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Asiat:
1

Tilaisuuden avaus, sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertasi kevään 2013 kuntaneuvottelukokouksessa asetetun tämän foorumin tavoitteet; kuntaneuvottelukokous asettaa asiantuntijatyöryhmän
valmisteltavaksi ja edelleen kuntajohtajakokouksen käsiteltäväksi asiat, jotka luokitellaan:
-

toiminnallisiin muutostarpeisiin
toimintatapojen kehittämiseen
kesäkuussa vahvistetun järjestämissuunnitelman mukaan toimeenpanoa edellyttäviin
asioihin
palvelutarpeiden ennakointiin

Puheenjohtaja siirtyi asiakohta 2 jälkeen klo 14 alkavaan Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan kokoukseen. Puheenjohtajana toimi muissa asiakohdissa johtajaylilääkäri Samuli Saarni.
2

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio 2014 ja strategian päivitys (erillinen liitedokumentti),
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen

Puheenjohtaja esitteli talouden ja muut taustatekijät, miksi tarvitaan uutta strategiaa, joka esitetään hallituksen päätettäväksi 5.11.2013 ja edelleen marraskuun valtuustolle. Tämän jälkeen pj
esitteli tarkemmin strategian sisällön. esitys kokonaisuudessaan on kuntaneuvottelujen kokousaineiston liitteenä (ks. julkaisu)

Sairaanhoitopiirin taloustilanteen selvittämisen ja uuden strategian esittelyn jälkeen siirryttiin keskusteluun, jonka poimintoja seuraavassa.
Sirpa Rantanen, terveyspalvelujohtaja,
-

-

-

Yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito –akselilla on välttämätön ehto resurssien optimaalisen käytön kannalta. Esimerkkinä yhteistyön tiivistämistarpeesta mainittiin psykiatrian resurssien kohdistamisen ja potilasohjauksen ristiriitaisista
tavoitteista; potilasvirran muutokset ja henkilöresurssien lisäämistavoitteet eivät näyttäisi
olevan pth/esh –akselilla synkronoituja.
VSSHP:n päivystys on siirtynyt keskitettyyn toimintamalliin, mutta kaikki vaativat potilaat
taas eivät ole siirtyneet keskitettyyn.
Matti Helkiö,
Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen johtokunta on käsitellyt strategiaa ja esittää
hallitukselle, että strategiasuunnitelmasta järjestetään johtokunnalle ja alueiden kuntapäättäjille tiedotustilaisuuksia selventämään millaisia muutoksia todellisuudessa aiotaan
tehdä. Varsinainen päätös uudesta strategiasta alueellisen erikoissairaanhoidon johtokunnan mukaan voitaisiin tehdä kuntakuulemisen jälkeen keväällä 2014.

Jari Kesäniemi, Koski Tl
- Kyseenalaisti suuren yksikön tuomat skaalaedut, ja tiedusteli samalla U-sairaalan tilannetta ja korvausinvestointisuunnitelmia. OP Lehtonen kommenttivastaus: talouden tasapainottamiseen liittyy yhtenä tekijänä vuosikatteen mahdollistamien investointien toteuttaminen aikajanalla 2014-21, ja U-sairaalasta luopuminen ja siitä seuraavat investointitarpeet
joudutaan toteuttamaan.
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Risto Puustinen, johtava lääkäri
- Aluesairaaloiden toiminnallinen muutos on nähtävä yhteydessä terveyskeskusten vuodeosastotarpeeseen. Eräiden terveyskeskusten vuodeosastot ovat muuttuneet ”aluesairaalavuodeosastoiksi”, ja edestakaista liikettä perusterveydenhuolto vs. aluesairaaloiden erikoissairaanhoito on melko paljon. Uudesta strategiasta ei vielä saa selkeää vastausta,
miten strategiamuutokset vaikuttavat em. pth/esh –kontekstiin.

3

VSSHP tulos- ja toimialueiden tuottamat palvelut
TULES, Vatsakirurgia ja urologia, Operatiivinen ja TOTEK, Alueellisen erikoissairaanhoidon ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tuottamat operatiiviset ja toimenpidelähtöiset
palvelut, Psykiatrian tulosalueen tuottamat palvelut,
johtajaylilääkäri Samuli Saarni, jonka esitys kokonaisuudessaan on kuntaneuvottelujen kokousaineiston liitteenä (ks. julkaisu)

Johtajaylilääkäri esitteli otsikon mukaisten toimi- ja tulosalueiden (yksiköiden johtajien valmistelemat) tämän päivän tilannekatsaukset ja tulevaisuuden näkymät.
Seuraavassa yhteenveto käytetyistä kommenttipuheenvuoroista:
TULES -toimialue
Risto Puustinen
VSSHP:n jonotilanne vaikuttaa kaikkein eniten mahdolliseen muualle hakeutumiseen. Potilaiden vapaa liikkuvuus on myös VSSHP:lle informaatiohaaste, potilaiden suuntaan.
V: Petri Virolainen – nopeissa muualle tapahtuvissa potilassiirtymisissä on ”kahteen kertaan” muodostuvan kustannuksen riski – vapaassa hakeutumisessa on paitsi mahdollisuudet myös uhkakuvat. Informaatiohaasteeseen on jo kiinnitetty huomiota, tavoitteena jonotilanteen on line -informaatio terveyskeskuksille.
Vatsakirurgia ja urologia
Riku Aantaa
Tätä toimintaa tullaan hajauttamaan strategian mukaisesti, ja leikkaustoiminnassa toimii jo
tällä hetkellä hyvin yhteistyö aluesairaala vs. yo-sairaala.
Operatiivinen toimialue
Jukka Sipilä
Operatiivisen toiminnan tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Strategian hajautustavoitteen
näkökulmasta tilanne on hyvä. Aluesairaaloissa tulee tehdä ja tehdään yo-tason toimenpiteitä – toisaalta aluesairaaloiden vuodeosastokapasiteetti tullee olemaan kriittinen.
Risto Puustinen
Haavanhoidon keskittämishanke/TYKS haavakeskus nähdään tärkeänä
TOTEK
Riku Aantaa
Kivunhoitopoliklinikka toimii yksikön oman arvion mukaan tällä hetkellä hyvin. Yksikkö odottaa palautetta, miten kipuyksikön toimivuus nähdään kentällä.
Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue
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Matti Helkiö
Uuteen strategiaan mukaan tuleva Alueellisen erikoissairaanhoidon keskittyminen enemmän päiväkirurgiaan on herättänyt voimakasta kritiikkiä, ja toiminnan muutosten vaikutuksia
on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Voimaan tuleva uusi päivystysasetus asettaa reunaehtoja toiminnan kehittämiselle – Samuli Saarnin mukaan päivystysasetus ei rajaa tai rajoita päivystyksen keskittämis-/hajauttamistoteutustapaa.
Psykiatrian tulosalue
Avohoidon osuuden lisääminen on paljolti kiinni keskitettyjen tilojen ratkaisuista.
Marjo Saarenmaa
Päivystyksen keskittämistä ei toistaiseksi ole pystytty toteuttamaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Psykiatrien saatavuus on tällä hetkellä erityisen huono Uudessakaupungissa.
Turunmaan sairaala
Tulosalueen toimintaluvut esitettiin kokouksessa. Keskustelua ei käyty, koska TMS edustus
kokouksesta puuttui.

4

Kuntien näkymät palvelujen ennustetusta tarpeesta, kuntien edustajien puheenvuorot
Aura – Pöytyä/Risto Puustinen
-

-

Perusterveydenhuollossa on kehitetty hoitaja-lääkäri työparimallia
Alueen omat päivystysjärjestelyt ovat voimassa vielä vuoden 2014 loppuun ja siirtyvät
sen jälkeen kokonaisuudessaan VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle –
mitä muutos siinä vaiheessa vaikuttaa EPLL:n resursointiin.
Tulevaisuuden uhkakuvana on aluesairaaloiden toiminta-alueella olevien leikkauspotilaiden jatkohoidon järjestyminen, kun aluesairaaloiden vuodeosastokapasiteettia strategian seurauksena vähennetään.

Lieto/Tarja Miikkulainen
- EPLL:n toivotaan järjestävän johtavien lääkäreiden ja liikelaitoksen välisen neuvottelun
prosessien joustavaksi hallitsemiseksi.
- Uutta strategiaesitystä kannatetaan.
- Psykiatrian kehittämiseen halutaan tuoda perusterveydenhuollon näkemykset tavoitteena erityisesti psykososiaalisten palvelujen kehittäminen sekä yhteisten tilojen ja yhteisen tekemisen lisääminen
Marjo Saarenmaan kommentti edelliseen: pitkäaikaispotilaiden konsultaatioiden lisääminen
perusterveydenhuollossa on yhteinen tavoite pth/esh –akselilla.
Koski/Jari Kesäniemi
- Ensihoidon ja ambulanssien saatavuus nähdään alueella ongelmallisena. Karkeasti ottaen kustannukset kaksinkertaistuvat, mutta saatavuus ei parane.
- Loimaan aluesairaalan hoivayksikön etenemisestä ei ole selkeää käsitystä.
Loimaa/Jari Rantala
- Psykiatrian ja aluesairaaloiden rakenteet on hyvä käydä perusteellisesti läpi.
- LAS –toiminnan kattava jatkuminen on alueelle tärkeä.
- EPLL:n osalta aiemmin kokouksessa kuvatut neuvottelutarpeet ovat perusteltuja.
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Marttila/Liisa-Anneli Holmberg
- Periaatteessa potilaan lähellä tekeminen on hyvä asia. Miten tilaratkaisu on keskitetyssä mallissa hallittavissa strategian ”Aluesairaaloissa ei tehdä vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa eikä hoideta synnytyksiä” –tavoitteeseen peilaten.
Oripää/Marja Tuohimaa
- Perusterveydenhuoltoon lisäpanostaminen tulee pitää riittävästi agendalla.

5

Toimenpiteet kevään 2013 kuntaneuvotteluissa esille nostetuista asioista
hallintoylihoitaja Päivi Nygren
Päivi Nygren esitteli kevään kuntaneuvotteluissa alueiden kehittämiskohteiksi esitetyt ja kirjatut tavoitteet;
Loimaan alueen kunnat 4.6.2013
1. Loimaan aluesairaalan vuodeosastotoiminnan kapasiteetin vähentäminen ja päivystyksen keskittäminen.
2. Psykiatrian aluepoliklinikoiden yhdistäminen sijaintikuntansa tai sijaintiseutunsa nykyiseen perustasoon uudeksi laajennetuksi perustasoksi.

Asiantuntijatyöryhmän valmistelutilanne kevään kuntaneuvottelujen asettamiin tavoitteisiin
esitettiin kokoukselle. Päivi Nygrenin esitys kokonaisuudessaan on kuntaneuvottelujen
kokousaineiston liitteenä (ks. julkaisu)
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Sopiminen palvelujen järjestämisen kehittämistavoitteista, vastuista ja toimintatavoista

Asiantuntijatyöryhmän edelleen valmisteltavaksi asetettiin:
1. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen prosessien toteuttamiseen ja sujuvuuteen vaikutetaan
yhdessä EPLL vs. perusterveydenhuollon asiantuntijat –akselissa. Työjärjestyksenä järkeväksi
todettiin EPLL:n kilpailutuksen toteuttaminen ensin, ja sen jälkeen painopiste prosessien kehittämisvaiheeseen. Asiantuntijatyöryhmän koollekutsumisen vastuu: EPLL toimitusjohtaja Päivi Lucenius.
2. Uuden vahvistettavan strategian mukaiset asiat erikseen selvitettäväksi (vastuu OP Lehtonen), ja
päivystysasetuksen vaikutuksen selvittäminen (vastuu Samuli Saarni)
3. Psykiatrian resurssien kohdistaminen ja potilasohjaus perusterveydenhuolto-/erikoissairaanhoito
-akselilla
Kuntajohtajakokouksen valmisteltavien asioiden esittelyihin tulee sisältyä kustannusvaikutustarkastelu
7

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.16

Alpo Rajaniemi
Talouspäällikkö, kokouksen sihteeri
Julkaisu: http://www.vsshp.fi/fi/kuntaneuvottelut2014
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