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Sata vuotta paikallisen 
hyvinvoinnin edistämis tä

sistä, ja se on voittaja, joka 
pystyy ne kustannustehok-
kaimmin tekemään.

Maria Kavén toteaa pan-
kin toimintaympäristön 
muuttuneen lähivuosina 
paljon.

– Sääntely ja digihankkeet 
ovat jo sellaisia, ettei niistä 
ole mahdollisuus yksin sel-
vitä.

Tällä hetkellä Mietoisten 
Säästöpankki on neuvotte-
lemassa Oma Säästöpankin 
kanssa uusista ratkaisuista.

– Selvitämme liiketoi-
minnan myymistä Oma 
Säästöpankille niin, että 
oma pääoma kuitenkin jäi-
si mahdollisimman pitkälle 
hallinnoitavaksi tänne sää-
tiön muodossa, Maria Ka-

vén kertoo.
Tavoitteena on että paikal-

liset palvelut säilyvät ja pan-
kin varallisuudeksi kerätyllä 
pääomalla voitaisiin edel-
leen tukea hyviä paikallisia 
hankkeita.

Asiasta päättää pankin 
isännistö näillä näkymin en-
si syksynä.

PANKILLA OLI monenlaisia 
suunnitelmia satavuotispäi-
vän juhlistamiseksi, mutta 
koronatilanteen vuoksi ne 
on nyt kaikki jouduttu tois-
taiseksi siirtämään.

– Toivottavasti jossain 
kohtaa jotakin saadaan jär-
jestettyä, kesällä tai syksyl-
lä esimerkiksi ulkona, Maria 
Kavén kertoo.

Valtioneuvosto myönsi 
Naantaliin 600 000 euroa 
tukea äkillisten rakenne-
muutostilanteiden hoitoon. 

Rahoitus muodostuu 
200 000 euron aluekehitys-
rahasta ja 400 000 euron 
yritystukivaltuudesta, jo-
ka kanavoidaan uusia kor-
vaavia työpaikkoja luoviin 
pk-yritysten investointi- ja 
kehittämishankkeisiin.

Tukea myönnettiin myös 
Kemin ja Tornion seudulle 
ja Lahden seudulle. Lisäk-

si Etelä- ja Länsi-Suomi sai-
vat rahoitusta pk-yritysten 
kansainvälistymisvalmiuk-
sien kehittämiseen.

– Valtioneuvoston koh-
distaman rahoituksen ta-
voitteena on synnyttää 
lisäarvoa rakennemuutos-
toimien toteutukseen ja 
vaikuttavuuteen Naanta-
lin, Kemi-Tornion ja Lah-
den alueilla. Rahoituksen 
turvin alueet voivat uudis-
taa elinkeinorakennettaan 
ja sitä kautta luoda uusia 

työpaikkoja, elinkeinomi-
nisteri Mika Lintilä (kesk.) 
sanoo.

Neste Oyj on tehnyt pää-
töksen lakkauttaa Naan-
talin jalostustoiminnot 
maaliskuun loppuun men-
nessä. 

Naantalin jalostamon lo-
pettamisen ja öljytoiminto-
jen uudelleenjärjestelyjen 
myötä Nesteeltä katoaa yh-
teensä noin 370 työtehtä-
vää, joista 230 Naantalista.

Viime syksynä Linti-

lä asetti Naantalin seudun 
teollisen tulevaisuuden sel-
vityshenkilöksi Patria Oyj:n 
hallituksen puheenjohta-
ja Panu Routilan. Routila 
luovuttaa selvityksensä mi-
nisteri Lintilälle lähipäivi-
nä. 

Alueen uudistumisen 
ja uuden liiketoiminnan 
käynnistymisen kulmakive-
nä on Nesteen kiinteistöjen 
ja alueen saaminen uuteen 
käyttöön sekä uusien toimi-
joiden haarukoiminen.

Naantaliin 600 000 euroa 
valtion tukea

Neste lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun loppuun mennessä.
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Nesteeltä lähtee 230 työpaikkaa Naantalissa

Uudenkaupungin terveys-
keskuksessa on alkanut 
asiakasohjauspalvelun pi-
lotointi. 

Kokeilun tavoitteena on 
nostaa asiakas toiminnan 
keskiöön tarjoamalla hä-
nelle sujuvia, oikea-aikaisia 
ja juuri hänen tarpeisiinsa 
sopivia palveluja.

Asiakasohjaukses-
sa kartoitetaan asiakkaan 
käyttämät palvelut ja ko-
konaisvaltainen palvelujen 
tarve ja laaditaan hoito-
suunnitelma, joka kokoaa 
yhteen kaikki asiakkaan 
palvelut, hoitopaikat ja nii-
hin liittyvät suunnitelmat. 

Toiminta tähtää siihen, 
että asiakkaita hoidetaan 
enenevässä määrin sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen yh-

teistyönä.
– Asiakasohjaajan vas-

taanotolle voi hakeutua itse 
tai esimerkiksi ammattilai-
sen ohjaamana. Vastaanot-
to on asiakkaille ilmainen 
ja työtä tehdään aina asi-
akkaan suostumuksella, 
kertoo Uudenkaupungin 
asiakasohjaajana työsken-
televä Taina Flemming.

Palvelu on kaikkien Uu-
denkaupungin yhteistoi-
minta-alueen asiakkaiden 
käytössä eli myös Kusta-
vista, Taivassalosta, Veh-
maalta ja Pyhärannasta voi 
hakeutua palvelun pariin. 
Vastaanotto on aina Uudes-
sakaupungissa.

 Asiakasohjauspalvelun 
pilotointi on osa Varsinais-
Suomen Tulevaisuuden 

sote-keskus -ohjelman to-
teutusta. Kokeilu jatkuu 
lokakuun 2022 loppuun 
saakka.

ASIAKASOHJAUS sopii hen-
kilölle, jolla on paljon sai-
rauksia ja niiden hoito ja 
tutkimukset vievät voima-
varoja, tai jolla on monia 
palveluja ja toive, että ne 
muodostavat järkevän ko-
konaisuuden. Se sopii hen-
kilölle, joka tarvitsee arjen 
tueksi selkeän suunnitel-
man hoitoon ja palveluihin.

Ohjauksesta voi olla apua 
myös, jos on uusi elämän-
tilanne tai sairaus ja tar-
vitsee niiden tueksi hyvän 
suunnitelman ja palvelu-
ja tai kokee tarvitsevansa 
lisää tai erilaisia palveluja 

kuin nyt on.
Asiakasohjaus alkaa ai-

na senhetkisen tilanteen 
kartoituksella. Asiakas käy 
asiakasohjaajan kanssa lä-
pi terveydentilan, arjen, 
verkostot, käytetyt terve-
ys-, sosiaali- ja muut palve-
lut sekä voimavarat.

Hoitosuunnitelmaan 
kootaan kaikki asiakkaan 
tarvitsemat palvelut ja hoi-
to. Asiakasohjaaja on tar-
vittaessa asiakkaan luvalla 
yhteydessä hoitoon osallis-
tuviin ja palveluita tarjoa-
viin tahoihin.

 Asiakasohjaukseen voi 
hakeutua itse tai ammatti-
laisen ohjaamana.

Asiakasohjaajan vastaan-
otto on asiakkaalle ilmai-
nen.

U:gin terveyskeskuksessa 
alkoi asiakasohjauksen pilotti

Maskipakko myös seutuliikenteese en
noudattaminen on erittäin 
tärkeää. 

Joukkoliikenneviranomai-
set toivovat, että laajamit-
taisella maskien käytöllä 
voidaan estää tartuntoja ja 
välttää mittavammat jouk-
koliikenteen rajoitustoimet.

Jokainen asiakas on vas-
tuussa omien kasvomas-
kiensa hankkimisesta. 

Linja-autonkuljettajat voi-
vat ohjeistaa matkustajia, 
mutta heidän tehtäviinsä ei 
kuulu maskien käytön val-
vonta. 

Linja-autoihin lisätään 
maskien käyttöön liittyvää 
ohjeistusta. Maskittomuus 
ei ole peruste estää mat-
kustajan matkaa tai poistaa 
matkustajaa autosta.


