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Kokousaika  29.6.2016 klo 17.00–18.14 

 

Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto 

 

Osallistujat 

 

 Päätöksentekijät Autio Markku 

Kaurila Matti 

Leino Jukka 

Leino Outi 

Lindgren Hilkka 

Pöllänen Eero 

Mari Siimar 

Tanner-Penttilä Hannele 

 

 

 Muut osallistujat Hiltunen Pirjo 

Rannanperä Hanna 

Pöyhönen Eeva-Sirkku 

Kiiski Heikki 

Joki Mika 

Jokela Kari 

 

Laillisuus ja   § 49 

päätösvaltaisuus 

 

Asiat  § 49–53 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa § 50 

 

Allekirjoitukset Eero Pöllänen ja Mari Siimar 

 

Pöytäkirjan tarkastus § 50 

 

Tarkastusaika 29.6.2016 

 

Pöytäkirjan   6.7.2016 

nähtävänäolo 
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§ 49 

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 50 

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Eero Pöllänen 

ja Mari Siimar. Pöytäkirjan tarkastus on yhtymähallituksen kokouksen 

jälkeen 29.6.2016. 

 

 

 Päätös:  

 

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 51 

(asia 3) 

TERVEYSKESKUSOSASTON SANEERAUSSUUNNITELMA 

 

 

Yhtymähallitus 24.5.2016 

§ 37 

 

Jäsenkuntien valtuustot ovat päätöksissään koskien kuntayhtymän talous-

arviota vuodelle 2016 ja -suunnitelmaa vuosille 2016–2018 todenneet, että 

vuodeosaston paikkamäärää tulee ensisijassa pienentää kymmenellä paikalla 

ja toiminta tulee sopeuttaa uuteen mitoitukseen henkilöstön osalta. Lisäksi 

vuodeosastosta tulee teettää kuntotutkimus, jonka perusteella omistajat 

päättävät tulevat korjausinvestoinnit. Talousarvion investointiosaan on varattu 

800 000 euron määräraha osaston saneeraukseen. 

 

Terveyskeskusosaston kuntotutkimus tilattiin Inspecta Oy:ltä. Kuntotutkimus 

suoritettiin 17.–18.11.2015 ja tutkimuksen tulokset käsiteltiin yhtymä-
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hallituksessa 13.01.2016. Yhtymähallitus päätti tällöin teettää korjaussuunni-

telman kustannuslaskelmineen kuntotutkimuksen perusteella. 

 

Saneerauksen merkittävimpiä kohteita ovat kuntotutkimuksen perusteella 

alkuperäisten märkätilojen korjaus, vesikaton ja yläpohjan korjaus, 

rakenteiden tiivistykset sekä salaojajärjestelmän uusiminen. Lisäksi 

suunnitelmissa on huomioitu osaston paikkamäärän vähentäminen ja 

nykyaikaisten wc-tilojen rakentaminen potilashuoneiden yhteyteen. 

 

Suunnitteluasiakirjat ovat valmistuneet 13.05.2016 ja niiden perusteella 

lasketut kustannuslaskelmat on saatu 23.05.2016 mennessä. Pohjakuva, 

huonekortit sekä työselostukset ovat esityslistan liitteenä. Muut 

suunnitteluasiakirjat ovat tutustuttavissa kokouksessa. Kustannusarviot 

jaetaan yhtymähallituksen kokouksessa. 

 

Kustannusarvio rakennusteknisten töiden, LVIA-teknisten töiden sekä 

sähköasennusten muutosten ja hoitajakutsujärjestelmän osalta on yhteensä 

914 393 euroa. Kustannusarvioon ei ole sisällytetty vesikaton uusimista 

(optio) noin 350 000 euroa eikä kaikkien väliovien uusimista (optio) noin 

52 500 euroa. Kustannusarvioon on sisällytetty väliovien kunnostus, jonka 

kustannus on 9 159 euroa. Paloviranomainen on lausunnossaan kuitenkin 

vaatinut väliovien uusimista palo-osastointien muuttumisen vuoksi. 

Suunnitelmiin sisällytetyn terassin arvioidut rakentamiskustannukset ovat 

64 241 euroa. 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille saneeraus-

suunnitelman hyväksymistä. Yhtymähallitus päättää rahoittaa osaston 

saneerauksen Kuntarahoituksen lainalla. 

 

 

 Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille saneeraus-

suunnitelman hyväksymistä siten, että osaston vesikattoa ei uusita eikä 

terassia rakenneta, mutta väliovet uusitaan kunnostuksen sijaan. 

Kustannusarvio on täten 893 493 euroa (alv 0 %). Yhtymähallitus päättää 

hakea osaston saneerausta varten lainaa Kuntarahoitukselta. 

 

 Päätös:  

 

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Valvoja Heikki 

Kiiski ei ollut läsnä kokouksessa. 
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Yhtymähallitus 29.6.2016 

§ 51 

 

Yhtymähallituksen 24.5.2016 pidetyn kokousta seuraavana päivänä pidettiin 

suunnittelukokous nro 6, jonka pöytäkirja on liitteenä 1. Kustannuslaskelmat 

pyydettiin laatimaan siten, että saneeraukseen sisällytetään vain 

suunnittelukokouksessa nro 6 esitetyt asiat. Kustannuslaskelmat ja pohjakuva 

ovat esityslistan liitteenä 2–5. Muut asiakirjat ovat tutustuttavissa 

yhtymähallituksen kokouksessa. Valvoja Heikki Kiiski esittelee kokouksessa 

saneeraussuunnitelmaa.  

 

Suppeammassa suunnitelmassa on huomioitu lähinnä osaston 

kuntotutkimuksen esille tuomat epäkohdat. Suunnitelmassa ei muuteta 

potilashuoneiden ja huoltotilojen järjestystä. Lattioiden uusiminen on myös 

suppeammassa suunnitelmassa osittaista. Potilaspaikkamäärä vähenee 10:llä 

ja yhdestä potilashuoneesta tehdään avosairaalan vastaanottotila. Wc-

kylpyhuonetiloja ei lisätä. Saneerauksen suppeampi toteutus tulee 

heikentämään tilojen mahdollista jatkokäyttöä esimerkiksi 

palveluasumistiloina. 

 

 

Laajemman ja suppeamman saneeraussuunnitelman kustannusarviovertailu: 

 

 Laajempi toteutus (ALV 0 %) Suppeampi toteutus (ALV 0 %) 

Rakennustekniset työt  592 335 €  315 861 € 

LVIA-tekniset työt  264 758 €  60 323 € 

Sähköasennusten muutokset  157 300 €  26 800 € 

Yhteensä  1 014 393 €  402 984 € 

Optiot 

 vesikaton uusiminen   350 000 €  350 000 € 

 kunnostettavien väliovien 

uusiminen  
 52 500 € 

kaikkien väliovien uusiminen 

sisältyy rakennusteknisiin töihin 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 
 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille saneeraus-

suunnitelman hyväksymistä. Tarkempi päätösehdotus esitetään kokouksessa. 

 

 

 Pöytäkirjamerkintä: 

 

  Kunnanjohtajat Mika Joki ja Kari Jokela poistuivat asian käsittelyn aikana  

kello 17.44. 
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 Muutettu päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille suppean saneeraus-

suunnitelman hyväksymistä. 

 

 

Asian käsittely: 

   

Puheenjohtaja Hilkka Lindgren esitti jäsen Mari Siimarin kannattamana, että 

yhtymähallitus päättäisi esittää jäsenkuntien valtuustoille laajemman 

saneeraussuunnitelman hyväksymistä. Äänestys suoritettiin 

kädennostoäänestyksenä. Pohjaehdotuksen kannalla oli viisi jäsentä 

(Pöllänen, Leino Outi, Leino Jukka, Tanner-Penttilä Hannele, Autio Markku). 

Vastaehdotuksen kannalla oli kolme jäsentä (Lindgren Hilkka, Siimar Mari, 

Kaurila Matti). 

 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen voittaneen äänestyksen äänin 5 – 3. 

Yhtymähallitus päätti esittää jäsenkuntien valtuustoille suppean saneeraus-

suunnitelman hyväksymistä. 

 

 

§ 52 

(asia 4) 

SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU 

 

Suomen hallitus sopi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista 

ja alueiden määrästä 7.11.2015. Hallitus täsmensi linjauksiaan 5.4.2016. 

Maahan perustetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta 18 itsehallintoaluetta, 

maakuntaa, joiden ylin päätöksentekoelin maakuntavaltuusto valitaan suorilla 

vaaleilla. Jokaisella maakunnalla on sote-järjestämisvastuu. 

Hallituksen tavoitteena on laajentaa tuotannossa yksityisen ja kolmannen 

sektorin hyödyntämistä sekä samalla kilpailuneutraliteetin periaatteen 

mukaisesti turvata myös julkisen sektorin rooli tuotannossa. Maakunnan 

kaikkea markkinoilla tapahtuvaa toimintaa koskemaan säädetään 

yhtiöittämisvelvoite EU:n valtiontukilainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että pääsääntöisen valinnanvapauden piiriin 

kuuluvat ja markkinoilla olevan tuotannon kanssa kilpailevat palvelut 

yhtiöitetään. 

Varsinais-Suomessa maakuntauudistuksen valmistelussa sote-uudistuksen 

valmistelu on erillinen osakokonaisuutensa. Kuntien ja Varsinais-Suomen 

liiton kanssa on yhteisesti sovittu, että sote-uudistuksen valmistelu toteutetaan 

kuntavetoisesti. Kuntavetoiseen valmisteluun on päädytty, koska toistaiseksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on kunnilla, ja lukumääräisesti 

suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä on kunnissa. 
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Sote-uudistuksen valmistelua koordinoi muutosjohtaja. Muutosjohtajan virka 

on perustettu Turun kaupungin konsernihallintoon ja Turku vastaa 

kustannuksista tältä osin. Sote-uudistuksen valmistelutyöhön pyydetään 

nimeämään henkilöitä kunnista, kuntayhtymistä ja muista julkisista 

organisaatioista. Sote-uudistuksen valmistelu esitetään käynnistettävän 

liitteenä olevalla projektisuunnitelmalla, jossa kuvataan valmistelun 

periaatteet ja tavoitteet, valmisteluorganisaatio sekä karkea alustava 

valmistelun aikataulu. 

Varsinais-Suomen liitto on toimittanut Varsinais-Suomen sosiaali- ja 

terveysalan kuntayhtymiin 26.5.2016 pidetyn Varsinais-Suomen 

kuntakokouksen pöytäkirjan liitteineen 6–9 ja pyytää käsittelemään seuraavat 

kuntakokouksen kuntayhtymiin lähettämät asiat: 

1. Hyväksymään sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen, projekti-

suunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen 

2. Hyväksymään, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä 

valmisteltavat maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat 

asiat käsitellään jatkossa sote-uudistuksen valmistelu-

organisaatiossa. Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo. 

 

 
Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Varsinais-Suomen kuntakokouksen 

esittämät asiat. 

 

 

Päätös:  

Päätösehdotuksen mukainen. 

 

 

§ 53 

(asia 5) 

MUUT ASIAT 

 

Muita asioita ei ollut. 


