturvan 
johtoryhmässä ja se esittää aikataulusyistä  jo tässä vaiheessa digihankkeiden 
osalta vastuuhenkilöksi Ilkka Mannista, tiedolla johtamisen vastuuhenkilöksi 
Pauliina Hietasaloa sekä työhyvinvointi osuuden vastuuhenkilöksi Mira Heimo-
Mulingaa.

Päivitetty toimenpidesuunnitelma käsitellään perusturvalautakunnassa 
maaliskuussa 2021.

Esityksen mukainen tarve tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman päivitykselle sekä 
osa-alueiden vastuuhenkilövaihdokset merkittiin tiedoksi.

5. Tuottavuusohjelman tilannekatsaus
Esa J. Wahlman poistui kokouksesta kohdan 5 käsittelyn ajaksi.

Asian esittely; Tuottavuusohjelma on alkuvuodesta painottunut erityisesti 
vanhuspalveluiden palvelurakenteen keventämiseen ja asiakasohjaukseen. Em. 
ohjelma osuudelle on jo vuonna 2020 myönnetty lisämäärärahoja ja hallittu 
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palvelurakenteen keventäminen on käynnistynyt. Lisäksi työhyvinvointiosio on 
käynnistynyt projektipäällikön aloitettua loppuvuodesta 2020.  Muiden osa-
alueiden osalta toimenpiteet etenevät ohjelman tavoitteiden mukaisesti 
määrärahojen irrottamisen jälkeen, jotta tarvittava henkilöstöresurssointi saadaan 
käynnistettyä ja digihankkeiden kilpailutukset voidaan toteuttaa.

Tuottavuusohjelman toimenpiteiden eteneminen merkittiin tiedoksi. Seuraavaan kokoukseen 
kutsutaan Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen –projektityöryhmän vastuuhenkilö Mira 
Heimo-Mulinga kertomaan projektin etenemistä.

6. Satakunnan tulevaisuuden sotekeskus- hankkeen ja Satakunnan soterakenneuudistuksen 
kehittämishankkeen hankejohtajien puheenvuorot 
Hankejohtajien Anna Jaatisen ja Anneli Lehtimäen esittelyt Satakunnan tulevaisuuden sote-
keskus- ja Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittäminen –hankkeiden keskeisistä 
sisällöistä tavoitteineen merkittiin tiedoksi. Kokonaisuuden kannalta on tärkeä varmistaa, 
ettei tehdä päällekkäisiä tai ristiriitaisia ratkaisuja. Toistaiseksi odotetaan STM:n ja Kuntaliiton 
ohjausta etenemiselle.

7. Muut asiat
Ei muita asioita.

8. Ohjausryhmän seuraava kokous
Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään TEAMS etäkokouksena 30.3.2021 klo 16.30.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.

Diana Bergroth-Lampinen Anne Liinamaa Niina Heino
Puheenjohtaja puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirja tiedoksi: Ohjausryhmän jäsenet


