VSSHP:n jäsenkunnille

KUTSU
12.4.2016

VSSHP:N KUNTANEUVOTTELUT KEVÄÄLLÄ 2016 – ”MITÄ VIELÄ VOISIMME TEHDÄ?”
Hyvä vastaanottaja,
Kevään 2016 alueellisten kuntaneuvottelujen tavoitteena on suunnitella yhdessä kuntien kanssa
uusia yhteistyön avauksia ja kehittää nykyistä yhteistyötä edelleen sote-uudistuksen hengessä.
Aamupäivän kuluessa käydään läpi sairaanhoitopiirin uutta strategialuonnosta vuosille 2017-2018
ja sen toiminnallisia visioita sekä kuullaan katsaus järjestämissuunnitelmatyössä vireillä oleviin
hankkeisiin. Aamupäivän aikana esitellään myös alustavia näkemyksiä siitä, miten maan hallituksen
uudet linjaukset sote-uudistuksen toteuttamisesta vaikuttavat tämänhetkisen tiedon valossa
sairaanhoitopiiriin. Lisäksi aamupäivän osuudessa käydään läpi 27.10.2015 pidetyissä
kuntaneuvotteluissa sovitut kehittämistoimenpiteet ja niiden etenemisen vaihe.
Iltapäivällä toteutetaan Learning cafè –osio, jossa tunnistetaan uusia kehittämismahdollisuuksia
sote-yhteistyön edistämiseksi alueella sekä käsitellään tähän liittyen hoito- ja kuntoutusketjujen
kehittämistä kunkin Tyksin toimialueen osalta. Iltapäivän osio on tarkoitettu erityisesti kuntien
sosiaali- ja terveysjohtajille, johtaville/vastaaville lääkäreille ja johtaville hoitajille/johtaville
ylihoitajille sekä Tyksin ja sairaanhoitopiirin liikelaitosten viranhaltijoille. Kaikki kutsutut ovat
luonnollisesti tervetulleita osallistumaan myös iltapäivän ohjelmaan.

Tervetuloa kuntaneuvotteluihin!

Samuli Saarni
vs. sairaanhoitopiirin johtaja
Jakelu

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kaupungin-, kunnanjohtajat, sosiaali- ja
terveysjohtajat, johtavat lääkärit, johtavat hoitajat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja, Tyksin toimi-, palvelu- ja tulosalueiden johtajat ja
ylihoitajat, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen toimitusjohtaja, Ensihoidon ja päivystyksen
liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstö- ja kehittämispäällikkö, Tyks-Sapa -liikelaitoksen
toimitusjohtaja
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KUNTANEUVOTTELUT OHJELMA

Ajankohta

27.4.2016 klo 8.45 – 15.30

Paikka

TYKS, T-sairaala Risto Lahesmaa sali

Aamupäivän asialista
8.00-8.45

Aamukahvi, T-sairaalan 1. kerros, kanttiinin takaosa

8.45-8.50

Tilaisuuden avaus.
vs. sairaanhoitopiirin johtaja Samuli Saarni

8.50-9.10

Katsaus järjestämissuunnitelmatyöhön ja vireillä oleviin hankkeisiin.
toimialajohtaja Riitta Liuksa, asiantuntijatyöryhmän pj.

9.10-9.40

Sairaanhoitopiirin strategialuonnoksen 2017-2018 esittely. Strategialuonnoksen toiminnalliset
visiot.
vs. sairaanhoitopiirin johtaja Samuli Saarni

9.40-10.00

Hallituksen sote-linjaukset 5.4.2016: vaikutusten arviointia VSSHP:n kannalta.
hallintojohtaja Lauri Tanner

10.00-10.15

Yhteenveto syksyn 2015 kuntaneuvotteluissa sovittujen asioiden toimeenpanosta.
ylihoitaja Ritva Kosklin

10.15-11.00

Kuntien kannanotot ja keskustelu esitysten aiheista

11.00-12.00

Lounastarjoilu T-sairaalan Saviruukku-lounassalissa
Lounastarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan viimeistään 20.4.2016 sihteeri
Mervi Strömbergille, mervi.stromberg@tyks.fi. Samassa yhteydessä pyydämme ilmoittamaan
mahdollisesta ruokavaliorajoituksesta.
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Iltapäivän asialista
Iltapäivän Learning café –neuvottelujen onnistuminen edellyttää, että neuvottelujen osapuolet ovat pohtineet
etukäteen mahdollisia aihioita uusiksi sote-yhteistyötä edistäviksi kehittämismahdollisuuksiksi alueella sekä tähän
liittyviksi hoito- ja kuntoutusketjujen kehittämisehdotuksiksi. Kuntien edustajien toivotaan nostavan keskusteluun
1-3 tärkeäksi kokemaansa kehittämisasiaa.
12.00-12.15

Työskentelytavoista sopiminen (Risto Lahesmaa Sali)
johtajaylilääkäri Samuli Saarni

12.15-15.00

Sairaanhoitopiirin toimintaa käsitellään 5 Learning cafe-pöydässä seuraavasti:
Loimaan alue, huone B115 (Syöpätautien klinikan kokoushuone)
Salon alue, huone E103 (Medisiininen ta neuvotteluhuone)
Turun kaupunki, huone T 6 Pieni neuvotteluhuone (T-sairaala, 6. kerros)
Turun ympäristökunnat, T 6 Hallituksen kokoushuone (T -sairaala, 6. kerros)
Vakka-Suomen alue, E504A (Tyks SAPA hallinnon kokoushuone)
Pöydissä kiertävät VSSHP toimi- tulos- ja palvelualuejohtajat ja ylihoitajat ja liikelaitosten johtajat
kehittämispalvelut -yksikön järjestämän kirjurin kanssa. Yhteensä siis 5 ryhmää
(20 min / ryhmä, jonka jälkeen 5 minuutin tauko siirtymistä varten)
1. TULES, Asiantuntijapalvelut ja Totek
2. Sydänkeskus, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka ja EPLL
3. Neuro, Medisiininen ja SAPA
4. Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit ja Naistenklinikka
5. Lasten ja nuorten klinikka ja psykiatria
Tavoitteena on tarkastella keväällä esiin nostettuja potilasryhmäkohtaisia toiminnan
kehittämisentarpeita, miten niissä on edetty ja mitä toimenpiteitä jatkossa tarvitaan.
Neuvottelupöydissä kootaan ehdotukset siitä, mitä asioita jatkossa tulee edistää:
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman pysyvän asiantuntijatyöryhmän
kautta
Kunnan ja toimialueen suorana yhteistyönä
Sairaanhoitopiirin kehittämistyönä vuoden 2017 aikana
Maakunnallisen sote-valmistelutyön yhteydessä

15.00-15.25

Pöytien ehdotusten esittely (max. 5 min / ryhmä)
Ryhmien puheenjohtajat

15.25-15.30

Tilaisuuden päätös
vs. sairaanhoitopiirin johtaja Samuli Saarni
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LIITE

VSSHP:n kuntaneuvottelut, jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin edustajat

Jäsenkunnat alueittain

Sairaanhoitopiirin edustajat

Loimaan alueen kunnat
Aura, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Pöytyä
Salon alueen kunnat
Salo, Paimio, Sauvo, Somero
Turun kaupunki
Turun ympäristökuntien kunnat
Kaarina, Lieto, Kemiönsaari, Koski TL, Raisio, Rusko,
Marttila, Masku, Mynämäki,
Naantali, Nousiainen, Parainen
Vakka-Suomen alueen kunnat
Laitila, Uusikaupunki, Kustavi, Vehmaa, Taivassalo,
Pyhäranta

sairaanhoitopiirin johto
toimi- palvelu- ja tulosalueiden johtajat
ja ylihoitajat
liikelaitosten johtajat
kehittämispalvelut –yksikön Soteyhteistyön
edistämisen prosessin vastuuhenkilö
ja kuntaneuvotteluiden
kirjurit

Kaupunkien ja kuntien johtajat, talousjohtajat, sosiaalija terveysjohtajat, terveyspalveluiden
johtajat, sosiaalijohtajat, vastaavat lääkärit

VSSHP
kevät
2016

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
Psykiatrian tulosalue
Palvelualueet
1. Asiantuntijapalvelut
2. Totek
Liikelaitokset
1. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
2. Turunmaan sairaalan liikelaitos
3. Tyks-Sapa-liikelaitos

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus
Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Palvelut ja erikoisalat
Toimialueittain
1. ortopedia ja traumatologia, fysiatria, käsikirurgia
2. kardiologia, thoraxkirurgia
3. gastrokirurgia, urologia, verisuonikirurgia
4. neurologia, neurokirurgia, kuntoutus
5. sisätaudit, endokrinologia, gastroenterologia,
nefrologia
ja dialyysihoidot, infektiosairaudet, hematologia ja
kantasolunsiirto, reumatologia, keuhkosairaudet,
ihotaudit,
työlääketiede, kliininen genetiikka, kliininen fysiologia,
isotoopit, PET
6. korva-, nenä- ja kurkkutaudit, foniatria, silmätaudit,
suu- ja leukakirurgia, yleiskirurgia, plastiikkakirurgia,
syöpätaudit
7. synnytys- ja naistentaudit
8. lastentaudit, lastenkirurgia, lastenneurologia
Psykiatrian tulosalueella
1. Aikuispsykiatria
2. Lastenpsykiatria
3. Nuorisopsykiatria
Palvelualueittain
1. apuvälinekeskus, fysioterapia, kuntoutusohjaus,
lääketieteellinen
fysiikka, puheterapia, psykologipalvelut,
ravitsemusterapia, sosiaalityö, toimintaterapia
2. anestesiologia, tehohoito, kivun hoito, hengitystuki
Liikelaitoksittain
1. ensihoito- ja päivystyspalvelut
2. Turunmaan sairaalan liikelaitos
3. kliininen neurofysiologia, lääkehuolto, patologia,
laboratoriopalvelut:
kliininen kemia ja kliininen hematologia,
kliininen farmakologia, kuvantamispalvelut: radiologia,
välinehuolto, kliininen mikrobiologia ja genetiikka
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