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Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 

5 § Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2018 ja 
taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 

2 § Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2017 talousarvion muutokset 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat 

 

Kuntayhtymä Karviainen on hitaasti, mutta päämäärätietoisesti valmistautunut SOTE 

uudistukseen. Myös talousarvioesitys vuodelle 2018 pyrkii palvelujen määrän ja 

laadun parantamiseen. Menestyvän SOTE keskuksen tärkeimpiä ominaisuuksia on 

asiakaslähtöisyys. Tätä talousarvioesitys pyrkii edelleen parantamaan. 

Asiakaslähtöisyys sisältää läpinäkyvän, sujuvan, oikea-aikaisen ja laadukkaan 

toiminnan. Ns. yhden luukun periaate on se, mihin tulisi pyrkiä ja mikä Karviaisessakin 

on tiedostettu. Tässä Karviaisella on toki vieläkin tekemistä.  

Asiakaslähtöisyyttä on myös se, että Karviainen on jo pidempään toteuttanut 

lääkäreiden iltavastaanottoa. Asia sai positiivista mediahuomiota menneellä viikolla, 

kun Kirkkonummella ollaan aloittamassa vastaavaa toimintaa. Karviaisessa ollaan siis 

oltu jo pidempään oikealla tiellä. Nyt Karviaisessa myös neuvolat aloittavat  

iltavastaanottotoimintaa. Tällaiset uudet toimintamallit SOTE kentässä ovat 

välttämättömiä, jotta ym. tavoitteisiin päästään.  

 

Arvoisa puheenjohtaja 

 

Myös SOTE yksikön pitää olla ketterä ja reagoida ympäröiviin tarpeisiin. Yksityiset 

palveluntarjoajat ovat olleet tässä perinteisesti vahvempia. Vuoden 2017 

talousarvion muutokset ja talousarvioesitys vuodelle 2018 on hyvä esimerkki siitä, 

miten reagoidaan ympäröiviin tarpeisiin. Lasten ja nuorten pahoinvointiin on 

jouduttu suuntaamaan palveluja suunniteltua enemmän vuonna 2017. Lisäksi 

investointien uudelleen ohjaamista on perustellusti jouduttu tekemään Ojakkalantie 

10 eli entisen Martelan toimistorakennuksen saattamiseksi toimintakuntoon. 



Vuodelle 2018 Karviainen esittää uutta psykologin, päihdetyöntekijän ja 

toimintaterapeutin tointa, jotka kaikki tulevat todelliseen tarpeeseen. Kun hoidon ja 

palvelun tarve kasvaa, asettaa se suuria haasteita toiminnan ja prosessien 

kehittämiselle suhteessa resursseihin. Nyt asiaa ratkaistaan resurssien lisäyksellä, 

joka tässä tapauksessa on perusteltua.  

Vaikeiden taloudellisten aikojen ja yhteiskunnallisten muutosten aiheuttama 

perheiden pahoinvointi on lisääntynyt näkyen lisääntyneinä päihdeongelmina ja 

lastensuojelun lisääntyneinä palveluntarpeina ja huostaanottoina. Näiden asioiden 

hallitsemiseen ja ennaltaehkäisemiseen tarvitaan laajoja hartioita. Toivottavasti 

huippu olisi kuitenkin vähäksi aikaa saavutettu. Vaikea on vaikuttaa myös v. 2018 

kokonaistalousarvion kasvusta merkittävän osan selittävään vammaispalvelujen 

määrään ja sisältöön. Palvelujen tarvitsijoiden määrä on mieluummin kasvava kuin 

laskeva ja toimintamalleja on siten myös kehitettävä.  

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut 

 

Nyt ja tulevaisuudessa tehokas ja asiakaslähtöinen SOTE keskus tekee erittäin 

laadukasta ja tehokasta palvelutarpeen arviointia kaikilla sektoreilla vauvasta vaariin. 

Arvioinnin ääreen on päästävä oikeana aikana, ja arvioinnin jälkeisen 

toimenpideprosessin on oltava selvä, sujuva ja tehokas. Ajatus neuvolatoiminnan 

laajentamisesta käsittämään koko ihmisen elinkaaren on kiehtova. On päästävä 

ennaltaehkäisemään ja tukemaan tehokkaasti. Se toisi säästöjä pitkällä aikavälillä. 

Toimenpide-esimerkkinä on mm. nopeasti kasvavan ikääntyneiden joukon kotihoidon 

tukeminen. Siinä toimintakyvyn ylläpidon kannalta yhteistyö esim. liikuntatoimen 

kanssa on tärkeää. Laajat kohdistetutkin ilmaiset liikuntapalvelut ikääntyneille toisivat 

euroja takaisin. Erittäin oleellista on myös, miten työikäisiä tuetaan jaksamaan 

muuttuvassa työelämässä. Siitä hyötyvät myös lapset ja nuoret. 

Tulevassa uudistuksessa huolissan on edelleen oltava, miten käy oikean 

ennaltaehkäisevän toiminnan. Kuka sitä tekee ja miten? Esim. liikunnan 

yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja implementoinnista perusterveydenhuoltoon, 

työterveyshuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on melko tuoreitakin merkittäviä 

tuloksia. Tietoa on, miten sitä käytetään? 

Nyt ja jatkossakin kaikki taloudelliset satsaukset on perusteltava ja niiden vaikutuksia 

on mitattava oikeilla mittareilla ja läpinäkyvästi. Toiminnanohjauksen pitää olla 

osaavaa ja vahvaa.  



Kokoomus hyväksyy Karviaisen vuoden 2017 talousarvion muutokset ja 

talousarvioesityksen vuodelle 2018.  
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