POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN
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MUISTIO

17.2.2015

KYSIN ERITYISVASTUUALUEEN YHTEISTOIMINTAELIN
Aika:

11.2.2015 klo 10.00 – 12.00

Paikka:

Hotelli Scandic, Kuopio

Osanottajat:

Risto Miettunen (puheenjohtaja)
Markku Rossi
Matti Nupponen
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Pekka Nousiainen
Seija Saarelainen
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Ilkka Naukkarinen
Juhani Meriläinen
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Jorma Penttinen
Raimo Tuomainen (siht.)
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Asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Läsnäolijat todettiin.

2. Edellisen kokouksen muistio
Edellinen kokous pidettiin 10.9.2014. Kokouksen muistio on liitteenä.
Päätösesitys:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio liitteen mukaisesti.

Päätös:

Muistio hyväksyttiin muutoksitta.
Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa sovittu Kaste-rahan haku yhteiseen ICT-hankkeeseen ”Itä- ja Keski-Suomen sote-ICT” ei johtanut
myönteiseen päätökseen. Kielteinen rahoituspäätös merkitsee käytännössä hankkeen raukeamista hankesuunnitelman mukaisena

3. Yhteenveto sote-valmistelusta, palautekeskustelu sairaanhoitopiirien yhteiskokouksesta Helsingissä
Risto Miettunen kertoo tilaisuudesta ja sote-valmistelun tilanteesta.
Päätösesitys:

Merkitään katsaus tiedoksi ja käydään sen pohjalta keskustelu.

Päätös:

Merkittiin katsaus tiedoksi ja käytiin keskustelua sairaanhoitopiirien
yhteiskokouksen 4.2.2015 pohjalta. Sote-uudistuksen kohtalo on
yhäti avoinna ja riippuu ratkaisevasti perustuslakivaliokunnan ratkaisuista. Ilmeistä on, että vaikka lainuudistus lykkäytyisi seuraavalle
eduskuntakaudelle, sote-tuotanto-organisaatioiden perustamishankkeissa edetään joka tapauksessa suunnitelmien mukaisesti.

Käytiin läpi tilannekatsaukset eri sairaanhoitopiirien alueella. Myös
Pohjois-Savossa on lähtenyt käyntiin sote-tuotanto-organisaation perustaminen (LIITE 1); sen moottoreina olivat maakuntaliitto ja sairaanhoitopiiri yhdessä. Uusi kuntayhtymä on perusteilla syksyllä
2015. Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa hankkeet ovat edenneet
suunnitellusti. Etelä-Savossa integraatiota on toteutettu kuntien ja
sairaanhoitopiirin yhteistyönä; sosiaalipalvelut ovat tulossa fokukseen. Itä-Savossa joudutaan miettimään alueellisen integraation
suuntaa, missä vahvana vaihtoehtona on pidetty myös PohjoisSavoa. Itä-Savossa on ollut tyytymättömyyttä järjestäjäorganisaation perustamisessa siihen, ettei Savonlinnaa vielä ole luettu keskuskuntien joukkoon. Ervalla muutamassa kunnassa on ollut kiinnostusta yksityistää palveluja tai suuntautua muutoin kuin nykyisen sairaanhoitopiirinsä mukaisesti.
Yleiskeskustelussa todettiin, että Itä-Suomessa järjestäjäorganisaation pohdinta on toistaiseksi ollut vähäistä. Tärkeäksi nähtiin, että sairaanhoitopiirienkin osaaminen hyödynnetään järjestäjäorganisaation
perustamisessa. Alueittain vaihtelevia sote-tuotannon ratkaisuja pidettiin perusteltuina. Uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin suhtauduttiin varauksellisesti: on uhka, että kunnat, jotka ovat panostaneet
hyvin soteen, joutuvat raskaimmin uudistuksen maksumiehiksi. Toisena uhkana pidettiin, että alimitoitettu järjestäjäorganisaation resursointi vaarantaa järjestämispäätöksen oikeudenmukaisuuden,
koska tuottajien arviointi on vaativaa – mm. vaikuttavuutta ja väestön terveyttä kuvaavia yksiselitteisiä indikaattoreita ei ainakaan alussa ole käytettävissä.
4. Päivystysasetus ja erva-järjestämissopimuksen päivitys
Jorma Penttinen kuvaa järjestämissopimuksen tämänkertaisia muutostarpeita ja päivittämisprosessia. Sovitaan aikatauluista.
Päätösesitys:

Merkitään katsaus tiedoksi. Sovitaan, että prosessi noudattelee likimain viimekeväistä, hyväksi todettua toimintatapaa. Sairaanhoitopiireissä päivitys on hallituskäsittelyssä kesäkuussa.

Päätös:

Merkittiin katsaus tiedoksi (LIITE 2). Prosessi noudattelee edellisvuotista toimintatapaa. Jotta sairaanhoitopiireissä päivityksen hallituskäsittely on mahdollista kesäkuussa, valmistelutyö tapahtuu 31.5.
mennessä.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toivomuksesta lastenpsykiatrian järjestelyistä tehdään toistaiseksi voimassaoleva kahdenkeskinen palvelusopimus, joka voidaan liittää osaksi järjestämissopimusta. Järjestely kirjataan myös sopimusliitteeseen 2, joka koskee työnjakoa.

5. Yhteenveto erva-johtoryhmien kokouksesta 29. - 30.1.15
Risto Miettunen kertoo johtoryhmien kokouksessa käsitellyistä asioista.
Päätösesitys:

Merkitään esitys tiedoksi.

Päätös:

Risto Miettinen esitteli tiiviisti kokouksen asioita. Sovittiin, että valmisteilla oleva muistio kokouksesta toimitetaan kaikkien jäsenten tietoon.

6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
7.

Seuraava kokous

2

Perinteisesti ERVA-YTEn kokous on ollut muutaman viikon päästä ervan johtoryhmien
kokouksesta, joka seuraavan kerran on 27. – 28.8.

8.

Päätösesitys:

Kokous pidetään 2.9. tai 3.9.

Päätös:

Seuraava kokous on Kuopiossa 2.9. klo 9 – 11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Muistion vakuudeksi

Raimo Tuomainen
sihteeri
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