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PERUSTURVALAUTAKUNTA KOKOONTUI 14.9.  

 

Perusturvalautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 14.9. Käsiteltävänä oli 

perusturvalautakunnan esitys ensi vuoden talousarvioksi. Tämän hetken tiedon mukaan 

kyseessä on viimeinen talousarvio, jonka kunta tekee perusturvan osalta. Hyvinvointialue 

ottaa vastuun ensi vuonna. 

- Jo viime valtuustokaudella otimme tavoitteeksi lisätä hoitajia vanhusten palveluihin. 

On hienoa, että linja jatkuu, ja petula esittää neljää uutta lähihoitajaa tehostettuun 

palveluasumiseen ja kotihoitoon yhtä lähihoitajaa. Näin Lopen kunta saavuttaa 0.7 

hoitajamitoituksen jo etuajassa, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marja Ukkola 

kommentoi. 

Perusturvalautakunnan jäsen keskustan Jori Hovi esitti ja SDP:n Pirkko Vehmas kannatti 

lisämäärärahaa perusterveydenhuoltoon, jolla palkataan kaksi lääkäriä, yksi sairaanhoitaja ja 

yksi fysioterapeutti Lopen Pajan terveysasemalle alkaen 1.3. 2022. Esitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Terveyskeskuskuntayhtymä on luvannut omassa esityksessään palauttaa 

lääkärit 1.9.2022 alkaen Lopelle.  

Kokouksessa tehtiin myös esitys, että “Lopen kunta rakentaa vuoden 2022 aikana 30-40 

paikkaisen tehostettuun palveluasumiseen ja hybridimalliin soveltuvan yksikön Kirkolle 

Kuuselan alueelle kunnan omana tai yhteishankkeena jonkun muun tahon kanssa."  
Nopeaa rakentamista perustellaan pelolla siitä, että loppilaiset sijoitetaan hoivapaikoille 

lähikaupunkeihin. 

- Uskon, että jokainen Lopella toimiva puolue varmasti haluaa, että loppilaiset 

vanhukset jatkossakin saavat Lopelta hoitopaikan. Tämä esitys hämmentää, sillä 

ensimmäisessä valtuuston kokouksessa 23.8. valtuusto sai tiedonannon 80-luvun 

alussa rakennetun Eedilän kunnosta, joka on kohtuullinen ja  sen käyttöiäksi on 

arvioitu 10-15 vuotta.  
 

- Jokainen kunnallisissa rakentamishankkeissa mukana ollut tietää, että mikään 

rakennushanke ei etene nyt esitetyssä aikataulussa, kun tiedossa on myös valtion 

rajoituslain ehdot sote-rakentamisessa, Ukkola jatkaa.  

 

- Asian valmistelu jatkuu edelleen, tavoitteena on löytää loppilaisten kannalta 

mahdollisimman hyvä ja taloudellisesti järkevä ratkaisu. Teemme yhdessä asian 

eteen töitä, päättää Ukkola.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Perusturvalautakunta 7/2021 14.9.2021  

 

§ 74 Perusturvatoimen talousarvioesitys 2022  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella vuoden 2023 alusta alkaen pyritään parantamaan 

ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Periaatteena on, että palvelut ovat tasavertaisia ja saatavilla 

kaikkialla Suomessa.  

 

Näin ei tällä hetkellä ole, koska lääkäripalvelut puuttuvat Lopelta ja Hausjärveltä. Ennen siirtymistä 

sote-hyvinvointialueelle on nämä lähipalvelut ehdottomasti palautettava, jotta kunnat eivät ole 

eriarvoisessa asemassa muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa. 

 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on tehnyt 25.8.2021 päätöksen palauttaa 

lääkäripalvelut Lopelle 1.9.2022 alkaen. Toteutuessaan suunnitelma edellyttää 4 uuden 

terveyskeskuslääkärin, 2 sairaanhoitajan ja 2 fysioterapeutin palkkaamista kuntayhtymään. Lopen 

osuus työvoimasta on 2 lääkäriä, 1 sairaanhoitaja ja 1 fysioterapeutti.  

 

Lopen kunnanhallitus on antanut palvelujen palauttamisesta lausunnon, jossa edellytetään, että 

lääkäripalvelut tulee aloittaa kunnassa jo 1.3.2022. Kanta-Hämeen alueella on ollut jo pidempään 

haasteita saada rekrytoitua terveyskeskuslääkäreitä sekä muuta sote-henkilöstöä. Jotta 

lääkäripalvelujen palauttaminen etenisi suunnitellusti, on rekrytointi kyettävä aloittamaan 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää, että palvelun tuottamiselle on olemassa 

riittävä rahoitus.  

 

Esitän, että Lopen kunta varaa ensi vuoden 2022 talousarviossaan ajalle 1.3.2022- 31.8.2022 2 

lääkärin, 1 sairaanhoitajan ja 1 fysioterapeutin palkkakulut yhteensä 160 000€. Määräraha varataan 

perusterveydenhuollon tehtäväalueelle ja osoitetaan selkeästi tähän tarkoitukseen. Näin Loppi voi 

osaltaan edistää lääkäripalvelujen palauttamista nopeutetussa aikataulussa.  

 

Lopella 14.9.2021 Jori Hovi 

 

 

 

 


