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LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JA JÄSENKUNTIEN SEUTUKUNTANEUVOTTELUT 2010

Aika:
Paikka:
Osallistujat:

Tiistai 15.6.2010 klo 10.00-12.55
Kittilän kunnantalo, valtuustosali
Elsa Riekkola, sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen, Kittilä
Timo Jatkola, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen, Kittilä
Mauri Taskila, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Kittilä
Aarne Kultima, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen, Enontekiö
Satu-Marja Eira-Keskitalo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Enontekiö
Sari Keskitalo, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Enontekiö
Jyrki Kenttälehto, hallintojohtaja, Kolari
Hilde Pääkkölä, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsen, Kolari
Jaakko Tiensuu, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Kolari
Mikko Rundgren, sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen, Kolari
Katja Kallo, sosiaalijohtaja, Muonio
Ulla Ylläsjärvi, johtava lääkäri, Kolari
Anja Keskitalo, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Kittilä
Aila Alasalmi, perusturvajohtaja, Kittilä
Jyrki Vanhakartano, vs. johtavalääkäri, Kittilä
Markku Vuollo, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Muonio
Markku Kuortti, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Muonio
Tuula Mertaniemi, talousjohtaja, Muonio
Erkki Vaittinen, vanhustyönjohtaja, Enontekiö
Pentti Keskitalo, kunnanjohtaja, Enontekiö
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, Kittilä
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, Lapin sairaanhoitopiiri
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri
Pekka Kylmänen, talousjohtaja, Lapin sairaanhoitopiiri
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö, Lapin sairaanhoitopiiri

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Aila Alasalmi avasi kokouksen. Elsa Riekkola valittiin neuvottelun puheenjohtajaksi.
Mikko Häikiö laatii muistion.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Kolari
Kunta toivoo edelleen, että sairaanhoitopiirin järjestämiin koulutuksiin olisi mahdollista
osallistua videoteitse. Toivotaan edelleen, että potilaan kotipaikkakunta selvitettäisiin
aina ennen laskun lähettämistä. Kolari toivoo myös, että pääsisi osallistumaan
hankintaprosesseihin, sillä pienten terveyskeskusten tarpeet eivät tule tällä hetkellä
huomioitua hankintoja tehtäessä. Yöpäivystyksen järjestäminen mietityttää edelleen ja
ratkaisuja asian ratkaisemiseksi toivotaan lähiaikoina.
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Kolari kokee keskussairaalan toiminnan olevan edelleen pääsääntöisesti hyvää ja
toivoo, että jatkossakin yhteistyö jatkuu hyvänä.
Enontekiö
Enontekiöllä ei tällä hetkellä suurempia toiveita sairaanhoitopiirin toiminnan suhteen.
Enontekiön toiveet ja ongelmat liittyvät lähinnä kunnan omiin ja perusterveydenhuollon
kuntayhtymän toimintaan liittyviin asioihin. Toivotaan kuitenkin, että tiedotukseen ja
tiedonkulkuun kiinnitetään jatkossa huomiota.
Enontekiön toiveissa olisi kuitenkin edelleen vähintään Tunturi-Lapin
perusterveydenhuollon kuntayhtymä, vaikka tavoitteena pitäisi kai olla koko Lapin
kattava terveyspiiri.
Päivystyksen järjestämisen osalta toivotaan alueellista tasa-arvoa. Yhteispäivystyksen
sopimuksen mukaan kaikkien kuntien olisi mahdollista liittyä sairaanhoitopiirin
järjestämään yhteispäivystykseen, mutta tämä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä
mahdollista. Liittyminen sairaanhoitopiirin järjestämään yhteispäivystykseen auttaisi
pieniä kuntia ja pieniä terveyskeskuksia konsultaatiomahdollisuuksineen ja
takapäivystyksineen.
Kittilä
Seutukuntaneuvottelu koetaan hyvänä foorumina kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken.
Jatkossa toivotaan kuitenkin tietoa siitä enemmänkin, missä mennään.
Kittilän terveyskeskuksen tilanne kohtuullinen ja lääkäritilanne on vähintäänkin
kohtuullinen. Kesän aikana toimintaa joudutaan suunnitellusti supistamaan.
Muonio
Muonion kunnalla ei erityistoiveita sairaanhoitopiirin toiminnan suhteen.
Kuntayhtymälle on saatu rekrytoitua johtavalääkäri, joka tulee aloittamaan työnsä
myöhemmin syksyllä. Terveyskeskuksen remontti asettaa haasteita vanhustenhuollon
palveluiden järjestämiselle. Tulevaisuudessa vanhustenhuollon palveluita tulisi kehittää
ja tarvetta olisi ainakin dementiayksikön palveluille.
Matkailu aiheuttaa edelleen ongelmia terveydenhuollon palveluiden järjestämiselle.
Ongelmat johtuvat siitä, että kunnan järjestämät julkiset palvelut on mitoitettu
vakinaisen asukasluvun mukaan, vaikka terveyskeskukset ovat varautuneet
sesonkiaikoina turistien aiheuttamiin lieveilmiöihin. Turistikautena alueen väkimäärä
kuitenkin moninkertaistuu. Tilannetta helpottaa jatkossa hiukan yksityislääkäriasemien
tulo alueelle.

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.
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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, os.
etunimi.sukunimi@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:
• asiakaskeskeisyys, mm. mahdollisuus valita hoitopaikka
• 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 PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon kehittäminen.
Jokelan esitys liitteenä.
Keskusteltiin terveydenhuoltolakiuudistuksesta ja Lapin liiton selvityksestä.
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6. Sairaanhoitopiirin talous ja tuottavuusohjelman valmistelu, talousjohtaja
Pekka Kylmänen
Pekka Kylmänen esitteli Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion kuntien
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,
kehittämispäällikkö Mikko Häikiö
Mikko Häikiö esitteli HaiPro –järjestelmää. Kunnilla on mahdollisuus liittyä
sairaanhoitopiiriin ylläpitämään HaiPro –järjestelmään. Tämä tarkoittaa käytännössä
sitä, että kunnat saavat käyttöönsä selainpohjaisen HaiPro –järjestelmän.
Sairaanhoitopiiri maksaa järjestelmän käyttölisenssin ja aloitusmaksun kuntien
puolesta.
Ilmoittautuminen ja päätös liittymisestä Soili Vesteriselle, os. etunimi.sukunimi@lshp.fi

8. Keskustelu
Ei muita esille tulleita asioita.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioista.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.55.
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