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Khall 12.02.2018 § 34
(valm. kaupunginjohtaja)
Uudistus tarkoittaa että:
Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle 1.1.2020. Maakunnat ovat
suurempia ja niillä on taloudellisesti parempi kantokyky. Ne järjestävät palvelut alueensa koko väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti.
Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.
Uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen iso osa julkisen talouden
kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta
noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta. Uudistus on sinänsä tarpeellinen väestön ikääntymisen ja kasvavan palvelutarpeen näkökulmasta.
Kuntien ja tässä tapauksessa Haapaveden kaupungin näkökulmasta
asia ei ole ihan yksinkertainen. Suurin huolenaihe liittyy siihen, miten
käy ns. sote-kiinteistöjen, mutta myös henkilökunnan ja ennen kaikkea palvelujen. Maakuntauudistuksen jälkeen kiinteistöt vuokrataan
maakunnalle kolmen vuoden ajaksi. Tämän jälkeen kiinteistöt tulee
yhtiöittää ja maakunta vuokraa vain tarpeensa mukaan. On olemassa iso riski että kiinteistöjä jäisi Haapavedelle tyhjilleen joka johtaisi
kiinteistöyhtiön ja sitä kautta kaupungin taloudellisesti hankalaan tilanteeseen.
Haapaveden kaupunkia on lähestytty useiden eri toimijoiden suunnalta ja osoitettu halukkuutta ostaa sote-kiinteistöjä. Erityisesti vanhustenhuollon yksiköt ovat kiinnostuksen kohteena. Tässä tapauksessa ja maakuntauudistuksen toteutuessa tämä käytännössä tarkoittaa ns. liiketoimintakauppaa eli maakuntauudistuksen jälkeen toimija saisi käytännössä vanhustenhuollon liiketoiminnan omakseen.
Koska kiinteistön omistaminen ei tuo maakuntauudistuksen toteutuessa lisäarvoa kaupungille, todennäköisesti heikentää ennestään
kykyä tuottaa vanhustenhuollon palveluja on kaupungin vakavasti
harkittava sote-kiinteistöjen myyntiä. Nykykäsityksen mukaan ter-

veyskeskus, Helmikartano ja sosiaalitoimen tilat ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia tiloja ilman suuria korjausinvestointeja. Sen sijaan
vanhustenhuollon yksiköt vaatisivat peruskorjauksen tai uudisrakentamista pitkän aikavälin tarkastelussa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää Sote-toimijoille avoimen tilaisuuden kertoa
heidän näkemyksensä Soten toteuttamisesta Haapaveden kaupungilla maakuntauudistuksen jälkeen. Samassa yhteydessä heillä on
mahdollisuus jättää tarjous vanhustenhuollon yksiköiden ostosta. Mikäli tarjous jätetään tulee sote-toimijan kertoa miten se aikoo järjestää tulevaisuudessa palvelut Haapavedellä.
Tilaisuus järjetetään xx.2.2018 niin että kullakin toimijalla on kaksi
tuntia aikaa kertoa näkemyksenä. Lisäksi heillä on mahdollisuus jättää kirjallista (sähköisenä) materiaalia. Tilaisuuteen kutsutaan kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä kuulemaan esityksiä. Kaupunginhallitus ja sitä kautta valtuusto päättää myöhemmin näiden esitysten
pohjalta etenemisestä.
Käsittely:
Viljo Saukko esitti Outi Pekkalan kannattamana, että asia jätetään
pöydälle.
Anri Kolehmainen ja Hannu Riuttanen kannattivat asian käsittelyn
jatkamista.
Seuraavat puheenvuorot rajattiin koskemaan asian pöydällejättöä.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty
pöydällejättösesitys. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat
asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
pöydällejättöä, äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin
yksimielisesti.Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi
tuli asian käsittelyn jatkaminen (JAA: Kolehmainen, Koukka,
Niemelä, Riuttanen, Saukko, Seppä, Valkovirta, von Schulmann. EI:
Pekkala, Repo, Saukko).
Tämän jälkeen Viljo Saukko esitti Hannu Riuttasen kannattamana,
että kuulemistilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita myös julkiselta
sektorilta. Kaupunginhallitus oli asiasta yksimielinen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää Sote-toimijoille avoimen tilaisuuden kertoa

heidän näkemyksensä Soten toteuttamisesta Haapaveden kaupungilla maakuntauudistuksen jälkeen. Samassa yhteydessä heillä on
mahdollisuus jättää tarjous vanhustenhuollon yksiköiden ostosta. Mikäli tarjous jätetään, tulee sote-toimijan kertoa, miten se aikoo järjestää tulevaisuudessa palvelut Haapavedellä.
Tilaisuus järjestetään maaliskuussa 2018 niin, että kullakin toimijalla
on kaksi tuntia aikaa kertoa näkemyksensä. Lisäksi heillä on
mahdollisuus jättää kirjallista (sähköistä) materiaalia. Tilaisuuteen
kutsutaan kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä kuulemaan esityksiä.
Kaupunginhallitus ja sitä kautta valtuusto päättää myöhemmin
näiden esitysten pohjalta etenemisestä. Lisäksi kutsutaan
ulkopuolinen sosiaali-ja terveydenhuollon asiantuntija mukaan
kuulemistilaisuuteen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
Khall 23.04.2018 § 106
Haapaveden kaupunginvaltuusto on seminaarissaan 19. ja 20. päivä
maaliskuuta kuullut sote-toimijoiden näkemyksiä, miten Haapaveden
kannattaisi edetä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä maakuntauudistukseen valmistauduttaessa.
Kaupunginvaltuuston iltakoulussa 16.4 asiaa on käyty läpi Perlacon
Oy:n laatiman yhteenvedon pohjalta.
Kokonaisulkoistusten osalta noudatetaan jo aiempaa linjaa eikä tässä tilanteessa nähdä järkeväksi lähteä toteuttamaan sellaista. Aikataulu toteutukselle tulisi liian kiireiseksi eikä valtuuston näkemyksen
mukaan muutenkaan ole järkevää lähteä viemään asiaa tältä osin
eteenpäin.
Sen sijaan tässä tilanteessa tulee selvittää vanhustenhuollon asumispalveluyksikköjen osalta eteneminen. Selkeimmin tarjouksissaan
tätä tuo esille Pihlajalinna, Esperi ja Attendo.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunki jatkaa keskustelua Pihlajalinnan, Esperin ja Attendon
kanssa vanhustenhuollon asumispalveluyksikköjen osalta. Markkinoiden muille toimijoille varataan vielä tilaisuus tarkentaa omaa tarjoustaan tämän toimintamallin osalta. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi tehdä asiasta päätöksen touko-kesäkuun vaihteessa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
______

Khall 21.05.2018 § 128
Asiaa esitellään kokouksessa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee asiasta ja katsoo tilanteen tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus katsoi asian tietoonsa saatetuksi.
______
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Kaupunginjohtaja
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Khall 20.05.2019 § 154 Kaupunginhallitus on valmistautunut sote-uudistukseen
kartoittamalla vanhustenhuollon palveluasumisen toimijoita.
Kilpailutus toteutettiin ja kaupunginhallitus on kokouksessaan
12.6.2018 § 149 päättänyt, että vanhustenhuollon asumispalvelujen
osalta jatketaan keskusteluja Attendon tarjouksen pohjalta siten, että
kotipalvelu ja vuodeosasto säilyvät kaupungin omana toimintana.
Epävarmuus valtakunnallisessa maakunta- ja sote-uudistuksen
etenemisessä on hidastanut valmisteluja. Henkilöstön
yhteistoimintamenettely asiaan liittyen on toteutettu tammikuussa
2019. Viimeisimmin asiaa on käsitellyt perusturvalautakunta
5.2.2019 §3 päättäen jättää asian jatkovalmisteluun.
8.3.2019 pääministeri Sipilän hallituksen eronpyynnön vuoksi
maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä.
Tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle on sama tai jopa
suurempi kuin aiemminkin. Sote- sisältöjen uudistamistyötä on
jatkettava, koska nykytilanne ei ole yhdenvertainen asiakkaiden
palvelutarpeisiin vastaamisen suhteen. Sosiaali- ja terveysministeriö
toteaa tiedotteessaan, että kehittämisessä hyödynnetään tähän asti
tehtyä laajaa valmistelua. Ministeriö pitää tärkeänä, että alueiden ja

eri toimijoiden kanssa tehtyä hyvää yhteistyötä jatketaan.
Oheismateriaalina Sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtiovarainministeriön tiedotteet.
Attendo on ilmoittanut, että he odottavat Hallinto-oikeuden ratkaisun
ennenkuin edetään Haapaveden vanhuspalveluissa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus:
1. merkitsee tiedokseen valtiovarainministeriön tiedotteet.
2. toteaa valtakunnalliseen ja maakunnalliseen sote-uudistukseen
liittyvän valmistautumisensa päättyneeksi.
3. toteaa, että maakunta- ja soteuudistukseen valmistautumiseen jo
tehtyä työtä voidaan hyödyntää kaupungin palvelutarjonnan
kehittämisessä.
4. toteaa, että Attendo Oyj:n ilmoituksen perusteella keskeytetään
vanhuspalveluiden asumispalveluiden valmistelu, kunnes
hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa,
5. päättää asiaan liittyvän yhteistoimintaneuvottelun,
6. esittää asian tiedoksi perusturvalautakunnalle.
Päätös:
1. Hyväksyttiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.
5. Hyväksyttiin.
6. Hyväksyttiin.
______

