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Lapin sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien neuvottelut 2013

Aika
Paikka
Läsnä

6.5.2013
Pelkosenniemen kunnantalo
Erkki Parkkinen, kunnanjohtaja, Pelkosenniemi
Sinikka Savukoski, sosiaalisihteeri, Savukoski
Jouko Savukoski, yhtymähallituksen jäsen, PSKTTKY , Savukoski
Mauri Aarrevaara, kunnanjohtaja, Savukoski
Sari-Anne Kiemunki, yhtymähallituksen jäsen, PSKTTKY
Annika Kostamo, kunnanhallituksen jäsen, Pelkosenniemi
Janni Salmela, kunnanhallituksen jäsen, Pelkosenniemi
Minna Vaarala, sosiaalityöntekijä, Pelkosenniemi
Jouni Halonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Savukoski
Anneli Joenhelmi-Keto, sosiaalilautakunnan jäsen, Pelkosenniemi
Jari Tervo, yhtymähallituksen jäsen, PSKTTKY
Heikki Honkanen, yhtymähallituksen jäsen, PSKTTKY
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja
Elisa Kusmin, talousjohtaja
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Erkki Parkkinen avasi kokouksen. Mikko Häikiö laatii muistion.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Savukoski. Kunnan taloustilanne on vaikea. Terveydenhuollon menojen jatkuva kasvu aiheuttaa
haasteita. Savukosken osalta perusterveydenhuollon menot ovat kasvaneet 5,7 prosenttia ja erikoissairaanhoidon menot 9,02 prosenttia. Ensihoidossa tapahtuvat organisatoriset uudelleenjärjestelyt ja
järjestämisvastuun siirtymisen sairaanhoitopiirille tulevat nostamaan terveyspalvelujen kustannuksia
edelleen, ja ensihoidon kustannusjaosta pitääkin vielä keskustella ja neuvotella. Terveydenhuollon
kustannusten kasvusta huolimatta palveluita tarvitsevat on hoidettava jatkossakin. Tulevaisuudelta
toivotaan, että terveyspalvelut järjestetään edelleen lähipalveluina, palveluiden järjestämisessä kiinnitetään huomio lähipalveluiden toimivuuteen ja niitä vahvistetaan edelleen. Tällä hetkellä terveyspalvelujen osalta ei kaivata suurempaa kehittämistä, sillä nykyisilläkin palveluilla pärjätään.
Henkilökunnan osalta lääkäritilanne on tällä hetkellä varsin hyvä. Hoitajapula kuitenkin pahenemassa,
mikä näkyy siten, että hoitajia ei riitä enää pieniin kuntiin.
Pelkosenniemi. Kunnan näkökulmasta tässä ollaan tärkeän ja oleellisen asian äärellä. Terveydenhuollon ja varsinkin erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta on haastavaa ja kustannusten nousuun on vaikea puuttua. Terveydenhuollon kustannusten nousua on vaikea ennustaa, mutta rahaa on
käytettävä siihen tarvittava määrä, sillä hoitoa tarvitsevat sairaat ihmiset on hoidettava.
Pelkosenniemen kunnan tavoitteena on hoitaa ihmiset jo varhaisessa vaiheessa, mikä onnistuessaan
alentaa terveydenhuoltoon käytettäviä kokonaiskustannuksia. Perustason ja erityistason yhteistyötä
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pitää jatkossa kehittää edelleen tuottavuuden lisäämiseksi ja terveydenhuollon kustannusten kasvun
hillitsemiseksi.
Ensihoidon kustannusten jakoon pitää kiinnittää huomiota ja erilaisista kustannusten jakomalleista pitää keskustella tarkemmin.
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Tällä hetkellä varsinkin sairaanhoitajista on pulaa. Röntgenin toiminnasta ja palveluista vastaavat tällä hetkellä eläkkeellä olevat röntgenhoitaja, ja röntgen on tällä hetkellä auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Terveyskeskuksen vuodeosastot vetävät tällä hetkellä hyvin (24+1), eikä siirtoviiveitä keskussairaalasta juuri ole.
Terveyskeskuksen tilat on remontoitu 2011 ja nykyiset tilat ovat varsin hyvät.
Lääkärien saaminen sijaisuuksiin on ongelmallista. Johtavan hoitajan virka on auki ja hakijoita näyttäisi olevan riittävästi. Ensihoidon kustannusten nousu hirvittää. Ensihoidon siirtyessä sairaanhoitopiirin
järjestämisvastuulle tulevaisuuden kysymykseksi nousee, voiko ensihoitohenkilöstö mahdollisuuksien
mukaan tukea ja auttaa esim. kotihoitoa tarvittaessa.

3. Ajankohtaista sairaanhoidosta
Eva Salomaa esitteli ajankohtaisia asioita sairaanhoidosta. Käsittelyssä oli mm. ensihoidon palvelutasopäätös, ensihoidon kustannukset, psykiatrian kehittämistoiminnan pilotointi Tunturi-Lapissa, terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja ajankohtaisia asioita. Salomaan esitys liitteenä.
Keskusteltiin ensihoidon järjestämisestä ja kustannuksista. Käytiin läpi kustannusten jakoperiaatteita,
joista vahvimpina vaihtoehtoina ovat kapitaatioperusteinen tai puoleksi kapitaatio- ja puoleksi käyttöön
perustuva kustannusten jakomalli. Lausuntopyyntö ensihoidon kustannusten jaosta lähtee kuntiin lausuntopyynnölle lähiviikkoina. Lausuntopyyntö on sairaanhoitopiirin talousarviolausuntopyynnön ohessa. Kuntien lausuntojen perusteella sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto tekee sitten lopullisen päätöksen asiasta.

Keskusteltiin ensihoidon järjestämisestä, ensihoidon kustannuksista ja kustannusten jakoperiaatteista.
Kustannusten jakoperiaatteista vahvimmiksi vaihtoehdoiksi ovat nousemassa puhtaasti kapitaatioperusteinen tai osin kapitaatio- ja palveluiden käyttöön perustuva malli. Lausuntopyyntö ensihoidon kustannusten jaosta lähtee kuntiin lausuntopyynnölle lähiviikkojen aikana. Kuntien lausuntojen perusteella
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto tekee lopullisen päätöksen kustannustenjakoperusteista.

4. Sairaanhoitopiirin talous
Elisa Kusmin esitteli sairaanhoitopiirin taloutta. Kusminin esitys liitteenä.
Keskusteltiin mm. henkilöstömäärästä ja ulkokuntalaisten laskutuksesta.

5. Lapin keskussairaalan tulevaisuus ja investoinnit
Jari Jokela esitteli Lapin keskussairaalan tulevaisuutta ja tulevia investointeja. Jokelan esitys liitteenä.
Keskusteltiin mm. SOTE -uudistuksen vaikutuksista rakennus- ja investointisuunnitelmiin. Rakennusja investointisuunnitelmien osalta on päädytty siihen käsitykseen, että Lapissa tulee jatkossakin olemaan päivystävä keskussairaala, jota on kehitettävä ja joka pystyy palvelumaan lappilaisia. Lisäksi
keskusteltiin tulevaisuuden muista investoinneista ja uuden sairaala-apteekin rakentamisen vaikutuksista mm. apteekin henkilökuntamäärään.
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6. Muut asiat
Ei muita esille nousseita asioita.

7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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