Valtuustoaloite
Pyhäselän terveysaseman kunnostaminen

Hammaslahden kaupunginosassa sijaitseva Pyhäselän terveysasema on
rakennettu 1 980-luvulla ja rakennuksessa ei ole tehty koskaan suurempaa
remonttia.
Kiinteistöstä on tehty tänä vuonna perusselvitys. Selvityksen mukaan
rakennuksen käyttöikä lähentelee loppuaan.
Hammaslahden kylälle on elintärkeä asia ,että terveyspalvelut saadaan
kylältä jatkossakin
Terveydenhuolto palveluiden paikaksi Hammaslahdesta ei löydy toista
rakennusta.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupunki
peruskorjaa Pyhäselän terveysaseman tai rakentaa Hammaslahteen uuden
rakennuksen terveydenhoito palveluita varten.
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Valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloite Pyhäselän terveysaseman
kunnostamisesta
8398/10.03.02/2016
KH 15.05.2017 § 206

8398/10.03.02/2016
KV 29.08.2016 § 76
Valtuutettu Hannu Holopainen jätti 29.8.2016 kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen Pyhäselän terveysaseman kunnostamisesta. Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Maija Martikainen,
Eero Hirvonen, Eira Väänänen, Heino Räty, Ari Tielinen, Martti Rutanen,
Matti Pesonen, Pekka Kolehmainen ja Hannes Rossi.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2016 §:ssä 299 päättänyt lähettää
aloitteen tilakeskuksen valmisteltavaksi.
Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen on antanut aloitteeseen 28.4.2017 seuraavan vastauksen:
"Vastaus valtuustoaloitteeseen Pyhäselän terveysaseman
kunnostamisesta
Valtuutettu Hannu Holopainen on jättänyt kaupunginvaltuustolle 29.8.2016
päivätyn valtuustoaloitteen Pyhäselän terveysaseman kunnostamisesta.
Vastauksena valtuutettu Hannu Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen lausuu
tilakeskus seuraavaa.
Pyhäselän terveysasema on valmistunut vuonna 1986 ja se on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Kohteen turvallisuustasoa on korotettu varustamalla
rakennus vuonna 2007 automaattisella sammutusjärjestelmällä sekä keskusradiojärjestelmän ja hoitajakutsujärjestelmän uusimisella vuonna 2015.
Kohteeseen on tehty vuonna 2014 kuntotutkimus. Kohde ei vaadi välitöntä
peruskorjausta vaan sen asianmukainen kunto ja toimivuus voidaan turvata
lähitulevaisuuteen ylläpidolla ja vuosittaisilla kunnossapitotoimilla.
Terveysasemahankkeissa Joensuun kaupungin kärkihanke on ollut Siilaisen
terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanke, joka osana uutta Siun
sotea tulee palvelemaan Joensuuta laajempaa aluetta.

Tuleviin terveyskeskusratkaisuihin vaikuttaa Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka on tuottanut Pohjois-Karjalan
alueen ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2017 alkaen. Joensuun
kaupunki on vuokrannut 1.1.2017 alkaen Pyhäselän terveyskeskuksen Siun
Sotelle.
Millaisia peruskorjauksia, muutoksia ja millä aikataululla terveyskeskuksiin
maakunnan alueella tehdään mukaan lukien Pyhäselän terveysasema, riippuu
Siun soten tekemistä palveluverkkoratkaisuista. Tehtäviin ratkaisuihin ja aikatauluihin vaikuttanee myös 1.1.2019 aloittava maakuntahallinto, jonka
vastuulle sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy.
Edellä mainitun perusteella Joensuun Tilakeskus vastaa kaupunginvaltuutettu
Hannu Holopaisen aloitteeseen, ettei Pyhäselän terveysaseman peruskorjaus
ole rakennuksen kunto ja tulevat sosiaali- ja terveydenhuoltoratkaisut
huomioiden vielä ajankohtainen."
Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 29.05.2017 § 61
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena Hannu Holopaisen ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

