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Jari Jokela
Eva Salomaa
Soili Vesterinen
Elisa Kusmin,kok. siht.
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1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Kosti Hietala avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kosti Hietala ja
kokouksen sihteeriksi Elisa Kusmin.
2. KUNTIEN TERVEISET SAIRAANHOITOPIIRILLE
Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän tulevaisuudesta oli päästy
31.5.2013 neuvottelussa tulokseen, että yhteistyötä halutaan jatkaa. Asia menee vielä kuntien valtuustojen päätettäväksi. Uusi sopimuskausi olisi 5 vuotta.
Kuntaedustajien puheenvuoroissa nousivat erityisesti esille:
- kuntien vaikea taloustilanne
- ensihoidon kustannukset vuoden 2014 alusta ja huoli siitä, että pysyykö ensihoidon palvelutaso vähintäänkin nykytasolla. Muonion nykyinen ensihoidon palvelun
tuottaja on tuottanut palveluita yli sopimuksen eikä yrittäjällä ole ollut tarvetta
käydä sopimusneuvotteluja kunnan kanssa sopimussummasta ennen kuin nyt.
Tänä vuonna tehty merkittävä tasokorotus johtuu viime vuoden lopulla tulleesta
työtuomioistuimen päätöksestä, joka koskee ensihoidon työaikajärjestelyjä.
- Kapitaatio perusteinen laskutus ei muuttaisi nykytilannetta juurikaan. Yrittäjä on
siirtojen KELA-tuloilla saanut nykytilanteessa kompensoitua pitkien välimatkojen
aiheuttamia kustannuksia. Lähikuntien laskutuskäytännöt vaatisivat hiomista.
Norjan antama palvelu tukee Muonion ja Enontekiön kuntien palvelutarpeita.
- sote-uudistuksen vaikutukset
- psykiatrian palvelujen kehittäminen alueella mm. henkilöille, joilla on toimintakyky
alentunut ja tarvitsevat tukea, pitää saada palvelusuunnitelmat arjen sujumiseksi.
- väestön ikääntyminen ja hoitojen kallistuminen; mitä näille asioille on tehtävissä?
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Lapin sairaanhoitopiirin ky:n henkilöstön lisääntyminen viimeisen 12 vuoden aikana 1 100:sta noin 1 600:an.
väestön olemassaolo turvataan hyvällä perusterveydenhuollolla
aiemmin, kun erikoissairaanhoidon kulut nousivat perusterveydenhuollon kulut
laskivat, mutta tämä ei päde enää.
aiemmin on ollut sopimusohjausta, mutta ei ole enää

3. AJANKOHTAISTA SAIRAANHOIDOSTA
Johtajaylilääkäri Eva Salomaa esitteli ajankohtaisia asioita sairaanhoidosta: mm. ensihoidon palvelutasopäätös ja kustannusten jako–esitys, psykiatrian kehittäminen,
ikäihmisten palvelut, uudet virkavalinnat. Esitys on muistion liitteenä. Lausuntopyyntö
vuoden 2014 sairaanhoitopiirin talousarviosta ja ensihoidon kustannusten jaosta on
lähetetty kuntiin sähköpostilla kirjaamoon 31.5.2013.
Esitykseen liittyen nousi keskusteluun ensihoidon työntekijöiden työajat, lepoajat ja
terveyskeskuksessa tekemä työ.
Enontekiöllä on ollut toivomusta lääkäriambulanssista, mutta Teemu Taulavuori on
asian kääntänyt siten, että olisi edes vaativan hoitotason ambulanssi. Tällä hetkellä
perustason auto klo 8 – 20. Näkemys on, että tulevissa muutoksissa resurssi lisääntyy.
Enontekiöllä rajavartiosto on ollut ensivasteyksikkönä. Rajavartiostolla tulee toiminnassa muutoksia, mutta jollakin tavalla toiminta alueella kuitenkin jatkuu. Asiasta pitää käydä neuvotteluja Rajavartioston kanssa.
Eva Salomaa kertoi tilastoja helikopteritoiminnasta. FinnHemsin on hoitanut
16.4.2012 lähtien vuoden aikana 418 potilasta, joista 138 siirretty sairaalaan lentosiirtoa. Eniten lentokuljetuksia sairaalaan toteutui seuraavien kuntien alueilta: Inari
27, Rovaniemi 22, Kittilä 20, Sodankylä 13, Enontekiö 8 , Muonioon 6 ja Utsjoki 6.
Rajavartioston kopteri on kuljettanut potilaan Enontekiöltä kerran ja Muoniosta 2 kertaa ilman FinnHemsin henkilöstön mukana oloa.
Keskusteltiin kätilön osallistumisesta ambulanssin mukana hälytykseen. Käytäntö ei
ole muuttumassa, vaikka ensihoito siirtyy Lapin sairaanhoitopiirin ky:n omaksi toiminnaksi. Tästä pitää käydä osapuolten kanssa keskustelu.
Tunturi-Lapin psykiatrian pilottihanke alkaa 1.9.2013. Avohoidon ylilääkäri Sirpa Mikkola on lupautunut hankkeeseen, jossa on tarkoitus vakiintuneen kliinisen toiminnan
lisäksi kehittää palvelujärjestelmää
Keskusteltiin geriatrin tarpeesta ja erityisesti siitä, että kunnissa on tärkeätä geriatrisen osaamisen vahvistaminen.
4. SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS
Talousjohtaja Elisa Kusmin esitteli Lapin sairaanhoitopiirin ky:n taloutta. Esitys on
muistion liitteenä.
5. SAIRAANHOITOPIIRIN TULEVAISUUS JA INVESTOINNIT
Sairaanhoitopiirin johtaja esitteli sote-uudistuksen tilannetta ja sairaalan investointitarpeita tulevina vuosina.
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Tulevaisuuden sairaala on paperiton (sähköiset tietojärjestelmät), langaton (ei kiinteitä verkkoyhteyksiä), seinätön (toiminnan mukaan helposti muunneltavissa olevat tilat), sängytön (yhä enemmän avohoitoa) ja jopa potilaaton (etäyhteyksien hyödyntäminen).
6. MUUT ASIAT
Keskusteltiin, että yhä useammin lähete erikoissairaanhoitoon olisi konsultaatio.
7. LOPPUKESKUSTELU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi klo 12.05, jonka jälkeen siirryttiin yhteiselle lounaalle.

Muistion laati Elisa Kusmin
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