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LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI
Lausuntopyyntö
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13§:n mukaan pyytänyt jäsenkuntien lausuntoja kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina 2021 - 2024. Lausunnot tulee toimittaa
23.9.2020 mennessä.
Lausunto
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallinnollinen rakenne on uudistunut 3.8.2020 alkaen. Kuntayhtymä on ilmoittanut keskittyvänsä ydintoimintoihinsa ja luopuvansa vuoden 2020 loppuun mennessä maakunnallisesti tuottamistaan sosiaaliasiamiestoiminnasta, puhevammaisten tulkkipalvelusta ja henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnasta.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt sosiaaliasiamiestoiminnan organisoitumisen uudelleen 1.1.2021 alkaen Sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA:n alaisuuteen. Asiaan liittyvä kuntaneuvottelu pidetään 29.9.2020, minkä jälkeen SONetBOTNIA:n ja Eteläpohjanmaan sosiaalihuollon järjestämisestä
vastaavien Seinäjoen kaupungin, Lapuan kaupungin, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, JIKkuntayhtymän, KuusSOTE:n, Järvi-Pohjanmaan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen välinen sopimusesitys tulee
käsiteltäväksi kussakin organisaatiossa. Valmistelun lähtökohtana on sosiaaliasiamiestoiminnan kustannusten säilyttäminen vuoden 2020 tasolla.
Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan jatkumiselle maakunnallisena yhteistyönä ei toistaiseksi ole
löytynyt ratkaisua. Eskoon ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kuntaneuvottelussa 9.9.2020 nousi keskusteluun
se mahdollisuus, että Eskoo jatkaisi edelleen Henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa sekä palkanlaskennan, että palveluneuvonnan osalta. Perusteluna tälle on maakunnallisesti kootun palvelukokonaisuuden
säilyttäminen ja liittäminen osaksi käynnistyvää sote-maakuntavalmistelua. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa palvelun ostoa edellyttäen, että sen kustannukset säilyvät vuoden
2020 tasolla.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ostaa tällä hetkellä Eskoon ympärivuorokautisia palveluja yhdeksälle asiakkaalle, tilapäisen hoivan ja huolenpidon palveluja viidelle asiakkaalle sekä erityisneuvolan palveluja.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on kuntaneuvottelussa 9.9.2020 ilmoittanut tarpeen palveluhintojen 9 %:n korotuksiin vuonna 2021. Viitaten kuntatalouden yleiseen tilanteeseen sekä omassa toiminnassa
toteutettuihin merkittäviin sopeuttamistoimiin, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen toteaa, että sillä ei ole mahdollisuutta suostua esitettyyn hinnankorotukseen.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen kiinnittää huomiota tarpeeseen tiivistää Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötä sen varmistamiseksi, että myös kehitysvammaiset henkilöt saavat riittävät ja tarpeen mukaiset psykiatrian palvelut. Tämän lisäksi kuntayhtymä näkee
tärkeänä panostaa Eskoon lahjoitusprofessuurin täysimääräiseen hyödyntämiseen ja sen liittämiseen osaksi
sote-maakuntavalmistelua mm. neuropsykiatristen palvelujen ja siihen liittyvien esilaisten varhaisen tuen
toimintamallien kehittämisen osalta, mihin maakunnassa on laajasti sitouduttu.
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