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Sosiaali- ja terveysvaliokunnan Vahva vakaa Rauma-talousohjelmalausunnon kumoaminen ja
lausunnon antaminen
SOTEVA 179 §

1.10.2019

RAU/631/00.01.02.01/2019

Toimialajohtaja Satu Helin 20.9.2019:
Valiokunnan jäsen Johanna Vainila kaupungin työntekijänä on kaupungin
lakimiestä konsultoituaan pyytänyt, että Soteva tekisi uudelleen päätöksen
Vahva vakaa Rauma-talousohjelma (VVR) lausunnostaan. Vaikka Sotevan
lausunto ei koske sivistystoimen asioita, perustelee Vainila pyyntöään
saamaansa ohjeeseen vedoten sillä, että lausuntopyyntö on koskenut
kaupungin VVR-ehdotusta kokonaisuudessaan.
Esitän,

että

1.

sosiaali- ja terveysvaliokunta kumoaa antamansa
VVR-lausunnon, Soteva 10.9.2019, 166 §

2.

sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa seuraavan lausunnon
Vahva vakaa Rauma-talousohjelmasta:
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Soteva) on saanut Rauman
kaupunginhallitukselta pyynnön toimittaa lausuntonsa Vahva
vakaa Rauma-talousohjelman (VVR) ohjausryhmän antamasta ehdotuksesta 30.9.2019 mennessä.
Ikärakenne ja sen mukaiset rakennusinvestoinnit
Soteva pitää tärkeänä, että VVR-aineistossa on tuotu konkreettisesti esille väestön ikärakenteen muutos. Ikääntyneiden
ihmisten sekä määrän että osuuden kasvu kaupungin väestössä tulisi näkyä myös kaupungin mittavassa investointikohteiden priorisoinnissa sekä varautumisessa näiden aiheuttamiin käyttötalouden muutoksiin. Kaunisjärven vanhainkodin
(KJVK) peruskorjaukseen tarvittava mahdollinen lopullinen
päätöksenteko on keskeinen osa vanhuusväestöön kohdistuvan ehkäisevän toiminnan toteuttamista, minkä tavoitteena
on hillitä väestöennusteen perusteella ennakoitavissa olevaa
ympärivuorokautisen asumispalvelun kasvua.
Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaus on myös lähtökohta
koko sairaalanmäen toiminnalliselle ja taloudelliselle uudistamiselle. Pääterveysasemalta Kaunisjärvelle eli uudistettavaan Ikääntyneiden hyvinvointikeskukseen siirtyvien toimintojen myötä mahdollistuu terveysasema- ja sairaalakiinteistö
Rauman sairaala Oy:n toimitilojen muutos. VVR-ehdotuksen
mukaan kiinteistöyhtiölle maksettava 400 000 euron vuokrakulu käyttämättömistä toimitiloista tulee saada pois peruskorjauksen ja uudisrakennuksen avulla. Ehdotettu toimialan
muiden toimintojen siirto kaupungintalolta ja perhekeskuksesta sairaalanmäelle vaikuttaa asiakaslähtöiseltä sekä toiminnallisesti perustellulta. Toteuduttuaan koko sote-toimialan
toimitilojen käyttö tiivistyy ja kaupungin on mahdollista joko
luopua tai hyödyntää muuhun tarkoitukseen sotelta vapautuvia toimitiloja.
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Asiakkaille turvalliset, henkilöstölle terveelliset sekä palveluun
kustannustehokkaat toimitilat
Terveyskeskuskiinteistö, joka ei täytä paloturvallisuusvaatimuksia ja jota ei ole peruskorjattu laadittujen kuntoarvioiden
perusteella, tulee Sotevan näkemyksen mukaan ottaa pikaisesti teknisen toimialan kautta kaupungin uudistettavien kiinteistökohteiden listalle. Yhteistyössä sairaalakiinteistöyhtiön
kanssa tulisi löytää ratkaisut kiinteistöyhtiön käyttämättömien
toimitilojen kuntokartoitukseen sekä peruskorjaukseen niin
terveysaseman väistötilatarpeen ajaksi että tulevaan toiminnalliseen tilatarpeeseen. Pääterveysaseman ja osastojen nykyistä pienempi toimitila tarve tulisi hoitaa osin uudisrakennuksen avulla. Toimitilojen sijoittumismahdollisuuksista on
tehty alustavaa selvitystä. On huomattava, että tässä yhteydessä ei ole tietoa ns. vanhan sairaalan ja Kaunisjärvenkadunpuoleisen siiven rakennuksen kunnosta ja remontoimismahdollisuudesta.
Työn jatkamiseksi valiokunta esittää talousarvioehdotuksessaan varattavaksi suunnittelumäärärahaa sekä toiminnalliseen selvitykseen että rakennusten uudistamiseksi.
Jäljellä olevan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun liittäminen sairaanhoitopiin toiminnaksi
Lähtökohdiltaan soteva pitää tärkeänä, että erikoissairaanhoidon palveluja olisi mahdollisimman paljon tarjolla Raumalla jatkossakin erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat saman
palvelutarpeensa vuoksi usein erikoissairaanhoidon polikliinista palvelua. Vaikka ehdotettu erikoissairaanhoidon järjestämisen ja tuottamisen siirto ei ole lähtökohdiltaan sotevalle
mieluisa, ovat sen toiminnalliset perustelut ymmärrettäviä ja
hyväksyttäviä, koska toimialan palveluissa olevat muut mahdolliset kustannusten hillintäkeinot ovat vähäisiä. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset eivät muutoksen myötä
vähene. Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet sekä
osuudeltaan että euromääräisesti sotevan omaa toimintaan
enemmän (vuoden 2018 tilinpäätöksessä 5,9 % kasvu vuoteen 2017 nähden merkitsi 2,246 milj. € kasvua ja vastaavana aikana sotevan oman toiminnan menot kasvoivat 2 %,
2,146 milj. €). Erikoissairaanhoidon kokonaiskapasiteetin hallintaan ja kokonaiskustannusten kasvun hillintään muutoksella tulee voida vaikuttaa osana mahdollista liikkeenluovutusta.
Osastopaikkojen vähentäminen
Osastopaikkojen vähentäminen lienee parempi vaihtoehto
verrattuna valmistelussa olleeseen vaihtoehtoiseen ratkaisuun luopua yölääkärin varallaolosta ja vaihtoehdosta lyhentää samalla kiirevastaanoton aukioloaikaa. Osastopaikkojen
vähentäminen avaa mahdollisuuksia kiinteistön toimitilojen
nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Osastopaikkojen vähentäminen edellyttää henkilöstövoimavaroilta joustoa ja yhteistyötä lähikuntien kanssa tilanteissa, joissa voidaan tarvita lisäpaikkoja.
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Sotea koskevat muut VVR-ehdotukset
Vanhus- ja vammaispaleluihin kohdistuvat suunnitelmat ovat
pitkälti operatiivista toimintaa, joiden tavoitteet ovat jo sotevassa tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisia. Vanhuspalvelujen rakenteellisen uudistumisen jatkumista tulee tukea
riittävän kotihoitohenkilöstön ja osaamisen turvaamisella. Tähän tulisi kaupungin talousarviossa varautua, ikärakenteen
muutos kun tiedetään. Valiokunta tuo esille sen, että väestön
perusteella saatavista valtionosuuksista iäkkäimmät ihmiset
tuottavat eniten kaupungille tuloa.
Kiitettävää on se, että ehdotukset eivät sisällä omaishoidon
tukeen kohdistuvia määrärahojen leikkauksia eikä muutoksia
ikääntyneille suunnattuun ehkäisevään toimintaan, mitä on
viime vuosina kehitetty voimaan tulleen vanhuspalvelulain
myötä.
Ympäristöterveydenhuollon keskittämiseksi Lensunkadulle tulisi toteuttaa tarvittavat rakennuskorjaukset jo vuoden 2020
aikana.
Muiden toimialojen muutosten valmistelu yhteydessä sosiaalija terveystoimialaan ja sen kustannuksiin
Soteen vaikuttavat erityisesti ruoka- ja puhtauspalveluissa
ehdotetut muutokset. Kehittämiskohteeksi tulisi valita malli,
missä soten, erityisesti vanhuspalvelujen ruokakustannus
laskisi. Nykyiseen verrattuna vanhusten ympärivuorokautisen
hoivan ruokakustannuksia olisi mahdollisuus alentaa 300 000
€. Ko. summalla saataisiin kotihoitoon 7,5 lähihoitajaa tai vastaavasti katetuksi osa Kaunisjärven vanhainkodin remontin
jälkeisestä noin 450 000 euron pääomavuokran kasvusta.
Kaunisjärven vanhainkodin muutoksen jälkeen on tavoitteena, että lähialueen ikääntyneet ihmiset voisivat ruokailla uudessa hyvinvointikeskuksessa. Kaupungin tuottamana aterioiden myynti ulkopuolisille on mahdollista vain rajatusti.
Konsernipalvelujen osalta suunnitelma palvelukeskuksen
pystyttämisestä vaatii tiivistä toimialan kanssa tehtävää yhteistyötä ja toimialan erityispiirteiden kuulemista. Sote suurimpana toimialana poikkeaa muista hallintokunnista mm.
säädösperusteisesta yhteistyöstä kaupungin ulkopuolisten
toimijoiden kanssa ja valiokunnan salaisen esityslistan monivaiheisesta ja määrättyä osaamista edellyttävässä valmistelussa. Toimivat ja modernit tietojärjestelmät helpottanevat erityisesti taloushallintoon liittyvää työtä ja vähentänevät työvoimatarvetta, mikä toisi ratkaisuja ja helpotusta useisiin samanaikaisiin eläkkeelle siirtymisiin.
Kaupungin rakennusinvestointien osalta teknisen toimialan
odotetaan tuottavan välttämättömiin tarvetekijöihin perustuvia
ehdotuksia investointien priorisointiin.
Kaupungin tuottojen lisäys vaikuttaa vvr-ehdotuksessa melko
pieneltä. Rakennuskohteiden tai muun myytävän omaisuuden
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myyntiä tulisi vauhdittaa järjestelmällisesti kaupungin tulojen
lisäämiseksi.
Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan uuden muutetun esityksen:
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto Vahva vakaa Rauma-talousohjelmasta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Soteva) on saanut Rauman
kaupunginhallitukselta pyynnön toimittaa lausuntonsa Vahva
vakaa Rauma-talousohjelman (VVR) ohjausryhmän antamasta ehdotuksesta 30.9.2019 mennessä.
Ikärakenne ja sen mukaiset rakennusinvestoinnit
Soteva pitää tärkeänä, että VVR-aineistossa on tuotu konkreettisesti esille väestön ikärakenteen muutos. Ikääntyneiden
ihmisten sekä määrän että osuuden kasvu kaupungin väestössä tulisi näkyä myös kaupungin mittavassa investointikohteiden priorisoinnissa sekä varautumisessa näiden aiheuttamiin käyttötalouden muutoksiin. Kaunisjärven vanhainkodin
(KJVK) peruskorjaukseen tarvittava mahdollinen lopullinen
päätöksenteko on keskeinen osa vanhuusväestöön kohdistuvan ehkäisevän toiminnan toteuttamista, minkä tavoitteena
on hillitä väestöennusteen perusteella ennakoitavissa olevaa
ympärivuorokautisen asumispalvelun kasvua.
Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaus on myös lähtökohta
koko sairaalanmäen toiminnalliselle ja taloudelliselle uudistamiselle. Pääterveysasemalta Kaunisjärvelle eli uudistettavaan Ikääntyneiden hyvinvointikeskukseen siirtyvien toimintojen myötä mahdollistuu terveysasema- ja sairaalakiinteistö
Rauman sairaala Oy:n toimitilojen muutos. VVR-ehdotuksen
mukaan kiinteistöyhtiölle maksettavista 400 000 euron vuokrakulu käyttämättömistä toimitiloista tulee saada pois peruskorjauksen ja uudisrakennuksen avulla. Ehdotettu toimialan
muiden toimintojen siirto kaupungintalolta ja perhekeskuksesta sairaalanmäelle vaikuttaa asiakaslähtöiseltä sekä toiminnallisesti perustellulta. Toteuduttuaan koko sote-toimialan
toimitilojen käyttö tiivistyy ja kaupungin on mahdollista joko
luopua tai hyödyntää muuhun tarkoitukseen sotelta vapautuvia toimitiloja.
Asiakkaille turvalliset, henkilöstölle terveelliset sekä palveluun
kustannustehokkaat toimitilat
Terveyskeskuskiinteistö, joka ei täytä paloturvallisuusvaatimuksia ja jota ei ole peruskorjattu laadittujen kuntoarvioiden
perusteella, tulee Sotevan näkemyksen mukaan ottaa pikaisesti teknisen toimialan kautta kaupungin uudistettavien kiinteistökohteiden listalle. Yhteistyössä sairaalakiinteistöyhtiön
kanssa tulisi löytää ratkaisut kiinteistöyhtiön käyttämättömien
toimitilojen kuntokartoitukseen sekä peruskorjaukseen niin
terveysaseman väistötilatarpeen ajaksi että tulevaan toiminnalliseen tilatarpeeseen. Pääterveysaseman ja osastojen nykyistä pienempi toimitila tarve tulisi hoitaa osin uudisrakennuksen avulla. Toimitilojen sijoittumismahdollisuuksista on
tehty alustavaa selvitystä. On huomattava, että tässä yhtey-
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dessä ei ole tietoa ns. vanhan sairaalan ja Kaunisjärvenkadunpuoleisen siiven rakennuksen kunnosta ja remontoimismahdollisuudesta.
Työn jatkamiseksi valiokunta esittää talousarvioehdotuksessaan varattavaksi suunnittelumääräahaa sekä toiminnalliseen
selvitykseen että rakennusten uudistamiseksi.
Jäljellä olevan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun liittäminen sairaanhoitopiin toiminnaksi
Lähtökohdiltaan soteva pitää tärkeänä, että erikoissairaanhoidon palveluja olisi mahdollisimman paljon tarjolla Raumalla jatkossakin erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat saman
palvelutarpeensa vuoksi usein erikoissairaanhoidon polikliinista palvelua. Vaikka ehdotettu erikoissairaanhoidon järjestämisen ja tuottamisen siirto ei ole lähtökohdiltaan sotevalle
mieluisa, ovat sen toiminnalliset perustelut ymmärrettäviä ja
hyväksyttäviä, koska toimialan palveluissa olevat muut mahdolliset kustannusten hillintäkeinot ovat vähäisiä. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset eivät muutoksen myötä
vähene. Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet sekä
osuudeltaan että euromääräisesti sotevan omaa toimintaan
enemmän (vuoden 2018 tilinpäätöksessä 5,9 % kasvu vuoteen 2017 nähden merkitsi 2,246 milj. € kasvua ja vastaavana aikana sotevan oman toiminnan menot kasvoivat 2 %,
2,146 milj. €). Erikoissairaanhoidon kokonaiskapasiteetin hallintaan ja kokonaiskustannusten kasvun hillintään muutoksella tulee voida vaikuttaa osana mahdollista liikkeenluovutusta.
Osastopaikkojen vähentäminen
Osasatopaikkojen vähentäminen lienee parempi vaihtoehto
verrattuna valmistelussa olleeseen vaihtoehtoiseen ratkaisuun luopua yölääkärin varallaolosta ja vaihtoehdosta lyhentää samalla kiirevastaanoton aukioloaikaa. Osastopaikkojen
vähentäminen avaa mahdollisuuksia kiinteistön toimitilojen
nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Osastopaikkojen vähentäminen edellyttää henkilöstövoimavaroilta joustoa ja yhteistyötä lähikuntien kanssa tilanteissa, joissa voidaan tarvita lisäpaikkoja.
Sotea koskevat muut VVR-ehdotukset
Vanhus- ja vammaispaleluihin kohdistuvat suunnitelmat ovat
pitkälti operatiivista toimintaa, joiden tavoitteet ovat jo sotevassa tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisia. Vanhuspalvelujen rakenteellisen uudistumisen jatkumista tulee tukea
riittävän kotihoitohenkilöstön ja osaamisen turvaamisella. Tähän tulisi kaupungin talousarviossa varautua, ikärakenteen
muutos kun tiedetään. Valiokunta tuo esille sen, että väestön
perusteella saatavista valtionosuuksista iäkkäimmät ihmiset
tuottavat eniten kaupungille tuloa.
Kiitettävää on se, että ehdotukset eivät sisällä omaishoidon
tukeen kohdistuvia määrärahojen leikkauksia eikä muutoksia
ikääntyneille suunnattuun ehkäisevään toimintaan, mitä on
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viime vuosina kehitetty voimaan tulleen vanhuspalvelulain
myötä.
Ympäristöterveydenhuollon keskittämiseksi Lensunkadulle tulisi toteuttaa tarvittavat rakennuskorjaukset jo vuoden 2020
aikana.
Muiden toimialojen muutosten valmistelu yhteydessä sosiaalija terveystoimialaan ja sen kustannuksiin
Soteen vaikuttavat erityisesti ruoka- ja puhtauspalveluissa
ehdotetut muutokset. Kehittämiskohteeksi tulisi valita malli,
missä soten, erityisesti vanhuspalvelujen ruokakustannus
laskisi. Nykyisin vanhusten ympärivuorokautisen hoivan ruokakustannus on 300 000 € kalliimpi kuin yksityisen palveluntuottajan hoivassa. Ko. summalla saataisiin kotihoitoon 7,5
lähihoitajaa tai vastaavasti katetuksi osa Kaunisjärven vanhainkodin remontin jälkeisestä noin 450 000 euron pääomavuokran kasvusta.
Kaunisjärven vanhainkodin muutoksen jälkeen on tavoitteena, että lähialueen ikääntyneet ihmiset voisivat ruokailla uudessa hyvinvointikeskuksessa. Kaupungin tuottamana aterioiden myynti ulkopuolisille on mahdollista vain rajatusti.
Konsernipalvelujen osalta suunnitelma palvelukeskuksen
pystyttämisestä vaatii tiivistä toimialan kanssa tehtävää yhteistyötä ja toimialan erityispiirteiden kuulemista. Sote suurimpana toimialana poikkeaa muista hallintokunnista mm.
säädösperusteisesta yhteistyöstä kaupungin ulkopuolisten
toimijoiden kanssa ja valiokunnan salaisen esityslistan monivaiheisesta ja määrättyä osaamista edellyttävässä valmistelussa. Toimivat ja modernit tietojärjestelmät helpottanevat erityisesti taloushallintoon liittyvää työtä ja vähentänevät työvoimatarvetta, mikä toisi ratkaisuja ja helpotusta useisiin samanaikaisiin eläkkeelle siirtymisiin.
Kaupungin rakennusinvestointien osalta teknisen toimialan
odotetaan tuottavan välttämättömiin tarvetekijöihin perustuvia
ehdotuksia investointien priorisointiin.
Kaupungin tuottojen lisäys vaikuttaa vvr-ehdotuksessa melko
pieneltä. Rakennuskohteiden tai muun myytävän omaisuuden
myyntiä tulisi vauhdittaa järjestelmällisesti kaupungin tulojen
lisäämiseksi.
Juha Viitala ehdotti, että palataan aikaisempaan esitykseen. Jouni Lehto ja
Jami Toivonen kannattivat Viitalan ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän
ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, päätettiin äänestää asiasta.
Äänestystavaksi valittiin kätten nosto äänestys.
Esittelijän ehdotusta ei kannattanut kukaan. Viitalan ehdotusta kannattivat
Mirja Ylijoki, Jouni Lehto, Marja – Leena Marttinen, Lasse Sulo, Jami Toivonen, Juha Viitala ja Harri Virtanen.
Todettiin, että päätökseksi tuli, että Sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa seuraavan lausunnon Vahva vakaa Raumatalousohjelmasta:
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Soteva) on saanut Rauman
kaupunginhallitukselta pyynnön toimittaa lausuntonsa Vahva
vakaa Rauma-talousohjelman (VVR) ohjausryhmän antamasta ehdotuksesta 30.9.2019 mennessä.
Ikärakenne ja sen mukaiset rakennusinvestoinnit
Soteva pitää tärkeänä, että VVR-aineistossa on tuotu konkreettisesti esille väestön ikärakenteen muutos. Ikääntyneiden
ihmisten sekä määrän että osuuden kasvu kaupungin väestössä tulisi näkyä myös kaupungin mittavassa investointikohteiden priorisoinnissa sekä varautumisessa näiden aiheuttamiin käyttötalouden muutoksiin. Kaunisjärven vanhainkodin
(KJVK) peruskorjaukseen tarvittava mahdollinen lopullinen
päätöksenteko on keskeinen osa vanhuusväestöön kohdistuvan ehkäisevän toiminnan toteuttamista, minkä tavoitteena
on hillitä väestöennusteen perusteella ennakoitavissa olevaa
ympärivuorokautisen asumispalvelun kasvua.
Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaus on myös lähtökohta
koko sairaalanmäen toiminnalliselle ja taloudelliselle uudistamiselle. Pääterveysasemalta Kaunisjärvelle eli uudistettavaan Ikääntyneiden hyvinvointikeskukseen siirtyvien toimintojen myötä mahdollistuu terveysasema- ja sairaalakiinteistö
Rauman sairaala Oy:n toimitilojen muutos. VVR-ehdotuksen
mukaan kiinteistöyhtiölle maksettava 400 000 euron vuokrakulu käyttämättömistä toimitiloista tulee saada pois peruskorjauksen ja uudisrakennuksen avulla. Ehdotettu toimialan
muiden toimintojen siirto kaupungintalolta ja perhekeskuksesta sairaalanmäelle vaikuttaa asiakaslähtöiseltä sekä toiminnallisesti perustellulta. Toteuduttuaan koko sote-toimialan
toimitilojen käyttö tiivistyy ja kaupungin on mahdollista joko
luopua tai hyödyntää muuhun tarkoitukseen sotelta vapautuvia toimitiloja.
Asiakkaille turvalliset, henkilöstölle terveelliset sekä palveluun
kustannustehokkaat toimitilat
Terveyskeskuskiinteistö, joka ei täytä paloturvallisuusvaatimuksia ja jota ei ole peruskorjattu laadittujen kuntoarvioiden
perusteella, tulee Sotevan näkemyksen mukaan ottaa pikaisesti teknisen toimialan kautta kaupungin uudistettavien kiinteistökohteiden listalle. Yhteistyössä sairaalakiinteistöyhtiön
kanssa tulisi löytää ratkaisut kiinteistöyhtiön käyttämättömien
toimitilojen kuntokartoitukseen sekä peruskorjaukseen niin
terveysaseman väistötilatarpeen ajaksi että tulevaan toiminnalliseen tilatarpeeseen. Pääterveysaseman ja osastojen nykyistä pienempi toimitila tarve tulisi hoitaa osin uudisrakennuksen avulla. Toimitilojen sijoittumismahdollisuuksista on
tehty alustavaa selvitystä. On huomattava, että tässä yhteydessä ei ole tietoa ns. vanhan sairaalan ja Kaunisjärvenkadunpuoleisen siiven rakennuksen kunnosta ja remontoimismahdollisuudesta.
Työn jatkamiseksi valiokunta esittää talousarvioehdotuksessaan varattavaksi suunnittelumäärärahaa sekä toiminnalliseen selvitykseen että rakennusten uudistamiseksi.
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Jäljellä olevan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun liittäminen sairaanhoitopiin toiminnaksi
Lähtökohdiltaan soteva pitää tärkeänä, että erikoissairaanhoidon palveluja olisi mahdollisimman paljon tarjolla Raumalla jatkossakin erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat saman
palvelutarpeensa vuoksi usein erikoissairaanhoidon polikliinista palvelua. Vaikka ehdotettu erikoissairaanhoidon järjestämisen ja tuottamisen siirto ei ole lähtökohdiltaan sotevalle
mieluisa, ovat sen toiminnalliset perustelut ymmärrettäviä ja
hyväksyttäviä, koska toimialan palveluissa olevat muut mahdolliset kustannusten hillintäkeinot ovat vähäisiä. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset eivät muutoksen myötä
vähene. Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet sekä
osuudeltaan että euromääräisesti sotevan omaa toimintaan
enemmän (vuoden 2018 tilinpäätöksessä 5,9 % kasvu vuoteen 2017 nähden merkitsi 2,246 milj. € kasvua ja vastaavana aikana sotevan oman toiminnan menot kasvoivat 2 %,
2,146 milj. €). Erikoissairaanhoidon kokonaiskapasiteetin hallintaan ja kokonaiskustannusten kasvun hillintään muutoksella tulee voida vaikuttaa osana mahdollista liikkeenluovutusta.
Osastopaikkojen vähentäminen
Osastopaikkojen vähentäminen lienee parempi vaihtoehto
verrattuna valmistelussa olleeseen vaihtoehtoiseen ratkaisuun luopua yölääkärin varallaolosta ja vaihtoehdosta lyhentää samalla kiirevastaanoton aukioloaikaa. Osastopaikkojen
vähentäminen avaa mahdollisuuksia kiinteistön toimitilojen
nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Osastopaikkojen vähentäminen edellyttää henkilöstövoimavaroilta joustoa ja yhteistyötä lähikuntien kanssa tilanteissa, joissa voidaan tarvita lisäpaikkoja.
Sotea koskevat muut VVR-ehdotukset
Vanhus- ja vammaispaleluihin kohdistuvat suunnitelmat ovat
pitkälti operatiivista toimintaa, joiden tavoitteet ovat jo sotevassa tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisia. Vanhuspalvelujen rakenteellisen uudistumisen jatkumista tulee tukea
riittävän kotihoitohenkilöstön ja osaamisen turvaamisella. Tähän tulisi kaupungin talousarviossa varautua, ikärakenteen
muutos kun tiedetään. Valiokunta tuo esille sen, että väestön
perusteella saatavista valtionosuuksista iäkkäimmät ihmiset
tuottavat eniten kaupungille tuloa.
Kiitettävää on se, että ehdotukset eivät sisällä omaishoidon
tukeen kohdistuvia määrärahojen leikkauksia eikä muutoksia
ikääntyneille suunnattuun ehkäisevään toimintaan, mitä on
viime vuosina kehitetty voimaan tulleen vanhuspalvelulain
myötä.
Ympäristöterveydenhuollon keskittämiseksi Lensunkadulle tulisi toteuttaa tarvittavat rakennuskorjaukset jo vuoden 2020
aikana.

RAUMAN KAUPUNKI

Muiden toimialojen muutosten valmistelu yhteydessä sosiaalija terveystoimialaan ja sen kustannuksiin
Soteen vaikuttavat erityisesti ruoka- ja puhtauspalveluissa
ehdotetut muutokset. Kehittämiskohteeksi tulisi valita malli,
missä soten, erityisesti vanhuspalvelujen ruokakustannus
laskisi. Nykyiseen verrattuna vanhusten ympärivuorokautisen
hoivan ruokakustannuksia olisi mahdollisuus alentaa 300 000
€. Ko. summalla saataisiin kotihoitoon 7,5 lähihoitajaa tai vastaavasti katetuksi osa Kaunisjärven vanhainkodin remontin
jälkeisestä noin 450 000 euron pääomavuokran kasvusta.
Kaunisjärven vanhainkodin muutoksen jälkeen on tavoitteena, että lähialueen ikääntyneet ihmiset voisivat ruokailla uudessa hyvinvointikeskuksessa. Kaupungin tuottamana aterioiden myynti ulkopuolisille on mahdollista vain rajatusti.
Konsernipalvelujen osalta suunnitelma palvelukeskuksen
pystyttämisestä vaatii tiivistä toimialan kanssa tehtävää yhteistyötä ja toimialan erityispiirteiden kuulemista. Sote suurimpana toimialana poikkeaa muista hallintokunnista mm.
säädösperusteisesta yhteistyöstä kaupungin ulkopuolisten
toimijoiden kanssa ja valiokunnan salaisen esityslistan monivaiheisesta ja määrättyä osaamista edellyttävässä valmistelussa. Toimivat ja modernit tietojärjestelmät helpottanevat erityisesti taloushallintoon liittyvää työtä ja vähentänevät työvoimatarvetta, mikä toisi ratkaisuja ja helpotusta useisiin samanaikaisiin eläkkeelle siirtymisiin.
Kaupungin rakennusinvestointien osalta teknisen toimialan
odotetaan tuottavan välttämättömiin tarvetekijöihin perustuvia
ehdotuksia investointien priorisointiin.
Kaupungin tuottojen lisäys vaikuttaa vvr-ehdotuksessa melko
pieneltä. Rakennuskohteiden tai muun myytävän omaisuuden
myyntiä tulisi vauhdittaa järjestelmällisesti kaupungin tulojen
lisäämiseksi.
Toimialajohtaja Satu Helin jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Johanna Vainila ja Leea Hiltunen olivat poissa
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan esteellisyyden vuoksi (intressijäävi) klo 17.32 – 17.38.
Lisätietoja antaa:
Toimialajohtaja Satu Helin
puh. 050 4285244
faksi 02 835 2622

