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KV 24.02.2020 § 32
Valtuutettu Johanna Häggman luki seuraavan erikoissairaanhoidon
palvelujen päätösvallan Forssan seudun päättäjillä säilyttämistä koskeneen valtuustoaloitteen:
”Ihmisille elintärkeiden palvelujen päätäntävalta ja tuottaminen on
tehtävä lähellä ihmistä eli palvelujen käyttäjää. Vaativinta hoitoa tarvitsevien palvelut on järkevää keskittää yliopistosairaaloihin. Sen sijaan erikoissairaanhoidon palvelujen tuomista entistä enemmän sairaalamme kaltaisiin yksikköihin ja terveyskeskuksiin pitää lisätä. Lisäämiseen on erittäin hyvät perustelut. Väestömme ikääntyy, jolloin
on tärkeää saada mahdollisimman monet palvelut erikoissairaanhoito mukaan lukien lähipalveluina omasta sairaalasta tai terveyskeskuksesta. SOTE-uudistuksenkin tarkoituksena on järkevöittää palvelujen tuotantoa ja tehostaa toimintaa sekä hillitä kustannuskehitystä
tuomalla erikoissairaanhoidon palveluja lähipalveluina.
Erikoissairaanhoidon palvelujen tuominen keskussairaalasta Forssan sairaalaan ja seudun terveyskeskuksiin ja terveysasemille säästää valtion ja kuntien sekä asukkaan maksamia kustannuksia. Samalla se säästää potilaiden kulkemista kun lääkäri liikkuu. Siitä kiittää myös ilmasto.
Aiemman yhtymäjohtajan Markku Puron kehittämällä Forssan mallilla yhdistettiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Tämä malli tuotti merkittäviä säästöjä kustannuksissa ja samalla
se toi lähipalveluilla elinvoimaa seudulle. Koska pääministeri Marinin
hallitus pyrkii toteuttamaan Forssan mallin mukaisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation koko maassa, on meidän tehtävämme ylpeänä kehittää malliamme palvelemaan yhä monipuolisemmin seutumme väestön tarpeita. Lasten, perheiden ja ikäihmisten tarpeet mahdollisimman monipuolisesti sopimuspohjaisella
yhteistyöllä sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin että ERVA vastuualueen yliopistosairaala TAYS:n kanssa. Erikoissairaanhoidon
palveluja kehittämällä, on mahdollisuus myös saada lisää tuottavia
palveluja hyvinvointikuntayhtymään. Paras tieto palvelujen tarpeesta
on siellä, missä niitä käytetään. Siksi päätäntävalta erikoissairaanhoidon palveluista on jatkossakin pidettävä Forssan seudun kuntapäättäjillä.

Me allekirjoittaneet edellytämme, että Forssan kaupunki osaltaan
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin erikoissairaanhoidon päätäntävallan
säilyttämiseksi seutumme kuntapäättäjillä sekä erikoissairaanhoidon
palvelujen monipuolisella kehittämisellä turvaamaan erikoissairaanhoidon lähipalvelut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä.”
Johanna Häggmanin lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Sirkka-Liisa Ilvonen,
Eino Järvinen, Marjut Kallioinen, Pia Kuparinen, Emmi Lintonen,
Matti Luostarinen, Pentti Mansikkamäki, Sami Mattila, Pekka Murtolahti, Jouni Mäkelä, Manu Mäkinen, Kaija-Leena Niemi, Timo Norri,
Tapio Virtanen ja Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutetut Minna Aaltonen, Eero Hirvikoski, Päivi Kallionpää, Antero Koskenoja, Arja Mäkelä ja Hannu Ylitalo.
Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 02.03.2020 § 67
Forssan kaupungin ja seudun kuntien perustama Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä tuottaa tai järjestää jäsenkuntiensa sosiaalija terveydenhuollon palveluita. Kuntayhtymä mm. huolehtii erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta joko omassa sairaalassa tai
muuten. Yhtymäkokouksessa hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien
edustajat valitsevat kuntayhtymän yhtymähallituksen johtamaan kuntayhtymää. Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat jäsenkuntien valtuustojen jäseniä. Kaupunki on myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunta. Jäsenkunnat valitsevat edustajansa kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. Kaupunginvaltuusto on
valinnut kaupungin edustajat.
Hyvinvointikuntayhtymä ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hoitavat
perussopimustensa mukaisesti jäsenkuntiensa puolesta valtuustoaloitteessa tarkoitetut asiat. Erikoissairaanhoito kuuluu lainkin nojalla
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestettäväksi. Jäsenkuntana Forssan kaupunki on mukana etenkin rahoittamassa kuntayhtymien toimintaa, mutta valtuustoaloitteessa tarkoitetut ratkaisut kuntayhtymissä tekee yhtymähallitus, yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Valtuustoaloitteen allekirjoittaneita kaupungin luottamushenkilöitä kuuluu hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitukseen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.
Kuntayhtymien toimielimiin valituilla kaupungin luottamushenkilöillä
on asemansa mukainen virallinen oikeus ottaa asioihin kantaa ja pyrkiä vaikuttamaan parhaaseen lopputulokseen pääsemiseen. Kaupungilla ei ole mahdollisuutta puuttua tai pyrkiä vaikuttamaan kuntayhtymien toimintoihin valtuustoaloitteessa ehkä odotettavin tavoin.
Kaupunki ja kaupungin luottamushenkilöt pitävät kaupunkilaisten hyvää terveydenhuoltoa tärkeänä. Kuntayhtymien toimielinten jäseninä

olevat allekirjoittajat sekä muut aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut
ja varavaltuutetut ovat ilmaisevat aloitteessa asiaa koskevan huolensa. Edellä todetuista syistä kuntayhtymien hallintoon valittujen kaupungin valtuutettujen yhteisymmärrys ja sen mukainen pyrkimys vaikuttaa kuntayhtymien päätöksiin on kuitenkin se keino, jonka avulla
tulisi pyrkiä pääsemään valtuustoaloitteessa tarkoitettuun lopputulokseen.
(MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee yllä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa jäsen Jouko Haonperä ehdotti asian esittelytekstiin lisäyksiä ja päätösehdotukseen muutoksia.
Asian esittelytekstiin ehdotetut lisäykset kuuluivat seuraavasti:
”Nykyisen hallituksen ohjelmassa on päätös jakaa maa vähintään 18
maakuntaan, joille siirretään kunnilta mm. sosiaali- ja terveystoimen
toteutus- ja päätösvalta. Tällöin Lounais-Hämeen kuntien sote-päätösvalta siirtyy Kanta-Hämeen maakunnalle Hämeenlinnaan.”
Päätösehdotus ehdotetuin muutoksin kuului seuraavasti:
”Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
1. merkitsee yllä olevan selostuksen tiedoksi
2. ei pidä hyväksyttävänä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
päätös- ja toteuttamisvallan siirtymistä perustettavalle Kanta-Hämeen maakunnalle vaan kuntayhtymän on voitava jatkossakin tuottaa oman alueensa sote-palvelut
3. ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.”
Jäsen Minna Penttilä kannatti Jouko Haonperän ehdotusta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
joutuvan äänestämään Jouko Haonperän ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa kättennostoäänestyksenä.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa Lepola, jäsenet Ilkka Joenpalo, Matti Luostarinen,
Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Matti Uutela sekä varajäsen Jaak-

ko Mäki. Jouko Haonperän ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Timo Norri ja Minna Penttilä sekä varajäsenet Sirkka-Liisa Anttila ja Lotta Saarenmaa. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 - 5 hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen eli hylänneen jäsen Jouko Haonperän ehdotuksen.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

