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Kemijärven ja Lapin sairaanhoitopiirin välinen neuvottelu 2013
Aika
ma 13.5.2013 klo 9.00- 11.45
Paikka
Kemijärvi, Kaupungintalo
Osallistujat: Timo Alaräisänen, Sairaala Lapponia, Kemijärvi

Paula Alatalo, vs. talous- ja kehittämisjohtaja, Kemijärvi
Jaana Hannola, Sote-lautakunta, Kemijärvi
Auvo Kilpeläinen, Sote/hallinto, Kemijärvi
Jarkko Kotilaine, Sote-lautakunta, Kemijärvi
Heikki Nivala, valtuuston puheenjohtaja, Kemijärvi; hallituksen puheenjohtaja, Lapin shp
Marjatta Pekkarinen, Sote/hallinto, Kemijärvi
Anne Poropudas, Sairaala Lapponia, Kemijärvi
Olli-Pekka Salminen, kaupunginjohtaja, Kemijärvi
Kaarina Soppela, Lapin sairaanhoitopiirin valtuutettu, Kemijärvi
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, Lapin shp
Elisa Kusmin, talousjohtaja, Lapin shp
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, Lapin shp
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja, Lapin shp

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Heikki Nivala toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 9.00. Osallistujat esittäytyivät. Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nivala ja sihteeriksi Soili Vesterinen.
2. Kunnan terveiset sairaanhoitopiirille
Olli-Pekka Salminen:
Soteuudistuksesta on tullut tietoa viime viikolla. Mietityttää palvelujen järjestäminen tulevaisuudessa, jos kuntayhtymä lakkaa. Isoja kysymyksiä kuntatalouden kannalta ovat sairaanhoitopiirin talous ja investoinnit.
Auvo Kilpeläinen:
Mikään kustannusrakenne ei pidä, kustannukset sairaanhoitopiirissä nousevat, viimeksi ensihoidon osalta. On välttämätöntä muuttaa rakenteita, jotta kustannuskehitystä voidaan hillitä.
Kuntien rahat eivät riitä erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Kemijärvellä on raskas kustannusrakenne. On käytävä keskustelua työnjaosta ja tulevaisuuden palvelurakenteesta Itä-Lapin
kuntien ja Lapin keskussairaalan kesken. Kemijärvellä on saneeratut tilat ja henkilökuntaa.
Asiakkaan valinnanvapaus on lisääntymässä, miten tämä vaikuttaa palveluihin hakeutumiseen.
Anne Poropudas:
Mietityttää tulevaisuuden ratkaisut. Kustannukset erikoissairaanhoidossa kasvavat. Terveydenhuoltolain jalkautuminen on tärkeä asia, erikoissairaanhoidon lähdettävä itse miettimään,
miten jalkautetaan. Perusterveydenhuollon yksikkö ja sen tehtävät. Perusterveydenhuollon
yksikkö voisi koordinoida esim. lääkärirekrytointia. Ensihoidon osalta käyty neuvotteluja.
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Tyytyväisiä ollaan valmiuden parantamisesta, mutta kustannusten kasvu huolettaa, miten rahat riittävät perusterveydenhuoltoon. Olemassa hoitosuositukset ja hoitoon pääsyn seuranta,
kuntien pitäisi voida hoitaa potilaat nämä huomioiden.
Jarkko Kotilaine:
Viime vuoden talousylityksestä suuren osan selittävät erikoissairaanhoidon menot. Kemijärvellä pyritään kehittämään oman toiminnan prosesseja perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa. Erikoissairaanhoidon kasvavia menoja ei kunnan talous kestä. Kuntanäkökulmasta
tarvitaan muutoksia. Itä-Lapin seutukunnalla käyty neuvotteluja seudullisesta yhteistyöstä.
Sairaanhoitopiiriltä toivotaan neuvoja ja koordinaatiota uusia asioita suunniteltaessa.
Heikki Nivala:
Miten investointiohjelmassa huomioitaisiin se, että joitain toimintoja voitaisiin hoitaa muualla kuin keskussairaalassa.
Jari Jokela: Miten henkilöstöresurssit riittävät, jos toimintaa lähetään hajauttamaan.
Eva Salomaa: Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan jalkautuminen ei ole alkanut. Psykiatrian puolelta jalkautumista on tapahtunut esim. Tunturi-Lapissa. Mahdollista jalkautuminen olisi naistentaudeilla ja ehkä kirurgialla. Sen sijaan lastentaudeilla ja sisätaudeilla ei ole
tällä hetkellä mahdollista. Geriatrista osaamista tarvittaisiin lisää.
Auvo Kilpeläinen: Laitosvaltaista hoitoa pitäisi vähentää ja lisätä avohoitoa
Anne Poropudas: Pitäisi pohtia myös sitä, mitä tarvitaan, esim. neurologia, korva-, nenä- ja
kurkkutaudit eikä vain sitä, mitä olisi tarjolla. Tärkeää olisi myös jatkuvuus, ei kertaluontoisia palveluja.

3. Ajankohtaista sairaanhoidosta
Kts. liitteenä oleva Eva Salomaan esitys. Eva Salomaa 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 ensihoidosta ja ensihoidon työntekijöiden käytöstä silloin, kun ensihoidon työtehtäviä ei ole. Ensihoidon työntekijät voivat tehdä tehtäviä, joista voi irrottautua hälytyksen
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tultua. Keskusteltiin siitä, miten osastotyö sopisi, työntekijöiden olisi helpompi irrottautua
kuin esimerkiksi kotisairaanhoidossa.
Soili Vesterinen kysyi henkilökuntatilanteesta. Lähes kaikista ammattiryhmistä on pulaa, lääkärit, lähihoitajat, sairaanhoitajat, laboratoriohoitajat: työnjakoa tehty. Pulaa on myös psykologeista ja puheterapeuteista. Fysioterapeutteja on riittävästi.
Soili Vesterinen kertoi, että Ramk:n kanssa on neuvoteltu, että lähdetään kilpailuttamaan
röntgenhoitaja- ja bioanalyytikkokoulutusta sekä ensihoidon erikoistumisopinnot (30 op)
koulutusta.
Keskusteltiin päivystysasioista. Tärkeää on, että Itä-Lapissa on päivystys.
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

Kysyttiin, olisiko mahdollista saada aiemmin tiedot kalliin hoidon tasauksesta ja mahdollisesti väliaikatietoja puolivälissä vuotta.
5. Lapin keskussairaalan tulevaisuus ja investoinnit
Kts. liitteenä oleva Jari Jokelan esitys. Jokela esitteli seuraavia asioita:















Sote-uudistus
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
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Jari Jokela: Tärkeää muistaa keskussairaalan päivystyskyvyn ylläpitäminen resursseja pohdittaessa.
Timo Alaräisänen: Olisiko mahdollista järjestää samantapaista erikoissairaanhoidon yhteistyötä
kuin 2000-luvun alussa Lapponian ja keskussairaalan välillä? Voidaanko selvittää yhteistyökuvioita jatkossa?
Eva Salomaa: Pitää tärkeänä Timo Alaräisäsen tuomaa näkökulmaa, vaikuttaisi myös muuhun
näkyvyyteen ja päivystykseenkin mahdollisesti.
Jari Jokela: Perusterveydenhuollon päivystys mahdollistaa myös jonkintasoisen leikkaustoiminnan.
Sovittiin, että selvittelytyötä Lapponian ja Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoidon yhteistyöstä jatketaan. Viedään terveiset operatiivisen tulosalueen suunnittelukeskusteluun. Marraskuun
loppuun mennessä laaditaan kirjallinen selvitys asiasta.
Kaarina Soppela: Apteekki-asia on ollut jo 1990-luvulta ajankohtainen. Apteekin rakentaminen
on sairaalan kannalta ensiarvoisen tärkeää.
6. Muut asiat
Anne Poropudas: Onko ensihoidon valmiustaso lyöty lukkoon? Nykyinen taso riittäisi.
Eva Salomaa: Valmiustaso on lyöty lukkoon sairaanhoitopiirin tasolla. Määrittelyä on ohjannut
myös valtakunnalliset standardit.
7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen
Heikki Nivala: Tulevaisuudessa tulee kiinnittää erityistä huomiota erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseen. Kuntien talous ei kestä nykyistä menokehitystä. Selvittelytyö Lapponian ja
Lapin keskussairaalan erikoissairaanhoidon yhteistyöstä tehdään ja marraskuun loppuun mennessä laaditaan kirjallinen selvitys asiasta.

Heikki Nivala kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.45.
Soili Vesterinen
Soili Vesterinen
Muistion kirjaaja
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