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TS/Lilli Jokela
Someron terveyskeskuksen päivystyksessä jonottaneet Elli Salminen (edessä) ja Merja Järvinen
oudoksuvat lainsäädäntöä, joka uhkaa pienen kaupungin terveyspalveluja. Autoton Pirjo Kallinen
(oikealla takana) vaatii parempia bussiyhteyksiä, mikäli päivystystä siirretään kymmenien
kilometrien päähän.
Pikkukunnilla viimeiset hetket löytää terveydenhuollon yhteistyökumppani

Somero rikkoo vaikka lakia säilyttääkseen terveyspalvelunsa
LILLI JOKELA

Arkiaamu on kiireinen Someron terveyskeskuksen päivystyksessä. Toistakymmentä potilasta
jonottaa lääkärin vastaanotolle, ja toinen päivystävistä lääkäreistä on päättämässä vuoroaan.
Somerolaiset Merja Järvinen ja Elli Salminen ovat odottaneet vuoroaan tunnin ajan ja ainakin
toinen vierähtää vielä. Mutta asiakkaat eivät valita. He ovat tyytyväisiä, että terveyspalveluja
sentään löytyy omasta kunnasta. Naiset ovat seuranneet huolestuneina keskustelua Someron
terveyspalveluiden tulevaisuudesta.
- Hölmöltähän keskustelu vaikuttaa. Palvelut uhkaavat heikentyä lain vuoksi, Salminen pudistelee
päätään.
Järvinen on huolissaan etenkin vanhusten puolesta. Häntä mietityttää, miten iäkkäimmät potilaat
pääsevät esimerkiksi laboratorioon kymmenien kilometrien päähän.
- Äitini tarvitsee lääkäripalveluja viikoittain. Kauhistuttaa ajatus, ettei hän saisi palvelua täältä,
Järvinen huokaa.
Tarjolla huonoja vaihtoehtoja
Someron aika alkaa käydä vähiin, mikäli se aikoo täyttää lain vaatimuksen 20 000 asukkaan
väestöpohjasta terveydenhuollon järjestämiseksi. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vajaan
10 000 asukkaan Someron pitäisi löytää yhteistyökumppani, jonka kanssa tuottaa terveyspalvelut.
Valtiovalta odottaa vastauksia kuukauden kuluessa.
Someron perusturvajohtaja Antti Parpo on turhautunut, sillä lukuisista yhteistyöavauksista
huolimatta tarjolla vaikuttaa olevan vain huonoja vaihtoehtoja.
- Tämän kokoiseksi kaupungiksi tuotamme poikkeuksellisen hyvät terveyspalvelut edullisesti.
Yhteistyö naapureiden kanssa merkitsisi lisää kustannuksia, heikennyksiä palveluihin ja itsenäisen
päätösvallan menettämistä, luettelee Parpo.
Someron luontevimmat yhteistyösuunnat ovat Salo sekä Forssa, jonka kanssa Somerolla on jo
yhteinen viikonloppupäivystys. Salo ilmoitti neuvotteluissa tiukasti, että Somerolta suljetaan
röntgen ja laboratorio ja lääkäripäivystystä lyhennetään, mikäli yhteistyöhön ryhdytään. Perusteluna

oli yhteinen palvelutaso. Forssa-yhteistyön ongelmana puolestaan on valmisteilla oleva
terveydenhuoltolaki.
- Uusi laki voi vaatia, että perusterveydenhuollon yhteistyökumppaneiden on kuuluttava samaan
sairaanhoitopiiriin. Tämä tarkoittaisi, että Someron pitäisi vaihtaa Varsinais-Suomesta KantaHämeeseen, jolloin sairaalat sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Tampereella.
Avoin hyville ehdotuksille
Perusturvajohtaja kaivaa koneeltaan laskelmia ja ennusteita kuntien terveydenhuollon menoista.
Parpon mukaan kaikki tunnusluvut puhuvat sen puolesta, että Somero pärjää, vaikka väestön
ikääntyminen iskee Someroon muuta maata voimakkaammin.
- Siinä ei kerta kaikkiaan ole mitään järkeä, että teemme huonoja päätöksiä vain, koska laki
edellyttää, Parpo puuskahtaa.
Siksi Somero aikookin ilmoittaa valtiovallalle, ettei taivu puitelain vaatimukseen, vaan järjestää
ainakin toistaiseksi sosiaali- ja terveyspalvelut itse.
- Lain rikkomista ei ole sanktioitu millään tavalla. Lisäksi puitelaki on määräaikainen eli vaatimus
riittävän suuresta väestöpohjasta ei ole voimassa vuoden 2012 jälkeen.
Parpon mukaan Somero on kuitenkin avoin toimiville ehdotuksille.
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