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ROVASEUDUN JA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOTTELUT 2012
Aika ja Paikka: 11.9.2012 Ranua
Osallistujat:
Ranua: Timo Peisa, Helena Pekkala-Vilhunen, Sirpa Hakala, Anna-Maija Österberg, Raimo Kivilahti, Päiviö
Karttunen
Rovaniemi: Markus Hemmilä, Markku Oinaala, Pertti Hemminki, Kaarlo Alaoja, Eini Marja Tennilä
Posio: Olavi Lehtiniemi, Mika Riipi, Heli Knutars, Saara Kuusela,
Lsph: Jari Jokela, Eva Salomaa, Soili Vesterinen, Elisa Kusmin, Heikki Erola
Pth-yksikkö: Rea Räisänen
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Päiviö Karttunen avasi kokouksen ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Rea Räisänen. Markus Hemmilä esitti esityslistalle muutoksena, että kuullaan ensin sairaanhoitopiirin terveiset
ja käydään sen jälkeen kuntien terveiset sairaanhoitopiirille. Päädyttiin etenemään esityslistalla esitetyllä tavalla.
2. Toiminta, talous ja muuta ajankohtaista sairaanhoitopiiristä
Jari Jokela kävi läpi toimintaa ja taloutta. Materiaali liitteenä.
3. Ajankohtaista sairaanhoitopiiristä
Eva Salomaa ja Soili Vesterinen kertoivat ajankohtaisasioista. Materiaalit liitteenä.
4. Perusterveydenhuollon yksikkö
Rea Räisänen kertoi perusterveydenhuollon yksiköstä ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta.
Materiaali liitteenä.
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5. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Ranua
Timo Peisa
Sairaanhoitopiirin nousevat toimintamenot tuntuvat kuntien toiminnassa. Työt ja resurssit eivät ole tasapainossa. Onko erikoissairaanhoidon spesialiteettien lisääminen välttämättä järkevää, koska kustannukset nousevat ja sairaala on kuitenkin pieni.
Tarkkailuosaston ja päivystyksen kehittämistä pidetään Ranualla tärkeänä. Ensihoidon nykymuotoinen
lähtövalmius on ollut hyvä. Välittömän lähtövalmiuden tavoittelu tuntuu haasteelliselta ja tarpeettomalta. Sairaanhoitaja ja lähihoitaja pula aiheuttaa haasteita ensihoidon järjestämisessä. Siirtokuljetusten
uudelleen järjestely kuormittaa Rovaniemen kapasiteettia. Periferian kunnat hyötyvät tästä, sillä paikalliset ambulanssit ovat paremmin käytössä. Vara-ambulanssin pyörittäminen on haasteellista Ranualla.
Sitoo henkilöstöä vuodeosastolta. Pudasjärvellä ei ole ambulanssia, joka kuormittaa Ranuaa.
Koko sairaanhoitopiirin alueella tulisi asettaa tavoitteeksi yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotto. Tämä
tulee olemaan mittava kustannus. Sairaanhoitopiirin tukea sote-piirin selvittämisessä toivotaan.
Ranualla on suuria investointeja tulossa lähivuosina. Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkoja rakennetaan, keskuskeittiötä remontoidaan ja dementiayksikkö rakennetaan.
Eva Salomaa: Välitön valmiutta ensihoidon osalta sairaanhoitopiiri ei tule ehdottamaan. Posiolla hyvä
malli ensihoidon järjestämisessä. Vara-ambulanssitoiminta on hyvä keksintö.
Jari Jokela: Lapin sairaanhoitopiiri ottaa sote-piirin selvittämisen mielellään hoitaakseen. Valtakunnallinen kehitys näyttää siltä, että sote-piiriin ollaan menossa.
Heikki Erola: kuinka paljon laki antaa raamia ensihoidon lähtövalmiuteen. Salomaa: Lähtövalmius määritellään palvelutasossa.
Päiviö Karttunen: Onko luottamuselimen mahdollisuutta ottaa kantaa kustannusten nousuun?
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Posio
Saara Kuusela
Erikoissairaanhoidon osalta 4 %:n nousu on määritelty talousarvioon. Nousu on ollut tänä vuonna tätä
suurempaa. Yli budjetin mennään tänä vuonna arvion mukaan n. puoli miljoonaa euroa.
Lääkäreitä on Posiolla vaikea saada. Ammattilaisten osaamisesta ollaan huolissaan. Posiolla on erikoislääkärit pitänyt vastaanottoa (mm. psykiatria ja kardiologi).
Ensihoidon suhteen ollaan huolissaan osaamisesta ja ensihoidon työntekijät ovat huolissaan omista työpaikoistaan.
Tietoteknologiahankkeisiin ollaan tyytyväisiin, joita sairaanhoitopiirin on koordinoinut.
Pth-yksikön tiedottamiseen ollaan tyytyväisiä. Posion ohjausryhmän jäsen ei ole enää työssä Posiolla.
Varsinainen jäsen tulisi miettiä ohjausryhmään Posion osalta.
Lääkelaiterekisterijärjestelmän jalkauttaminen kuntiin ja kustannukset mietityttävät.
Miten terveyden edistämisen asiaa tullaan jatkossa hoitamaan? Sähköisen hyvinvointikertomuksen laadinta on lähtenyt etenemään kunnassa hyvin.
Yhteispäivystyksen toimintaan ollaan tyytyväisiä. Sairaanhoitopiirin roolia toivotaan sote-piirin perustamisessa. Posio haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana.
Rovaniemi
Markus Hemmilä
Rovaniemi tekee sairaanhoitopiirin kanssa tiivistä yhteistyötä. Kustannuskehitys on Rovaniemen kannalta huolestuttavaa. Kysymys Jari Jokelalle: Onko kuntalaskutuksen suoritetietojen tarkastus meneillään? Milloin tarkat tiedot saadaan ja milloin laskutus on ajan tasalla?
Jari Jokela: tiedon siirtyminen järjestelmiin ei ole vielä ajan tasalla. Tietoja on jouduttu siirtämään käsin.
Tavoite on, että syy-, lokakuun aikana saadaan johdon tietojärjestelmään ajantasaiset tiedot.
Rovaniemi toivoo, että sairaanhoitopiirin kehittämiskohteisiin toivotaan lisättävän talouden suunnittelu. Investointien määrä on todella korkea, josta tulee keskustella tarkemmin.
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Kysymys Eva Salomaalle: Onko vaikutuksia kustannusnousuun kiireettömän hoidon aikarajoilla, Lyhkin
toiminnalla, uutuushoidoilla ja ensihoidon 2014 tulevalla muutoksen?
Eva Salomaa: Tämän vuoden osalta on kustannusvaikutusta. Jonoja on purettu ostopalveluina, koska
oma kapasiteettia ei ole ollut riittävästi. Sisätautien laskutus on kasvanut, mutta hoitosuosituksia potilaiden hoidossa on noudatettava.
Onko budjetissa huomioitu nämä asiat?
Eva Salomaa: on huomioitu ostopalveluiden osalta. Kalliiden hoitojen ennakoiminen on vaikeaa. Potilaalla ei ole yksin oikeutta vaatia tiettyä hoitopaikkaa. Lääkäri ja potilas tekevät päätöksen yhdessä kun lähetettä erikoissairaanhoitoon kirjoitetaan.
Rovaniemen erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun on varattu 3.5 % enemmän rahaa tämän vuoden budjetissa. Tämän hetkisen tarkastelun perusteella kustannusnousu näyttää olevan 12- 15 %:a . Tilanne on Rovaniemen kaupungin kannalta kestämätön. Tarvitaan nopeasti analyysi siitä, mistä kustannusten nousu johtuu? Missä aikataulussa tämä analyysi voidaan saada ja mihin toimenpiteisiin sairaanhoitopiiri ryhtyy?
Rovaniemi laatii strategisen suunnitelman, jolla pyritään vaikuttamaan kustannuskehitykseen. Yhteistyökumppaneita tarvitaan tässä työssä.
Jari Jokela: Analyysia ollaan laatimassa. Koskettaa kaikkia kuntia.
Markku Oinaala
Yhteispäivystystä tulee kehittää, samoin psykiatrista päivystystä. Vuodepaikkoja tulisi vähentää psykiatriassa 35:n paikkaan nykyisestä. Lasten- ja nuorten psykiatria tulisi yhdistää. Rovaniemellä ollaan käynnistämässä perheneuvolatoimintoja, jonka osalta voitaisiin tehdä yhteistyötä nuorisopsykiatrian kanssa.
Tukipalveluyhteistyötä pitäisi kehittää, jotta ei ole päällekkäisiä järjestelmiä ja henkilöstöä. Sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin välillä voidaan kehittää kuvantamisen, välinehuollon ja atk- palveluita. Kuntoutussuunnitelmat ovat myös yksi keskeinen kehittämiskohde. Tällä hetkellä on tunne, että kuntouttaminen jää ilman tehokasta tavoitetta. Esim. sydänpotilaiden kuntoutus ollaan Rovaniemellä kehittämässä. Jos saadaan hyvä malli, tulisi sitä levittää laajemmalle.
Kuntalaskutuksen osalta yksittäisiä henkilöitä koskevaa laskutustietoa ei saada. Miten tiedot maahanmuuttajista saadaan?
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Rovaniemellä on tarvetta käytöshäiriöisten dementtien hoitoyksiköin selvittelylle. Potilaita on vuodessa
2-3 kappaletta, joiden oikean hoitopaikan löytäminen on haasteellista. Aiemmin Muurolan sairaalassa
toimi osasto, jossa hoidettiin näitä potilaita. Toivotaan kustannus- ja toimintatapavertailua, jotta voidaan päättää miten palvelu voidaan jatkossa toteutetaan.
Ensihoidon kustannukset ja valtionavustukset mietityttävät sekä henkilöstön saaminen jatkossa terveyspalveluihin.
Eva Salomaa: Avohoitopainotteisuus on tavoitteena, mutta pitkien etäisyyksien vuoksi ei päästä täysin
avohoitopainotteisuuteen koko sairaanhoitopiirissä. Kuntalaskutustiedot voidaan johtavalle lääkärille
toimittaa yksittäisistä henkilöistä. Asiaa selvitellään miten tämä on järjestettävissä. Muurolassa työskenteli aiemmin geriatriaan erikoistunut lääkäri, jonka vuoksi haasteellisimpia vanhusten käytöshäiriöitä
pystyttiin hoitamaan. Mielisairaala ei ole kuitenkaan oikea hoitopaikka dementikoille.
Heikki Erola: Luottamushenkilöstö voi laittaa rajaa kustannusten kasvulle. Huomioitava on kuitenkin, että sairaalassa hoidetaan entistä sairaampia potilaita, jolloin voi olla mahdotonta vähentää vuodepaikkoja. Olisikin syytä miettiä, ovatko potilaat aina oikeassa hoitopaikassa? Dementtien osalta ei ole aina oikeaa hoitopaikkaa kunnissa.
Markku Oinaala: Länsipohjan sairaanhoitopiirin alueella hoidetaan psykiatrisia potilaita avopainotteisesti. Tuplakustannuksia tulisi välttää. Käytöshäiriöisten hoito on vaikeaa, vaikka omassa kunnassa dementikkojen hoito on järjestetty. Pitäisi olla yksi yhteinen hoitopaikka näille potilaille.
Kaarlo Alaoja: Valtiovalta ei laita kuntia hoitamaan ylivoimaisia tehtäviä. Yhteistyötä pitää sairaanhoitopiirin kanssa lisätä. Strategisia seutukuntaneuvotteluita pitäisi käydä, jotta ymmärrystä olisi asioiden
hoitamisessa. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu ei saisi ylittää kunnan verotulojen kasvua.
6. Muut asiat
Ei muita asioita.
7. Loppukeskustelu ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 11.25
Muistion kirjasi Rea Räisänen
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