Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöaluetyöryhmän kokous

Aika:
Paikka:

Muistio 1/2017

17.2.2017 klo 12.45–14.50
Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N, 2. kerros
Sairaalantie 3, Pori

Läsnä:
Setälä Leena
Saarni Samuli
Nygren Päivi
Sainio Jari

shp johtaja, (puh.joht.)
johtajaylilääkäri
hallintoylihoitaja
pelastusjohtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Vasama Juha
Pisto Ahti
Asikainen Paula
Puolakka Kristiina
Mäkilä Jukka

kaupunginhall pj
shp johtaja
hallintoylihoitaja
ohjausryhmän vpj
hallintojohtaja

Porin kaupunki, Satasote
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satasote
Satakuntaliitto

Kentala Jukka
Honga Göran
Rauhala Auvo
Kinnunen Marina
Mäki Tero
Suomela Kaj

toimialajohtaja
shp johtaja
johtajaylilääkäri
johtajaylihoitaja
pelastusjohtaja
maakuntajohtaja

Vaasan kaupunki
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaanliitto

Kutsuttuna:
Antti Parpo

muutosjohtaja

Turun kaupunki

Sijalla:
Eija Vaula
Petri Virolainen

toimialuejohtaja
sairaalajohtaja

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Poissa:
Liuksa Riitta
Pesonen Arja
Nuotio Tarja
Nordman Terttu
Haavisto Ermo
Häyry Tomas

toimialajohtaja
talousjohtaja
aluekehitysjohtaja
perusturvajohtaja
johtajaylilääkäri
kaupunginjohtaja

Turun kaupunki
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen liitto
Porin kaupunki
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Vaasan kaupunki

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja työjärjestys hyväksyttiin. Todettiin läsnä- ja poissaolijat. Videoyhteydellä kokouksessa olivat mukana Tero Mäki ja Jukka Kentala.

2. Maakuntien yhteistyön tehtäväksi anto Sote-uudistuksessa
Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä esitti tiivistelmän lakiluonnoksista, joissa määritellään maakuntien yhteistyö (liitteenä). Yhteistyöllä on tarkoitus kehittää ja sovittaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuoltoa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien alueella, asukkaiden palvelutarpeet ja sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Työryhmätyöskentelyn
tavoitteena on määrittää sisällöt maakuntavaltuustoille esitettävälle ja valtuustokauden kestävälle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyösopimukselle, jonka myös sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy.

3. Länsirannikkostrategia ja sen tulevaisuus
Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto esitteli Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa ja sen merkitystä
alueen yhteistyölle sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hän esitteli myös useaan otteeseen esillä ollutta
ajatusta Länsirannikon yhteisestä yliopistosairaalasta ja sen toteuttamismahdollisuutta myös tulevien
maakuntien yhteisen yhtiön kautta.
Sähköpostitse oli 15.2. jaettu osallistujille Piston esitys, että yhteistyöaluetyöryhmä päättää käydä
asiasta keskustelun ja edelleen esittää ao. maakuntien valmistelua toteuttaville tahoille selvityksen
tekemistä koskien yhteisen yliopistollisen sairaalan muodostamisen ja toteuttamisen mahdollisuuksia, edellytyksiä ja tarkoituksenmukaisuutta 30.09.2017 mennessä, sairaanhoitopiirien kustannuksin.
Satakunnan sairaanhoitopiirissä nykyistä vielä tiiviimpää liitosta yliopistosairaalan kanssa pidetään
tärkeänä sairaalan elinvoimaisuuden kannalta. Myös Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on
pitänyt asian selvittämistä tarkoituksenmukaisena.
Keskustelussa ajatusta pidettiin rohkeana ja jatkopohdintojen arvoisena. Ennen yhtiömuotoisen erikoissairaanhoidon virallista selvittelyä tulisi ajatusta käsitellä länsirannikon maakuntien sotevalmisteluorganisaatioissa. Näin ollen linjaus ulkopuolisen asiantuntijan hankkimisesta yhtiömuodon
selvittämiseen jää odottamaan väliaikaishallinnon aikaa ja syksyä 2017. Merkittävät muutokset sotepalvelutuotantorakenteessa ovat maakuntastrategioissa ja palvelulupauksissa huomioitavia asioita.
Muutosvaiheen ollessa nyt menossa tulee erikoissairaanhoidon mahdolliset yhtiöittämisratkaisut jättää tulevien maakuntavaltuustojen päätettäväksi.
Todettiin, että maakuntien sote-palvelujen järjestämisfunktion suunnittelussa olisi hyvä tehdä yhteistyötä päällekkäisen valmistelutyön välttämiseksi. Myös järjestämistehtävissä on elementtejä, jotka
soveltuisivat sopimuksellisen yhteistyön piiriin. On tarkoituksenmukaista nopeasti selvittää niistä kriittisimmät ja sopia yhteistyöstä.

4. Tyks erva järjestämissopimus ja yhteistyön toteutuminen
Johtajaylilääkäri Samuli Saarni esitteli, miten länsirannikon sairaanhoitopiirit ovat tähän asti toteuttaneet lakisääteistä alueellista yhteistyötä erikoissairaanhoidon, opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen alueilla.

5. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu alueittain
6. Maakuntaliittojen puheenvuorot
Antti Parpo, Göran Honga, Jukka Kentala, Kai Suomela ja Jukka Mäkilä raportoivat maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheista omilla alueillaan. Varsinais-Suomessa valmistelua rajoittaa
resurssien vähyys. Pohjanmaalla on todettu merkittävä palvelujen käytön sopeuttamistarve vuoteen
2023 mennessä, jotta maakunnalle suunniteltu rahoitus riittäisi. Väliaikaishallinnon suunnittelu on
meneillään. Sote-keskusten perustaminen, rahoittaminen ja kilpailukykyisen toiminnan suunnittelu
todettiin erityistä huolta herättäväksi tehtäväksi. Todettiin, että maakuntien sote-ICT-valmisteluissa
on hyvä yhteinen kumppani Medbit Oy, mutta myös kaupungeilla on valmiuksia tarjota omia ICTtukipalveluitaan tuleville maakunnille. Satasoten valmistelu on toistaiseksi edennyt hyvässä hengessä.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista merkittävä osuus siirtyvistä organisaatioista on yhteisen
palvelukeskuksen (KuntaPro) asiakkaita, joka helpottanee siirtymävaiheen järjestelyjä.
Pelastusjohtaja Jari Sainio raportoi käynnissä olevasta yhteistyöstä kolmen maakunnan kesken. Varautumisessa tehdään yhteistyötä kuntien, maakuntien ja pelastuslaitosten kanssa. Ensihoitokeskukset
ovat tulevien yhteistyöalueiden mukaisia.

7. Yhteistyöaluetyöryhmän työskentelystä sopiminen
Valittiin 1. varapuheenjohtajaksi maakuntajohtaja Kaj Suomela Pohjanmaan liitosta ja 2. varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Vasama Porista. Ryhmään esitettiin kutsuttavaksi
Satakuntaliiton uusi maakuntajohtaja sekä Satakunnan pelastusjohtaja.
Todettiin, että ryhmän suuren koon vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista kokoontua tässä kokoonpanossa jatkuvasti, vaan muodostaa jaostoja teemoittain. Kokouspaikka on kiertävä ja etäyhteydet järjestetään joka kokoukseen. Nykyinen erva-johtoryhmä jatkaa yhtenä jaostona vastaten voimassa olevan lainsäädännön mukaisista sairaanhoitopiirien yhteistyötehtävistä.
Päätettiin esittää maakuntaliitoille, että he tarjoaisivat kokousten sihteeripalvelun, esim. tiedottajan
kunkin kokouksen kokouspaikkakunnan mukaan. Tarpeen tulleen käytetään sairaanhoitopiirin tiedottajaa.
Sovittiin, että selvitetään työryhmän sisäisen työskentelyn aineiston säilyttämismahdollisuus samalla
SharePoint-alustalla, jolla ylläpidetään nykyisen erva-johtoryhmän materiaalit. Kokousten muistiot
julkaistaan kunkin maakunnan sote-uudistushankkeen internet-sivuilla. Pöytäkirjat julkaistaan kun
puheenjohtaja on ne tarkistanut.
Puheenjohtaja pyysi jokaista maakuntaa tekemään listan asioista, jotka maakunnassa erityisesti toivotaan otettavan tämän ryhmän käsittelyyn tarkoituksella pohtia yhteistyön mahdollisuuksia sotepalveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä. Pyydettiin esittämään myös jaostonimike-ehdotuksia ja
asiantuntijoita, joita aiheen käsittelyssä tulisi kuulla tai ottaa jaoston jäseniksi. Ehdotukset tulee lähettää puheenjohtajalle (leena.setala@tyks.fi) 15.3.2017 mennessä. Puheenjohtaja käsittelee aiheet
muutosjohtaja Antti Parpon kanssa poimiakseen sieltä erikseen maakuntien järjestämistehtävään liittyvät aiheet. Konkreettinen esitys jatkotyöskentelystä esitellään seuraavassa kokouksessa.

8. Muut asiat
Ei ollut.

9. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Turussa torstaina 6.4.2017 klo 8-10. Asialista ja muu kirjallinen materiaali
toimitetaan noin viikkoa ennen osallistujille.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50 ja kiitti aktiivista keskustelusta.

Muistion vakuudeksi

24.2.2017

Leena Setälä, puheenjohtaja

