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Satakuntalaista
hyvinvointiyritystä
viedään maailmalle
Pori, Luvia. Satakunta•laisyritys
Wild Nordic Nature

on valittu mukaan suomalaista
hyvinvointimatkailua edistävään ohjelmaan. Finpron Visit
Finlandin ohjelmassa on mukana 25 kotimaista matkailutuotetta, joita viedään tulevaisuudessa Saksan, Japanin
ja Venäjän markkinoille.
Porissa ja Luvialla toimiva
Wild Nordic Nature tutustuttaa matkailijoita suomalaiseen
mytologiaan, villiruokaan ja
metsän hyvinvointivaikutuksiin erämaajärven rannalla. Yritys järjestää turisteille
myös esimerkiksi pilkkiretkiä
ja lumikenkävaelluksia.
Ulkomaalaisia hyvinvointimatkailijoita houkutellaan
ohjelmassa maahan myös esimerkiksi lumijoogalla, kuppaushoidoilla ja erilaisilla saunaelämyksillä. Visit Finlandin
tuotekilpailuun osallistui yli
sata suomalaisyritystä. SK

Auto törmäsi
alikulun
kivimuuriin

Henkilöauto törmäsi
•päinPori.
alikulun kivimuuria per-

jantain vastaisena yönä Porin
Väinölässä. Autossa oli kuljettajan lisäksi yksi matkustaja.
Kumpikaan heistä ei loukkaantunut törmäyksessä.
Pelastuslaitos sai hälytyksen rautatien alikulun kohdalle
Outokummuntielle aamuyöllä
puoli yhden aikaan.
Palomiehet laittoivat auton
virrattomaksi ja raivasivat tieltä autonosia. Onnettomuus ei
aiheuttanut haittaa muulle liikenteelle. SK

Hovioikeus
piti ennallaan
vankilatuomion
Rauma. Kairakadulla sijait•sevaan
kalustemyymälään vii-

me vuoden tammikuussa murtautuneet paikkakuntalaiset
miehet eivät saaneet Vaasan
hovioikeutta heltymään rangaistustensa lieventämiseen.
Miehet anastivat myymälästä suurehkon määrän parvekelaattoja sekä pohjakassan. Ennen murtautumistaan he olivat käyneet rikkomassa liikkeen ikkunan tarkistaakseen,
onko siellä varashälyttimiä.
Miehet murtautuivat myös
eräälle mökille, josta he veivät muun muassa koneita.
34-vuotias mies sai 8 kuukauden ja 31-vuotias mies
5 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Vanhemman miehen tuomiota pidensi muun muassa huumausainerikos.
Mies heitti joulukuussa 2014
poliisipartion seuratessa häntä auton ikkunasta tienvarteen
huumenyssäkän. Kotietsinnässä hänen asunnoltaan löytyi amfetamiinia, kannabista,
huumelääkkeitä ja vaaka. SK

Entäpä, jos satakuntalaiset äänestäjät voisivat valita maakuntavaltuuston vaaleilla ensi vuoden huhtikuussa, heittää lääkäripalveluyrityksiä
edustavan LPY ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen ilmoille.

”Paperisote-vaalit” vireille,
imperiumi on jo vastaiskussa
Lääkäripalveluyritykset
ry:n toimitusjohtaja
Ismo Partanen
haluaisi maakuntavaltuustovaalit
ensi vuoden kevääksi.
Ville Hammarberg
Pori

•

Jos aluehallinto muodostetaan, joku voi unelmoida, että
maakuntien luottamushallintoa
koskevat vaalit voitaisiin pitää jo
huhtikuun 2017 kunnallisvaalien
yhteydessä.
Lääkäripalveluyritysten lobbari, kokenut sote-kettu Ismo
Partanen ei ole päiväuneksija.
Rahoitusmallit ja jättimäiset lakiremontit eivät moiseen ehdi.
Askelmerkkejä astellaankin vasta presidentinvaalivuoteen 2018.
Partanen kuitenkin toivoo, että hallintoa verryteltäisiin harjoituskasaan jo runsaan vuoden
kuluttua.
– Jos suinkin mahdollista, niin
uutta organisaatiota voitaisiin rakentaa paperille jo kunnallisvaalien yhteydessä. Jospa maakuntavaltuustot valittaisiin vaaleilla
samaan aikaan. Aikataulu on tuohonkin kova, mutta se olisi kansanvaaleilla valittu ja olemassa
oleva organisaatio.
– On suunniteltu, että aluehallinto veisi merkittävän osan kun-

tien tehtävistä pois vuonna 2019.
Jos maakuntavaltuusto valittaisiin seuraavissa vaaleissa, niin
äänestäjät voisivat huomioida
tämän.
Mitä tulee sote-uudistukseen,

luonnollisen synnytyksen ennusteet ovat edelleen huonot.
Sote-harjoituksia tehtiin jo Paras-hankkeen yhteydessä. Sen
jälkeen asiaa on vedetty eestaas,
vaikka samaan aikaan pitäisi taistella perusterveydenhuollon saatavuuden, kustannustehokkuuden ja julkisen talouden kestävyysvajeen kanssa.
Partasen mukaan matkan varrella pitäisi oppia erottamaan järjestäminen ja tuottaminen julkisella sektorilla, saada tuottajat ja
kilpailu samalle viivalle sekä lisätä asiakkaiden valinnanvapautta.
– Asiakastarpeiden pitäisi ohjata tuotantoa. Tähän saakka sitä on
ohjannut hallinto ja byrokratia.
Sote piti toteuttaa jo vaalikau-

della 2007–2011, mutta peruslinjoista ei päästy ymmärrykseen.
– Viime hallituskausi oli aivan
järkyttävä. Ei ollut riittävästi ideologista liimaa.
Sote-ratkaisuun saatiin vihdoin
kolmiportainen malli, jossa steppailtaisiin rakenneuudistuksesta yksikanavaiseen rahoitukseen
ja vihdoin valinnanvapauden ja
tuotannon monipuolistamiseen.
Viime syksynä hallitus oli kaatua,
kunnes uunista tuli ulos 18 itsehallinto-alueitta ja 15 sosiaali- ja

terveyspalvelujen järjestämisaluetta.
Vatkaamisen luultiin jo loppu-

neen, mutta uusia merkkejä siitä
on noussut jälleen ilmoille.
– Moni ajatteli, että asiasta on
nyt sovittu, mutta nythän on tullut imperiumin vastaisku, pohtii
Partanen.
Hän viittaa selvästi Finlandiatalolla järjestettyyn tilaisuuteen,
jossa muun muassa satakuntalaisille tuttu Timo Aro luennoi kaupunkiseutujen merkityksestä itsehallintoalueita muodostettaessa.
– Maakuntien keskuskunnille on vaikea paikka, kun iso osa
työntekijöistä menee toiseen organisaatioon. Siinä häviää valtaa
ja arvovaltaa, Partanen huokaa ja
toivoo, että kaikesta huolimatta
helmikuussa saadaan päätökset
itsehallintoalueista.
Tappelua on tulevaisuudessa

odotettavissa myös siitä tutusta
asiasta – rahasta ja omaisuudesta.
Siihen liittyvät nykyisten kuntien ja kuntayhtymien omistamat
sote-käytössä olevat kiinteistöt.
Partasen mukaan sote-valmistelussa ei näistä pitäisi solisluu rutisten vääntää kättä, vaan ratkaista asia kertaheitolla ja keskittyä
tärkeämpiin asioihin.
– Ei niitä tuosta vain voi luovuttaa itsehallintoalueille. Kiinteistöt voisivat jäädä nykyisille kunnille, jossa ne voitaisiin järjestää
suuremmiksi kiinteistöyhtiöiksi.

M i k ä?

Edunvalvontajärjestö LPY
•• Lääkäripalveluja tuottavien

yritysten elinkeinopolittiinen
edunvalvontajärjestö. Jäsenistöön kuuluu yksityisiä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala-,
laboratorio- ja kuvantamispalvelutoimintaa harjoittavia
yrityksiä.
Jäseniä noin 60.
Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

•• 
•• 

Kiinteistöjen jääminen kunnille hillitsisi
myös sitä valtavaa
rakennuskiimaa,
johon kunnat ja
kuntayhtymät ovat
lähtemässä, kun ovat
tajunneet, että nyt
voisi investoida tulevan itsehallintoalueen
piikkiin.

Kiinteistöjen jääminen kunnille
hillitsisi myös sitä valtavaa rakennuskiimaa, johon kunnat ja kuntayhtymät ovat lähtemässä, kun
ovat tajunneet, että nyt voisi investoida tulevan itsehallintoalueen piikkiin.

