
Kaskisten kaupunginhallituksen päätös 9.9.2019, §130

Kaskisten kaupungin lausunto koskien Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimusta

Kaskisten kaupunki tuottaa tällä hetkellä perusterveydenhuollon sekä hammashuollon palveluja
Suunpohjan kuntayhtymä K5:lle, joka toimii kuntayhtymän alueella palvelujen tilaajana.
Kaskisissa toimii terveyskeskus, joka vastaa hoidonarvioinnista Triagen mukaan, virka-
aikaisesta päivystyksestä sekä kiireettömästä lääkärinvastaanotosta sekä hammashuollon
toimipiste. Onnistuakseen tuottamaan perusterveydenhuollon monialaisen toimintojen kirjon
ostetaan palveluja ulkopuolisilta toimijoilta kuten naapurikunnilta sekä yksityisiltä. Kaskinen
ostaa naapurikunta Närpiöltä esimerkiksi vuodeosastohoitoa, röntgen ja laboratoriopalvelua,
sekä fysioterapia sekä apuvälinehuollon palveluita sekä äitiysneuvolapalvelun. Lisäksi
yhteistyötä tehdään muita tutkimuksia tekevien yritysten kanssa sekä palveluja tuottavien
yritysten kanssa. Kuntayhtymä K5:n kanssa yhteistyössä on siis alueellisesti järjestettyjä
palveluita, joita Kaskinen myös hyödyntää. Tärkeimpänä näistä toimii Närpiössä sijaitseva
psykososiaalinen keskus, josta ostetaan psykiatrian avohuollon palveluja, pähdekoordinaattorin
palvelut sekä puhetarapian palveluita. Alueellisesti toimii myös palliatiivinenhoitaja sekä
muistihoitajan palvelut. Kristiinankaupungissa toimiva K5:n geriatrisen yksikön palveluista
Kaskislaiset käyttävät geriatrian, ravitsemusterapian palveluita.  Yhteistyö muiden palveluluita
tuottavien organisaatioiden kanssa on elintärkeää ja ilman tätä yhteistyötä Kaskinen ei pystyisi
tuottamaan perusterveydenhuollon palveluja lakisääteisessä laajuudessaan.

Vastaavasti kaikista sosiaalihuollon palveluista kunta vastaa itse, sillä Kaskinen ei ole K5.n
kuntayhtymän perustamisvaiheessa halunnut liittää sopimukseen sosiaalihuollon palveluja.
Kaskinen on kuitenkin liittynyt K5: n sopimukseen etälääketieteen ostopalveluista tehostettuun
palveluasumisen yksikön Mariakodin sekä Kotihoidon osalta. Kaskinen huolehtii siis kaikista
sosiaalihuollon palveluista sisältäen vanhustenhuollon itse. Sosiaalihuollon osalta lakisääteiset
palvelut järjestetään siis lastensuojelun, lastenvalvojan, sosiaalihuollon avopalveluiden,
aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulon, työllisyyden hoidon,
vammaispalveluiden, maahanmuuttajien palveluiden, kotihoidon sekä tehostetun
palveluasumisen osalta kunnassa. Etsivän nuorisotyön osalta on Kaskisilla yhteistyösopimus
Kristiinankaupungin kanssa. Tällä hetkellä nämä palvelut on integroitu yhteen yhteiseen tilaan
terveyskeskuksen kanssa muodostaen Sosiaali-ja terveyskeskuksen moniammatillisen tiimin.

Kaskisten tämän hetkinen soteorganisaatio on kaksikielinen, ketterä, pieni ja tehokas, mutta
hyvin haavoittuvainen ja kallis johtuen osittain ostopalveluin tuotetusta palveluista sekä
vanhustenhuollon palveluiden raskaasta rakenteesta. Kaskisten väestö on ikääntynyttä ja
sairastavuus on korkealla. Tulevina vuosina perusterveydenhuollon kansanterveystyöllä
aikaansaatu sairauksien ennaltaehkäisy sekä itsehoidon tukeminen sekä ongelmiin puuttuminen
varhaisessa vaiheessa on elintärkeää kustannusten kurissa pitämiseksi. Ikäihmisten palveluiden
rakenteen keventäminen olisi myös tärkeää, mutta tämä vaatii investointeja, jotta tulokseen
päästään. Lisäksi tarvitaan alueellista yhteistyötä terveyskeskuksien palveluiden saannissa,
lääkäreiden palveluissa, ammattitaidon jakamisessa. Alueelle on todella haasteellista rekrytoida
kaksikielisiä osaajia niin terveydenhuoltoon kuin myös sosiaalihuoltoon. Kaskisten on tulevina
vuosina todella haasteellista vastata kasvavaan palveluiden tarpeeseen, johtuen väestön
rakenteesta sekä osaajien puutteesta sekä huonosta taloudellisesta tilanteesta. Tarvitaan
uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi digitalisaation tuomin keinoin sekä alueellista yhteistyötä,
jotta palveluiden tuottamisessa voidaan vastata laadultaan sekä määrältään riittävässä määrin
alueella olevan väestön tarpeisiin.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaskisten kaupungin osalta liittyminen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
sopimukseen sen kaikilta osa-alueiltaan on välttämätöntä, jotta palveluiden tuottamisessa
voidaan laadultaan ja määrältään vastata alueella olevan väestön tarpeisiin.



Perussopimuksen osalta Kaskinen haluaa sairaanhoitopiirin tuottavan palveluita tasavertaisesti ja
kaikille samaan hintaan riippumatta siitä, kuinka suuri jäsenkunnan pääomasijoitusosuus on.
Lisäksi Kaskinen haluaa esittää alueen ja palveluiden käyttäjien uudenlaista kuulemista ennen
valtuuston sekä lautakuntien päätösten tekoa, sillä asukasluvun määrän mukaan valtuutettujen
määrä Kaskisten osalta jää hyvin pieneksi. Kuulemisessa voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi
vammais-ja vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja. Lisäksi henkilökuntaa sekä palveluista
vastaavia esimiehiä tulisi systemaattisesti kuulla palveluiden tuottamisesta ja sen laadusta ennen
talousarvion-ja taloussuunnitelman laatimista, jotta alueen asukkaiden tarvitsemaan palveluiden
vastaavuuteen voidaan vastata niiden ajankohtaisuudella.

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen:

Kaskisten kaupungin osalta liittyminen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
sopimukseen sen kaikilta osa-alueiltaan on välttämätöntä, jotta palveluiden tuottamisessa
voidaan laadultaan ja määrältään vastata alueella olevan väestön tarpeisiin.

Perussopimuksen osalta Kaskinen haluaa sairaanhoitopiirin tuottavan palveluita tasavertaisesti ja
kaikille samaan hintaan riippumatta siitä, kuinka suuri jäsenkunnan pääomasijoitusosuus on.
Lisäksi Kaskinen haluaa esittää alueen ja palveluiden käyttäjien uudenlaista kuulemista ennen
valtuuston sekä lautakuntien päätösten tekoa, sillä asukasluvun määrän mukaan valtuutettujen
määrä Kaskisten osalta jää hyvin pieneksi. Kuulemisessa voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi
vammais-ja vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja. Lisäksi henkilökuntaa sekä palveluista
vastaavia esimiehiä tulisi systemaattisesti kuulla palveluiden tuottamisesta ja sen laadusta ennen
talousarvion-ja taloussuunnitelman laatimista, jotta alueen asukkaiden tarvitsemaan palveluiden
vastaavuuteen voidaan vastata niiden ajankohtaisuudella.

1. Kuntien tulee voida siirtää perustettavalle vapaaehtoiselle kuntayhtymälle haluamansa
toimintakokonaisuudet
2.  Esitetyn jaon lisäksi myös kuntayhtymän ja kuntien johdon välistä neuvotteluyhteyttä
(omistajaohjausta) tulee vahvistaa etenkin taloudellisen ohjauksen ollessa kysymyksessä.
3. Suoritehinnoittelun perusteena tulee olla omakustannushinta.

§ 6:  Äänimäärä tulee rajoittaa niin, ettei yhdelläkään kunnalla ole äänienemmistöä eli yli puolta
äänistä. Mikäli mahdollisessa kuntaliitostilanteessa tämä suhde tulisi muuttumaan, tämä kohta
tulisi muuttaa myös perussopimuksessa.
§ 15:  Kuntien peruspääomaosuuksien tulee olla perusteltuja ja tasapuolisia ja niiden
määräytyminen tulee määritellä perussopimuksessa.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.
_________________


