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Tiina Lämsä

Päihde- ja mielenterveyspalvelut -valmisteluryhmän kokous
Aika
Paikka
Läsnä

24.11.2017 klo 9.00-12.00
Kallion virastotalo, nh 7, 3. krs, Toinen linja 4 A, Hki.
Turpeinen Leena, pj, Helsinki
Varahenkilö: Mikko Tamminen
Joffe Grigori, HUS
Varahenkilö: Matti Holi
Kailassuo Eija-Inkeri, Espoo
Varahenkilö: Kirsi Riihimäki
Palttila-Pulli Martta, Vantaa
Varahenkilö: Pia Heiskari
Peter Grönroos, Kirkkonummi
Varahenkilö: Kari Kopra
Lappi Tarja, Itäinen Uusimaa
Varahenkilö: Tero Taipale
Luoto Minna, Läntinen Uusimaa
Varahenkilö: Malena Huttunen
Myhrberg Jaana, Kauniainen
Paananen Markus, Kerava
Varahenkilö: Mika Perttu
Rehn Annika, Raasepori , Skype-yhteys Varahenkilöt: Kaarina Tynkkynen,
Annina Vartio
Salminen Tiina, Keski-Uusimaa
Varahenkilö: Marja-Liisa Palosaari
Peter Grönroos, Kirkkonummi
Tiina Lämsä, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Läsnäolijat esittäytyivät. Peter Grönroos tiedotti
toimivansa jatkossa Kirkkonurmen varsinaisena jäsenenä valmisteluryhmässä ja Kari
Kopra hänen varajäsenenään.
2. Edellisen kokouksen muistiot (2.11.2017, 10.11.2017)
Hyväksyttiin. Puheenjohtaja kertoi, ettei Refinement-menetelmän käytöstä voida tehdä
vielä päätöstä. Marjut Vastamäki olisi kuitenkin käytettävissä tähän tehtävään. Sosiaalihuollon lakisääteisiä palveluja koskevia tietoja tullaan kokoamaan sote perustason liikelaitoksen hankejohtajan toimeksiannosta.
3. Asiakkaan valinnanvapaus päihde- ja mielenterveyspalveluissa
Todettiin, että Uudenmaan alueella kunnat, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
(HUS) ja maakunta antavat kukin lausuntonsa hallituksen luonnoksesta asiakkaan valinnanvapauslaiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa 19.10.2017.
Valmisteluryhmä keskusteli asiakkaan valinnanvapaudesta päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Todettiin, että tulevaisuuden palveluissa liikelaitos myöntää asiakassetelin tarkoin,
määritellyin kriteerein. Järjestäjän tehtävänä on valvoa tuottajien palvelutoimintaa ja annettujen kriteerien toteutumista. Asiakaspalaute on erittäin tärkeää arvioinnissa. Todettiin, että
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osalle päihde- ja mielenterveysasiakkaista kyky valita palveluntuottaja on haasteellista, koska heillä ei sairautensa aiheuttavan toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi ole siihen
riittävää kapasiteettia. He ja heidän omaisensa tarvitsevat ammattilaisten tukea valintojen
tekemiseen.
Tiina Salminen kertoi Keski-Uudenmaa olevan laajalti mukana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valinnanvapauspiloteissa. Hyvinkää on mukana päihde- ja mielenterveysasiakkaiden henkilökohtaisen budjetin kokeilussa. http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaanvalinnanvapaus
Keskusteltiin maakunnan roolista sote-keskuksen palvelujen määrittäjänä ja sote-keskuksen tehtävistä. Päätettiin ehdottaa sote-keskus –valmisteluryhmälle yhteistä kokoontumista.
4. Valmisteluryhmän loppuraportin hyväksyminen
Käsiteltiin luonnosta valmisteluryhmän loppuraportiksi ja sovittiin valmisteluvastuista. Merkinnät raporttiin tulee tehdä 28.11.2017 mennessä. Ehdotetettiin, että raportissa päihde- ja
mielenterveyspalveluista käytettäisiin lyhennettä, kuten mtp-palvelut ja että erilaiset raporttiin tuotetut taulukot laitettaisiin liitteiksi.
5. Muut asiat
Ei muita asioita.

6. Seuraavat kokoukset

7.12.2017 klo 9.00-11.00, Auroran sairaalan luentosali, rak. 15,
1. krs. (Nordenskiöldink. 20, Hki)

7. Kokouksen ydinviesti ja kokouksen päättäminen
Kokouksen ydinviesti on, että asiakkaan etu määrittää valinnanvapauden toteutumista;
valmisteluryhmän loppuraportti on valmistumassa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.
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