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Paimion päättävissä elimissä 
muotoillaan parhaillaan sääs-
töohjelmaa vuosille 2015–2017. 
Tavoitteena on kääntää kau-
pungin 2,8 miljoonan euron 
alijäämä plussan puolelle.

Isoja säästöjä aiotaan saada 
muun muassa Tillintien vam-
maisyksiköstä. Laitosta laa-
jennetaan ja sen ostopalveluita 
vähennetään niin, että säästöä 
kertyisi peräti 150 000 euron 
verran vuodessa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan 
palkkaaminen koulutoimeen 
ja muiden ennalta ehkäisevi-
en toimien uskotaan tuovan 
vuosittain jopa 200 000 euron 
säästöt. Näkyvimmin kaupun-
gin kukkaroa hyödyttää se, että 
lapsia voidaan sairaanhoitajan 
vuoksi kotiuttaa laitoksista.

Kotisairaalalla aiotaan siir-
tää erikoissairaanhoitoa kotiin 
ja säästää 63 000 euroa vuosit-
tain. Kaupungin ja kansanter-
veyskuntayhtymän henkilös-
tön osittainen yhdistäminen 
tuo vuosisäästöä 46 000 euroa 
sekä muita synergiaetuja.

Lukiossa aiotaan säästää 70 
000 euroa vuodessa vähentä-
mällä kurssivalikoimaa.

Työoloja 
parannetaan

Kaupunki aikoo tuttuun ta-
paan hyödyntää myös eläköi-
tymisiä. Sosiaalitoimen elä-
köitymisten vuoksi säästetään 
25 000 euroa, ja talkoovapail-
la tavoitellaan vuosittaista 50 
000 euron menoleikkuria. Pai-

mion vapaa-aikatoimen joh-
tajan ja Paimion opiston reh-
torin Marja Astola-Turpeisen 
eläköityessä vapaa-aikajohta-
jan virka lopetetaan ja uudelle 
rehtorille on tulossa opetusvel-
vollisuutta (säästö 15 000 eu-
roa vuodessa). 

Koulupalveluissa aiotaan 
hoitaa osa TVT-, erityisope-
tus- ja resurssiopettaja-menois-
ta hankerahoituksella.

Työttömistä kunnille on tu-
lossa yhä enemmän vastuuta. 
Menojen kasvuksi on arvioi-
tu 100 000 euroa, mutta Api-
lan henkilöstöresursseja lisää-
mällä lisäkustannukset toden-

näköisesti puolittuvat.
Kaupungin työntekijöiden 

työhyvinvointia aiotaan lisätä 
ja työssä jatkamista tukea. Sai-
raslomapäiviä pyritään vähen-
tämään parantamalla työoloja 
yksiköissä, joissa on runsaasti 
poissaoloja.

Sivistys- ja vapaa-aikalauta-
kunta yhdistetään koulutuslau-
takunnaksi uuden valtuuston 
aloittaessa työskentelyn (säästö 
10 000 euroa vuodessa). 

Pohditaan 
ryhmissä

Kaupunginhallituksen piti hy-
väksyä talouden sopeutusoh-

jelma ja lähettää se suoraan 
valtuuston puntaroitavaksi. 
Hallitus kuitenkin päätyi sii-
hen, että säästöjä olisi syytä 
puida ensin valtuustoryhmis-
sä ja tuoda sen jälkeen vielä 
uudestaan hallituksen käsi-
teltäväksi.

– Säästöohjelmaanhan ei-
vät monet valtuutetut ole vie-
lä päässeet tutustumaan. Tar-
koitus myös on, että ennen 
seuraavaa hallituksen kokous-
ta katsottaisiin, onko ryhmil-
lä jossakin asiassa esimerkiksi 
tietotarpeita, kertoo kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Jarkko Kallio.

Paimion säästöohjelma ei edennyt 
vielä kaupunginvaltuustoon
Isoja säästöjä erikoissairaanhoidosta ja Tillintieltä

Säästöohjelma noudattaa juustohöylä-mallia, jossa leikataan pieniä rahoja sieltä ja täältä pois. Säästö-
ohjelmaa tarkennetaan kesän aikana.

Säästöohjelmasta käy ilmi 
myös se, mistä Paimio ai-
koo saada lisää varoja.

Kertaluonteisia tuloja on 
tulossa tonttikaupoista ja 
kaavoitusmaksuista. Pysy-
viä tuloja hankitaan korot-
tamalla Paimion Lämpö-
keskuksen osinko kolmes-
tasadasta eurosta 350:een 
euroon per osake (+ 65 000 
euroa / vuosi). 

Merkittäviä pysyviä tu-
loja (440 000 euroa vuo-
dessa) on tulossa koros-
ta, jota Paimion Vesihuol-
to Oy maksaa lainastaan 
kaupungille.

Tilanne on sikäli erikoi-
nen, että vesihuoltoyritys 
on kaupungin omistama 
ja vasta hiljattain yhtiöitet-
ty. Mistä nämä korkotulot 
oikein tulevat ja maksaa-
ko kaupunki itse niitä it-
selleen? 

– Silloinkin, kun vesi-
laitos oli vielä kaupungin 
omaa toimintaa mutta las-
kennallisesti eriytetty tase-
yksikkö, kaupungin sisäl-
lä maksettiin vesilaitokses-
ta peruspääoman korkoa. 
Silloin kyseessä oli selke-
ästi sisäinen erä, jolloin ra-
ha ei oikeasti liikkunut mi-
hinkään. Nyt raha liikkuu 
todella yhtiön tililtä kau-
pungin tilille, Paimion hal-
lintojohtaja Jaana Hölsö 

selventää.
– Siinä vaiheessa, kun 

koko konsernin tilinpää-
töstä tehdään, Paimion Ve-
sihuolto Oy:n kaupungil-
le maksamat korot ovat 
sisäinen erä, joka eliminoi-
daan pois.

Kuntakonserniin kuulu-
vat kaikki kaupungin li-
säksi ne yhtiöt ja organi-
saatiot – kuten Paimion 
Lämpökeskus Oy ja Pai-
mion-Sauvon kansanter-
veyskuntayhtymä – , jois-
sa Paimiolla on osakepää-
omaa tai äänivaltaa.

Paimion kaupunginjoh-
taja Jari Jussinmäki ker-
too, että kun kaupun-
ki perusti yhtiön ja siirsi 
koko vesihuoltoon liitty-
vän omaisuuden sille, ve-
si- ja viemäriputkistoihin 
ja -laitteistoihin sijoitetun 
pääoman arvoksi arvioi-
tiin lähes 30 miljoona eu-
roa. Yhtiö antoi runsaan 
10 miljoonan euron arvos-
ta kaupungille osakkeita, ja 
lisäksi yhtiö jäi kaupungille 
velkaa 17 miljoonaa euroa. 
Tästä summasta se maksaa 
2,5%:n korkoa.

Kahtena ensimmäisenä 
vuotena korkoja ei makset-
tu, vaan ne pääomitettiin. 
Laina-aika on 20 vuotta, ja 
10 ensimmäistä vuotta ovat 
lyhennysvapaita.

Maksaako kaupunki 
itse itselleen korkoja?
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”Rehtorien ja oppilashuolto-
henkilöstön kannanoton mu-
kaan koulunkäyntiavustajien 
määrää vähennetään ja vaih-
detaan erityisopettajiksi”. Tä-
mä teksti on vilahdellut Paimi-
on luottamuselinten viimeai-
kaisissa esityslistoissa.

Ollaanko koulunkäyntiavus-
tajiaä tosiaan vähentämässä?

– Nämä ovat vasta periaat-
teellisia linjauksia ja hahmo-
telmia, Paimion sivistysjohta-
ja Jukka Talka toppuuttelee.

Linjausta on tähän mennes-

sä käytetty yhden päätöksen 
perusteluna: sen, että Paimi-
oon palkataan psykiatrinen eri-
koissairaanhoitaja sen sijaan, 
että koulunkäynninavustajia 
olisi lisätty.

– Ja jos joku avustaja nyt ot-
taa nyt lopputilin, emme kovin 
helpolla palkkaa uutta. 

Paimiossa on tällä hetkellä 
noin 30 koulunkäyntiavusta-
jaa ja 2 erityisopettajaa. Kus-
tannuksiltaan yksi erityisopet-
taja vastaa kahta avustajaa. 

Avustajien ammatti-
taito ei aina riitä

Linjaus sai alkunsa koulujen 

tyytymättömyydestä nuoriso-
psykiatrista erikoissairaanhoi-
toa kohtaan. Muun muassa eri-
koissairaanhoidon laitospaik-
koja on koulujen kokemuksen 
mukaan ollut kahden viime 
vuoden aikana liian vähän suh-
teessa tarpeeseen. 

– Lapset tulevat bumerangi-
na kouluun takaisin pilleripur-
kin kanssa. Koulu kokee, että 
he ovat sairaita ja kuuluisivat 
laitoshoitoon, mutta sairaan-
hoito painottuu avohoitoon, 
Talka kuvailee.

– Sosiaalipuoli levittää Pai-
miossa käsiään, sillä näiden 
lasten ongelmat ovat lääketie-

teellisiä eivätkä kuulu sosiaa-
lipuolellekaan. Jotta lapset ei-
vät jäisi heitteille, kaupunki 
on useimmiten hankkinut kal-
liin laitos- tai perhesijoituk-
sen, vaikka se ei useimmiten 
ole näille lapsille oikea paikka. 

Paimiossa on saatu opetus-
ministeriön hankerahaa uusien 
koulunkäyntiavustajien palk-
kaamiseksi erityisen vaativaan 
erityisopetukseen. Paimion ja 
Sauvon rehtorien ja oppilas-
huoltohenkilöstön kokoukses-
sa keväällä oltiin kuitenkin sitä 
mieltä, että koulunkäyntiavus-
tajien ammattitaito ei riitä va-
kavien ongelmien käsittelyyn, 

joten hankeraha päätettiin
käyttää psykiatrisen sairaan-
hoitajan palkkaukseen, mihin 
myös OPM oli tyytyväinen.

– Olin itse hiukan yllättynyt 
siitä, että keväällä kartoitettiin 
koulunkäyntiavustajiin ja op-
pilashuoltoon liittyviä asioita, 
yksikään rehtori ei halunnut li-
sää avustajia. Kaikki halusivat 
yksimielisesti miettiä toiminta-
tapoja uusiksi. Avustajien li-
sääminen ei vaativassa erityis-
opetuksessa ole se oikea lääke.

Nyt Paimiossa pyritään jär-
jestämään vaativaa erityisope-
tusta, joka on koulun ja sai-
raanhoidon välimaastossa.

Vähemmän 
laitossijoituksia

Millaisia tilanteita ei voi jättää 
koulunkäyntiavustajille?

– Oppilas ei esimerkiksi jak-
sa olla koulussa kuin pari tun-
tia päivässä. Ovet täytyy pitää 
lukossa, jotta hän ei karkaa. 
Lapsella on vakavia psyykki-
siä häiriöitä, Talka luettelee.

Hän toteaa myös, että tie-
tenkään psykiatrisen sairaan-
hoitajan avulla ei saa kaikkea 
ratkaistua. Tarkoitus kuiten-
kin on, että ainakin osa nyt lai-
tossijoituksessa olevista lapsis-
ta voisi siirtyä kotiin ja käydä 
koulua kotoa käsin.

Koulunkäyntiavustajien määrää vähennetään Paimiossa
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