Muistio Kuntaneuvotteluista

Aika

3.5.2019 klo 9.00–15.45

Paikka

Hallintorakennus, SH-auditorio

Läsnä

Osallistujaluettelo liitteenä (liite 1)

Asiat
1. Tilaisuuden avaus
Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Tilaisuus 3.5.
on tarkoitettu jäsenkuntien sote-johtajille, johtaville ylilääkäreille ja ylihoitajille tai vastaaville viranhaltijoille,
sekä VSSHP:n johtaville viranhaltijoille, tulosaluejohtajille ja Tyksin toimialueiden johtajille ja ylihoitajille.
Jäsenkuntien yleis- ja talousjohtajille on tulossa oma tilaisuutensa 27.–29.5.2019.
2. VSSHP:n digistrategian esittely (esitys liitteenä, liite 2)
Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä
Leena Setälä esitteli VSSHP:n luonnosvaiheessa olevaa digistrategiaa ja esitti osuutensa lopuksi
keskeisenä kysymyksenä: miltä osin kunnat haluaisivat edistää sote-palvelujensa digitalisaatiota
yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa?
3. Päivystyspalvelujen digitalisaatio (esitys liitteenä, liite 3)
Projektipäällikkö Janne Mononen
Janne Monosen esitys käsitteli Omaolo-palvelua. Esityksen jälkeen tiedusteltiin ao.palvelun aiheuttamiin
mahdollisiin potilasvahinkoihin liittyvää vastuukysymystä. Monosen mukaan palvelu ei korvaa
ammattilaisen kliinistä arviota, vaan pyrkii toimimaan ohjaavana työkaluna. Palvelun teknistä toimivuutta on
parannettu. Neljätoista kuntaorganisaatiota on ollut kehittämässä Omaolo-palvelua. Lisäksi kysyttiin, onko
palvelu saatavissa myös ruotsin kielellä ja paljonko palvelulla on käyttäjiä. Omaolo-palvelu on saatavissa
myös ruotsin kielellä ja käyttäjämäärät on mahdollista saada näkyviin. Käyttöanalytiikkaa pyritään
parantamaan jatkuvasti. Esitettiin myös kysymys Omaolon ja Virtuaalisairaalan integroinnista. Tavoitteena
on Omaolon integrointi Päivystystaloon, mutta tässä on vielä sisällön omistajuuteen ja ylläpitoon liittyviä
avoimia kysymyksiä.
4. Sähköisen asioinnin käyttöönotto (esitys liitteenä, liite 4)
Tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo
Yrjö Koivusalon esitys käsitteli VSSHP:n sähköisen asioinnin nykytilaa ja valittuja kehityssuuntia.
Esityksestä ei noussut kysymyksiä.
5. Alueellinen Una-Kaari-hanke (esitys liitteenä, liite 5)
Hankejohtaja Matti Franck
Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö mielestä hanke kuulostaa
mielenkiintoiselta. Hän koki hyväksi sen, että järjestelmä luodaan moduleista. Kehitystyössä kannattaa
huomioida toimijoiden tarpeet laajasti ja syvällisesti mutta samalla tarvittaisiin näkymää tulevaisuuden
asiakaslähtöiseen toimintatapaan, jossa kirjaaminen on riittävän tehokasta ja selkeää ja palvelee
informaatiotarpeita monipuolisesti ja selkeästi. Matti Franckin mukaan modulaarisuus tuo joustoa, mutta
lisää hankinnan kompleksisuutta. Tästä syystä tarvitaan laaja hankintayksikkö.
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Kuntien puolelta esitettiin kommentti, että kunnat lähtevät hankkeeseen sokkona, dokumentit ovat vielä
kovin yleisellä tasolla, eikä kokonaisuutta pystytä hahmottamaan. Franck kertoi, että UNA:ssa tehdään
kustannusanalyysia, mutta tietoa kustannuksista ei tässä vaiheessa ole saatavilla. Yrjö Koivusalon mukaan
arvio liikkuu 50–100 milj. euron välillä. Lopullista hintaa ei tiedetä ennen tarjouksen tekemistä, ja vasta
silloin kunnilta tarvitaan sitovat sopimukset. Leena Setälä toivoo kuntien kiinnostuksen ilmaisevat
yhteistyösopimukset pohjaksi aluehankkeen perustamispäätökselle shp:n hallituksen kokoukseen 11.6.
Setälä tiedotti myös siirtyvänsä uusiin tehtäviin VSSHP:n strategiajohtajaksi 16.6.2019 alkaen ja
paneutuvansa juuri Una-hankkeisiin.
6. Tuottavuusohjelma (esitys liitteenä, liite 6)
Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä
Esityksen jälkeen käytiin keskustelua sairaanhoitopiirin mahdollisista säästökohteista. Kuntien puolelta
kommentoitiin, että työn siirtäminen eri paikkaan ei tuo säästöjä. Tärkeää on kehittää yhteistyötä
erikoissairaanhoidon ja perusterveyden välillä. Yhdessä on mahdollista saada hoitoketjut toimiviksi.
7. Keskustelun yhteenvedot (esitykset liitteenä, liite 7)
Ryhmä 1: TULES, Asiantuntijapalvelut, Totek, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka
Ryhmä 2: EPLL (ensihoito- ja päivystyspalvelut)
Ryhmä 3: Neuro, Medisiininen, Kuvantaminen, Laboratorio
Ryhmä 4: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit, Sydänkeskus, Turunmaan sairaalan liikelaitos
Ryhmä 5: Lasten ja nuorten klinikka, Psykiatria, Naistenklinikka
Petri Virolainen on kutsumassa koolle lähisairaaloiden ja Turun ympäristökuntien seutukunnallisia
johtoryhmiä viimeistään kesälomien jälkeen.
Tilaisuuden lopuksi Leena Setälä tiedusteli kiinnostusta sähköisten palvelujen laajentamiseen, Omaolopalvelun käyttöönottoon ja yhteisen potilastietojärjestelmän hankintaan. Tiedustelut herättivät kiinnostusta.
Kuntapuolelta esitettiin toivomus, ettei sairaanhoitopiiri ryhdy hankkeisiin yksin.
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