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Tyks Kantasairaala, Rak. 7, 2. krs.
Vatsaelinkirurgian hallinnon neuvotteluhuone

Läsnä
Setälä Leena
Virolainen Petri
Nygren Päivi
Pesonen Arja
Nuotio Tarja

shp johtaja (puh.joht.)
vt. johtajaylilääkäri
hallintoylihoitaja (siht.)
talousjohtaja
aluekehitysjohtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen liitto

Vasama Juha
Nordman Terttu
Puolakka Kristiina
Pisto Ahti
Asikainen Paula
Haavisto Ermo
Mäkilä Jukka

kaupunginhall pj (1. vpj)
perusturvajohtaja
ohjausryhmän vpj
shp johtaja
hallintoylihoitaja
johtajaylilääkäri
hallintojohtaja

Porin kaupunki, Satasote
Porin kaupunki
Satasote
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakuntaliitto

Kentala Jukka
Honga Göran
Rauhala Auvo
Mäki Tero
Suomela Kaj

toimialajohtaja
shp johtaja
johtajaylilääkäri
pelastusjohtaja
maakuntajohtaja

Vaasan kaupunki
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaanliitto

Sijalla
Lönnqvist Max

talous- ja hallintojohtaja

Turun kaupunki

Poissa
Liuksa Riitta
Sainio Jari
Häyry Tomas
Kinnunen Marina

toimialajohtaja
pelastusjohtaja
kaupunginjohtaja
johtajaylihoitaja

Turun kaupunki
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Vaasan kaupunki
Vaasan sairaanhoitopiiri

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja työjärjestys hyväksyttiin. Todettiin läsnä- ja poissaolijat. Videoyhteydellä kokouksessa olivat mukana Satakunnan ja Pohjanmaan edustajat.
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2. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu alueittain
Kuultiin lyhyet tilannekatsaukset kunkin maakunnan valmistelun tilanteesta.
Pohjanmaan maakunta ja sote
Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoaminen etenee voimaanpanolain periaatteiden pohjalta.
Sote-uudistuksen valinnanvapauspilottiin osallistumisesta on käynnistetty keskustelu. Sote-palvelutuotannon ja tukipalveluiden maakunnallinen valmistelu etenee:
1. liikelaitoksen tuotantorakenteen valmistelusta vastaa johtajaylihoitaja Marina Kinnunen
yhdessä sosiaali- ja vanhuspalvelujohtajien kanssa
2. tukipalveluiden yhtiöt käynnistetään 1.1.2018 ja muut kunnat tulevat osakkaiksi asteittain
3. vapaan valinnan perustason yhtiön valmistelua tehty kuntien kanssa ja esitys on tarkoitus
käsitellä 29.5.2017 valtuustossa
Sakunnan maakunta ja sote
Satasoten valmistelu etenee suunnitelman mukaan 18 työryhmässä ja kärkihankkeiden tuella.
Seuraavassa vaiheessa siirrytään liikelaitoksen valmisteluun ja yhtiöitettävän toiminnan riskianalyysiin. Sote-uudistuksen valinnanvapauspilottiin osallistumisesta on käynnistetty keskustelu. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoaminen etenee maakuntahallituksen käsittelyyn. Maakuntaliitto fasilitoi valmistelua ja voimaanpanon toteuttaminen organisoidaan.
Varsinais-Suomen maakunta ja sote
Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoaminen etenee voimaanpanolain periaatteiden mukaisesti. Kuntaedustusta on lisätty kahdella paikalla. Palvelutuotannon valmistelu jatkuu valinnanvapauden lakiesityksen varmistuttua. Henkilöstösiirroista odotetaan kansallista ohjeistusta. Sotepalveluiden kehitystä viedään eteenpäin kärkihankkeiden tuella ja järjestämissuunitelman mukaisesti. Tukipalveluiden kartoitusta tehdään.

3. Länsirannikon yliopistosairaalan yhtiöittämisselvitys
Viime kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta on ajatusta Länsirannikon yliopistosairaalasta ja
sen yhtiömuotoisen toiminnan selvittämisestä käsitelty Varsinais-Suomen sote- ja maakuntavalmistelun johtavien viranhaltijoiden ryhmässä, poliittisessa ohjausryhmässä ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin hallituksessa. Keskusteluissa on nähty yhtiömuotoisen yhteistyön eri vaihtoehtojen selvittäminen aiheelliseksi, mutta sote-lainsäädännön epäselvyyksien takia sellaisen tekeminen on ajankohtaista vasta syksyllä 2017.
Satasoten johtoryhmä päätti puolestaan 28.3. esittää Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien valmistelun esivalmistelua ja sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelua toteuttaville muille tahoille ja Turun yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle, että Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa sekä Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta selvittävät em. kolmen
maakunnan yhteisen yliopistollisen sairaalan muodostamisen ja toteuttamisen mahdollisuudet ja
edellytykset sekä sen tarkoituksenmukaisuuden. Selvityksen työnimenä olisi esimerkiksi Länsirannikon yliopistollinen sairaala ja selvitys tehtäisiin yhteistoiminnasta tehtyjen sopimusten mukaan
käyttäen ulkoisia asiantuntijoita 31.12.2017 mennessä. Selvityksestä aiheutuvat kustannukset jaettaisiin sairaanhoitopiirien kesken niiden vuoden 2016 käyttötalousmenojen suhteessa ja selvitystyön ohjausryhmänä toimisi kolmen maakunnan yhteistyöaluetyöryhmä ja johtoryhmänä Tyksin erva-alueen johtoryhmä.
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Päätösesitys
Työryhmä keskustelee asiasta Satasoten esityksen pohjalta.
Päätös

Työryhmä keskusteli asiasta Satasoten esityksen pohjalta.
Satakunnan alue
Länsirannikon yliopistosairaalaselvityksen tavoitteena on tasokkaan lääke- ja hoitotieteellisen palvelutuotannon turvaaminen uudistuvissa rakenteissa, väestön palvelutarpeet huomioiva perus- ja
jatkokoulutuksen tiivis yhteistyö sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen koko Länsirannikon alueella. Satasoten johtoryhmän päätös oli yksimielinen ja edustaa maakunnan tahtotilaa.
Pohjanmaan alue
Selvityksen tekeminen on kannatettavaa ja aikataulu tulee sovittaa sote- ja maakuntauudistuksen
lainsäädännön etenemiseen ja voimaanpanoon. Etenemisessä tulee huomioida laajasti eri liiketoimintamallit laatien yliopistoyhteistyössä ensin strateginen poliittisen ja ylimmän johdon näkemys
ja sen pohjalta erikoissairaanhoidon palvelujen toiminnallinen kokonaisuus. Valmistelu tulisi viedä
lokakuun loppuun mennessä sairaanhoitopiirien ja nykyisten maakuntien päätöksentekoon sekä
edelleen uusien perustettavien maakuntien päätöksentekoon.
Varsinais-Suomen alue
Länsirannikon yliopistosairaalaa koskevan selvityksen valmistelua voidaan toteuttaa Tyksin erityisvastuualueen johtoryhmän työskentelyn tuella. Tavoitteena on saada selvitys poliittiseen päätöksentekoon lokakuussa.
Yhteenvetona puheenjohtaja totesi, että Länsirannikon yliopistosairaalaselvityksen etenemistä ja
aikataulua käsitellään Tyks erva johtoryhmän seuraavassa kokouksessa 7.4.2017 ja asian valmistelussa huomioidaan yhteistyöaluetyöryhmän esille tuomat näkemykset.

4. Yhteistyöaluetyöryhmän työskentelystä sopiminen
Puheenjohtaja pyysi edellisessä kokouksessa jokaista maakuntaa tekemään listan asioista, jotka
maakunnassa erityisesti toivotaan otettavan tämän ryhmän käsittelyyn tarkoituksella pohtia yhteistyön mahdollisuuksia sote-palveluiden 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.
Päätösesitys
Puheenjohtajalle ei ole tullut esityksiä määräaikaan mennessä. Työryhmä keskustelee vaihtoehdoista koskien työskentelyä, jolla tähdätään maakuntien välisen yhteistyösopimuksen valmisteluun.
Päätös
Työryhmä keskusteli työskentelystä, jolla tähdätään maakuntien välisen yhteistyösopimuksen valmisteluun.
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Yhteistyöaluetyöryhmän tehtäväksi on annettu toteuttaa tarvittavat tulevan lainsäädännön edellyttämät valmistelutoimenpiteet yhteistyöalueen perustamiseksi. Käytännössä työryhmä valmistelee suunnitelman tuleville maakunnille yhteistyöalueen sopimuksesta, jonka sisältöalueet on määritelty sote-järjestämislaissa (2. luku, § 16).
Yhteistyöalueen sopimukseen kirjattavien yhteistyökohteiden tunnistamisesta järjestämislain
pohjalta ja työskentelyn etenemisestä sovittiin seuraavaa:
1. kunkin maakunnan alueella valmistellaan näkemys yhteistyöstä ja työnjaosta sisältöalueilla
o pelastustoimi ja ensihoito
o erikoissairaanhoito
o tutkimus ja koulutus
o maakuntien muu yhteistyö
2. elokuun kokouksessa kuullaan maakuntien näkemykset
3. Tyks erva järjestämissopimuksen sisältöalueita voidaan hyödyntää valmistelussa

5. Tyks-erva-johtoryhmän työskentely keväällä 2017
Tyks erva johtoryhmän ja yhteistyöalueen yhteistyöryhmän työkokoukset pyritään järjestämään
samana päivänä. Seuraava kokouspäivä on Porissa elokuussa.
Tyks erva johtoryhmä on valmistellut päivityksen järjestämissopimuksesta, joka hyväksytään valtuustokausittain.

6. Muut asiat
Kokouksessa ei tuotu esille muita asioita.

7. Seuraavat kokoukset
18.8.2017 kokous Porissa, Satakunnan keskussairaalassa
klo 10-12 Tyks erva joryn kokous
klo 12-13 lounas
klo 13-15 Sote yhteistyöaluetyöryhmän kokous

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25.
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