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Kerimäen terveyskeskuksen korjausinvestointi ja käyttötarkoitus
ALJKmäki § 30
Selostus:

Kerimäen aluejohtokunta keskusteli kokouksessaan 16.3.2017 § 27
aluejohtokunnalle tiedoksi asioiden yhteydessä otsikossa mainitusta
asiasta. Tällöin pöytäkirjaan merkittiin seuraavaa:
Puheenjohtaja Ari Pitkonen toi aluejohtokunnan tietoon, että Kerimäen terveyskeskuksen korjaukseen on varattu kaupungin taloussuunnitelmassa 3,4 miljoonaa euroa vuodelle 2018 ja lisäksi tämän
vuoden talousarviossa 100.000 euroa hankesuunnitteluun.
Pitkosen esityksestä aluejohtokunta päätti, että rahan käyttö terveyskeskuksen korjaukseen ja terveyskeskuksen käyttötarkoitus selvitetään. Seuraavaan aluejohtokunnan kokoukseen 27.4.2017 kutsutaan
asiaa selvittämään kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, vs.
hallintojohtaja Saara Pesonen ja sosiaalipalvelujen vs. tulosaluejohtaja Jorma Hongisto sekä kiinteistöjohtaja Jukka Oikaria.

Yritysvaikutusten arviointi:
Terveyskeskuksen korjausinvestoinnin toteuttamisella olisi työn aikana merkittävä työllistävä vaikutus Kerimäen rakennusalan yritystoimintaan sekä erilaisten palveluyritysten tarjoamien palvelujen käyttöön Kerimäen kirkonkylässä. Korjauksen valmistuttua terveyskeskuksen työllistävä vaikutus Kerimäellä heijastuu palveluyritysten liikevaihtoon ja sen myötä kaupallisten palvelujen säilymiseen Kerimäellä.
(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 – 417
4685)
Ympäristöpäällikön esitys:
Kerimäen aluejohtokunta päättää esittää seuraavan kannanottonsa
kaupunginhallitukselle Kerimäen terveyskeskuksen korjausinvestoinnista ja käyttötarkoituksesta:
Kerimäen aluejohtokunta kantaa huolta, ettei Kerimäen terveyskeskuksen vuodeosaston jatkokäytöstä eikä investoinnista ole saatu
päätöksiä aikaan. Kaikki muut kuntaliitossopimusinvestoinnit ovat toteutuneet hyvin, mutta po. asia ei ole edennyt lähes neljään vuoteen.

Tätä nykyä Savonlinnan kaupunginvaltuuston hyväksymässä
TA2017:ssa on 0,1 milj. euroa hankesuunnitelman tekemiseksi investointia varten ja 3,4 milj. euroa vuodelle 2018 varsinaiseen toteutukseen, mutta käyttötarkoitusselvitys ei vaan etene.
Ymmärryksemme ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan on kuitenkin olemassa yksimielinen tahtotila kaupungilla, että Kerimäen
terveyskeskuksen remontti tehdään ja rakennus pidetään käytössä
myös yläkerran vuodeosaston osalta.
Ihmettelemme, miksi asia ei etene ja tila on pidetty tyhjänä jo useamman vuoden.
Tarvittaessa aluejohtokunta päättää täydentää em. kannanottoansa
kokoukseen kutsuttujen viranhaltijoiden kanssa käymänsä keskustelun tuloksena.
Käsittely:

Aluejohtokunta kuuli kokoukseen kutsuttuja kuntayhtymäjohtaja Panu
Peitsaroa, vs. hallintojohtaja Saara Pesosta ja sosiaalipalvelujen vs.
tulosaluejohtaja Jorma Hongistoa. Kutsutuista kiinteistöjohtaja Jukka
Oikari oli ilmoittanut etukäteen, ettei hän pääse tulemaan
kokoukseen.
Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 23.5.2017 päätetään
Kerimäen terveyskeskuksen jatkokäytöstä. Sen jälkeen rakennuksen
kunnostuksen suunnittelu ja toteutus siirtyvät kaupungin tehtäväksi.
Jäsen Leena Sallinen esitti, että aluejohtokunta päättää siirtää
kannanottonsa Kerimäen terveyskeskuksen korjausinvestoinnista ja
käyttötarkoituksesta kuntayhtymän hallituksen kokouksen jälkeen
pidettävään seuraavaa aluejohtokunnan kokoukseen.
Varapuheenjohtaja Ari Pitkonen kannatti Sallisen esitystä.
Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen muutti päätösesityksenä jäsen
Sallisen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Kerimäen aluejohtokunta päätti hyväksyä ympäristöpäällikön
muutetun päätösesityksen.

ALJKmäki § 48
Selostus:

Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 23.5.2017 tehtävä päätös
asiasta ei ole käytettävissä esityslistan valmistumiseen mennessä.
(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 – 417

4685)
Ympäristöpäällikön esitys:
Kokouksessa.
Käsittely:

Ympäristöpäällikön päätösesitys:
Kerimäen aluejohtokunta päättää todeta kannanottonaan Kerimäen
terveyskeskuksen korjausinvestoinnista ja käyttötarkoituksesta, että
kuntayhtymän hallituksen päätös asiasta on aluejohtokunnan toiveiden mukainen. Aluejohtokunta on erittäin tyytyväinen ratkaisuun, jolla
turvataan terveyskeskus- ja vanhainkotipalveluiden ja niiden tarvitsemien työpaikkojen säilyminen Kerimäellä. Lisäksi terveyskeskuksen
korjausinvestoinnin toteuttamisella merkittävä myönteinen vaikutus
Kerimäen rakennusalan yritystoimintaan ja työllisyystilanteeseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Kaupunginhallitus

