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Ranuan ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu 2013
Aika
ke 19.6.2013 klo 9.00-11.35
Paikka
Ranua, Kunnantalo
Osallistujat: Sirpa Hakala, Ranuan kunnanjohtaja

Veijo Illikainen, Ranuan kunnanhallituksen puheenjohtaja
Tarja Impiö, Ranuan perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Päiviö Karttunen, Ranuan kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Eija Kokko-Petäjäjärvi, Ranuan kunta, vs. hallintojohtaja
Matti Pauna, Ranuan kunta, valtuutettu
Timo Peisa, Ranuan kunnan johtava lääkäri
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, Lapin shp
Elisa Kusmin, talousjohtaja, Lapin shp
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja, Lapin shp
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Päiviö Karttunen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 9.00. Puheenjohtajaksi valittiin Päiviö Karttunen ja sihteeriksi Soili Vesterinen.
2. Kunnan terveiset sairaanhoitopiirille
Ranualla väki vähenee. Eläinpuisto täytti juuri 30 vuotta.
Sirpa Hakala: Ranuan kunnan talous on tasapainossa ja kuntapalvelut ovat toimivat. Isoja investointeja ovat koulun korjaus, keskuskeittiö ja laajakaista. Hyvinvointipalveluja voitaisiin
jatkossa netissä. Valtionosuudet eivät kasva ensi vuonna, ensi vuonna tehtävä 0-budjetti. Talousarviossa on tänä vuonna pysyttävä. Ensihoito puhuttaa niin yrittäjien kuin kuntalaisten
puolelta. Toivotaan lisätietoa ja keskustelua ensihoidosta neuvottelusta. Kolpene tulisi yhdistää sairaanhoitopiiriin. Sote-uudistus mietityttää.
Timo Peisa: Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa sujuu hyvin, samoin työnjako. Päivystysyhteistyö on vakiintunut ja toimiva. Kustannusten osalta vuosi 2012 oli hallittu. Psykiatrista sairaanhoitoa ja konservatiivista osastohoitoa on Ranuan osalta käytetty vähän. Terveyskeskuksen oma toiminta ja viikonloppupäivystysjärjestely osaltaan vaikuttavat siihen, että erikoissairaanhoidon käyttö on hallittua. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat enemmän kuin
muualla Suomessa, tämä on hankalaa kuntataloudelle. Kuitenkin rakennusinvestointi ja toimintojen uudelleen organisointi esim. psykiatrian osalta on kuitenkin kannatettavaa. Ostopalvelukustannukset ovat jatkaneet nousuaan, vaikka toimintaa on pyritty niin kehittämään, että
ostopalvelukustannukset vähenisivät. Laboratoriohoitajatilanne huono, ei ole saatu toista laboratoriohoitajaa rekrytoitua, pitää alkaa miettiä siirretäänkö toiminta Nordlabiin. Drglaskutuksen käyttöönotto mietityttää.
Sote- hallinnollinen ratkaisu vaikuttaa jatkossa potilastietojärjestelmän valintaan. Ensihoidon
rahat ja henkilökunta; mietityttää, miten rahat riittävät ja mistä löytyy henkilökunta, sairaanhoitajista alkaa olla pulaa. Samoin mietityttää, miten ensihoidon henkilökunta integroituu terveyskeskuksen toimintaan, on hyvin haasteellista. Ensihoidon työvoiman käytöstä silloin, kun
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ensihoidolla ei ole tehtäviä, tulee käydä neuvottelut. Ranualla on ensihoito toiminut aiemmin
hyvin, mitenkä jatkossa? Vara-ambulanssitoiminta, miten järjestetään jatkossa? Ranua on
joutunut osallistumaan Pudasjärven ensihoidon toteuttamiseen. Omistajaohjauksen toteutuminen on haasteellista. Voiko perusterveydenhuollon yksikkö sitä edistää, se nähdään tulevaisuudessa.
Yhteenvetona ollaan tyytyväisiä sairaanhoitopiirin toimintaan muuten, paitsi kustannusten osalta.
3. Ajankohtaista sairaanhoidosta
Kts. liitteenä oleva Eva Salomaan esitys. Vesterinen 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

Keskusteltiin ensihoidon henkilöstön ja autojen tiloista sekä henkilöstön käytöstä, kun ei ole
ensihoidon tehtäviä. Kustannusten kasvu on suuri.
Ensihoidon valmistelutyöryhmä, johon Timo Peisa kuului, oli esittänyt, että Ranualla olisi välittömässä lähtövalmiudessa hoitotason yksikkö klo 8-20. Ensihoidon lausuntopyyntömateriaalissa on kuitenkin, että välitön lähtövalmius olisi Ranualla 24h/vrk. Ranualla nähdään, että
välitön lähtövalmius riittää klo 8-20. Perusteena tähän on kokemukset nykyisestä ensihoidon
toiminnasta, jossa välitön lähtövalmius on klo 8-16 arkipäivisin. Ympärivuorokautinen välitön lähtövalmius nähdään tehottomana toimintana.
4. Sairaanhoitopiirin talous
Kts. liitteenä oleva Elisa Kusminin esitys. Kusmin esitteli seuraavia asioita:








Sairaanhoitopiirin omistusosuudet
Lapin sairaanhoitopiirin rahoitus
Kalliin hoidon tasaus
Ohilaskutus/läpilaskutus
Lapin sairaanhoitopiirin talousarvio 2013
Menot ja menojen kasvu
Investoinnit
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Kysyttiin, milloin laskutus ja tilastointi saadaan kuntoon. Elisa Kusmin vastasi, että tilanne
on parantunut, vielä kuitenkin pitää laskutusta tarkastaa manuaalisesti. Kaikista ongelmista ei
ole vielä päästy. Johdon tietojärjestelmään välittyvien tietojen osalta on myös ollut ongelmia
niiden paikkansa pitävyyden suhteen, siksi sitä on jouduttu pitämään kiinni.
5. Lapin keskussairaalan tulevaisuus ja investoinnit
Jari Jokela: Kts. liitteenä oleva Jari Jokelan esitys. 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

Keskusteltiin, kuinka paljon kunnille tulee kustannuksia, jos sairaalaa aletaan rakentaa. Jari Jokela vastasi, että kuntalaskutus nousisi noin 5 %.
Jari Jokela kertoi, että yhteispäivystykseen liittymisestä ovat kiinnostusta osoittaneen Salla ja Sodankylä, näistä on käyty neuvotteluja. Jos yhteispäivystystä laajennetaan, niin lääkäriresurssia
tarvitaan lisää. Jos asia edistyy, tarvittaneen neuvotteluja sopimusasioista.
6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Päiviö Karttunen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.35.
Soili Vesterinen
Soili Vesterinen
Muistion kirjaaja

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Hallintokeskus
PL 8041
96101 ROVANIEMI

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

