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LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JA JÄSENKUNTIEN SEUTUKUNTANEUVOTTELUT 2010

Aika:
Paikka:
Läsnä

Keskiviikko 2.6.2010 klo 10.00-13.10
Posion kunnantalo, valtuustosali
Mika Riipi, kunnanjohtaja, Posio
Kaarlo Alaoja, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Rovaniemi
Auvo Kilpeläinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Rovaniemi
Saara Kuusela, perusturvajohtaja, Posio
Olavi Kari-Koskinen, johtava terveyskeskuslääkäri, Posio
Heikki Erola, Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
Eila Seppänen, Lapin sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Seppo Heikkala, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Posio
Eini-Marja Tennilä, Lapin sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen, Rovaniemi
Raili Kerola, Lapin sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen, Rovaniemi
Tellervo Takalo, muutosjohtaja, Posio
Veijo Illikainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Ranua
Matti Ansala, apulaiskaupunginjohtaja, Rovaniemi
Kimmo Saranpää, kunnanjohtaja, Ranua
Päiviö Karttunen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Ranua
Sirpa Hakala, kunnankamreeri, Ranua
Anna-Maija Österberg, Lapin sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen, Ranua
Mirva Salmela, vs. perusturvajohtaja, Ranua
Markku Oinaala, ylilääkäri, Rovaniemi
Raimo Kivilahti, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Ranua
Timo Peisa, johtava lääkäri, Ranua
Olavi Lehtiniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Posio
Tapio Raasakka, ylilääkäri, Rovaniemi
Pertti Hemminki, sote osastonjohtaja, Rovaniemi
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, Lapin sairaanhoitopiiri
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja, Lapin sairaanhoitopiiri
Pekka Kylmänen, talousjohtaja, Lapin sairaanhoitopiiri
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö, Lapin sairaanhoitopiiri
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Olavi Lehtiniemi avasi kokouksen. Mikko Häikiö laatii muistion.
2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Posio
Posio hyväksyi viime syksynä uuden kuntastrategian. Strategian mukaisesti kunnan toimintaa
tulevat suuntaamaan neljä painopistettä, joista kaksi liittyy terveydenhuollon palveluihin ja
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palvelujärjestelmään 1) kunta on mukana yhteistyössä rakentajan roolissa ja toimii
eräänlaisena uudistajana, 2) Posio pyrkii omassa palveluntuotannossaan luovuuteen, omien
palveluiden uudelleen organisointiin, hyvinvointipalveluiden uudelleen järjestämiseen, jonka
keskiössä on asiakas ja asiakaslähtöisyys. Tästä syystä Posiolle on mm. avattu uusi
palvelukeskus. Posio mukana Uusi kunta 2017- hankkeessa, missä keskitytään mm. kunnan
järjestämiin hyvinvointipalveluihin ja niiden uudelleen järjestämiseen.
Tuleva terveydenhuoltolakiuudistus aiheuttaa hieman päänvaivaa. Rakenteelliset uudistukset
eivät ole selviä. Tämä aiheuttaa sen, että suuria rakenteellisia muutoksia terveydenhuollon
rakenteissa ja palveluiden järjestämisessä ei uskalleta aloittaa. Posion kunnan näkökulmasta
Lapin liiton selvitys Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyöstä
on turha ja rahan haaskausta.
Yhteistyöneuvottelut Kuusamon kanssa on tällä hetkellä lopetettu, ympäristöterveydenhuoltoa
ja maaseutuneuvontaa lukuun ottamatta.
Kunta esitti toiveen, että tässä tilaisuudessa käytäisiin läpi kuntalaskutusta hieman tarkemmin.
Ranua
Ranuan kunta odottaa sairaanhoitopiiriltä jatkossa kustannusten hallintaa ja
omistajaohjauksen parantumista. Ranua on tällä hetkellä suhteellisen tyytyväinen Lapin
keskussairaalan toimintaan, sillä hoitoketjut ovat kunnossa, sairaanhoitopiiri pystyy
vastaamaan hoitotakuun vaateisiin ja porrastus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
välillä on kunnossa.
Ranua odottaa edelleen sairaanhoitopiiriltä psykiatrisen hoidon ja hoitojärjestelmän
kehittämistä. Ratkaisevana tekijänä on osaltaan somaattisen ja psykiatrisen hoidon
lähentyminen.
Yksi mietteitä herättävä asia on päivystys. Sairaanhoitopiirillä on menossa tällä hetkellä kaksi
erillistä päivystyksen kehittämisryhmää. Päivystyksen järjestäminen on Ranualle tärkeää,
mutta jatkossa järjestämisen sijasta päivystyksen kustannukset nousevat Ranualle tärkeäksi ja
ratkaisevaksi tekijäksi. Yhteispäivystyksen kustannusten muuttaminen väestöperusteiseksi on
Ranuan kannalta epäoikeudenmukainen, sillä Rovaniemen käyttö on huomattavasti
suurempaa verrattuna muihin yhteispäivystyksen käyttäjiin.
Kunta toivoo edelleen, että sairaanhoitopiiri ja Kolpeneen palvelukuntayhtymä yhdistyisivät
jatkossa. Kunnan näkemyksen mukaan yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden
välillä on kannatettavaa.
Terveydenhuoltolakiuudistus herättää mietteitä varsinkin päivystyksen järjestämisen ja
sairaankuljetusjärjestämisvastuiden osalta. Kunta toivookin, että paikallinen tietämys ja
näkemykset tullaan ottamaan huomioon jatkossa järjestettäessä edellä mainittuja palveluita.
Lähitulevaisuudessa Ranuan kunnan painopisteet ovat kehitysvammaisten ja vanhusten
palveluiden kehittämisessä. Kunnan terveyskeskuksen yhteyteen on valmistumassa 20paikkainen kehitysvammaisten palveluasumiskeskus. Vanhuspalveluiden osalta huolta
herättävät jatkossa tilakysymykset, sillä nykyinen, olemassa oleva rakennus on ”kelvoton”
asumispalveluiden järjestämiseen.
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Kunta toivoo tässä tilaisuudessa vastausta sairaanhoitopiiriltä, tullaanko sairaanhoitopiiriin
perustamaan perusterveydenhuollon yksikkö ja missä aikataulussa.
Rovaniemi
Rovaniemi haluaa olla jatkossakin eräänlainen sillanrakentaja Lapin kuntien välillä, ns.
”Maakunnan Rovaniemi”. Rovaniemen kaupunki tekee jatkossa yhteistyötä
ympäristöterveydenhuollossa mm. Pellon ja Ranuan kanssa. Rovaniemen kaupunki on pettynyt
terveydenhuoltolakiuudistuksen sisältöön, sillä laki ei ota kantaa ollenkaan
erikoissairaanhoidon palvelurakenteisiin.
Rovaniemen kaupunki sai puristettua viime vuoden toimintakatteen 3,3 prosentin nousuun.
Verotulokehitys riitti kattamaan menot ja tilinpäätös oli ylijäämäinen. Rovaniemi on
huolestunut sairaanhoitopiirin toiminnan kehityksestä, sillä erikoissairaanhoidon menojen
kasvu oli 3,7 prosenttia ja tuotanto, ts. suoritteet laskivat 4,3 prosenttia vastaavana aikana.
Käytännössä tämä tarkoittaa tuottavuuden heikentymistä. Rovaniemen kaupungin
näkökulmasta sairaanhoitopiirin tuotantoon on tultava muutos, sillä tuottavuus ei saa enää
laskea kustannusten kasvaessa.
Rovaniemi on lähtenyt mukaan AALTO -yliopiston hankkeeseen Ikääntyvän yhteiskunnan
palvelurakennukset ja ympäristö. Hankkeen taustalla on kaupungin toive Ounasvaaran
terveydenhuoltokampuksesta, minne keskitettäisiin erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja osin sosiaalihuollon palvelut.
Sairaanhoitopiirin hoitotakuun toteutumiseen ollaan tyytyväisiä. Alueellisen
päivystysjärjestelmän kehittäminen tulee työllistämään jatkossa. Käynnissä olevalta
kuntoutusselvitykseltä odotetaan paljon ja toiminnan järkevä organisointi vaatii yhteistyötä eri
toimijoiden kesken. Aikaa ratkaisujen etsinnälle ja toiminnan uudelleen organisoinnille ei ole
paljon, sillä toimijat ovat varsin ahtaalla (mm. Invalidiliitto, ILKK). Pelkillä yhteistyösopimuksilla
ei päästä enää eteenpäin, vaan jatkossa tarvitaan myös toimintojen yhdistämistä.
Muurolan toiminnan kehittäminen ja vuodeosastopaikkojen määrä kiinnostavat. Suurena
kysymyksenä onkin, mikä psykiatrisen erikoissairaanhoidon paikkamäärä tulee olemaan
vuoden lopussa? Mahdollisesta vuodeosastopaikkojen määrän supistamisesta olisi syytä
keskustella peruskuntien kanssa, sillä avohoidossa joudutaan varautumaan potilaiden
”kotiuttamiseen”. Psykiatrian kehittämisen ohella Rovaniemi toivoo, että tarkasteltaisiin myös
päihdeklinikan toimintaa. Rovaniemen kaupungin toiveissa olisikin päihdeklinikan toimintojen
kunnallistaminen. Rovaseudulla olisi riittävästi resursseja tasokkaan päihdehuollon
organisointiin, mutta tämän hetkinen järjestelmä ei toimi. Esim. opioidiriippuvaisten hoito
vaatisi lisäresursseja Rovaniemen kaupungille. Yhtenäistämällä tai kunnallistamalla ko.
opioidiriippuvaisten hoito olisi mahdollista päästä kustannustehokkaampaan ja parempaan
lopputulokseen.
Tukipalvelut. Toive yhteistyöstä tukipalveluiden järjestämisessä tai tukipalveluiden
yhtenäistämisestä elää edelleen.
Perusterveydenhuollon yksikön perustamista sairaanhoitopiirin organisaatioon toivotaan. Ko.
yksikkö voisi olla mahdollisuus nuorten lääkärien saamiseen alueelle.
Rovaniemen väkiluku kasvaa, joten terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään
jatkossa. Tämä tulee tarkoittamaan myös erikoissairaanhoidon palveluiden kysynnän kasvua.
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Keskusteltiin Perusterveydenhuollon yksikön tilanteesta. Uuden lakiehdotuksen mukaanhan
ko. yksikkö tulee perustaa sairaanhoitopiiriin. Lakiuudistuksen mukainen
perusterveydenhuollon yksikkö on luonteeltaan moniammatillinen ja sen tehtäviin tulee
kuulumaan mm. alueellisen koulutuksen koordinointi ja perusterveydenhuollon kehittämisen
koordinointi.
3. Kuntaprofiilit kumppanuussopimuksien pohjaksi
kehittämispäällikkö Mikko Häikiö
Mikko Häikiö esitteli ehdotusta kuntaprofiilista ja kuntaprofiiliin valituista indikaattoreista.
Indikaattorit on valittu niin, että toimisivat mahdollisen kumppanuus -ajattelun taustalla.
Ehdotetut indikaattorit voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka kertovat päätöksen tekijöille
kunnan väestöpohjat tiedot, hyvinvointitiedot, palveluiden tarvetekijät sekä palvelujen käytön
ja kustannustiedot.
Kuntaprofiilit päivitetään sairaanhoitopiirin toimesta joka vuosi ja ne toimitetaan kunnille
ennen Lapin sairaanhoitopiirin ja kuntien välisiä kuntaneuvotteluja. Tulevaisuudessa
selvitetään myös mahdollisuutta siirtää kuntaprofiilit johdon tietojärjestelmään, mikä
mahdollistaisi kuntakohtaisten tietojen pitkittäisanalyysin ja erilaisten kehitystrendien
tekemisen.
Häikiön esitys ja kuntaprofiilit liitteenä. Mikko Häikiölle voi lähettää palautetta ja toiveita
mahdollisista indikaattorien lisäämisestä tai poistamisesta sähköpostitse
(mikko.haikio@lshp.fi).
4. Palveluiden järjestämissuunnitelma
johtajaylilääkäri Eva Salomaa
Eva Salomaa kertoi lakisääteisestä järjestämissuunnitelmasta ja sen sisällöstä.
Tulevaisuudessa järjestämissuunnitelman laadintavastuu tulee siirtymään
Terveydenhuoltolakiuudistuksen (§ 34) mukaan kunnille. Erikoissairaanhoidon
kuntayhtymät tulevat koordinoimaan järjestämissuunnitelmat yhteen ja vastaamaan
hyvinvointi-indikaattorien keräämisestä ja julkistamisesta. Järjestämissuunnitelma
sisältää lakisääteiset ja vapaaehtoiset sisällöt. Käytiin läpi kuntien
järjestämissuunnitelmat.
Salomaan esitys ja päivitetyt järjestämissuunnitelmat liitteenä.
5. Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne
Lapin liiton ”Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke”
sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela
Jari Jokela kertoi Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanteesta. Lakia on valmisteltu pitkään ja
prosessi on edelleen kesken. Lakiuudistusprosessi on ollut edennyt vaiheittain ja prosessi on
myöhässä. Uudistukselle keskeistä on se, että osa asetuksissa säädellyistä asioista tullaan nyt
kirjoittamaan lakiin. Myös tarkennukset erityisvastuualueen toimintaan ja toiminnan
ohjaukseen ovat tulossa lakiuudistukseen. Keskeiset periaatteet tulevat tämän hetken
perusteella olemaan:
·
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·
·
·
·

laatu ja potilasturvallisuus, sairaanhoitopiirin alue rekisterinpitäjä
perusterveydenhuollon vahvistaminen, mm. terveydenhuollno yhteistyö
terveyden edistäminen
sairaankuljetusten ja ensihoidon järjestämisvastuu kunnilta sairaanhoitopiirille

Lisäksi Jari Jokela kertoi Lapin liiton aloittamasta ”Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon
selvityshankkeesta”. Lapin liitto on päättänyt haudata sairaanhoitopiirien yhdistämisen ja tällä
hetkellä selvityksen tavoitteena on Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon kehittäminen.
Jokelan esitys liitteenä.
Keskusteltiin terveydenhuoltolakiuudistuksesta ja Lapin liiton selvityksestä.
6. Sairaanhoitopiirin talous ja tuottavuusohjelman valmistelu
talousjohtaja Pekka Kylmänen
Pekka Kylmänen esitteli Posion, Ranuan ja Rovaniemen erikoissairaanhoidon käyttöä vuoden
2010 alkuvuoden osalta. Kylmänen kävi läpi sairaanhoitopiirin talouden kehittymistä vuoden
2010 osalta. Talousarvioon verrattuna varsinkin palveluiden ostoihin käytetyt määrärahat ovat
nousseet huomattavasti. Tämä johtuu mm. yliopistosairaaloiden laskutuksen ja käytön
lisääntymisestä.
Lisäksi Pekka Kylmänen esitteli sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman tavoitteita ja
valmistelun tämän hetkistä tilannetta.
7. Potilasturvallisuus ja haittatapahtumien raportointijärjestelmä
hallintoylihoitaja Soili Vesterinen
Soili Vesterinen esitteli potilasturvallisuus työn periaatteita ja sairaanhoitopiirin
käyttöönottamaa HaiPro -haittatapahtumien raportointijärjestelmää. Kunnilla on mahdollisuus
ottaa myös käyttöönsä veloituksetta HaiPro -järjestelmä. Kuntien tulee ottaa yhteys
hallintoylihoitaja Soili Vesteriseen, mikäli ovat kiinnostuneita järjestelmän käyttöönotosta.
Vesterisen esitys liitteenä.
8. Keskustelu
Ei muita esille tulleita asioita.
9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.10
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