Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keskustelumuistio Nro 1/2016
KUNTANEUVOTTELUT
______________________________________________________________________
Aika: 27.4.2016 klo 8.45-11.00
Paikka: Tyks, T-sairaala, Risto Lahesmaa Sali
Läsnä:
Turun kaupunki
Honkinen Päivi-Leena, ylilääkäri
Korkeila Katariina, palvelualuejohtaja
Liuksa Riitta, hyvinvointitoimialan johtaja
Nummelin Teija, ylilääkäri
Virtanen Hilkka, asiantuntijalääkäri
Turun ympäristökunnat
Kaarina
Arola-Järvi Anna, hyvinvointipalveluiden johtaja
Paavola Tarja, johtava ylihoitaja
Tuomaala Erkki, johtava lääkäri
Lieto
Aalto Juha, terveyspalvelujohtaja
Miikkulainen Tarja, toimialajohtaja
Poikela Esko, kunnanjohtaja
Ruohonen-Ylikoski Minna, johtava hoitaja
Kemiönsaari
Pahta Anneli, kunnanjohtaja
Pyrrö Ilkka, johtava lääkäri
Wallin Maria, peruspalvelujohtaja
Koski TL
Matilainen Jukka, hallinto- ja sosiaalijohtaja
Raisio
Järvi Anna, talousjohtaja
Raassina Arto, johtava ylilääkäri
Sandberg Juha, sosiaali- ja terveysjohtaja
Tanninen Sari, johtava hoitaja
Rusko

Naantali
Kallio Kristian, Naantali
Nikander-Tuominen Hannele, johtava hoitaja
Pöyhönen Iiro, perusturvajohtaja
Ptky Akseli
Laivoranta-Nyman Susanna, johtava hoitaja
Lehtiranta Susanna, johtava hoitaja
Parainen
Korhonen Katariina, ylilääkäri
Nygrén Patrik, kaupunginjohtaja
Salon alueen kunnat
Salo
Parviainen Pirjo, johtava hoitaja
Peltomäki Pirjo, ylilääkäri
Sarjakoski-Peltola Sara, terveyspalvelupäällikkö
Paimio
Laaksonen Päivi, johtava hoitaja
Laine Merja, johtava lääkäri
Sauvo
Pesu Leena, sosiaalijohtaja
Loimaan alueen kunnat
Aura
Loimaa
Koisitinen Sari, johtava ylilääkäri
Rantala Jari, kaupunginjohtaja
Salo-Sirkiä Arja, johtava ylihoitaja
Pöytyä
Jokela Kari, kunnanjohtaja
Pöyhönen Eeva-Sirkku, perusturvajohtaja
Vikström Eija-Liisa, johtava hoitaja
Oripää

Marttila
Maisila Carita, kunnanjohtaja
Masku
Määttänen Pekka, yhteysjohtaja
Mynämäki
Österberg Seija, kunnanjohtaja
Nousiainen
Kylämäkilä Juhani, kunnanjohtaja
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Uusikaupunki
Lahtinen Pia, terveyspalvelujen vastaava
ylilääkäri
Rantanen Sari, sosiaali- ja terveysjohtaja
Takala Anne, talousjohtaja
Vainio Atso, kaupunginjohtaja
Kustavi
Katara Veijo, kunnanjohtaja
Punkalaidun

Tyks, Toimialue Vatsaelinkirurgian ja
urologian klinikka
Horn Tarja, ylihoitaja
Rantala Arto, toimialuejohtaja
Tyks, Toimialue Neuro
Johansson Sari, ylihoitaja
Tyks, Toimialue Medisiininen
Kantola Ilkka, ylilääkäri
Koulu Leena, ylilääkäri
Laapotti-Salo Anne, ylihoitaja
Metsärinne Kaj, vastuualuejohtaja
Vikström Liisa, vs. ylihoitaja
Tyks, Toimialue Operatiivinen toiminta ja
syöpätaudit
Jyrkkiö Sirkku, toimialuejohtaja
Tyks, Toimialue Naistenklinikka

Pyhäranta
Ketola Maarit, sosiaalijohtaja
Taivassalo
Mattila Jussi, peruspalvelujohtaja
Vehmaa
Ketonen Raija, peruspalvelujohtaja
Koskinen Ari, kunnanjohtaja
Muut lähikunnat
Sastamala
Korkeamäki Jussi, johtava ylilääkäri
Turun yliopisto

Tyks, Toimialue Lasten ja nuorten klinikka
Metsola Jussi, toimialuejohtaja
Tyks Loimaan sairaala
Tyks Salon sairaala

VSSHP
Hallintokeskus
Kosklin Ritva, ylihoitaja
Nygren Päivi, hallintoylihoitaja
Pesonen Arja, talousjohtaja
Pohjola Minna, suunnittelija
Saarni Samuli, johtajaylilääkäri, vs.
sairaanhoitopiirin johtaja
Tanner Lauri, hallintojohtaja
Taulu Anne, suunnittelija
Virolainen Petri, sairaalajohtaja
Vuorio Hanna, ylihoitaja
Tyks, Palvelualue Asiantuntijapalvelut
Kylävalli Anja, ylihoitaja
Tyks, Palvelualue Totek
Rantala Leena, ylihoitaja
Siirala Waltteri, erikoislääkäri
Takala Hanna-Maija, ylihoitaja
Vinberg Hanna, ylihoitaja
Tyks, Toimialue Tules
Lehtikunnan Tuija, ylihoitaja
Äärimaa Ville, toimialuejohtaja
Tyks, Toimialue Sydänkeskus
Airaksinen Juhani, toimialuejohtaja
Laine Heidi, ylihoitaja
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Turunmaan sairaala
Tyks Vakka-Suomen sairaala
Tähtinen Esko, johtava ylihoitaja
Psykiatrian tulosalue
Tyks-Sapa-liikelaitos
Eerola Erkki, toimialajohtaja
Jääskeläinen Satu, palvelualuejohtaja
Koulu Leena, ylilääkäri
Leino Pia, apulaisylilääkäri
Luoto Riku, johtoryhmän henkilöedustaja
Luotolinna-Lybeck Helena, ylihoitaja
Mäkäräinen Hanna, toimitusjohtaja
Vuorinen Tytti, toimialajohtaja
Tekniikan ja huollon tulosalue
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Hedman Anne, ylihoitaja
Tanttu Kaarina, henkilöstö- ja
kehittämispäällikkö
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1. Tilaisuuden avaus
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Samuli
Saarni avasi tilaisuuden klo 8.45. Puheenvuorossaan Saarni avasi päivän kuntaneuvotteluille
asetettuja tavoitteita, joiden mukaisesti kuntaneuvotteluissa suunnitellaan yhdessä kuntien
kanssa uusia yhteistyön avauksia ja kehitetään nykyistä yhteistyötä sote-uudistuksen
hengessä. Aamupäivän neljän alustuksen kautta tavoitteena on luoda pohja iltapäivän
ohjelmalle,
jossa
tunnistetaan
Learning
café
–työskentelyn
kautta
uusia
kehittämismahdollisuuksia sote-yhteistyön edistämiseksi alueella sekä käsitellään tähän
liittyvien hoito- ja kuntoutusketjujen kehittämistä kunkin Tyksin toimialueen osalta.

2. Katsaus Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyöhön ja
vireillä oleviin hankkeisiin
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa avasi esityksessään
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyötä sekä
kuntajohtajakokouksen, pysyvän
asiantuntijatyöryhmän,
tietohallinnon
alueellisen
koordinaatioryhmän, teemakohtaisten alatyöryhmien sekä suunnitteluryhmän rooleja.
Järjestämissuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana siten, että sen tavoitteet ja niiden
toteuttamiseksi tarkoitetut toimenpiteet laajennetaan kattamaan vuodet 2017–2018.
Päivityksen teemoina ovat asiakas- ja kustannusvaikuttavuusnäkökulmat. Kärkiteemoina ovat
a) akuuttipalvelut, b) päihde- ja mielenterveyspalvelut, c) lasten, nuorten ja perheiden palvelut
sekä d) (ikääntyvien) hoito- ja hoivapalvelut. Esitys löytyy kokonaisuudessaan VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin www-sivuilta, Kuntaneuvottelut 2017 alta.

3. Sairaanhoitopiirin strategialuonnoksen
toiminnalliset visiot

2017-2018

esittely

strategialuonnoksen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Samuli
Saarni esitteli sairaanhoitopiirin strategialuonnoksen ”Vaikuttava muutos”, vuosille 20172018. Strategian osalta on tehty laajat kuulemiskierrokset ja se on parhaillaan
lausuntokierroksella. Strategiassa on neljä strategista päämäärää, jotka ovat: a)
potilaslähtöisyys, b) yhdenvertaisuus, c) hyvinvoiva henkilöstö ja d) jatkuva parantaminen ja
uudistuminen. Saarni korosti esityksessään, että neljä strategista päämäärää on otettu
tyytyväisyydellä vastaan ja tavoitteet on esitetty niiden pohjalta. Nyt kommentteja toivotaan
erityisesti siihen, millä toimenpiteillä tavoitteisiin päästään. Esitys löytyy kokonaisuudessaan
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin www-sivuilta, Kuntaneuvottelut 2017 alta.

4. Hallituksen sote-linjaukset 5.4.2016: vaikutusten arviointia VSSHP:n kannalta
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Lauri Tanner avasi esityksessään
hallituksen sote-linjauksia 5.4.2016 ja arvioi niiden vaikutuksia Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirille. Esityksen tavoitteena oli antaa taustainformaatiota iltapäivän Learning
Café –osuuteen sekä a) tarkastella millaisia kehittämistoimenpiteitä olisi mielekästä edistää, b)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus

Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521, TURKU

Hospital District of Southwest Finland Administrative Central

Vaihde 02 313 0000

Kiinamyllynkatu 4-8, PO Box 52, FIN-20521 Turku, FINLAND

4 (7)

tarkastella mitä asioita voidaan toimijoiden kesken edistää maakunnallisesti sekä c) selventää
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaa suhteessa uusiin sote-linjauksiin. Tanner totesi
sote-toimijoiden oman kehittämistyön painottuvan tässä vaiheessa palveluketju- ja
tuotannolliseen integraatioon sekä siihen, että varaudutaan yhteiseen työnantajaan ja yhteisen
osaamisen kehittämiseen. Koska sote-linjauksissa on vielä runsaasti tulkinnanvaraisuutta,
valmistelua ei tältä osin ole mielekästä käynnistää ennen tilanteen selkiytymistä, toisin sanoen
lakiluonnosta. Esitys löytyy kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin wwwsivuilta, Kuntaneuvottelut 2017 alta.
5.

Yhteenveto syksyn 2015 kuntaneuvotteluissa sovittujen asioiden toimeenpanosta
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kehittämispalvelut-yksikön vastuuhenkilö, ylihoitaja
Ritva Kosklin avasi esityksessään, millä tavalla syksyn 2015 kuntaneuvottelujen Learning
Café:ssa esitetyt kehittämisehdotukset ovat toteutuneet ja mistä asioista osallistujat ovat
toivoneet keskustelua kevään 2016 kuntaneuvottelujen Learning Café:ssa. Palautteita oli saatu
yhteensä viidestä yksittäisestä kunnasta, yhdestä kuntayhtymästä ja yhdeltä yhteistoimintaalueelta. Esitys palautteineen löytyy kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
www-sivuilta, Kuntaneuvottelut 2017 alta.

6. Kuntien kannanotot ja keskustelu tilaisuuden lopuksi:
VSSHP, Ilkka Kantola:
Yksi keskeinen asia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön näkökulmasta
on palautteiden lähettäminen erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksiin. On ajateltu, ettei
palautteita enää lähetettäisi, vaan käytettäisiin Kantaa. Kanta toimii kuitenkin erittäin
huonosti, jonka vuoksi terveyskeskuslääkäri ei pysty löytämään palautetta.
Kaarinan kaupunki, Erkki Tuomaala:
Keskeinen kysymys tässä on, miten palaute tuotetaan. Kanta on kentällä työskenteleville
mahdottoman vaikea, Altin kautta on sen sijaan kohtalaisen helppoa löytää tiedot. Altti on ollut
”katkolla”. Sairaanhoitopiirille tietojen tuottaminen Alttiin on kallista. Altti on kuitenkin
välttämätön, sillä muutoin tarvittavaa tietoa ei saada.
VSSHP, Samuli Saarni:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on irtisanonut Altin, sillä on otettu käyttöön Kanta.
Molemmista on maksettu. Alueellisessa ICT-työryhmässä pitäisi keskustella tästä asiasta. Altti
on irtisanottu irtisanoutumisajan puitteissa.
Kaarinan kaupunki, Erkki Tuomaala:
Altin käyttöä on mahdollista jatkaa. Tiedon saannin ongelma on sairaanhoitopiirilähtöinen.
Koska kanta on käyttökelvoton, tulisi sairaanhoitopiirin jatkaa Altin käyttöä.
Salon kaupunki, Sara Sarjakoski-Peltola:
Salon oli pakko ottaa Altti käyttöön, sillä kyseessä on potilasturvallisuuskysymys. Palautteet
ovat välttämättömiä, ensi viikolla on kokous asiaan liittyen.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus
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VSSHP, Arja Pesonen:
Toteutustapana on tähän asti ollut kunnan liittymä Alttiin. Sairaanhoitopiiri on vastannut
sairaanhoitopiirin osuudesta. Summa on vajaa 600 000€ siltä osin.
Paimio-Sauvon terveyskeskus, Merja Laine:
Terveyskeskukset näkevät kyllä Kannasta tiedot, mutta ne tulevat viiveellä. Jostakin löytyy
pelkkä diagnoosi Kannan kautta, kun taas Altin kautta löytyy koko teksti.
VSSHP, Samuli Saarni:
Nyt
on
kyse
koko
ICT-ratkaisusta.
Vaikka
meillä
on
alueellinen
järjestämissuunnitelmatyöryhmä, meiltä puuttuu maakunnallinen toteuttamiskoneisto. Tämän
päätöksenteon pitäisi mennä kuntajohtajakokoukseen kautta. Ensin kuntajohtajien pitää tehdä
päätös, kyllä sairaanhoitopiiri sitten toteuttaa sen mukaisesti. Tämä on keskeinen mekanismi.
Tarvitaan johtamisjärjestelmä, joka on kuntajohtajakokous.
Naantalin kaupunki, Iiro Pöyhönen:
Strategiassa huomio kiinnittyy talouskysymykseen. Nyt pitäisi saada valaistusta siihen, onko
viime vuoden puolella tehdyt hinnanalennukset jo syöty.
VSSHP, Arja Pesonen:
Vastaan lyhyesti. Talousarvionäkökulmasta voi todeta, että olemme talouden suunnittelussa
muutaman vuoden etuajassa. Sama logiikka on myös talouden vakauttamisohjelmassa. Se
etenee systemaattisesti. Vuoteen 2015 mennessä olemme merkittävästi vaikuttaneet kuntien
kustannuskehityksen. Vuosittainen kustannuskehitys oli lähellä
prosenttia, toki se piti
sisällään myös uusia tehtäviä. Olemme ottaneet vastaan päivystyksen ja ensihoidon. Kolmen
kuukauden toteuma on liian lyhyt aika arvioida tarkasti, mutta pääsemme lähelle
talousarviota. Kokonaisuuden kannalta kustannuskehitys talouden osalta on aivan toista
luokkaa kuin se on ollut aikaisemmin. Meidän pitää pystyä muuttamaan hoidon tarpeen kasvu
kuntien hyödyksi. Tässä strategiassa on juuri niitä asioita, joilla pystymme näitä tekijöitä
tukemaan. Minuun tai Heli Lähteenmäkeen voi olla yhteydessä ja kysyä lisää, jos teillä on
kysymyksiä.
Vehmaan kunta, Ari Koskinen:
Valtakunnan tasolla on isoja kysymyksiä, kuten sote. Maakunnallisesti taas on muita
kysymyksiä, kuten Altti. Nyt on toinen kierros sotessa menossa. Vehmaan kunnan tilanne on
se, että nyt pitää joka tapauksessa miettiä uusia ratkaisuja. Vehmaalla toivotaan, että sote
astuu voimaan kustannuskehityksen vuoksi. Toivottavasti saadaan ratkaisu voimaan vuodesta
2017.
Raision kaupunki, Ari Korhonen:
Olen aiemmin käyttänyt kriittisiä puheenvuoroja, mutta nyt on positiivisempi tunne.
Tilintarkastaja huomautti meille kuitenkin alijäämästä. Mikäli alijäämää ei saada pudotettua,
täytyy kunnan varautua siihen. Olisi tärkeää, että pääsisimme plussan puolelle. Emme kestä
4,5 prosentin nousuja. Sote-valmistelusta nostan esille kiinteistökysymyksen. Olisi hyvä, että
kiinteistökysymyksiin paneuduttaisiin siten, että myös kunnilla olisi tieto sairaanhoitopiirin
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus
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kiinteistöistä sekä myös muiden kuntien kiinteistöistä jäljelle jäävän peruskunnan
näkökulmasta.
VSSHP, Samuli Saarni:
Olemme yrittäneet panostaa paljon siihen. Saammeko tehtyä päätöksiä, on iso kysymys. Itse
toivoisin, että sote-valmistelu voisi ottaa kiinteistöt yhdeksi fokukseksi. Viime viikolla oli
Helsingin Sanomien Vieraskynässä Erholan ja Pekurisen kirjoittama mielenkiintoinen juttu
sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista. ”Sote-uudistuksesta tuli kumouksellinen
Laajamittainen yhtiöittäminen voi tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista vaikeasti hallittavia.”
Kannattaa tutustua siihen.
VSSHP, Arja Pesonen:
Alijäämien kirjaamisesta; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osalta on olemassa alijäämän
kattamissuunnitelma. Ei siis tarvita erillismenetelmää kuntien kanssa. Ajatuksena on, että
siirtymäkauden aikana on mahdollista rahoittaa alijäämä. Kunnilta on pyydetty talouden
vakauttamisohjelman puitteissa lausuntoja. Annan mielelläni lisää tietoa. Minuun voi olla
yhteydessä.
Salon kaupunki, Sara Sarjakoski-Peltola:
On kirjoitettu sellainen visio, että Salo lunastaisi Halikon sairaalan. Tämä ei pidä paikkaansa.
Salon sairaalan osalta vapaaksi jäävät tilat on otettava, jotta kaupungin kärkihanke, iäkkäiden
ihmisten terveyspalvelut, voitaisiin sijoittaa sinne.
Loimaan kaupunki, Jari Rantala:
4.3. toteutettiin seutukierros, jossa tarkasteltiin rakenteellisia muutoksia, joita Loimaalla on
tehty.
Kokemukset
rakenteellisista
muutoksista
ovat
sinänsä
myönteisiä,
erikoissairaanhoitovuodeosaston käytön väheneminen on positiivista. Olemme kuitenkin
miettineet, onko kuntalaskutuksessa jotakin epäselvää. Sote-uudistuksen tavoitteita
odotellessa esitimme Loimaalla konkreettisia esityksiä, mm. diabeteksen ja äitiysneuvolan
osalta.
Uusikaupunki, Atso Vainio:
Sairaanhoitopiirin strategiassa yhdenvertaisuus voi olla käsitteenä sellainen, että kaikki eivät
ymmärrä asiaa samoin. Lähisairaala ei tarkoita suoraan yhdenvertaisuutta. Joillekin on pakon
sanelemaa, että on tietty etäisyys keskussairaalaan ja terveyskeskukseen. Se, että Tyks toimii
testialustana jatkuvan parantamisen ja uudistumisen osalta, on hyvä. Sen sijaan sillä ei saa olla
vaikutuksia siihen, miten yritysmaailma kehittyy. Tyks ei saa lähteä niistä lähtökohdista
kehittämään toimintaansa. Vuodeosastojen yhdistämisestä muutama sana: yhdistymisestä
johtuvan kasvukivun ohi on päästy. Ratkaisu on ollut oikea ja nyt navigoidaan eteenpäin.
VSSHP, Samuli Saarni:
Tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa sairaanhoitopiirin toimintaa, emme pääse
siitä mihinkään. Sairaanhoitopiiri on erityyppinen kuin muut organisaatiot, valtio on tukenut
vahvasti tutkimusta, joka on ollut merkittävää. Valitettavasti on alettu ajaa alas ensin
tutkimusta ja nyt koulutusta. Tästä seuraa aidosti kiinnostava kokonaisuus. Strategiassa
lähdemme siitä liikkeelle, että innovaatioklusterin hyödyt ovat suuremmat. Sitä ei kannata ajaa
alas. Jää nähtäväksi tuleeko uusi instrumentti tilalle, voidaan myös taloudellisesti laskea
hyödyt työpaikkojen näkökulmasta. Olemme vastanneet siihen terveyskampuksen
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näkökulmasta. Tämä on pitkäjänteistä toimintaa. Järjestelmiä on helppo purkaa, mutta
raskasta rakentaa.

7. Tilaisuuden päättäminen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Samuli
Saarni päätti tilaisuuden klo 11.00.

Kokouksen vakuudeksi:

Samuli Saarni

Anne Taulu

puheenjohtaja

sihteeri
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