Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöaluetyöryhmän kokous 3/2017
MUISTIO
Aika:
Paikka:

18.8.2017 klo 13.00–15.00
Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, 2. kerros
Sairaalantie 3, Pori

Läsnä:
Setälä Leena
Virolainen Petri
Lehtikunnas Tuija
Sainio Jari
Liuksa Riitta
Pesonen Arja
Nuotio Tarja

shp johtaja, (puh.joht.)
va. johtajaylilääkäri
vt. hallintoylihoitaja
pelastusjohtaja
toimialajohtaja
talousjohtaja
aluekehitysjohtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen liitto

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

maakuntavaltuuston jäsen
perusturvajohtaja
shp johtaja
hallintoylihoitaja
johtajaylilääkäri
ohjausryhmän vpj
hallintojohtaja

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

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

kaupunginjohtaja
toimialajohtaja
shp johtaja
johtajaylilääkäri
johtajaylihoitaja
pelastusjohtaja
maakuntajohtaja

Vaasan kaupunki
Vaasan kaupunki
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjanmaanliitto

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
2. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu alueittain
Kuultiin eri alueiden lyhyet tilannekatsaukset kunkin maakunnan Sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelutilanteesta.
Satakunnassa on perustettu väliaikainen valmistelutoimielin ja vapaaehtoinen poliittinen ohjausryhmä. Projektitoimisto on perustettu 1.7.2017 lukien. Satakunta on hakenut kahteen pilottiin:
Sote-keskus ja henkilökohtainen budjetointi.
Pohjanmaalla vapaaehtoinen valmistelu jatkuu tavoitteena integroitu Sote-yhtymä. Väliaikaishallinto on perustettu, jäsenet työskentelevät oman toimen ohessa.

Varsinais-Suomessa jatketaan vapaaehtoista valmistelua ja edetään maltillisesti. Kolme päätoimista työntekijää työskentelee projektitoimistossa. Poliittinen valmisteluryhmä päättää jatkosta.

3. Länsirannikon yliopistollisen sairaalan selvitys
Länsirannikon yliopistollisen sairaalan selvityksen käynnistämistä on käsitelty alueen sairaanhoitopiirien hallituksissa, sote-uudistuksen valmistelusta vastaavissa maakunnallisissa johto- ja ohjausryhmissä sekä Turun yliopistossa kevään aikana. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus
päätti kokouksessaan 13.6.2017 (§ 79)
1. esittää Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien hallituksille ja Turun yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle, että selvitetään em. kolmen maakunnan yhteisen yliopistollisen sairaalan muodostamisen ja toteuttamisen mahdollisuudet ja edellytykset sekä sen tarkoituksenmukaisuus,
2. että selvitys tehdään yhteistoiminnasta sairaanhoitopiirissä tehtyjen sopimusten mukaan,
käyttäen ulkoisia asiantuntijoita ja 31.12.2017 mennessä, sairaanhoitopiirien kustannuksin,
niiden vuoden 2016 käyttötalousmenojen suhteessa sekä,
3. että selvitystyön ohjausryhmänä toimii yhteistyöaluetyöryhmä ja johtoryhmänä Tyksin ervaalueen johtoryhmä.
Tarjous selvitystyön tekemisestä on pyydetty Aalto-yliopiston professori Teemu Malmilta, joka
entuudestaan on tehnyt sairaanhoidollisten tukipalvelujen selvityksen Tyks erva-alueelle. Hänen
alustava suunnitelmansa selvitystyölle on liitteenä, ja sitova tarjous on pyydetty 15.8. mennessä.
Yhteistyöaluetyöryhmä kuulee selvitystyön ohjausryhmänä ulkoisen asiantuntijapalvelun työn
käynnistymisen tilanteesta sekä antaa evästyksensä työn etenemiseen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitteli kokoukselle Länsirannikon yliopisto -sairaalan selvitystyön
tarjouksen ja käytiin läpi tarpeelliset muutokset tarjoukseen (liite tarjous MAS-Management Accounting Services Oy). Puheenjohtaja käy jatkoneuvottelut tarjouksesta.

4. Yhteistyöaluetyöryhmän työskentely syksyllä 2017
Yhteistyöalueelle lakiesityksessä asetetut tehtävät on listattu oheiseen taulukkoon. Lisäksi yhteistyöalueella voidaan sopia muusta yhteistyöstä. Sote- ja maakuntavalmistelun aikainen yhteistyö
voi olla hyödyllistä monissa asioissa. Yhteistyöaluetyöryhmä käy keskustelun yhteistyön tavoitteista ja muodoista ja sopii yhteistyösopimuksen valmistelun aikataulusta ja työskentelytavasta.
Puheenjohtaja kävi läpi liitteenä olevan listan. Työryhmän asialistalle ehdotettiin otettavaksi tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja investointeihin liittyvät valmistelut, joita suunnitellaan maakunnallisissa ryhmissä. Puheenjohtaja keskustelee Varsinais-Suomen TKK-ryhmän puheenjohtajana
toimivan rehtori Kalervo Väänäsen kanssa, voidaanko jotain esittää jo seuraavassa kokouksessa.

5. Tyks-erva-johtoryhmän työskentely syksyllä 2017
Lainsäädännön viivästymisen takia katsottiin tarkoituksenmukaiseksi kokoontua seuraavan kerran
vasta joulukuussa.

6. Muut asiat
7. Seuraavat kokoukset
Tyks erva johtoryhmän ja Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöaluetyöryhmän kokoukset:
8.12.2017 kokous Porissa, johon järjestetään myös videoneuvotteluyhteys
klo 10-12 Tyks erva joryn kokous
klo 12-13 lounas
klo 13-15 Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöaluetyöryhmän kokous

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

