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VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN JA SEN JÄSENKUNTIEN NEUVOTTELUT
ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSINA 2014-2016

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kutsuu jäsenkuntien edustajat alueittain
neuvottelemaan palveluiden järjestämisestä. Tavoitteena on tarkentaa keskeiset
sairaanhoitopiirin palveluiden sisältöön ja määrään vuosina 2014-2016 vaikuttavat tekijät, ja sopia tarvittavista kehittämistoimenpiteistä ja vastuutahoista kuntien oma palvelutuotanto ja sairaanhoitopiirin talouden vakauttamisohjelma vuosille 2013-2021 huomioiden.
Vuoden 2013 syksyllä käydyissä kuntaneuvotteluissa kuntaneuvottelukokouksen tavoitteista sovittiin, että kuntaneuvottelukokous asettaa asiantuntijaryhmän valmisteltavaksi
ja edelleen kuntajohtajakokouksen käsiteltäväksi asiat, jotka liittyvät:
- toiminnallisiin muutostarpeisiin
- toimintatapojen kehittämiseen
- vuosille 2013-2016 vahvistetun terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
mukaisiin toimeenpanoa edellyttäviin asioihin
- väestön palvelutarpeiden ennakointiin
Kuntaneuvotteluissa sovittujen linjausten ja kuntalausuntojen pohjalta sairaanhoitopiirin
hallituksen asettaman talousarvioraamin 2015 perusteella laaditaan sairaanhoitopiirin
kuntakohtaiset palvelusuunnitelmat vuodelle 2015. Tavoitteena on sopia erikoissairaanhoidon palvelujen määrästä ja sisällöstä niin, että ne täydentävät oikein mitoitetulla
tavalla kunnan terveyspalvelujen kokonaisuutta.
Kevään 2014 alueellisten kuntaneuvottelujen tavoitteena on varmistaa syksyn
2013 kuntaneuvotteluissa sovittujen kehittämistoimenpiteiden eteneminen seuraavalle talousarviovuodelle, sairaanhoitopiirin palveluiden sisältöön ja määrään
vuosina 2015-2016 vaikuttavat kehittämistarpeet, uuden strategian toimeenpano
sekä tarvittavista toimenpiteistä ja vastuutahoista sopiminen.

Tervetuloa!

Olli-Pekka Lehtonen
sairaanhoitopiirin johtaja

Jakelu

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat ja johtavat lääkärit, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja, Tyks toimi- ja palvelualueiden toimialuejohtajat (Sydänkeskus, Neuro,
Medisiininen, Asiantuntijapalvelut), alueellisen erikoissairaanhoidon toimialuejohtaja, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen toimitusjohtaja ja perusterveydenhuollon yksikkö
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KUNTANEUVOTTELUN OHJELMA

Ajankohdat:
31.03.2014
01.04.2014
04.04.2014
08.04.2014
Paikka:

klo 13-16
klo 09-12
klo12-15
klo 09-12

Loimaan alueen kunnat
Turun alueen kunnat
Uudenkaupungin alueen kunnat
Salon 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 talousarvion 2015 valmistelu ja uuden strategian
toimeenpano
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen

4

VSSHP tulos- ja toimialueiden tuottamat palvelut
Sydänkeskus, Neuro ja Medisiininen, Asiantuntijapalvelut, Alueellisen erikoissairaanhoidon ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen palvelut
johtajaylilääkäri Samuli Saarni

5

Toimenpiteet syksyn 2013 kuntaneuvotteluissa esille nostetuista asioista järjestämissuunnitelman mukaisesti
hallintoylihoitaja Päivi Nygren

6

Sopiminen palvelujen järjestämisen kehittämistavoitteista, vastuista ja toimintatavoista

7

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen

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/fi/kuntaneuvottelut2014.
Tarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 24.03.2014 johdon sihteeri Anne
Saarelle, anne.saari@tyks.fi. Samassa yhteydessä pyydämme ilmoittamaan mahdollisista ruokavaliorajoituksista.
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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 lääkärit
Salon alueen kunnat
Salo, Paimio, Sauvo, Somero
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

Sairaanhoitopiirin 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 5 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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