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TORNION järjestötalolla viikon ensimmäisen ruokakassin sai Pertti Kvist. Sauli Hyöppinen auttaa koordinoimaan                               kauppojen ruokahävikkiä. Kvistin mukaan kassin sisältö on iso apu arkeen.

JUSSI ORAVA joutui luopumaan keittiömestarin työstään sairauden vuoksi. Hän kiittää kuitenkin ammattitaito-
aan siinä, että ruokahuolto sujuu vähistäkin raaka-aineista.

SARI  PELTTARI-HEIKKA

ANSSI  JOKIRANTA

Tiia Haapakangas

l Lapin sairaanhoitopiiri lo-
pettaa siirtoviivemaksujen pe-
rimisen.

Päätös hyödyttää erityises-
ti Rovaniemen kaupunkia, jo-
ka on saanut kuluneen vuoden 
aikana jopa miljoonien eurojen 
edestä siirtoviivemaksulaskuja 
sairaanhoitopiiriltä.

Asiasta päätti sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän yhtymä-
hallitus viime viikolla, ja pää-
tös astuu voimaan lokakuun 
alussa.

SIIRTOVIIVEMAKSU on erään-
lainen sakko, jota sairaanhoi-
topiiri on perinyt kunnilta, jos 
ne eivät saa siirrettyä potilaita 
sairaalasta tarpeeksi nopeasti 
terveyskeskukseen.

Kuluneen vuoden aikana 
maksut ovat tulleet erityisen 
kalliiksi Rovaniemen kaupun-
gille, joka on maksanut niitä 
jo useamman miljoonan. Kau-
pungilla ei ole ollut riittäväs-
ti terveyskeskuspaikkoja poti-
lailleen.

Lapin sairaanhoitopiiri on 
puolestaan pitänyt tilannetta 
omasta puolestaan niin hanka-

lana, että se on korottanut siir-
toviivemaksuja. Sairaanhoito-
piirin mukaan runsas siirtoa 
odottavien potilaiden määrä 
on vaikeuttanut sairaalan toi-
mintaa ja aiheuttanut jopa leik-
kausten peruutuksia.

LAPIN sairaanhoitopiirin yhty-
mähallitus otti siirtoviivemak-
suasian käsittelyyn ylimää-
räisenä pykälänä. Hallituksen 
mukaan kuntayhtymän talous-
tilanne on suotuisa ja siksi siir-
toviivemaksujen periminen 
voidaan lopettaa kokonaan.

Jatkohoitopaikkaa odottavi-
en potilaiden tilannetta kuiten-
kin seurataan jatkossakin, ja ti-
lanteeseen puututaan tarvitta-
essa hallituksen päätöksin.

Päätös on ennakointia tule-
vaan, sillä Lapin sairaanhoito-
piirin toiminta lakkaa vuoden 
vaihteessa. Sen palvelut sa-
moin kuin kuntien terveys- ja 
sosiaalipalvelut siirtyvät uudel-
le hyvinvointialueelle.

Jatkossa siis koko hoitoketju 
terveyskeskuspaikoista erikois-
sairaanhoitoon on hyvinvoin-
tialueen hallussa eikä siirtovii-
vemaksujen kaltaista kauppaa 
tarvitse enää käydä.

Siirtoviivemaksujen 
periminen loppuu 
LSHP:ssä

Hanna-Mari Räsänen

l Metsähallituksen Lapin neu-
vottelukunta jatkaa toimin-
taansa uuden puheenjohtajan 
johdolla. Maa- ja metsätalous-
ministeriö asetti heinäkuussa 
Metsähallituksen alueellisen 
neuvottelukunnan uudeksi pu-
heenjohtajaksi Sallan kunnan-
johtajan Erkki Parkkisen.

Neuvottelukunnan aiem-
pi puheenjohtaja Tanja Joona 
tuli valituksi Metsähallituksen 
hallitukseen.

Maakunnalliset neuvottelu-
kunnat Lapin, Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun sekä Pohjois-
Karjalan alueilla toimivat alu-
eellisen päätöksenteon tukena.

Neuvottelukunnan tehtävänä 
on toimia valtion alueiden käyt-

töä koskevan päätöksenteon 
apuna ja antaa Metsähallituksel-
le lausuntoja merkittävistä val-
tion maa- ja vesialueiden käyt-
töön liittyvistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta kokoontui 
uuden puheenjohtajan johdol-
la ensimmäistä kertaa perjan-
taina Rovaniemellä.

Kokouksessa pinnalle nou-
sivat Ukrainan sodan tuo-
mat haasteet, kuten energian 
ja puun tuonnin loppuminen 
Venäjältä, sähkön, energian ja 
polttoaineiden hinnannousu ja 
siitä aiheutuvat haasteet elin-
keinoelämälle.

Esiin nousivat myös huol-
tovarmuuden vahvistamisen 
tuomat mahdollisuudet Lapin 
energiapuulle sekä tuulivoi-
man tuotannolle.

Metsähallituksen 
neuvottelukunnalle 
uusi puheenjohtaja

Pelloon 
suunnitellaan 
kesäteatteria
Pellon kunnanhallituksessa 
käsitellään tiistaina esitystä 
siitä, että Pellossa käynniste-
tään selvitystyö kesäteatterin 
rakentamisesta kauppakeskus 
Vihreän Pysäkin yhteyteen.

Aloitteen asiasta teki teatte-
riyhdistys Meän Suota. 

Tavoitteena on rakentaa 
Vihreän Pysäkin pohjoisen sii-
ven alapuolelle kokonaisuus, 
joka palvelisi teatteritoimin-
nan ohella myös muita tapah-
tumia. Kunnanjohtaja Eero 
Ylitalon mukaan Vihreä Py-
säkki olisi teatterin paikak-
si sopiva, sillä se on hyvin saa-
vutettavissa ja siellä on val-
mis infra paikoitusalueineen ja 
muine palveluineen.


