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LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JA JÄSENKUNTIEN SEUTUKUNTANEUVOTTELUT 2010

Aika:
Paikka:
Läsnä:

1.6.2010 klo 10.00-12.12
Pellon terveyskeskus, Pello
Tapani Melaluoto, kunnanjohtaja
Tuula Leinonen, kuntayhtymävaltuuston jäsen
Lahja Harju, sosiaalijohtaja, perusturvan osastopäällikkö
Tapani Risku, johtava lääkäri
Mika Rinne, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Tarmo Koskenniemi, yhtymävaltuuston jäsen
Esa Rautio, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja
Pekka Kylmänen, talousjohtaja
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Esa Rautio avasi kokouksen. Mikko Häikiö valittiin muistion laatijaksi.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Pellon kunnalla on ollut viime vuosina taloudellisia ongelmia. Vuonna 2007 kunnalle
tehtiin talouden tasapainottamisohjelma, jolla kunnan talous on pystytty saattamaan
tasapainoon. Taloudellinen lama ei ole vielä näkynyt Pellon yrityselämässä ja
kaivoshankkeet luovat mahdollisuuksia, mikä näkyy mm. vilkastumisena kyläkuvassa.
Kunnan ongelmaksi on noussut väen vähentyminen ja ikääntyminen. Kunnan
asukasluku on laskenut noin 4000 asukkaaseen. Palvelujärjestelmä on tällä hetkellä
kunnossa ja kuntalaisille pystytään tarjoamaan tarvittavat palvelut myös jatkossa.
Pellon lääkäritilanne näyttää tällä hetkellä epävarmalta. Kesästä Pello tulee selviämään
hyvin, mutta syksy osalta tilanne on epävarma. Pellossa ei ole tällä hetkellä pulaa
lyhytaikaisista sijaisista, mutta tarvetta olisi pysyville lääkäreille.
Terveydenhuoltolakiuudistus on edelleen valmistelussa, mikä aiheuttaa epävarmuutta
tulevaisuuden suhteen. Uudistus saattaa aiheuttaa kunnille sekä toiminnallisia
muutoksia että investointeja.
Yhteistyö sujunut sairaanhoitopiirin kanssa suhteellisen hyvin. Palautejärjestelmässä
on kehitettävää edelleen ja ongelmat ovat keskussairaalan päässä.
Erikoissairaanhoidon käytön ja kuntalaskutuksen osalta alkuvuosi näytti kunnan
näkökulmasta poikkeukselliselta, mutta käyttö on tasaantunut ja normalisoitunut
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kesään mennessä. Muuten yhteistyö keskussairaalan kanssa on sujunut varsin
ongelmitta ja ongelmatilanteisiin on pystytty vastaamaan hyvin.

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, os.
etunimi.sukunimi@lshp.fi

4. Palveluiden järjestämissuunnitelma, johtajaylilääkäri Eva Salomaa
Eva Salomaa kertoi terveiset Pohtimolammen päiviltä. Pellon toivotaan liittyvän
Digifundus diabeetikon silmänpohjakuvaus–järjestelmään. Järjestelmä sisältää
kuvauksen, silmälääkärin lausunnon ja siirron kunnan omaan potilas(kertomus vai
hallinto)järjestelmään. Muut Lapin kunnat ovat päättäneet jo liittyä Digifundus järjestelmään. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyyn 2010 mennessä.
Lapin keskussairaalan silmäsairauksien ylilääkäri Marko Ollila tulee ohjeistamaan
asiasta kuntia.
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 Pellon kunnan
järjestämissuunnitelma.
Esitys ja järjestämissuunnitelma 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.
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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
Terveydenhuoltolakiuudistusesitys annetaan presidentin käsittelyyn tämän tiedon
mukaan 11.6.2010.
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.
6. Sairaanhoitopiirin talous ja tuottavuusohjelman valmistelu, talousjohtaja
Pekka Kylmänen
Pekka Kylmänen esitteli sairaanhoitopiirin toiminta- ja talouskertomusta sekä
tilinpäätöstä vuodelta 2009.
Pekka Kylmänen esitteli Pellon kunnan erikoissairaanhoidon käyttöä vuoden 2010
alkuvuoden osalta. Pellon kunnan kehitys on ollut kuluneen vuoden osalta varsin
positiivinen. Käyttö on vähentynyt verrattuna edellisvuoteen huomattavasti sekä
käyntien että hoitojaksojen osalta.
Lisäksi 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.
Esitykset liitteenä.
Keskusteltiin Pellon erikoissairaanhoidon kehityksestä. Viime vuoden osalta Pellon
kunnan erikoissairaanhoidon käytössä on tapahtunut käyttöpiikki, mikä selittää
kustannusten nousua viime vuoden osalta.

7. Potilasturvallisuus ja haittatapahtumien raportointijärjestelmä,
hallintoylihoitaja Soili Vesterinen
Soili Vesterinen 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.
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Ilmoittautuminen ja päätös liittymisestä Soili Vesteriselle sähköpostitse, os.
etunimi.sukunimi@lshp.fi
Pellon kunnassa on käytössä tällä hetkellä oma ohjelmansa ja toimintatapansa, mutta
se ei ole esteenä HaiPron käyttöönotolle. Pellon kunta on kiinnostunut käyttöönotosta.
Asiasta voi ottaa yhteyttä Merja Seppäseen ja Paula Jolmaan.
Esitys liitteenä.
8. Keskustelu
Ei esille tulleita asioita.

9. Muut esille tulevat asiat
Eva Salomaa esitteli Sosiaalilakiuudistuksen tilannetta, josta tulee yleislaki. Työryhmä
on antanut 28.5.2010 väliraporttinsa, missä ei ole otettu kantaa lakiesitykseen.
Väliraportti sisältää lakivalmisteluuudistuksen taustaa, kansainvälisiä käytänteitä, lain
yleisperiaatteita, kymmenen kantavaa ajatusta jne. Väliraportti on luettavissa
www.stm.fi. Työryhmän toimikausi kestää 2011 loppuun asti.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.12.
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