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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on terveydenhuoltolain mukainen asiakirja, joka on laadittava ja hyväksyttävä kunkin sairaanhoitopiirin
kuntien päättävissä elimissä.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin
ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelma on
laadittava valtuustokausittain.
Aikaisempi järjestämissuunnitelma on perustunut Siun soten valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän raporttiin. Tarve suunnitelman päivitykseen
on tullut maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa 2019, ja päivitys
on nyt Siun soten vastuulla. Järjestämissuunnitelman päivitys on laadittu
tässä vaiheessa vuodelle 2020.
Siun sote yhtymähallitus on toimittanut järjestämissuunnitelmaluonnoksen saatteineen (28.11.2019, § 193) lausunnoille sähköpostitse 2.12.2019.
Lausuntojen määräaika on 31.1.2020.
Valmistelija/esittelijä: jpl,pl/ph
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa Siun soten yhtymähallitukselle seuraavan lausunnon terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta:
Outokummun kaupunginhallitus kiittää Siun soten yhtymähallitusta mahdollisuudesta lausua terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnoksesta. Suunnitelma antaa kuvan maakunnan terveyspalvelujen sekä väestöterveyden nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista sekä tulevaisuuden tarpeista. Suunnitelmaluonnos on vahvasti sidottu Siun soten strategian missioon ("olla asiakkaan arvostama") sekä arvoihin, joita ovat vastuullisuus, välittäminen, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus.
Lausunnoilla olevassa suunnitelmassa on huomioitu kattavasti Pohjois-Karjalan maakunnan demografiset (erityisesti ikääntyminen), sosiaaliset, sosio-ekonomiset ja taloudelliset (erityisesti työttömyys ja syrjäytyminen) sekä väestöterveydelliset erityishaasteet (mm. ikääntyvien sairastavuus), jotka kaikki osaltaan vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen tar-

peeseen koko maakunnassa. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan
on erityisen tärkeää, että suunnitelmassa tulevat tätä taustaa vasten huomioiduiksi Siun soten vuosien 2019–2021 talous- ja toimintasuunnitelman
mukaiset kriittiset menestystekijät: ennalta ehkäisy, palvelujen ja hoidon
saavutettavuus, vaikuttava, laadukas ja turvallinen hoito ja palvelu, onnistunut asiakaskohtaaminen, rekrytoinnin onnistuminen, johtajuus, kustannustehokkuus sekä digitalisaation hyödyntäminen.
Vaikuttavan ja kustannustehokkaan terveydenhuollon järjestämisen kannalta on olennaista, että Siun soten palvelut ovat oikein resursoidut, luotettavasti toimivat sekä alueellisesti ja maantieteellisesti tarkoituksenmukaiset. Varsinaisen toiminnan kannalta avainasioita ovat erityisesti asiakaslähtöinen, sujuva palveluintegraatio sekä osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Myös digitalisaation merkitys korostuu jatkuvasti.
Kaupunginhallitus katsoo, että laadukkaat ennaltaehkäisevät palvelut sekä hyte-yhteistoiminta ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa Outokummun ja koko Pohjois-Karjalan väestöterveyden tulevaisuuden kannalta.
Laaja-alaisessa hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja osallisuuden
edistämisessä keskeistä on saumaton yhdyspintatyö sekä eri toimijoiden
välinen kumppanuusperusteinen yhteistoiminta, joihin kaupunginhallitus
toivoo Siun soten kiinnittävän jatkossakin erityistä huomioita; kunnilla,
paikallisilla Siun sote -neuvottelukunnilla sekä kolmannen sektorin organisaatioilla on tässä asiassa erittäin merkittävä rooli.
Muutamia nostoja palvelujen järjestämisestä:
1) Maakunnan väestö on ikääntynyttä. Kaupunginhallitus toivoo, että järjestämissuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota ikäihmisten palvelujen tuottamiseen, niin että ne tuotetaan oikea-aikaisesti ja henkilön palvelutarve huomioiden.
2) Perhe- ja sosiaalipalveluissa kaupunginhallitus pitää tärkeänä yhteistyön tekemistä kuntien sivistys- ja hyvinvointipalvelujen asiantuntijoiden
kanssa. Näin hyödynnetään parhaiten osaamista tällä palvelualueella.
3) Järjestämissuunnitelmassa todetaan aivan oikein, että keskeisenä tavoitteena on laajan päivystyksen sairaalan toimintaedellytysten turvaaminen, mihin tuleekin kiinnittää erityistä huomiota ja tehdä työtä sen puolesta.
4) Kuntoutuspalveluja on viime vuosina Siun soten toimesta maakunnassa
voimakkaasti kehitetty hyvin laaja-alaisesti. Tätä työtä on hyvä jatkaa.
Lopuksi kaupunginhallitus esittää, että järjestämissuunnitelman toteutumisen säännöllisessä seurannassa kiinnitetään erityistä huomioita palvelu-

jen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden kehitykseen sekä hoitoketjujen
toimivuuteen; on keskeistä huolehtia, että asiakkaat saavat avun ja palvelun aina tarpeenmukaisesti ja oikea-aikaisesti, kuitenkin niin, että palvelutuotannon kustannusten nousu vastaa kuntien taloudellista kantokykyä.
Päätös:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

