Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin seutukuntaiset kuntaneuvottelut 27.-29.5.2019
27.5. Salon seutu klo 10-12 , Salon kaupungintalo, neuvottelutila Kataja 1. krs, Tehdaskatu 2
28.5. Vakka-Suomen seutu klo 9-11, Uusikaupunki, Hotelli Aquariuksen Wellamo –kabinetti
28.5. Loimaan seutu klo 13.30-15.30, Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6.
29.5. Turku ja Turun seutu klo 9-12, Tyks, T-sairaala, hallituksen kokoustila TA6, ylös hissillä nro 2
29.5. kaikki jäsenkunnat klo 13-15, Tyks, T-sairaala, Lahesmaa-Sali

VSSHP:n edustajina: sairaanhoitopirin johtaja Leena Setälä, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, talousjohtaja Arja
Pesonen, hallintoylihoitaja Wiveka Kauppila, sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas, va. kehittämisjohtaja Petri Salo/
hallintoylilääkäri Ville Kytö (siht).
Neuvottelujen tavoitteena on muodostaa yhteinen tilannekuva sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta ja
sopia yhteisistä suuntaviivoista erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämisessä sekä tarkentaa kuntien tahtotilaa
siitä, millaisessa ohjauksessa maakunnan julkista erikoissairaanhoitoa ja sen integraatiota kuntien palveluihin
tulisi kehittää.

Käsiteltävät aiheet kuntien lausuntojen pohjalta (liitteenä)
Sairaanhoitopiirin kustannuskehitys vv. 2018-2019 ja niiden keskeiset syyt (alustus)
-

palvelujen kysynnän kasvu
uudet hoitomuodot – mitä ovat ja millaisia kustannuksia aiheuttavat
lääkemenojen kehitys
ensimmäisen vuosikolmanneksen toiminta ja talous suhteessa suunnitelmaan
sairaanhoitopiiri vertaisarviointien valossa

Millä toimin voidaan hillitä erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä ja kustannuskehitystä (alustus)
-

työnjako ja uudet tavat toimia ml. digitalisaatio, terapia- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen
maakunnallisena kokonaisuutena (ml saattohoito?).
hoidon indikaatiot ja priorisointi
Tuottavuusohjelman osoittamat mahdollisuudet lisätä sairaanhoitopiirin tuottavuutta
erikoissairaanhoidon ylikäyttö ja oletettu tehottomuus – miten sitä tulisi lähestyä?
o ehdotamme kunta- ja erikoisalakohtaista selvitystä, miten palvelujen käyttö poikkeaa kansallisista
verrokeista
o palvelurakenteen ja toimintatapojen yhteinen tarkastelu

Sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien välisen yhteistoiminnan uudelleen järjestely –ehdotukset (alustus)
-

järjestämissuunnitelmassa ehdotettu terveydenhuollon foorumi/neuvottelukunta, omistajaohjaus
sote-johtajakokous
seutukuntakohtaiset työryhmät ja hoitoketjutyöryhmät
maakuntatasoisen sote-tiedon toissijainen hyötykäyttö – yhteiseksi kehittämishankkeeksi
sähköisen asioinnin laajentaminen kuntayhteistyössä ja UNA-Kaari-aluehankkeen organisointi
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Uusi neuvottelu- ja sopimusmenettely
-

tavoitteet: sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden sekä investointien suunnittelu yhdessä kuntien
kanssa, palvelusopimuksen laatiminen jäsenkuntien ja kuntayhtymän välille
sisältö: järjestämissuunnitelma, väestökehitys ja palvelujen tarve, palvelujen kysyntä, keskeiset pth/eshkehittämishankkeet, talouden reunaehdot, palvelujen käytön ennusteet, kustannustason muutokset,
investoinnit, pääomakustannukset, tuottavuuden kehitys ja kehittämistoimenpiteet
struktuuri ja aikataulu
kokemukset muualta

Millaisia tarpeita kunnilla on uudistaa raportointia erikoissairaanhoidon käytöstä?
Seutukuntakohtaiset kysymykset
Onko näkyvissä sellaisia erikoissairaanhoidon palvelujen muutostarpeita, jolla on budjettivaikutuksia
sairaanhoitopiirin talouteen vuonna 2020?
-

palvelujen lisäystä tai vähentäminen, kehittäminen, mm. konsultaatiokäytännöt

Mitä ehdotettu resurssien hyödyntäminen yli hallintorajojen voisi tarkoittaa?
-

vuodepaikat, niiden määrä ja sijoittuminen
asiantuntijaresurssit

Erityiskysymys 1: onko seutukunnalla halukkuutta rahoittaa asukkaidensa saattohoitoa Karina-kodissa, jos sen
toiminta siirtyisi sairaanhoitopiirin vastuulle?
Erityiskysymys 2: viitaten äskettäisiin kuntien linjauksiin Pirkanmaalla, Länsi-Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla,
miten seutukunta näkee tarvetta tiivistää Varsinais-Suomen (sosiaali- ja)terveydenhuollon palveluja
järjestettäväksi/tuotettavaksi yhteisessä kuntayhtymäpohjaisessa organisaatiossa ns. vapaaehtoisen sotekuntayhtymän tapaan?
Lämpimästi tervetuloa!
Leena Setälä
Leena Setälä
sairaanhoitopiirin johtaja
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