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Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:
"Tulevalla hyvinvointialueellamme on oltava vahva, myös perustason
erikoissairaanhoitoa ruotsin- ja kaksikielisille tarjoava sosiaali- ja terveyskeskus,
joka palvelee koko aluetta ja toimii Turussa, Paraisilla ja Kemiönsaaressa.
Asukkaille voidaan näin tarjota omalla äidinkielellä laadukasta ja
kustannustehokasta palvelua, joka pystyy koko ajan seuraamaan alan viimeisintä
kehitystä. Tämän mallin avulla voidaan hyödyntää nykypäivän mahdollisuuksia
kehittää digitaalisia apuvälineitä hyvässä yhteistyössä Tyksin ja 2M-IT:n eli
sairaanhoitopiirin, Turun kaupungin ym. yhteisesti omistaman it-yrityksen kanssa.
Tästä on iso hyöty maantieteellisesti laajalle alueellemme. Ottamalla käyttöön
teknisiä apuvälineitä hoitomuodoissa, joihin ne soveltuvat, ja niille
väestöryhmille, jotka osaavat ja haluavat niitä käyttää, resurssit saadaan
riittämään myös alueella erityisesti haavoittuville ryhmille tarvittaviin
lähipalveluihin.
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiö on valmis rakentamaan Turunmaan
sairaalan ympärille hyvinvointikorttelin, joka käsittäisi sekä
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon että erikoissairaanhoidon.
Rakennushanke tarvitsee toteutuakseen kuitenkin laajan alueellisen tuen, ja sen
vuoksi on tärkeää, että kunnat ilmaisevat nyt yhteisesti tukensa hankkeelle ja
korttelissa jo toimivan erikoissairaanhoidon säilyttämiselle.
Sote-uudistuksen lähtökohtana on perustason vahvistaminen niin, että potilaat ja
asiakkaat, jotka tarvitsevat moniammatillista apua yli nykyisten
organisaatiorajojen, löydetään ja että heitä voidaan auttaa varhaisessa vaiheessa.
Tästä hyötyy sekä yksittäinen potilas/asiakas että yhteiskunta. Yksittäistä
paikallista sosiaali- ja terveysasemaa suuremmassa organisaatiossa on hyvät
mahdollisuudet konsultoida muita asiantuntijoita ja löytää potilaalle/asiakkaalle
yhdessä kokonaisratkaisu ilman edestakaista pompottelua.
Paraisten on nyt oltava aktiivinen optimaalisen ratkaisun aikaansaamiseksi
yhdessä muiden kaksikielisten kuntien kanssa. Uudistuksen valmistelua jatketaan
Turun hallinnoimassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa ja
sairaanhoitopiirin hallinnoimassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen
hankekokonaisuudessa. Näihin hankkeisiin on nyt saatava mukaan myös
“ruotsinkielisten ääni” hyvän toimintamallin valmistelemiseksi ruotsin- ja
kaksikielisille potilaille Varsinais-Suomeen ja rahoituksen hakemiseksi aktiivisesti
tälle hankkeelle.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Paraisten kaupunginvaltuusto antaa
kaupunginhallitukselle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin valmistellakseen yhdessä

muiden kaksikielisten kuntien kanssa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle
ruotsin- ja kaksikielisen hoidon mallin ja edistääkseen aktiivisesti Stiftelsen
Eschnerska Frilasarettet -säätiön alulle paneman rakennushankkeen
toteuttamista hyvinvointikorttelin rakentamiseksi Turunmaan sairaalan
ympärille."
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