
Kunnat - Arjen turvaajat!

World Happiness Report totesi jo viidennen kerran peräkkäin, että Suomessa asuu maailma onnellisin
kansa. Tutkimuksen mukaan ”Suomalaiseen onnellisuuteen kuuluu ylpeys itsestä ja kiitollisuus toisista
ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta.” Ratkaisevan mittarin oletetaan olevan elämänlaatu ja sen
osasina korkea koulutustaso ja laadukas terveydenhuolto.

1.1.2023 uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja toimivalta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon
asioissa kunnilta leveämmille harteille. Harteille, joiden taloudellinen kestävyys ja henkilöstön riittävyys
on jo uudistuksen alkuvaiheessa todettu riittämättömäksi.

Verrattuna vuoden 2022 talousarvioon Punkalaitumen kunnan talousarviosta vuodelle 2023 väheni 12
milj. euroa eli 57 prosenttia verorahoitustuloista ja 13 milj. euroa eli 59 prosenttia käyttömenoista.
Organisaatio keveni kolmella henkilöllä eli kuntouttavan työtoiminnan kaksikolla ja koulukuraattorilla.
Olimmehan jo aikaisemmin luovuttaneet järjestämisvastuun ja henkilöstön sote-palveluista
Sastamalalle.

Tärkein kysymys nyt on ihmisen sujuvan arjen turvaaminen koko maan alueella tasapuolisesti. Kuntien
ja hyvinvointialueiden pitää luoda toimivat yhteistyörakenteet ja kukaan ei tässä muutoksessa saisi
jäädä väliinputoajaksi.

Vanhusten hoivapaikkoja on vapaana, mutta henkilöstömitoitus ei ole riittävä, paikat on pakko pitää
täyttämättöminä. Päivystyksen hoitojonot sakkaavat, koska vastaanottojen pyöröovissa pyörii
asiakkaita, jotka tarvitsisivat ensisijaisesti turvallisen petipaikan. Sääntösuomi on tehnyt jopa
vanhustenhoidosta äärimmäisen vaikeaa salatiedettä ja toivomme että uudistuksen myötä palvelulinjat
selkiintyvät.

Punkalaitumen kunta on valmentautunut uudistukseen uusimalla strategiansa, organisaationsa,
hallintosääntönsä ja päivittänyt talousarvionsa uuteen hyte-maailmaan. Punkalaidun keskittyy
varhaiskasvatukseen, koulutukseen sekä elämänlaadun ja elinvoiman palveluihin entistä vahvemmin.

Ennakoivat panostukset sekä päiväkoti- että yhteiskoulu/ lukio rakentamiseen ja laadukkaaseen
palveluun tuovat hyvät eväät tarjota näitä palveluita kuntalaisille ja lähialueen asukkaille. Punkalaidun
on tunnettu maksuttomista ja monipuolisista liikuntapalveluista sekä innovatiivisesta
järjestöyhteistyöstä.

Kuntatalouskin on kunnossa, mutta väestön ikääntymiseen ja väkiluvun vähenemiseen ei ole pystytty
vielä vaikuttamaan. Yritysmyönteisyys, yhteisöllisyys ja ympäristö viitoittavat Punkalaitumen Polkua ja
ainakin Punkalaitumella asuu maailman tyytyväisimmät kuntalaiset tulevaisuudessakin, toivottavasti.

Aika on nyt kiittää Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökuntaa hyvin toimineesta
yhteistyöstä ja toivottaa Hyvää Uutta Vuotta Pirkanmaan Hyvinvointialueen toimijoille. Odotamme teiltä
paljon.

Hyvää Uutta Vuotta kaikille kuntalaisille!
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