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VALMISTELU (kunnanjohtaja Anneli Pahta)

Ruotsalaisen kansanpuolueen, Vapaan Yhteistoiminnan, Keskustapuolueen, Vasemmistoliiton ja
Vihreiden poliittiset ryhmät ovat 15.10.2017 antaneet seuraavan selvitystoimeksiannon kunnan
hallinnolle:

”Allekirjoittaneet Kemiönsaaren kunnan poliittiset ryhmät selventävät tällä toimeksiannolla valtuuston
4. syyskuuta 2017 tekemää päätöstä.

Valtuusto päättää, että suunnitelma pannaan jäihin, kunnes saadaan hallituksen esitys sote- ja maa-
kuntauudistuksesta sekä kunnalta pyydetyt vaikutusten arvioinnit vaihtoehtoisista ratkaisuista ja niiden
eduista ja haitoista.

Arvioinnit perustuvat korjaustarpeiden päivitettyihin kustannusarvioihin, jotka on tehty kaikkia kunnan
nykyisiä sote-kiinteistöjä ja -toimintoja koskevien voimassa olevien laatusuositusten mukaisesti.

Kiinteistöjen välttämättömiin ja kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Lisäksi päätökseen lisättiin seuraava ponsi:
Asia otetaan uudelleen esiin valtuustossa vielä tämän vuoden aikana.”
_________

15. lokakuuta 2017 annetun toimeksiannon selventäminen

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto on useiden suurien haasteiden edessä riippumatta siitä, toteutuuko
sote- ja maakuntauudistus vai ei.

Sote-kiinteistöjen kunnossapito laahaa perässä, ja kiinteistöt vaativat useiden miljoonien eurojen kor-
jauksia, jotta ne täyttäisivät nykyiset kustannustehokkuutta ja asianmukaista hoitoympäristöä koskevat
vaatimukset. Tämä on tärkeä kysymys sekä asiakkaille että henkilökunnalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua on hillittävä, jotta kunta selviytyisi myös muiden teh-
tävien hoitamisesta nykyisen veroasteen puitteissa.

Ikäihmisten määrä kasvaa rajusti lähivuosina. Siksi kunnan on kehitettävä hoivapaikkojen tarjontaa si-
ten, että kullekin asiakkaalle voidaan aina tarjota oikean tasoinen hoivapaikka. Hyvin toimiva ja moni-
puolinen hoitotarjonta vähentää kunnan kustannuksia ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua.

Väestön vanheneminen yhdistettynä väestöpohjan pienenemiseen, jonka seurauksena verotulot piene-
nevät, vahvistaa kunnianhimoisen kustannusvalvonnan tarvetta kunnassa.

Jotta Kemiönsaari olisi houkutteleva kunta tyytyväisine asukkaineen, jotka puolestaan houkuttelevat uu-
sia tulomuuttajia, on sosiaali- ja terveydenhuoltoa sopeutettava niin, että palveluita voidaan tarjota koh-
tuullisen matkan päässä kaikille kuntalaisille.

Hallinnolle annetaan tehtäväksi laatia ehdotus kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä seu-
raavat seikat huomioiden:

1. Tarvitaan monipuolinen tuotanto, joka muodostuu julkisen sektorin, ”kaksikielisten terveyspalve-
luiden”/maakunnan sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien muodostamasta
kokonaisuudesta. Tämä voidaan saavuttaa myymällä toiminnan osia, ostamalla palveluita, teke-
mällä hankintoja puitesopimusten kautta ja/tai tarjoamalla palveluseteleitä.

2. Kunnassa tulee olla terveyskeskus ja terveyskeskussairaala.

3. Tehostettua palveluasumista tarjotaan 100–140 asiakkaalle kunnan rajojen sisäpuolella.



4. Kuntalaisille tulee tarjota monipuolinen hoitotarjonta, ja kuntalaisten tulee saada oikean tasoista
hoitoa mahdollisimman lähellä kotiaan. Kuntalaisille tarjottaviin palveluihin tulee kuulua tervey-
denhoito, tehostettu palveluasuminen, kotihoito, omaishoidon tuki, intervallihoito, ryhmäasuminen
ja senioriasuminen sekä neuvonta, ennaltaehkäisevä toiminta ja päivätoiminta.

5. Kotihoitoa tulee laajentaa ja toimintaa kehittää yhteistyössä yksityisten palveluntarjoajien tai
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

6. Palvelusetelijärjestelmän käyttöä laajennetaan kotihoitoon.

7. Sote-kiinteistöjen myynnistä ei tehdä päätöksiä ennen kuin kunta on tehnyt lopullisen päätöksen
siitä, miten se aikoo kehittää kunnan terveydenhuoltoa, tai vaihtoehtoisesti ennen kuin maakunta
on päättänyt näistä asioista.

8. Toimintaa jatketaan kunnan sote-kiinteistöissä, mukaan lukien Taalintehtaan terveysasemalla,
kunnes on tiedossa, mitä sote-uudistus tuo tullessaan.

9. Päätös Almakodin sprinklauksesta tehdään välittömästi, riippumatta kokonaisselvityksen lopputu-
loksesta.

10. Allekirjoittaneet ryhmät eivät sitoudu hyväksymään hallinnon ehdotusta.

Kunnanjohtaja kutsui koolle työryhmän raportin laadintatyön koordinoimiseksi.

Työryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt:
Maria Wallin, peruspalvelujohtaja
Eva Manelius, vanhustenhuollon päällikkö
Carmela Färm-Kaaja, vt. hoitotyön päällikkö
Patricia Simola, vt. hoitokoordinaattori
Sofie Fredriksson, esimies, eteläinen kotihoito
Carita Pomrén, esimies, Hannakoti
Heli Asplund, esimies, Silverbacken
Nea Forss, osastonhoitaja, terveyskeskussairaala
Mats Johansson, sivistysjohtaja, kunnan johtoryhmän jäsen
Erika Strandberg, hallintojohtaja, kunnan johtoryhmän jäsen

Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Yhteen kokouksista oli kutsuttu kaksi yksityistä palve-
luntuottajaa keskustelemaan tulevasta kehityksestä. Eri toiminnot ovat myös työskennelleet
pienryhmissä prosessin aikana.

Raportin rakenne on kolmiosainen.

Ensimmäisessä osassa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden suuntauksia. Tässä
osassa kuvaillaan, mihin suuntaan terveydenhuolto on kehittymässä ja miten rahat ja voimavarat
ohjataan tulevaisuudessa kansallisten linjausten ja vallitsevien suuntausten pohjalta.

Toisessa osassa kuvataan toiminnan eri osa-alueiden kehittämisvisioita. Osa-alueet kuvaavat
ajankohtaisia kehittämishankkeitaan, tulevaisuudenvisioitaan ja visioiden toteuttamiseen tähtää-
vien toimenpiteiden tärkeysjärjestystä. Tässä osassa kuvataan myös, miten toiminnot voivat
tehdä yhteistyötä yritysten (yhteistyössä kehittäminen, ostopalvelut, palvelusetelit) ja kolman-
nen sektorin kanssa.

Kolmannessa osassa esitetään 4 eri kiinteistöskenaariota laskelmineen. Tässä osassa esitellään
tehostettua palveluasumista koskevia laskelmia sekä vertaillaan niiden kustannuksia kunnan tuot-
tamana ja ostopalveluna hankittuna.

EHDOTUS (kunnanjohtaja)



Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään jatkuvasti, jotta kuntalaisille voidaan tarjota en-
tistä laadukkaampia palveluita. Sekä kansalliset hoidon ja hoivan tavoitteet että alueelliset kehit-
tämishankkeet ohjaavat tätä kehittämistyötä. Kemiönsaarella tulisi kehittää erityisesti kotisai-
raanhoitoa, kuntoutuspalveluita ja etälääkäripalveluita.

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimia kunnassa arvioidaan yhteistyömahdolli-
suuksia yksityisten toimijoiden kanssa sekä yhteistyön vaikutuksia, myös taloudellisia. Kunnan-
hallitus valtuuttaa kunnanjohtajan aloittamaan alustavat keskustelut yksityisten toimijoiden kans-
sa. Erityisesti tulee selvittää näiden tahojen kiinnostus tehdä yhteistyötä tehostetussa palvelu-
asumisessa sekä senioriasumisessa. Kunta ei sitoudu valitsemaan mitään kunnalle mahdollisesti
esitettävistä ehdotuksista.

Kunnanhallitus nimittää samalla työryhmän, jonka tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa neuvotte-
lujen käymisessä ja joka ottaa alustavasti kantaa neuvotteluissa esille tulleisiin asioihin.

ASIAN KÄSITTELY

Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 17.20–17.25 sekä klo 17.35–17.37.

PÄÄTÖS

Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksen mukaan.

Työryhmään nimitettiin:
Ghita Edmark
Niklas Guseff
Kalevi Kallonen
Ann-Marie Kulla
Eija Lang
Wilhelm Liljeqvist
Veijo Lücke
Tomy Wass
________


