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Lapin sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien neuvottelut 2013
Paikka:
Aika:
Läsnä:

Utsjoen kunnantalo
16.5.2013 klo 9:00-11:40
Aulis Nordberg, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Antti Katekeetta, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen
Veikko Porsanger, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kirsi Solmari, perusturvajohtaja
Vuokko Tieva-Niittyvuopio, kunnanjohtaja
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja
Elisa Kusmin, talousjohtaja
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Aulis Nordberg avasi kokouksen klo 9:00. Aulis Nordberg toimii neuvottelun puheenjohtajana ja Mikko
Häikiö laatii muistion.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on meneillään ja tulevia suuntalinjoja odotellaan kovasti. Utsjoen kunnan tavoitteena on säilyttää sosiaali- ja terveyspalvelut vähintäänkin saman laajuisina ja
laatuisina kuin nyt. Paikkakunnalla sijaitsevat mm. terveyskeskus ja Seitakoti. Dementiapotilaiden
määrän kasvaessa jatkossa olisi tarvetta myös dementiakodille. Lääkäritilanne on tällä hetkellä hyvä,
kaikki virat ovat täynnä ja saamenkieliset palvelujen saatavuus on hyvä, sillä yksi virassa oleva lääkäri
pystyy antamaan palveluita myös saamenkielellä. Hoitohenkilökunnan tilanne on hieman huonompi ja
jatkossa hoitohenkilökunnan rekrytointiin joudutaan kiinnittämään huomiota.
Tulevaisuudessa Utsjoen kunta tarvitsee lisää sosiaalipalveluita. Tähän tarpeeseen on viitattu myös
järjestämissuunnitelman kommenteissa. Ensihoidon tulevaisuus, ensihoidon palveluiden järjestäminen ja varsinkin ensihoidon tulevat kustannukset kiinnostavat, kun palveluiden järjestämisvastuu siirtyy tulevaisuudessa sairaanhoitopiirille.
Tällä hetkellä yhteistyö perustason ja erikoissairaanhoidon välillä toimii hyvin ja kuntalaiset ovat varsin
tyytyväisiä keskussairaalan palveluihin. Yksi kehittämisen paikka kuitenkin palautteen mukaan on. Potilaat käyvät useita kertoja Rovaniemellä tutkimuksissa lyhyen ajan sisällä, minkä vuoksi potilaslogistiikkaa ja ajanvaraustoiminnan koordinointia tulisi kehittää jatkossa. Pitkien etäisyyksien johdosta potilaiden asioimisen koordinointi on äärimmäisen tärkeää.

3. Ajankohtaista sairaanhoidosta
Eva Salomaa alusti ajankohtaisista asioista sairaanhoidossa. Käsittelyssä oli mm. ensihoidon palvelutasopäätös, ensihoidon kustannukset, psykiatrian kehittämistoiminnan pilotointi Tunturi-Lapissa, terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja ajankohtaisia asioita. Salomaan esitys liitteenä.
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Keskusteltiin ensihoidon järjestämisestä, ambulanssien asemapaikoista ja ensihoidon kustannusjärjestelmästä. Keskusteltiin myös ensihoidon tulevista tiloista ja mahdollisista ratkaisuista. Soveltuvia tiloja voisi olla mm. rajavartiolaitoksen käytössä ollut omakotitalo, joka on kunnan omistuksessa. Ko.
rakennuksen sijaintipaikka on terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä.

4. Sairaanhoitopiirin talous
Elisa Kusmin alusti sairaanhoitopiirin taloudesta. Kusminin esitys liitteenä.
Keskusteltiin talouteen liittyvistä kysymyksistä ja sairaanhoitopiirin nousseista kustannuksista.

5. Lapin keskussairaalan tulevaisuus ja investoinnit
Jari Jokela esitteli keskussairaalan tulevaisuuden linjauksia ja investointeja.
Keskusteltiin tulevaisuuden vaihtoehdoista ja investoinneista. Pidettiin tärkeänä, että Lapissa toimisi
jatkossakin päivystävä sairaala, joka pystyy myös huolehtimaan riittävistä sairaala-apteekin palveluista.

6. Muut asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40.
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