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Hallintokeskus

5.6.2012

PELLON JA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN VÄLINEN NEUVOTTELU 2012
Aika ja Paikka
5.6.2012 KLO 9.00- 11.05 Pello
Osallistujat: Tarmo Koskenniemi, Mika Rinne, Sami Baas, Tapani Risku, Johanna Korteniemi, Esa Rautio, Jari
Jokela, Eva Salomaa, Soili Vesterinen, Tapio Kekki, Rea Räisänen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokous avattiin ja Esa Rautio valittiin puheenjohtajaksi. Rea Räisänen valittiin sihteeriksi.
2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Tapani Risku
Pellossa odotetaan ensihoidon kehitystä ja miten käytännön toteutus sujuu uuden järjestelyn osalta. Logistiikan toivotaan parantuvan, koska autot ajavat ajoittain tyhjinä edelleen. Perusterveydenhuollon yksiköltä odotetaan koordinointia ja tukea. Kuntarakenneuudistus mietityttää ja miten alueella palvelut
järjestetään jatkossa.
Erikoissairaanhoidon osalta kustannukset ovat Pellon osalta korkeat lasten psykiatriassa. Kustannukset
näkyvät herkästi. Sisätautien kustannukset korkeat ja hoitojaksot ovat olleet pitkiä. Tiedonkulussa on
ollut ongelmia psykiatrian palautteiden osalta. Lähete- palaute järjestelmä ei ole näiltä osin toiminut.
Sairaanhoitopiirin laboratoriovastaukset eivät näy Pellon terveyskeskuksessa. Yhteisen tietojärjestelmän hankkimista sairaanhoitopiirin alueella harkittava vakavasti, sillä esimerkiksi eReseptin käyttöönotto on ollut ongelmalista ja kallista.
Johanna Korteniemi
Sairaanhoitopiiriltä on saatu paljon kuntoutusohjaajapalveluita. Ongelmaksi on muodostunut, että kuntoutusohjaajat ovat ”luvanneet” asiakkaalle kunnan sijasta asioita ja aina kunnan edustus ei ole ollut läsnä ohjaajakäynnillä. Päätökset tehdään kuitenkin kunnassa.
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Heinäkuussa lääkäritilanne on parempi ja elokuussa kaikki neljä lääkärinvirkaa ovat täynnä. Pellossa on
kaksi erikoistuvaa lääkäriä. Pellossa hoitajavakanssit ovat täytettynä. Sijaisia on vaikea saada ja eläkeläiset käyvät jonkin verran töissä. Röntgenhoitajalle on saatu sijainen. Lähihoitajista näyttää olevan myös
pulaa.
Työvoimapula uhkaa koko sairaanhoitopiirin alueella, vaarassa on, että Oys vie jatkossa Lapin alueelta
hoitajia. Hoitajaopiskelijat eivät ole sitoutuneita alueeseen. Oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia on
mietitty lähihoitajien osalta. Lähihoitajaopiskelijahakijoiden määrät ovat laskeneet.
Vanhustyön määrä kasvaa Pellossa. Kyllinkeitaalla on tällä hetkellä 24 palveluasumisen paikkaa. Uusi lisäsiipi on rakenteilla ja tuettuja palveluasumisen paikkoja on tulossa lisää. Ryhmäkoti on myös rakenteilla. Tuetun palveluasumisen paikat tuplaantuvat näiden muutosten myötä.
Palvelumuotoilua kokeillaan kotihoidossa. Tällä hetkellä tilanne on se, että palveluasumisen paikkaa
odotetaan laitoshoidossa.
Palkkaus vaikuttaa lääkärien rekrytoinnissa. Vakavaa lääkäripulaa ei Pellossa ole ollut.
Eva Salomaa
Lakisääteisesti potilastietojen siirto eri terveydenhuollon organisaatioiden välillä on mahdollista, mutta
vielä se ei ole teknisesti onnistunut. Jatkossa tämän mahdollistaa KuntaEsko, jonka kautta pääsee näkemään sairaanhoitopiirin hoitotiedot. Asiaa hoidetaan Oys:ssa tällä hetkellä. Laboratoriokokeiden näkyvyyttä yritetään parantaa antamalla kuntiin käyttäjätunnukset järjestelmiin.
3. Toiminta, talous ja muuta ajankohtaista sairaanhoitopiiristä
Jari Jokela kävi läpi sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta sekä muuta ajankohtaisasioista läpi. Materiaali muistion liitteenä.
4. Ajankohtaista sairaanhoitopiiristä
Eva Salomaa ja Soili Vesterinen kävivät sairaanhoitopiirin ajankohtaisasioita läpi. Materiaali muistion liitteenä.
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5. Perusterveydenhuollon yksikkö
Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Tapio Kekki ja suunnittelija Rea Räisänen esittäytyivät.
Tapio Kekki kertoi Perusterveydenhuollon yksiköstä ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta. Materiaali muistion liitteenä.
Tapio Kekki nostaa keskustelun aiheeksi järjestämissuunnitelman teon ja yhteistyön muodostamisen kuntien kesken.
Tapani Risku ehdottaa, että kunnat osallistuisivat järjestämissuunnitelman tekoon palkkaamalla
projektityöntekijän kuntaan valmistelemaan kunnan osuutta suunnitelmasta. Johanna Korteniemi
pohtii, miten kunnat sitoutetaan suunnitelman tekoon? Mika Rinteen mielestä suunnitelman teko tulee tapahtua virkamiestyönä ja vain ajoittain suunnitelma käsitellään luottamushenkilöiden toimesta. Luottamushenkilökäsittely hidastaisi järjestämissuunnitelman laatimista.
6. Muut asiat
Ei muita asiota
7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05
Muistion kirjasi
Rea Räisänen
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