Kuntien lausunnot Strategiset linjaukset -dokumenttiin
Eksoten hallitus 20.5.2020
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Johdanto
• Eksote pyysi kunnilta mahdollisia lausuntoja Strategiset linjaukset ja
strategian toimeenpano 2019–2023 dokumenttiin.
• Lausuntokierros 31.3.–13.5.2020
• Lausunnot tulleet kaikista kunnista 13.5.2020 mennessä, kahta kuntaa
lukuun ottamatta
• Taipalsaari toimittaa lausunnon sovitusti 19.5.
• Imatralta ei tullut lausuntoa.

• Strategia on pitkän aikavälin suunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.
Strategian toteuttaminen tapahtuu erilaisin toimenpitein
(toimenpideohjelmin) talousraamit huomioiden.
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Yleisesti tehtäviä nostoja
•
•

•

•

•

•

•

Strategian lähtökohdat perusteltuja ja maakunnallinen palvelujen järjestäminen tulee toteuttaa tasapuolisesti ja
taloudellisesti kestävästi.
Koronaepidemia ja sen vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä kuntataloudelle sekä sosiaali ja terveydenhuollolle.
Tämän takia myös vaikutukset Eksoten strategisiin linjauksiin tulee käydä läpi omistajakuntien kanssa heti kun se on
mahdollista poikkeusolojen päätyttyä .
Palvelujen saavutettavuus tulee olla tasapuolista koko maakunnassa. Tällöin näkökulmana tulee olla asiakkaiden palvelun
käyttämiseen ja liikkumiseen käytetyn ajan ja matkustamisen kustannus suhteutettuna palvelun tuotannon vaatimiin
resursseihin ja kustannuksiin.
Sotekeskus ja hyvinvointiasemaverkosto vastaa asukkaiden tarpeita. Joskin osassa lausuntoja otettiin kantaa
lähipalvelujen sisältöön, ennen kaikkea lääkäri ja hammaslääkäriajanvarausvastaanottoihin sekä sosiaalityön
lähipalveluihin.
Hoivan suunnitelmat, tehostetun palveluasumisen osalta, tulee päivittää vastaamaan todettua tarvetta. Erityisesti tämä
koskee taajamien ulkopuolella sijaitsevia alueita, joissa vaativien palvelujen toteuttaminen kotihoitona laajasti ei
resurssien hukkakäytön ja taloudellisuuden näkökulmista ole mahdollista .
Kotihoito tulee resursoida siten, että se aidosti toimii ikäihmisten parhaaksi ja koko hoitoketjun perustana. Kotihoidon
riittävä tukeminen esimerkiksi lääkäri ja laboratoriopalveluiden, Tehosan ja kuntoutuksen avulla on olennaista.
Kotihoidon joustavuus, tilanteiden vaihtuessa nopeasti on tärkeää. Kuten strategiassa todetaan ympärivuotinen
asumispaikka tulee olla saatavilla lyhyellä varoajalla omasta kunnasta.
Investoinneista keskusteltava kuntien kanssa ennakkoon, huomioitava myös kuntien tarjolla olevien kiinteistöjen
mahdollisuudet.
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Esimerkkinostoja kuntien lausunnoista
Imatra: Ei saapunutta lausuntoa

Lappeenranta: ’’Strategiseksi tavoitteeksi keväällä 2019 asetettu maksuosuuksien määräytymisperusteiden
(kuntarahoitus/valtion rahoitus) uudistaminen on toteutettu syksyn 2019 aikana yhdessä kuntien kanssa.’’ Lappeenrannan
kaupungin näkemyksen mukaan maksuosuusuudistuksen perusteista ei päästy yksimielisyyteen kuntien kesken. Ainoa
maksuosuusperusteisiin tehty muutos oli, että jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa maksuosuuden
perusteena on kunnanasukkaiden palvelujen käytöstä aiheutuneet kustannukset viimeisen kahden vahvistetun
tilinpäätösvuoden ajalta, joiden keskiarvo kunkin jäsenkunnan osalta muodostaa kunnan maksuosuuden. Vanhassa
perussopimuksessa käytettiin kolmen vuoden keskiarvoa. Kaupunki katsoo, että viittaus maksuosuusuudistukseen tulisi poistaa.
Lappeenrannan kaupunki toteaa, että investoinnit tulee käydä läpi omistajakuntien kanssa ennen niiden aloittamista. Viittaukset
strategiassa esitettyihin arvioihin eivät voi toimia valtuutuksena käynnistää investointeja.
Lemi: Kevyemmän palveluasumisen tarpeesta ja muutoksista tulisi myös maakunnassa toimivien yhdistysten ja yritysten olla
tietoisia riittävän ajoissa suunnitellessaan esim. huoneistojen peruskorjausta vanhustentaloissa.
Luumäki: Ei erityistä lausuttavaa
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Esimerkkinostoja kuntien lausunnoista
Rautjärvi: Kevyemmän palveluasumisen tarpeesta ja muutoksista tulisi myös maakunnassa toimivien yhdistysten ja yritysten oli tietoisia riittävä ajoissa
suunnitellessaan esim. huoneistojen peruskorjausta vanhustentaloissa. Tätä tukisi myös selkeämpi tarpeesta lähtevä mitoitus strategiassa, joka antaisin
käsityksen perhehoidon ja yhteisöasumisen kuntakohtaisesta kysynnästä. (Myös Lemi nosti tämän)

Parikkala: Korona huomioitava ja sen vaikutukset talouteen on päivitettävä vuoden 2021 osalta. Jatkossa lääkäritasoiset lähipalvelut nähdään Parikkalassa
erittäin tärkeinä ja välttämättöminä. Digitaaliset palvelut ovat lähipalveluita täydentäviä ja parantavia, eivät niitä korvaavia palveluita.

Ruokolahti: Esitetty sotekeskus ja hyvinvointiasemaverkosto vastaa alueen asukkaiden tarpeita. Palvelujen järjestämisen ja lähipalvelujen
saavutettavuuden kannalta hyvinvointiasemien palveluvalikko on pääosin perusteltu. Hyvinvointiasemilla tulee järjestää väestön tarpeeseen perustuvia
lääkärin ja hammaslääkärin ajanvarausvastaanotto ja sekä asianmukaisia ja riittäviä sosiaalityön palvelu ja lähipalveluna jatkossakin.

Savitaipale: Lähipalveluita tarvitaan päivittäin. Perusterveydenhuollon saatavuuden vaillinaisuus näkyy päivystyksen ja erikoissairaanhoidon kasvaneina
kustannuksina. Kotona asumisen prosenttitavoite on liian korkea. Kotihoitoa ei siis tule toteuttaa hinnalla millä hyvänsä. Yleisinä havaintoina
strategiaehdotuksesta voidaan sanoa, että se näyttää hyvin ristiriitaiselta ja johdannossa esitetyt hyvät tavoitteet ja ehdotettujen toimenpiteiden
aikaansaamat odotettavissa olevat vaikutukset voivat jäädä etäälle toisistaan. Ennakkovaikutusten arvioinnissa tunnistettiin useita riskejä, joilla olisi
toteutuessaan kohtalainen tai suuri vaikutus toimintaan ja/tai kustannuksiin, mutta toimenpiteitä suunniteltaessa näitä ei ole riittävästi otettu huomioon.
Eksoten ehdotettu toimeenpanoohjelma ei ole yhteneväinen valtakunnallisten tavoitteiden kanssa.
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Ehdotetaan päivitettäväksi
• Hallituksessa 29.1.2020 hyväksyttyyn ja valtuustolle kesäkuussa 2020 hyväksyttäväksi esitettyyn
Strategiset linjaukset 2019–2023 dokumenttiin tehdään seuraavat lisäykset:
• Koronaepidemia ja sen vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä kuntataloudelle sekä sosiaali ja
terveydenhuollolle. Vaikutukset strategiakauden toimintaan käydään läpi kuntien kanssa heti kun
se on mahdollista poikkeusolojen päätyttyä.
• Hoivan asumisen suunnitelmiin tehdään päivityksiä tarpeen mukaan strategiakauden aikana.
Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen rinnalla kehitetään mm. lyhytaikaisasumista,
omaishoitoa ja perhehoitoa.
• Investoinneissa edetään suunnitelmallisesti ja kuntien kanssa myös keskustellen. Kunnat jakavat
myös tietoa investointisuunnitelmistaan.
• Lisäksi poistetaan lause: ”Strategiseksi tavoitteeksi keväällä 2019 asetettu maksuosuuksien
määräytymisperusteiden (kuntarahoitus/valtion rahoitus) uudistaminen on toteutettu syksyn 2019
aikana yhdessä kuntien kanssa.’’
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