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1. Tilaisuuden avaus ja sairaanhoitopiirin uusi strategia
Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Leena Setälä esitteli sairaanhoitopiirin strategialuonnosta vuosille 2019-2020. Strategialuonnos
on tällä hetkellä kuntien ja sairaanhoitopiirin eri elinten lausuttavana ja sitä käsitellään
toukokuussa hallituksen kokouksessa ja kesäkuussa valtuuston kokouksessa.
Sairaanhoitopiirin strategialuonnos on laadittu huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen
periaatteet (liite 2).
2. Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2018 - 2019
Talouspäällikkö Heli Lähteenmäki kävi läpi sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta (liite 3).
Hoidettujen potilaiden ja lähetteiden määrä on kasvanut jatkuvasti ja tällä on vaikutuksia myös
talouden hallintaan. Suuri muutos on ollut Turun psykiatrian liittyminen Tyksin toimintaan.
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä:
toimintatuotot kasvoivat 2,9 %
henkilöstökulut olivat talousarvion mukaiset volyymikehityksestä huolimatta
jäsenkuntalaskutuksessa päästiin 7 milj. euron talousarvioalitukseen
hintoja alennettiin kaikkiaan 16,7 milj. euroa, josta jäsenkunnille 15,6 milj. euroa
tilikauden tulos 2,0 milj. euroa
talouden vakauttamissuunnitelmaa 2012-2020 toteutetaan
lainakannan kehitys on ollut vakauttamisohjelman tavoitteen mukainen
Talousarvio 2018 ja kuluvan vuoden näkymiä:
toimintakulujen kasvu ilman Turun psykiatriaa 3,1 %
jäsenkuntatuottojen kasvu ilman Turun psykiatriaa 1,6 %
tulos -4,4 milj. euroa
potilasmäärät edelleen kasvussa ja alkuvuoden toiminta vilkasta
pitkä influenssakausi loi paineita henkilöstökustannuksiin
potilasvakuutusmaksun kehitys aina arvoitus
näistä paineista huolimatta talousarviossa pyritään pysymään
Alkuperäinen taloussuunnitelma vuodelle 2019:
jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu 3,1 %
vuoden 2017 ylijäämän palautus (2 milj. euroa) mahdollistaa jäsenkuntien
maksuosuuden kasvun pienenemisen = 2,8 %

toimintakulujen kasvu 2,7 % (20 milj. euroa)
palkkojen korotusvara 1 % (lomarahaleikkauksen poistuminen) +1,5 %
(palkankorotukset)
palvelujen ostot ja materiaalit indeksikorotus 1,5 %
suunnitelmaluvut sisältävät 1,2 %:n vaatimuksen tuottavuuden kasvusta
Paineita vuodelle 2019 tuovat mm. kysynnän kasvun jatkuminen, henkilöstökustannusten kasvu ja
kalliiden lääkkeiden kustannusvaikutukset.
3. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja uudistusten tilannekatsaus
Sairaalajohtaja Petri Virolainen esitti sairaanhoitopiirin toiminnan ja uudistusten tilannekatsauksen
(liite 4).
Mitä meille kuuluu?
potilasmäärät ja lähetemäärät kasvavat, taustalla hoitojen kehittyminen ja uudet palvelut
sekä niiden kysyntä
hoitoonpääsyn mediaaniaika on 29 päivää, VSSHP:ssa on Suomen lyhin hoitoonpääsyaika
hoidon vaativuus on kasvanut
kustannus/potilas on laskenut vuodesta 2014
laskutuksen jakauma: 1 % potilaista käyttää 20 % resursseista ja 50 % käyttää 95 %
resursseista, kalliiden potilaiden osuus kasvaa
päivystysasetus -> päivystysvastuun siirto kunnilta EPLL:lle, erikoissairaanhoitoon
perustettu uusia päivystysrenkaita
operatiivisen toiminnan keskittäminen yo-sairaalaan -> hoidettavaksi tulee kohtuullisen
raskasta potilasainesta, mutta resurssit eivät siirry keskussairaalasta
psykiatrian yhdistyminen, yhteisiä toimintoja rakennetaan pyrkien saamaan kummankin
organisaation parhaat käytännöt yhteiseen käyttöön, psykiatrian sairaalahanke etenee
SAPA-liikelaitos yhdistettiin vuoden alusta TYKSiin, kaksi toimialuetta ja seitsemän
vastuualuetta
Medisiina D on valmistunut, muutot toukokuussa
haasteita ovat aiheuttaneet kevättalven influenssatilanne, henkilöstön osaamisen
varmistaminen, henkilökunnan siirtyminen meiltä muihin tehtäviin ja kalliit lääkkeet
rakennusten tulevaisuudesta tulee keskustella yhdessä kuntien kanssa
4. Kuntien näkymät sairaanhoitopiirin toiminnasta vuodelle 2019
Toimialajohtaja Riitta Liuksa, Turun kaupunki:
strategialuonnoksen lähestymistapa on hyvä, talous ja investoinnit jäävät vähäiselle
huomiolle. Peruspalvelut lähtökohtana on hyvä, erikoissairaanhoidon yhteistyön
tiivistäminen nähdään positiivisena asiana
yhteistyötä tulisi tiivistää erikoislääkärien jalkautumisella ja erilaisten konsultaatioiden
järjestämistä opetustyyppisenä
hoitoketjutyötä tulee tiivistää
suurien kotiutusten intensiivistä kotihoitoa kehitetty ja siitä saatu hyvää tulosta
hoitoonpääsy on kehittynyt
tietoaltaan käyttötarkoitus tulisi selkeästi määritellä, tietohallinnan mallit tulee kuvata ja ne
tulisi yhdistää sote-valmisteluun

Turun kaupungin sairaanhoitopiirin toimintaan varaamat määrärahat ja sairaanhoitopiirin
ennusteen ero on 10 milj. euroa
investoinnit tulisi olla paremmin keskusteluissa mukana
yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa ollut positiivista kehittämistä
Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen, Naantalin kaupunki:
monissa asioissa on menty eteenpäin, Yksi sairaala-mallia toteutettu, hoidon saatavuus on
hyvä, tuottavuudessa on päästy eteenpäin
perusterveydenhuollon palvelut jääneet heikommalle tasolle ja tämä myös sairaanhoitopiirin
on hyvä huomioida
strategia on hyvä ja sote-valmistelutyö tärkeää
palvelujärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena (pth:n, sosiaalihuollon ja esh:n
integraatiota tulee lisätä)
hoitoketjutyö tärkeää, sosiaalityö otettava vahvemmin mukaan
ohjeiden sähköinen saatavuus pitää olla helppoa
psykiatrian puolella on ajoittain potilaiden hoitoonpääsy ollut Akseli-kunnissa kohtuuttoman
heikkoa
kuntouttamiseen tulisi panostaa enemmän
avopediatritoimintaa pidetään hyvänä, saatu hyöty sekä toiminnallista että taloudellista
pienemmillä erikoisaloilla etäkonsultoinnin mahdollisuuksia voitaisiin lisätä
sairaanhoitopiirin suunniteltu kasvu istuu huonosti kuntien talouteen
kuntien maksuosuuksien ennustamista tulisi tarkentaa, olisi hyvä jos sairaanhoitopiiri tekisi
6 ja 9 kuukauden toiminnan perusteella ennusteet
avoin keskustelu investoinneista kuntien kanssa
Terveyspalvelujen päällikkö Kaisa Nissinen-Paatsamala, Salon kaupunki:
tk-päivystystä on kehitetty yhdessä esh:n kanssa ja EPLL toimii hyvin
tietojärjestelmäongelmia on, koska sairaanhoitopiiri käyttää eri tietojärjestelmiä kuin mitä
kunnat käyttävät, Effica-järjestelmässä ollut haasteita
hoitoketjutyö ollut vilkasta ja toiveena yhtenäiset ketjut ja että potilaat hoidetaan samoilla
periaatteilla sekä lääketieteellisesti että hoitotieteellisesti
terveyden edistäminen tärkeää, samoin liikuntaneuvonta. Yhteistyö kuntien kanssa soten
myötä ei lopu vaan muuttaa muotoaan
psykiatrian yhteistyö ollut tiivistä ja fysioterapiayhteistyötä tehdään paljon
sote-uudistuksen valmistelussa yhteistyö ollut hyvää, päästy tarkastelemaan asioita
yhdessä ja päästy aidosti vaikuttamaan asioiden etenemiseen
haasteet: sairaansijojen vähentäminen, influenssakausi, kotiutuskoordinaattorikäytäntö
koettu hyvänä, väestön vanheneminen
yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa hyvää
ehdotus yleislääketieteen erikoisalan perustaminen erikoissairaanhoitoon
Kaupunginjohtaja Jari Rantala, Loimaan kaupunki:
yhteistyön kehittäminen sujunut sairaanhoitopiirin ja kunnan kesken, erikoisalojen
konsultaatiopalvelut ovat pitkälti seutukunnan tarpeita vastaavia
hoitoketjujen kehittämisessä jonkin verran ongelmia, saumatonta toimintaa tulisi sujuvoittaa
hoitoonpääsy sairaanhoitopiirin alueella sujuvaa, väliinputoajat tulisi löytää
tietovarantojen yhteinen käyttäminen on lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava asia

perusterveydenhuollon tasoinen yöpäivystyksen tarpeellisuus on hyvä huomioida, toisaalta
tiedostetaan että käyttö on alhaista
investoinneista hyvä käydä keskustelua kuntien kanssa
palvelujen järjestämisessä tulee hakea alueellisesti oikeaa rakennetta
Kaupunginjohtaja Atso Vainio, Uusikaupunki:
toimintaympäristöstä olisi hyvä kuulla laajemmin, miten sairaanhoitopiiri näkee itsensä
suhteessa koko kenttään ja laajemmin myös kansainväliseen ja pohjoismaiseen suuntaan
vaikka sote ei toteutuisikaan, uusia ratkaisuja on hyvä hakea
erityisesti nyt on hyvä kehittää, hoitoketjuyhteistyö tärkeää, myös sosiaali- ja
vanhuspuolelle saakka
päivystysapunumeron kehittäminen sairaanhoitopiirin vetovastuulla on hyvä asia
viime vuonna poikkeuksellisen paljon lähetteitä ->nyt määrä vähentynyt, suunta on oikea
yhteistyö kehittämisessä on edennyt lupaavasti ja rakentavassa hengessä nimenomaan
siinä, miten lähisairaaloiden toimintaa parannetaan
sairaanhoitopiirien työntekijöiden osallisuus sote-työryhmissä on aivan oleellista
myös ympäröivät kunnat tulee huomioida, kaikki palvelut eivät keskity Turkuun
yhteistyö toiminut hyvin
5. Yhteenveto ja aamupäivän tilaisuuden päätös
Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä esitti yhteenvedon (liite 5) ja totesi, että lausuntoja
kunnilta saatiin yhteensä 14 kappaletta. Leena Setälä päätti tilaisuuden klo 11.10.

