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Tiina Lämsä

Päihde- ja mielenterveyspalvelut -valmisteluryhmän kokous
Aika
Paikka
Läsnä

16.5.2017 klo 13.00-15.00
Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, Hki 53, 11. krs. h. 1131
Turpeinen Leena, pj, Helsinki
Varahenkilö: Mikko Tamminen
Joffe Grigori, HUS
Varahenkilö: Matti Holi
Kailassuo Eija-Inkeri, Espoo
Varahenkilö: Sanna Svahn
Kantonen Jarmo, Vantaa
Varahenkilö: Pia Heiskari
Koskela Jaana, Kirkkonummi
Varahenkilö: Sirkku Pekkarinen-Keto
Lappi Tarja, Itäinen Uusimaa
Varahenkilö: Tero Taipale
Luoto Minna, Läntinen Uusimaa
Varahenkilö: Malena Huttunen
Myhrberg Jaana, Kauniainen
Paananen Markus, Kerava
Varahenkilö: Marjut Kilponen
Rehn Annika, Raasepori Varahenkilöt: Kaarina Tynkkynen, Annina Vartio
Salminen Tiina, Keski-Uusimaa
Varahenkilö: Marja-Liisa Palosaari
Tiina Lämsä, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokuksen klo 13.00.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin.
3. Sote-valmisteluryhmien pj. –kokous 4.5.2017 palaute
Käytiin lävitse sote-valmisteluryhmien pj-kokouksen 4.5.2017 muistio. Jatkotyössä tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen palvelurakenne uuteen maakuntaan.
Valinnanvapauslainsäädäntöä käsitellään 11.9.2017 seminaarissa.

11.5.2017 pidetyn järjestämisen työpajan tavoitteena on ollut koota aineistoa Uudenmaan
järjestämisen strategisiksi linjauksiksi.
4. Valinnnavapauslainsäädännön eteneminen
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Todettiin valinnanvapauslainsäädännön valmistelun tilanne ja käsiteltiin hallituksen esitystä
eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Todettiin, että sote-keskuksen palveluihin kuulun perustason päihde- ja mielenterveyspalveluja. Leena Turpeinen ja Jarmo Kantonen ovat myös Sote-keskus valmisteluryhmän varsinaisia jäseniä ja Markus Paananen varajäsen.
Tarkennetaan, voiko maakunnan sosiali- ja terveyspalveluissa olla yksi vai useampia liikellaitoksia.

5. Valmistelutyöryhmän tehtävät ja vastuut
-Valmistelutyön eteneminen ja aikataulutus
Todettiin valmisteluryhmän tehtävät ja vastuut. Väliraportti on laadittu. Nykytilan kuvausta
tarkennetaan tarvittavin osin.
Keskusteltiin maakuntamallista ja eri toimijoiden roolista ja tehtävistä siinä.
Päätettiin, että laaditaan Uudenmaan palvelukuvaukset (yhteenvetokuvaukset) jo laadittujen kuntien palvelukuvausten pohjalta 6.6.2017 mennessä seuraavista palvelukokonaisuuksista: akuutti hoito, avohoito, ympärivuorokautinen laitoshoito, sosiaalinen kuntoutus,
digitaaliset palvelut ja asuminen. Laaditut palvelukuvaukset käsitellään valmisteluryhmässä 14.6.2017.
Pidettiin tärkeänä hyvien käytäntöjen hyödyntämistä.
Käytiin lävitse laadittu valmistelutyön suunnitelma ja aikataulutus –lomake.
Puheenjohtaja kannusti valmisteluryhmän jäseniä aktiivisuuteen valmistelutyössä.
6. Valmistelutyön viestintä
Todettiin, että valmisteluryhmien jäsenten tehtävänä on myös avata keskustelu valmistelussa olevista asioista omissa organisaatioissaan mahdollisimman pian. Keskustelua jo
käynnistetty organisaatioissa eri foorumeilla.
Valmisteluryhmän jäsenet vastaavat valmistelutyön viestinnästä edustuksensa mukaisesti.

7. Järjestöjen ja kansalaisten osallistaminen valmistelutyöhön
Todettiin järjestöjen ja kansalaisten osallistaminen valmistelutyössä.
8. Seminaari 30.8.2017
Seminaari siirtyy pidettäväksi 11.9.2017. Keskusteltiin seminaarin sisällöstä. Pyydetään
seminaarin vetäjäksi Espoon kaupungin sosiaaliala- ja terveystoimen kehittämisjohtaja
Tuula Heinästä.
9. Seuraavat kokoukset

14.6.2017 klo 9.30-12.30
30.8.2017
11.9.2017, seminaari
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10. Kokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksen ydinviesti on, että päihde- ja mielenterveyspalveluiden valmisteluryhmän väliraportti on laadittu ja että valmisteluryhmä huomioi työssään valinnanvapauslainsäädännön ja sen soveltamisen päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Puheenjohtaja päätti kokoksen klo 15.00.

Jakelu

leena.turpeinen@hel,fi; eija-inkeri.kailassuo@espoo.fi; grigori.joffe@hus.fi;
markus.paananen@kerava.fi; jaana.koskela@kirkkonummi.fi;
tiina.salminen@jarvenpaa.fi; tarja.lappi@porvoo.fi; minna.luoto@karviainen.fi;
jarmo.kantonen@vantaa.fi, jaana.myhrberg@kauniainen.fi;
annika.rehn@raasepori.fi; mikko.tamminen@hel.fi; matti.holi@hus.fi;
marjut.kilponen@kerava.fi; sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi;
tero.j.taipale@loviisa.fi; malena.huttunen@lohja.fi
pia.heiskari@vantaa.fi; kaarina.tynkkynen@hanko.fi; annina.vartio@hanko.fi;
sanna.svahn@espoo; marja-liisa.palosaari@tuusula.fi

