Sosiaali- ja terveyslautakunnan kuulumisia!
Vuoden vaihteessa Vaasassa aloitti toimintansa uusi, yhdistetty sosiaali- ja terveyslautakunta.
Sitä ennen kumpikin, sosiaalihallinto ja terveyshallinto, toimi itsenäisenä erillisenä
hallintokuntana. Yhdistämällä nämä kaksi hallintokuntaa saatiin tehokkuutta toimintaan.
Uskomuksemme mukaan niin uudistuneessa sosiaali- ja terveyshallinnossa kuin koko
kaupungin hallinnossa on vielä tehostamisen varaa, sillä kovin moniportaiseksi hallinto on
aikojen kuluessa rakennettu.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta kuluttaa noin 40% Vaasan kaupungin
budjetista. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen toimintaan kohdistuvat
suurimmat odotukset Vaasassa. Vaasassa on jo muutamien vuosien ajan podettu
terveyskeskuksissa lääkäripulaa, mihin toivotaan parannusta. Myös ikäihmisten palvelujen
puute on puhuttanut vaasalaisia viime aikoina. Aivan perustellusti myös tähän asiaan
toivotaan parannusta.
Tilastojen mukaan Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin ollut niin paljon lääkäreitä kuin nyt.
Kysymykseen, miksi lääkäreitä on mahdotonta saada riittävästi Vaasaan, on vaikea löytää
vastausta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tämän vuoden kokouksissa käsitellyt lääkäripulaa
useaan otteeseen. Lääkäripula voitaisiin ratkaista ostamalla yhden tai kahden
terveyskeskuksen palvelut ulkopuoliselta yrittäjältä. Toisena ratkaisuna on lääkäreiden
värvääminen Vaasan siihen erikoistuneen toimiston kautta. Kokoomusta edustavien
lautakunnan jäsenten mielestä terveyspalveluiden ostaminen on harkinnan arvoinen
vaihtoehto. Uskomme, että kun kuntalainen asioi tällaisella ulkoistetulla terveysasemalla, hän
ei edes huomaisi, että palvelun antaa joku muu kuin Vaasan kaupunki. Uskomme, että
kuntalaisen kannalta on tärkeintä se, että hän saa haluamansa lääkäripalvelun. Sillä kuka
palvelun järjestää, ei ole niin suurta merkitystä, kunhan terveyspalveluille luodaan yhteiset
laatukriteerit.
Tilastojen mukaan Suomen kansa myös ”ukkoontuu” koska syntyvyys on laskenut Vaasassa,
kuten muuallakin Suomessa. Väestön ikärakenteen muutos näkyy tänään siinä, että
vanhusväestön osuus väestön kokonaismäärästä kasvaa. Vanhusten määrän kasvaessa
Vaasan talous on ollut vaikeuksissa, mikä näkyy palvelujen tasossa.
Vaasassa on tartuttu iäkkäille suunnattujen palvelujen kehittämiseen toden teolla, sillä tätä
varten on perustettu oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimeen. ”Koti- ja laitoshoito” –nimisen
tulosalueen työ tulee näkymään tulevaisuudessa kehittyvinä vanhuuspalveluina.
Hoitotakuu astui voimaan 1.3.2005. Tässä vaiheessa ei ole vielä tilastoja esitettävänä siitä,
kuinka hoitotakuu on toiminut Vaasassa. Palaute on ollut osin positiivista ja osin negatiivista,
eli parantamisen varaa on. Hoitotakuun aloittamisesta on kuitenkin vielä niin vähän aikaa, että
monet asiat tulevat kehittymään vielä ennen kuin takuu toimii niin kuin on suunniteltu.
Yleisesti sosiaali- ja terveyspuolen asioista voisi todeta , että kulut ylittävät jatkuvasti
suunnitellun menobudjetin. Kun ottaa huomioon jo alussa mainitun asian, että sosiaali- ja
terveyshallinnon osuus kaupungin budjetista on noin 40%, on sosiaali- ja terveyspuolen
budjetin ylityksellä vaikutusta koko kaupungin talouteen. Budjetin ylittymisen yhtenä syynä
ovat mm. erikoissairaanhoidon nopeasti kohoavat kustannukset.
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Kirjoitus on julkaistu Vaasan-lehdessä.
Vaasan-lehti on jaettu kaikkiin vaasalaisiin talouksiin 28.10.2005

