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Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Formari 
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Hellgren Marjo varapuheenjohtaja 
Kivistö Ilkka jäsen 
Laakso Risto puheenjohtaja 

 Salonen Rauno jäsen 
 Velin Antti  jäsen 
 Majalahti Juha kaupunginjohtaja, asiantuntija 
 Setälä Kari  tekninen johtaja, asiantuntija 

Tammelin Terttu sihteeri 
Tikkanen Markku henkilöstön edustaja, jäsen 

 Reiterä Riitta-Liisa perusturvakuntayhtymän johtaja, poistui 18.25 
 
Poissa Kalliaisenaho Annu hallinto- ja talousjohtaja, asiantuntija 

Tuomisto Niku sivistystoimenjohtaja, asiantuntija 
 
 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 
2. Edellisen kokouksen muistio 

Korjataan kohdan kaksi viimeinen lause seuraavasti: 
Työryhmän jäsen Anu Frosterus tiedusteli, onko estettä asiakirjojen 
julkistamiselle. Muutoin muistio hyväksyttiin. 
 

3. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminta ja talous 
Kuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä esitteli Ptky Karviaisen toimintaa 
ja taloutta (esitys liitteenä). 
 
Todettiin mm. 
- suurimmat talousarvioylitykset tulevat lastensuojelun ja 

kehitysvammaisten sekä vammaisten palveluissa 
- kaivattiin koulujen ja Karviaisen välisen yhteistyön kehittämistä 

varhaisen puuttumisen prosessien tehostamiseksi 
- lääkärien vastaanottotoiminnassa tullut säästöjä, koska saatu omat 

lääkärit; tärkeätä nykytilanteen säilyttäminen 
- mm. Valvira ja Aluehallintovirasto valvovat hoitotakuun ja 

käsittelyaikojen toteutumista; vaarana uhkasakkokierre 
- liikkumavaraa palvelujen järjestämisessä on eniten ikäihmisten osalta 



- suunnitelmissa vanhusten kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen 
lisääminen sekä vanhusten hoivakodin rakentaminen nykyisen 
terveysaseman viereen  

- lisäksi tarvitaan 10-15 akuuttivuodeosastopaikkaa 
- tekninen johtaja kertoi terveysaseman hankesuunnitelman 

etenemisestä; käyttäjäkyselyjen valmistuttua syksyn aikana harkitaan 
eri vaihtoehtoja; uutena ideana on ns. ”terveystori” 

- neuvolan siirto vuoristokodin tai vuodeosasto 2:n tiloihin vaatisi isoja 
remontteja    

- keskusteltiin Senioritalon tilanteesta  
 

4. Katsaus säästöohjelman valmisteluun 
Keskusteltiin säästöohjelman valmistelusta. 
Kaupunginjohtaja ehdotti, että voitaisiinko hänen esityksensä laittaa 
suoraan kaupunginhallituksen käsittelyyn 13.9. Kaupunginhallitus 
päättäisi, miten ja missä asioissa edetään. Silloin seuraavaa kokousta 9.9. 
ei tarvitsisi järjestää, koska aikataulun tiukkuuden vuoksi asioita ei enää 
ehditä riittävästi valmistelemaan. 
 
Työryhmä halusi kaupunginhallitukselta saamansa tehtävän mukaisesti 
tehdä oman esityksensä ja tarvitsee vielä laskelmia mahdollisten 
säästötoimien vaikutuksista eri toimialojen toimintoihin.  
 
Työryhmä käy vielä omissa ryhmissään läpi asioita ja kaupunginjohtajan 
esitystä miettien reunaehtoja ehdotuksille. 
 
Seuraava kokous järjestetään sovitun mukaisesti. 
 

5. Seuraava kokous  
Seuraava kokous on ma 9.9. klo 17.30. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 
 
 
 Risto Laakso  Terttu Tammelin 
 puheenjohtaja  sihteeri 


