VSSHP:n jäsenkunnille
Turun yliopistolle

KUTSU
9.4.2018

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN
KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2019

Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään 27.4.2018 klo 9.00 15.30 Turussa T-sairaalassa. Neuvotteluissa käsitellään keskeiset
sairaanhoitopiirin palveluiden sisältöön ja määrään vuonna 2019 vaikuttavat tekijät, ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä huomioiden kuntien oman palvelutuotannon ja sairaanhoitopiirin talouden vakauttamisohjelman tuleville vuosille.
Kuntaneuvottelut toteutetaan kahdessa osassa. Aamupäivän osiossa
keskitytään koko sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen, ja se on
tarkoitettu kaikille kutsutuille. Iltapäivän Learning Café -osiossa painopisteenä on palvelurakenteen kehittäminen, ja se on tarkoitettu erityisesti kuntien sosiaali- ja terveysjohtajille ja johtaville / vastaaville lääkäreille ja ylihoitajille sekä Tyksin ja sairaanhoitopiirin tulos-, toimi- ja
palvelualuejohtajille. Kaikki kutsutut ovat luonnollisesti tervetulleita
osallistumaan myös jälkimmäiseen osioon.
Kuntaneuvotteluissa esille nousevia asioita viedään tarvittaessa yhteiseen valmisteluun myös Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja sote- ja maakuntavalmistelun suunnitelman alaisiin työryhmiin erityisesti silloin, kun asiat liittyvät toiminnallisiin muutostarpeisiin, toimintatapojen kehittämiseen tai väestön palvelutarpeiden ennakointiin.
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirin talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnille ja Turun yliopistolle on varattava
tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Kuten erillisessä lausuntopyyntöviestissämme (5.4.2018) todetaan,
pyydämme esityksiänne 25.4.2018 mennessä, jotta niitä voitaisiin
käyttää 27.4.2018 järjestettävässä jäsenkunnille suunnatussa kuntaneuvottelutilaisuudessa.

Tervetuloa kuntaneuvotteluihin!

Leena Setälä
Leena Setälä
sairaanhoitopiirin johtaja
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Jakelu
VSSHP jäsenkuntien
- kunnan- ja kaupunginjohtajat
- sosiaali- ja terveysjohtajat
- talousjohtajat
- johtavat / vastaavat lääkärit
- johtavat / vastaavat hoitajat
Turun yliopiston edustajat
VSSHP
- sairaanhoitopiirin johtaja
- johtajaylilääkäri
- hallintoylihoitaja
- talousjohtaja
- talouspäällikkö
- kuntayhtymätarkastaja
- kehittämispalvelut
Tyks
- sairaalajohtaja
- sairaalaylihoitaja
- tulos-, toimi- ja palvelualueiden johtajat
- tulos-, toimi- ja palvelualueiden ylihoitajat
Turunmaan sairaalan liikelaitos
- toimitusjohtaja
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
- toimitusjohtaja, vastaava lääkäri
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KUNTANEUVOTTELUJEN OHJELMA

Aika:

27.4.2018 klo 09.00-15.30 (Huom. aamukahvi tarjolla klo 8.30 alkaen T-sairaalan kahvilan
takaosassa)

Paikka:

Turun yliopistollinen keskussairaala, T-sairaala, Risto Lahesmaa -sali

Aamupäivän asialista
1. Tilaisuuden avaus, sairaanhoitopiirin uusi strategia,
sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä
2. Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2018 - 2019,
talouspäällikkö Heli Lähteenmäki
3. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja uudistusten tilannekatsaus,
sairaalajohtaja Petri Virolainen
4. Kuntien näkymät sairaanhoitopiirin toiminnasta vuodelle 2019,
Kuntien edustajat (1 / alue, kts. jäljempänä)
Kuntia pyydetään koordinoimaan puheenvuorot alueiden kesken.
Keskustelu
5. Yhteenveto ja aamupäivän tilaisuuden päätös,
sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä

Lounastarjoilu klo 11.00 - 12.00 T-sairaalan 1. kerroksen F-siiven Saviruukku -ruokasalissa.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 20.4.2018 oheisesta linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/9E4D7D18966A2C46.par
Samassa yhteydessä pyydämme ilmoittamaan mahdollisista ruoka-ainerajoituksista.
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Iltapäivän asialista
Iltapäivän puheenjohtajana toimii sairaalajohtaja Petri Virolainen
Onnistuminen edellyttää, että terveyskeskusten johtavat lääkärit ja ylihoitajat sekä Tyksin tulos-, toimi- ja
palvelualuejohtajat pohtivat etukäteen potilasryhmäkohtaisia kehittämistarpeita ja –toiveita.
Tänä vuonna aiheina ovat:
Hoitoketjut haltuun – kuka ja miten ne laaditaan
Maakunnallinen sote-tietovaranto – miten sitä voitaisiin hyödyntää sote-palveluissa
Nopeasti erikoislääkärille – Missä tilanteissa tulisi nykyistä enemmän hyödyntää nopeaa konsultaatiota? Miltä osin kannattaa tarjota erikoislääkäripalveluja terveyskeskuksissa? Konsultti vai
Tyksin lääkäri?
Edellisten kuntaneuvotteluiden aineisto on löydettävissä osoitteesta
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/talous-ja-toimintaluvut/kuntaneuvottelut/Sivut/default.aspx

klo 12.00 - 12.15

Työskentelytavoista sopiminen
sairaalajohtaja Petri Virolainen

klo 12.15 - 14.45

Sairaanhoitopiirin toimintaa käsitellään viidessä Learning Café -pöydässä,
jotka on jaettu:
Loimaan alue
Salon alue
Turun kaupunki
Turun ympäristökunnat
Vakka-Suomen alue
Pöydissä kiertävät VSSHP tulos-, toimi- ja palvelualuejohtajat ja ylihoitajat ja liikelaitosten johtajat Kehittämispalvelut–yksikön järjestämän kirjurin kanssa. Yhteensä siis 5
ryhmää (25 min / ryhmä).
1.
2.
3.
4.

Tules, Asiantuntijapalvelut ja Totek
Sydänkeskus, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka ja EPLL
Neuro, Medisiininen, Kuvantaminen ja Laboratorio
Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit, Naistenklinikka, Turunmaan sairaalan liikelaitos
5. Lasten ja nuorten klinikka ja Psykiatria
Tavoitteena on löytää potilasryhmäkohtaiset toiminnan kehittämisen aihiot. Samalla
laaditaan esitys siitä, miten asiaa parhaiten edistettäisiin:
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman pysyvän asiantuntijatyöryhmän
kautta
Kunnan ja toimialueen suorana yhteistyönä
Sairaanhoitopiirin kehittämistyönä 2018-

klo 14.45 - 15.00

Tauko

klo 15.00 - 15.30

Ryhmien puheenjohtajien yhteenveto ja tilaisuuden päätös
sairaalajohtaja Petri Virolainen ja sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä
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Liite:

VSSHP:n kuntaneuvottelut, jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin edustajat

Jäsenkunnat alueittain
Loimaan alueen kunnat
Loimaa, Oripää, Koski Tl, Marttila, Pöytyä, Aura, Punkalaidun

Sairaanhoitopiirin edustajat
sairaanhoitopiirin johto

Salon alueen kunnat
Salo, Paimio, Sauvo, Somero

Tyksin tulos-, toimi- ja palvelualueiden johtajat ja ylihoitajat

Turun kaupunki

liikelaitosten toimitusjohtajat

Turun ympäristökuntien kunnat
Kaarina, Raisio, Lieto, Rusko, Naantali, Parainen, Kemiönsaari, Masku,
Mynämäki, Nousiainen

kehittämispalvelut–yksikön Soteyhteistyön edistämisen prosessin
vastuuhenkilö ja kuntaneuvotteluiden kirjurit

Vakka-Suomen alueen kunnat
Laitila, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa
Kunnan- ja kaupunginjohtajat, talousjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat,
johtavat / vastaavat lääkärit
VSSHP

Toimi- tulos- ja palvelualueet, Liikelaitokset
Toimialueet
1. Tules
2. Sydänkeskus
3. Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka
4. Neuro
5. Medisiininen
6. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit
7. Naistenklinikka
8. Lasten ja nuorten klinikka
9. Psykiatria
11. Kuvantaminen
12. Laboratorio
Palvelualueet
1. Asiantuntijapalvelut
2. Totek
Liikelaitokset
1. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
2. Turunmaan sairaalan liikelaitos

Palvelut ja erikoisalat
Toimialueittain
1. ortopedia ja traumatologia, fysiatria, käsikirurgia
2. kardiologia, thoraxkirurgia
3. gastrokirurgia, urologia, verisuonikirurgia
4. neurologia, neurokirurgia, kuntoutus
5. akuutit sisätaudit, sisätaudit, endokrinologia, gastroenterologia, nefrologia ja dialyysihoidot, infektiosairaudet, hematologia ja kantasolunsiirto, reumatologia, keuhkosairaudet, ihotaudit, työlääketiede, kliininen genetiikka
6. korva-, nenä- ja kurkkutaudit, foniatria, silmätaudit,
suu- ja leukakirurgia, yleiskirurgia, plastiikkakirurgia,
syöpätaudit
7. synnytys- ja naistentaudit
8. lastentaudit, lastenkirurgia, lastenneurologia
9. akuuttipsykiatria, lastenpsykiatria, mielialahäiriöt,
neuropsykiatria, nuorisopsykiatria, psykoosit, riippuvuuspsykiatria, vanhuspsykiatria
11. kliininen neurofysiologia, kliininen fysiologia- ja PETtutkimukset, lääketieteellinen fysiikka, radiologia
12. Auria biopankki, mikrobiologia ja genetiikka, patologia, Saske ja TYKSLAB
Palvelualueittain
1. apuvälinekeskus, fysioterapia, kuntoutusohjaus, puheterapia, psykologipalvelut, ravitsemusterapia, sosiaalityö, toimintaterapia
2. anestesiologia, tehohoito, kivun hoito, hengitystuki
Liikelaitoksittain
1. ensihoito- ja päivystyspalvelut
2. Turunmaan sairaalan liikelaitos
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