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Rovaniemen ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu 2013
Aika
ti 27.5.2013 klo 10.00- 12.35
Paikka
Rovaniemi, Kaupungintalo
Osallistujat: Kaarlo Alaoja, Lapin shp:n hallituksen jäsen

Matti Ansala, Rovaniemen kaupunki
Markus Hemmilä, Rovaniemen kaupunki
Pertti Hemminki, Rovaniemen kaupunki
Kaisa Laitinen, Rovaniemen kaupunki
Johanna Lohtander, Rovaniemen kaupunki
Esko Lotvonen, Rovaniemen kaupunki
Tuula Mäntymäki, Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Yrjö Niemi, Lapin shp:n valtuuston jäsen
Helena Norvapalo, Lapin shp:n hallituksen jäsen
Markku Oinaala, Rovaniemen kaupunki
Mia Palo, Rovaniemen kaupunki
Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki
Kirsi Suoheimo, Lapin shp:n valtuuston jäsen
Sakari Trög, Rovaniemen kaupungin hallituksen puheenjohtaja
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, Lapin shp
Elisa Kusmin, talousjohtaja, Lapin shp
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, Lapin shp
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja, Lapin shp

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 10.00.
Puheenjohtajaksi valittiin Sakari Trög ja sihteeriksi Soili Vesterinen.
2. Kunnan terveiset sairaanhoitopiirille
Johdon tietojärjestelmän tiedot
Markku Oinaala: Miten luotettavia johdon tietojärjestelmän tiedot ovat? Haluttaisiin saada
erikoisalakohtaiset tiedot mm. avo- ja laitoshoidosta, kalliista hoidoista ja Momlonkkaproteesipotilaista.
Jari Jokela: Viitisen vuotta on ollut käytössä johdon tietojärjestelmä. Tietojen luotettavuus on
ollut ongelmallista sen jälkeen, kun potilashallintojärjestelmä vaihdettiin.
Eva Salomaa: Psykiatrian laitoshoidon paikat eivät ole olleet erityisen täynnä. Tarkkailupaikkojen käyttö on toiminnallisesti järkevää. Mom-lonkkaproteesipotilaita on 400 Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Mom-proteesissa sekä kuppiosa että liukupinta ovat metallia. On huomattu, että osalla potilaista proteesista liukenee metalleja ja tästä on tullut ongelmia. Kaikille
potilaille tehdään oirekartoitus ja tarvittaessa otetaan verikokeet. Potilaat, joilla on tullut
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enemmän oireita, on kutsuttu poliklinikalle ja osa joutuu uusintaleikkauksiin, jotka tehdään
loppuvuonna 2013 ja alkuvuodesta 2014. Proteesien valmistajat eivät ota vastuuta proteeseista.
Markku Oinaala: Milloin voidaan saada luotettavat tiedot järjestelmästä erikoisaloittain?
Eva Salomaa: Luotettavat tiedot saadaan tällä hetkellä varsinaisesta laskusta.
Tuula Mäntymäki: Erikoisalakohtainen tieto olisi tärkeää, jotta voitaisiin paremmin analysoida, voidaanko omaa toimintaa muuttaa.
Lastenpsykiatrian osastopaikkojen muuttaminen päiväsairaalapaikoiksi
Markku Oinaala: Rovaniemen kaupungin virkamiehet kannattavat lastenpsykiatrian osastopaikkojen muuttamista päiväsairaalapaikoiksi.
Jari Jokela: Lasten psykiatrian päiväsairaalan osalta tilakysymykset ovat vielä ratkaisematta.
Tuula Mäntymäki: Avohoitopainotus on hyvä asia.
Palveluiden yhdistäminen
Markku Oinaala: Röntgen-palveluiden osalta taloudellinen selvitys olisi hyvä tehdä.
Miia Palo: Olisi hyvä alkaa selvitykset palveluiden yhdistämisestä jo nyt, jos organisaatiot tulevat jatkossa yhdistymään. Välinehuollossa on tehty yhteistyötä Rovaniemen kaupungin ja
Lapin shp:n kesken. Ehdotetaan, että selvitettäisiin välinehuoltojen yhdistäminen.
Jari Jokela: Röntgenin osalta tehty perusselvitys tehty, jatkoselvitystä voidaan tehdä. Välinehuollon osalta tilat eivät tällä hetkellä riitä, jotta Rovaniemen kaupungin välinehuolto voitaisiin järjestää keskussairaalan tiloissa.
Miia Palo: Voitaisiin aloittaa hallinnollisella yhdistymisellä.
Seudulliset tukipalvelut
Esko Lotvonen: On käyty neuvotteluja ateria- ja puhtauspalveluiden yhdistämisestä liikelaitoskuntayhtymästä vuoden 2015 alussa. Myös kiinteistöpalvelujen osalta on keskusteltu selvityksen tekemisestä siten, että voitaisiin aloittaa selvityksen teko tämän vuoden aikana.
Jari Jokela: Tosiaan keskusteluja on käyty. Toivottavasti aika on kypsä, että päästäisiin eteenpäin.
Kaarlo Alaoja: On todella tärkeää edetä näissä asioissa, mutta aikataulu on tiukka. Nyt on
menossa 2 keittiöremonttia. Alueella on tällä hetkellä 6 valmistuskeittiötä, tavoitteena pitäisi
olla yksi, joka voisi aloittaa toimintansa 2020.
Esko Lotvonen: Toivon nopeampaa aikataulua liikelaitoskuntayhtymälle, joka voisi sitten sisäisesti kehittää toimintaa.
Kysyttiin, kenellä on tässä asiassa vetovastuu? Vastattiin, että vetovastuu on mietinnässä.
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Mia Palo: Lääkintälaitehuoltoon tarvitaan yhteistyötä. Laitteet pitää säännöllisesti huoltaa ja
laitteet ovat lääkintälaiterekisterissä. Toivotaan, että sairaanhoitopiiri voisi myydä huoltopalvelut Rovaniemen kaupungille, kaupungilla ei ole osaamista tässä asiassa.
Sovittiin, että asiaa mietitään tukipalveluiden suunnittelukeskustelussa.
Elisa Kusmin: Tällä hetkellä lääkintälaitetekniikassa työskentelevät työntekijät ovat tiukoilla,
koska pitkäaikainen, osaava työntekijä on eläköitynyt ja uudet ovat perehtymässä tehtäviin.
Markku Oinaala: logistiikassa tulisi tehdä kokonaisselvitys niin ihmisten kuin tavaroiden kuljetuksen sekä lääkkeiden ja tarvikkeiden varastoinnin osalta.
Jari Jokela: Asiasta on keskusteltu kaupungin ja koulutuskuntayhtymän osalta viimeksi kevättalvella. Yhteistyötä tehdään myös muiden organisaatioiden kanssa.
Tietohallinto
Matti Ansala: Tietohallinnossa on yhteistyötä LapIt:n kanssa. Kaupunki on esittänyt, että osa
sairaanhoitopiirin tietohallinnon palveluista siirrettäisiin LapItin tuotettavaksi.
Jari Jokela: Sairaanhoitopiirin kanta on, että osa tietohallinnon tukipalveluista voitaisiin siirtää. Sen sijaan substanssiosaamista ei LapItilla ole riittävästi. On keskusteltu myös, voitaisiinko LapItille siirtää projektinhallintaa.
Eva Salomaa: Joissakin sairaanhoitopiireissä on ulkoistettu koko tietohallinto. Jotta sairaanhoitopiiri voisi ulkoistaa toimintansa, LapIt:n pitäisi orientoitua sairaanhoitopiirin toimintaan, jonka pitää saada palvelut ympäri vuorokauden.
Elisa Kusmin: Tietohallinnon hankinnat on päätetty ulkoistaa.
Talous- ja palkkahallintopalvelut
Matti Ansala: Talous- ja palkkahallintopalvelut; missä vaiheessa selvitykset ovat?

Jari Jokela: Selvitykset ovat menossa. Päätöksiä ei ole vielä tehty.
Henkilöstön yhteiskäyttö
Mia Palo: Sopimus on laadittu ja periaatteet sovittu. Yhteistyöratkaisuja odottavat gynekologia, ortopedia ja psykiatria.
Päivystyspalvelut
Markku Oinaala: On perustettu päivystyksen kehittämistyöryhmä. Kaupunki näkee tärkeänä
todellisen yhteispäivystyksen. Huomioitava myös psykiatrin ja sosiaalipäivystys. Lääkäripalvelujen osalta on ollut menossa kilpailutus vuoden 2015 loppuun. Jatkossa tulisi suunnitella
lääkäripalveluiden järjestäminen, kuten tarkkailupaikkojen ja osaston toiminta.
Eva Salomaa: Sairaanhoitopiirin kannalta yhteistyö lääkäripalveluja tuottavan yhtiön on haasteellista. Tulevaisuudessa on tarkoitus alkaa akuutti lääketieteen erikoistumiskoulutus ja täl-
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löin on pohdittava, mitä se edellyttää lääkärien osalta, esim. tuleeko lääkärien olla virkasuhteessa työnantajaan.
Jari Jokela: Miten saataisiin kaupungin lääkärit päivystämään. Mitä kaupunki voisi tehdä
työnantajana esim. päivystyskorvausten osalta?
Eva Salomaa: Millainen sopimuksen irtisanomisaika on ja voiko työpanosta laittaa esim.
muualle kuin päivystykseen?
Markku Oinaala: Tulevaisuuden suunnittelu on tehtävä todella huolella ja tehdä myös koulutusyhteistyötä.
Mia Palo: Suunnitteluaikaa tulee hyödyntää ja muistaa, että mukana on myös muita kuntia.
Kuntoutus
Markku Oinaala: Onko sairaanhoitopiiri valmis lähtemään pienellä osuudella mukaan kuntoutushankkeeseen.
Selvitetään asiaa.

3. Ajankohtaista sairaanhoidosta
Kts. liitteenä oleva Eva Salomaan esitys. Eva Salomaa esitteli seuraavia asioita.












Ensihoito
Palvelutasopäätös
Ensihoitopalvelun yksiköiden sijoittelu 2014
Ensihoidon rahoitusvaihtoehdot
Psykiatrian kehittäminen
Ikäihmisten palvelujen kehittäminen
Laatu- ja potilasturvallisuuskoordinaattori
Potilasasiamies vaihtuu
Itseilmoittautumislaitteet suunnitteilla
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Eva Salomaa kysyi, ollaanko tyytyväisiä ensihoitopalveluun.
Markku Oinaalan mukaan ei ole kuulunut moitteita.
Markus Hemmilä: Mitä sairaanhoitopiirissä on tehty, jotta kustannusten nousu saataisiin kuriin?
Jari Jokela: Ensihoidon osalta on erikseen siirtoyksiköt, toisaalta kenttäjohtojärjestelmä maksaa. Kaiken kaikkiaan sairaanhoitopiirissä on tuottavuus-ohjelma, johon palaan omassa esityksessäni.
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Johanna Lohtander: Olisi hyvä odottaa vanhuspalveluiden työryhmän työskentelyn tuloksia
geriatrisia palveluja mietittäessä, jotta saataisiin tehtyä hyvä palvelukokonaisuus.
Tuula Mäntymäki: Miten Oys erva aluekokeiluselvitys etenee?
Jari Jokela: Aika ja valtakunnalliset suunnitelmat ovat johtaneet hieman eri suuntaan.
4. Sairaanhoitopiirin talous
Kts. liitteenä oleva Elisa Kusminin esitys. Elisa Kusmin esitteli seuraavia asioita:








Sairaanhoitopiirin omistusosuudet
Lapin sairaanhoitopiirin rahoitus
Kalliin hoidon tasaus
Ohilaskutus/läpilaskutus
Lapin sairaanhoitopiirin talousarvio 2013
Menot ja menojen kasvu
Investoinnit

5. Lapin keskussairaalan tulevaisuus ja investoinnit
Kts. liitteenä oleva Jari Jokelan esitys.
Jari Jokela esitteli seuraavia asioita:















Soteuudistus
Lapin sairaanhoitopiirin strategiset valinnat
Inhimillisesti tehokas sairaala
Hukkahaavi
Erikoissairaanhoidon päivystyssaavutettavuus
Keskussairaaloiden saavutettavuus
Keskussairaalan tulevaisuuden vaihtoehdot
Sairaaloiden korjaus- ja investointitarpeet
Tuottavuusohjelma
Sairaalan toiminnan muuttumisen vaikutukset tilatarpeeseen
Psykiatrian tilatarpeet
Sairaala-apteekin tilatarpeet
Lapin keskussairaalan laajennus
Tulevaisuuden sairaala

Matti Ansala: Vuorovaikutus kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä tärkeää. Strategiset valinnat
ovat hyviä, mutta rakentamisen osalta aikataulutus mietityttää. Rovaniemen kaupunki ottaa
asiaan mielellään kantaa. Sote-uudistuksen auki olevat asiat voivat vaikuttaa, millaisia ratkaisuja tulisi tehdä. On välttämätöntä tehdä vaiheistus- ja kiirellisyysaikataulu. Ymmärretään, että esim. eri viranomaisten vaatimat muutokset tulee tehdä. On mietittävä myös kuntien toiminnalliset yhteistyötarpeet.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Hallintokeskus
PL 8041
96101 ROVANIEMI

Puhelin (016) 3281
Telefax (016) 328 2029
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lshp.fi
Y-tunnus: 0819616-7

yks.

Keskushallinto

27.5.2013

6(6)

Jari Jokela: Sairaanhoitopiirille olisi tärkeää, että Rovaniemen kaupunki tekisi omat ratkaisunsa koskien mahdollista yhteisrakentamista, kuten vuodeosastojen osalta. Kaupungilta toivotaan myös kannanottoa, mihin Muurolan tiloja voitaisiin jatkossa käyttää.
Kirsi Suoheimo: On miettinyt, voisiko uudet tilat toimia myönteisenä asiana lääkärirekrytoinnille.
Markku Oinaala: Kaupungin osalta nähtäisiin hyvänä apteekki, vuodeosastot, alueen vastaanottotoiminta, välinehuolto, röntgen samoissa tiloissa. Hyvä olisi myös toimenpidetilojen yhteiskäyttö. Yhteiset kuntoutus- ja apuvälinehuoltotilat olisi hyvä olla, vaikka ei välttämättä
nykyisen sairaalan yhteydessä
6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sakari Trög kiitti osallistujia, painotti yhteistyön ja vuoropuhelun merkitystä
muistuttaen talouden tiukkuudesta ja päätti kokouksen klo 12.35.
Soili Vesterinen
Soili Vesterinen
Muistion kirjaaja
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