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Lapin sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien neuvottelut 2013

Aika
Paikka
Läsnä

16.5.2013 klo 14:30-16:45
Inarin kunnantalo
Jari Huotari, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kari Akujärvi, kunnanhallituksen jäsen
Heli Portti, kunnanhallituksen jäsen
Toini Sanila, Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen
Veikko Väänänen, kunnanhallituksen jäsen, Lshp:n yhtymävaltuuston jäsen
Mari Palolahti, sosiaalijohtaja
Reijo Timperi, kunnanjohtaja
Antti Kontio, johtava lääkäri
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja
Elisa Kusmin, talousjohtaja
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Jari Huotari avasi kokouksen. Mikko Häikiö laatii muistion.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Inarin kunnan talous on ollut viime vuosina ylijäämäinen. Positiivisesta tuloksesta huolimatta kunnassa on panostettu tiukkaan taloussuunnitteluun. Inarin kunta on aloittanut hallitun menokasvun ohjelman toteuttamisen. Keskussairaalan menojen kasvu on kuitenkin huomattavaa ja niiden hallinta on
vaikeaa. Työtä kustannusten hallitsemiseksi tehdään kovasti sekä virkamiesten että lautakuntien toimesta. Seuraaville kolmelle vuodelle on asetettu tavoitteeksi 1,5 miljoonan euron tuottavuuden nousu
ja tämän hetken tiedon mukaan tuottavuutta on pystytty nostamaan 700 000 – 900 000 euroa.
Tulevaisuuden osalta ensihoidon ja sairaankuljetuksen kustannukset ovat hämärän peitossa. Kunnan
tulot ja menot ovat jatkuvassa tarkastelussa jatkossakin ja toivottavasti veron korotuksilta vältytään.
Lääkäritoiminnan osalta Inarin kunnan suunnitelmana on oman virkalääkäritoiminnan ylösajo. Hakijoita tehtäviin riittää ja hakijat ovat päteviä. Erikoissairaanhoidon kustannukset johtuvat ns. kalliiden potilaiden määrän nousulla (yli 16 000€), mutta tarkempien syiden löytäminen on haasteellista. Tulevaisuudessa trendinä on kuitenkin se, että kalliit hoidot tulevat lisääntymään jatkossakin. Tämä saattaa
tarkoittaa sitä, että jatkossa joudutaan miettimään, ketä hoidetaan ja miten pitkään potilaita hoidetaan. Tulevaisuudessa myös sairaankuljetuksesta johtuvat kustannukset tulevat nousemaan entisestään, mutta kustannusten nousun taustalla on laki. Yhteistyö Lapin keskussairaalan kanssa toimii hyvin, hoitoa saadaan ja se on pääosin hyvää. Myös konsultaatioihin vastataan hyvin ja nopeasti.

3. Ajankohtaista sairaanhoidosta
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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.
Lisäksi keskusteltiin mm. aluelaboratoriotoiminnan jatkosta ja sen leviämisestä kuntiin. Muutamalla
kunnalla on ollut kiinnostusta hankkia laboratoriopalvelut NordLabilta.
Eva Salomaa vastasi myös helikopteritoimintaan ja taksimatkoihin liittyviin kysymyksiin. FinnHEMS
maksaa sairaanhoitopiirille 8 hoitajan palkan (4sh + 4lh). Helikopterilla (FinHEMS)138 potilasta on kuljetettu sairaalaan (27 Inarista) ja tehtäviä 413. FinHEMS on hoitanut 38 potilasta Inarin alueella.
Taksikyytien osalta Kela päättää omista Kela-kyydeistä. Meillä oma käytäntö, jossa voidaan ottaa potilaan toive huomioon ja taksi tilataan potilaan alue taksikeskuksesta.

4. Sairaanhoitopiirin talous
Elisa Kusmin esitteli sairaanhoitopiirin taloutta. Kusminin esitys liitteenä.
Keskusteltiin mm. kalliinhoidon tasausjärjestelmän uudistamisesta. Järjestelmästä päättää osaltaan
yhtymähallitus ja siitä sovitaan perussopimuksessa. Toivomuksena kunnalla on, että kalliinhoidon tasaus saataisiin toteutettua mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

5. Lapin keskussairaalan tulevaisuus ja investoinnit
Jari Jokela esitteli Lapin keskussairaalan tulevaisuutta ja tulevia investointeja. Jokelan esitys liitteenä.
Keskusteltiin SOTE -uudistuksen vaikutuksista rakennus- ja investointisuunnitelmiin. Rakennus- ja investointisuunnitelmien osalta päädyttiin siihen käsitykseen, että Lapissa tulee jatkossakin olemaan
päivystävä keskussairaala, jota on kehitettävä ja joka pystyy palvelumaan lappilaisia.
Todettiin myös, että SOTE-uudistuksen osalta hallituksen tavoite on toiminnan kapitaatioperusteisuus,
mikä tarkoittaisi kaikenlaisten vaikuttamisleikkurien poistumista.

6. Muut asiat
Keskusteltiin ambulanssien sijoituspaikasta Ivalossa. Sairaanhoitopiiri on neuvotellut palveluiden järjestäjien kanssa, mutta jos sopimukseen ei päästä on ambulansseille löydettävä uusi sijoituspaikka.

7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:45.
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