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VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN JA SEN JÄSENKUNTIEN NEUVOTTELUT
ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSINA 2014-2016
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tavoitteena on kehittää palautteen pohjalta talousarvioprosessiaan siten, että jäsenkunnilla on enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja talousarviota koskevat tiedot olisivat aikaisemmassa vaiheessa jäsenkuntien käytettävissä. sairaanhoitopiirin taloudelliset haasteet ovat merkittäviä ja ne edellyttävät pitkäjänteistä ja määrätietoista kehitysohjelmaa. Vuosittaisen talousarviovalmistelun tulee pohjautua sairaanhoitopiirin pitkäjänteiseen talouden vakauttamisohjelmaan vuosille 20132021.
Valmisteilla olevaan Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan
2013-2016 kirjattuna periaatteena on, että palvelujen yhteensovittamisesta VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin toiminta-alueella sovitaan puolivuosittain käytävissä, alueellisissa kuntaneuvotteluissa. Niissä pidetään lähtökohtana alueen kuntien väestön
terveys- ja hyvinvointitietoa sekä palvelujen ennustettua tarvetta. Tavoitteena on
sopia erikoissairaanhoidon palvelujen määrästä ja sisällöstä niin, että ne täydentävät
oikein mitoitetulla tavalla kunnan terveyspalvelujen kokonaisuuden.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kutsuu jäsenkuntien edustajat alueittain
neuvottelemaan palveluiden järjestämisestä perustuen palveluiden ennustettuun
tarpeeseen, kuntien omaan palvelutuotantoon sekä sairaanhoitopiirin talouden
vakauttamisohjelmaan vuosille 2013-2021. Keväällä 2013 käytävissä kuntaneuvotteluissa on tarkoitus tunnistaa keskeiset sairaanhoitopiirin palveluiden sisältöön ja määrään vuosina 2014-2016 vaikuttavat kehitystavoitteet sekä sopia tarvittavista toimenpiteistä ja vastuutahoista. Kuntaneuvotteluissa sovittujen linjausten ja kuntalausuntojen
pohjalta sairaanhoitopiirin hallituksen asettaman talousarvioraamin 2014 perusteella
laaditaan sairaanhoitopiirin kuntakohtaiset palvelusuunnitelmat vuodelle 2014. Syksyn
2013 alueelliset kuntaneuvottelut järjestetään lokakuussa ja tavoitteena on tuolloin tarkistaa palvelujen järjestämistä koskevien kehitystavoitteiden ja toimenpiteiden eteneminen seuraavalle talousarviovuodelle ja taloussuunnittelukaudelle.
Jotta kuntaneuvotteluissa voidaan ottaa kantaa palvelutarpeeseen sekä sopia tuotettavista palveluista ja niiden tuottamistavoista, tarvitaan neuvottelujen tueksi tiiviissä yhteistyössä käytävää valmisteluprosessia kuntien sosiaali- ja terveystoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon edustajien kesken. Valmisteilla olevan Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti alueelle perustettava pysyvä asiantuntijatyöryhmä valmistelee, koordinoi ja seuraa terveydenhuollon
palveluiden pitkäjänteistä kehittämistä. Asiantuntijatyöryhmä tekee valmistelutyönsä
pohjalta esityksiä alueen kuntajohtajakokoukselle, joka päättää tarvittaessa yhteisten
päätösehdotusten esittämisestä kunnalliseen päätöksentekoon.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Hallintokeskus
Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 Turku
PUH. (02) 313 0000, TELEKOPIO (02) 313 3613

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Administrativa centralen
Kinakvarngatan 4-8, PB 52, 20521 Åbo
TFN (02) 313 0000, FAX (02) 313 3613

2 (3)
KUNTANEUVOTTELUN OHJELMA

Ajankohdat:
30.5.2013
4.6.2013
4.6.2013
13.6.2013
Paikka:

klo 9.30-12.30
klo 9-12
klo 13-16
klo 9-12

Vakka-Suomen alueen kunnat
Loimaan alueen kunnat
Salon alueen kunnat
Turun alueen kunnat

Turun yliopistollinen keskussairaala, T-sairaala 6. krs. kokoushuone
Hämeentie 11 (kulku hissillä nro 2)

Asialista:
1

Tilaisuuden avaus
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen

2

Kuntien näkymät palvelujen ennustetusta tarpeesta
kuntien edustajien puheenvuorot
keskustelu

3

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystys- ja ensihoitopalveluiden katsaus
johtaja Päivi Lucenius, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
tulosaluejohtaja Matti Helkiö, Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalue
keskustelu

4

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvion 2014 valmistelun tilannekatsaus

5

Sopiminen palvelujen järjestämisen kehittämistavoitteista, vastuista ja toimintatavoista

6

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen
Tervetuloa!

Olli-Pekka Lehtonen
sairaanhoitopiirin johtaja

Pyydämme kuntien edustajia tuomaan neuvottelujen asialistan kohdassa 2 esille kuntien näkymät palvelujen tarpeesta. Perusterveydenhuollon yksikkö kokoaa neuvotteluja varten ennakkomateriaalia sairaanhoitopiirin internet-sivuille kohtaan Kuntaneuvottelut, http://www.vsshp.fi/kuntaneuvottelut2013.
Tarjoamme neuvotteluihin osallistuville lounaan T-sairaalan ruokasalissa sekä kokouskahvit. Tarjoilujärjestelyjen vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 22.5.2013 johtajaylilääkärin sihteeri
Anne Saarelle, anne.saari@tyks.fi. Samassa yhteydessä pyydämme ilmoittamaan mahdollisista ruokavaliorajoituksista.
Jakelu

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat ja johtavat lääkärit, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtaja, alueellisen erikoissairaanhoidon tulosaluejohtaja ja perusterveydenhuollon yksikkö
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Alueelliset kuntaneuvottelut
Jäsenkunnat alueittain ja edustajat
Turun alueen kunnat
Turku, Kaarina, Raisio, Rusko, Naantali, Parainen, Kemiönsaari, Masku,
Mynämäki, Nousiainen
Turun kaupunginjohtaja, konsernihallinnon johtaja, hyvinvointitoimialan toimialajohtaja, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tulosaluejohtajat, vastaava lääkäri ja suunnittelija,
kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkäri
Salon alueen kunnat
Salo, Paimio, Sauvo, Somero, Kemiönsaari
kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit
Loimaan alueen kunnat
Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun
kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit
Vakka-Suomen alueen kunnat
Laitila, Uusikaupunki, Kustaa, Vehmaa, Taivassalo, Pyhäranta
kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit

Sairaanhoitopirin edustajat
sairaanhoitopiirin johto
tulos- ja toimialueiden johtajat kuntaneuvotteluiden ohjelman mukaan
perusterveydenhuollon yksikkö

sairaanhoitopiirin johto
tulos- ja toimialueiden johtajat kuntaneuvottelujen ohjelman mukaan
perusterveydenhuollon yksikkö
sairaanhoitopiirin johto
tulos- ja toimialueiden johtajat kuntaneuvottelujen ohjelman mukaan
perusterveydenhuollon yksikkö
sairaanhoitopiirin johto
tulos- ja toimialueiden johtajat kuntaneuvottelujen ohjelman mukaan
perusterveydenhuollon yksikkö

Kuntaneuvottelujen ohjelmaan sisältyy kuntien näkemykset palveluiden tarpeesta, sairaanhoitopiirin palveluiden katsaus tulos- ja toimialueittain etukäteen valmistellussa järjestyksessä sekä sopiminen niiden
kehitystavoitteista, toimenpiteistä ja vastuista. Seuraavassa on alustava suunnitelma sairaanhoitopiirin
tulos- ja toimialueiden palveluiden käsittelyjärjestyksestä puolivuosittain käytävissä kuntaneuvotteluissa.
kevät
2013
syksy
2013

kevät
2014

syksy
2014

Tulos- /toimialue
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Alueellinen erikoissairaanhoito
Tyks toimialue 1 TULES
Tyks toimialue 3 Vatsakirurgia ja urologia
Tyks toimialue 6 Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit
Tyks palvelualue 2 TOTEK Toimenpide-, teho- ja kivunhoitopalvelut
Alueellinen erikoissairaanhoito
Turunmaan sairaalan liikelaitos
Psykiatria
Tyks toimialue 2 Sydänkeskus
Tyks toimialue 4 Neuro
TYks toimialue 6 Medisiininen
Tyks palvelualue 1 Asiantuntijapalvelut
Alueellinen erikoissairaanhoito
Turunmaan sairaalan liikelaitos

Tyks toimialue 7 Naistenklinikka
Tyks toimialue 8 Lasten ja nuorten klinikka
Alueellinen erikoissairaanhoito
Turunmaan sairaalan liikelaitos
Tyks-Sapa-liikelaitos
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Palvelut ja erikoisalat
ensihoito- ja päivystyspalvelut
ortopedia ja traumatologia, fysiatria, käsikirurgia
gastrokirurgia, urologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, foniatria, silmätaudit, suu- ja leukakirurgia,
yleiskirurgia, plastiikkakirurgia, syöpätaudit,
anestesiologia, aikuispsykiatria, lastenpsykiatria,
nuorisopsykiatria

kardiologia, thoraxkirurgia, neurologia, neurokirurgia, kuntoutus, verisuonikirurgia, sisätaudit,
endokrinologia, gastroenterologia, nefrologia ja
dialyysihoidot, infektiosairaudet, hematologia ja
kantasolunsiirto, reumatologia, keuhkosairaudet,
ihotaudit, työlääketiede, kliininen genetiikka, kliininen fysiologia, isotoopit, PET, apuvälinekeskus, fysioterapia, lääketieteellinen fysiikka, puheterapia, psykologipalvelut, ravitsemusterapia,
sosiaalityö, toimintaterapia
synnytys- ja naistentaudit, lastentaudit, lastenkirurgia, lastenneurologia, kliininen neurofysiologia, lääkehuolto, patologia, laboratoriopalvelut,
kuvantamispalvelut, välinehuolto
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