
Urjalan sote-tilat 

hankesuunnitelma 11.2.2021 

Vuodeosasto saneerataan sekä sosiaalitoimen että kotihoitoyksikön tiloiksi vuonna 2021 

Muutostoimenpiteet vuodeosaston sisätiloissa 

 
 Liitteenä pohjapiirustus. 

 

Hankeen tausta ja päätöksenteko  
 

Hankkeessa toteutetaan perusturvalautakunnassa 8.10.2019 §14 päätetty sote-keskuksen tilojen muutos 

Urjalan terveysasemalla.  Kunnanhallitus hyväksyi 4.11.2019 §188 perusturvalautakunnan esityksen ja 

käynnisti sote-keskuksen tilojen suunnittelun Urjalan terveysasemalla siten, että toiminta voisi nykyisen 

vuodeosaston tiloissa alkaa heti peruskorjauksen jälkeen. Suunnittelun loppuunsaattamiseen ja 

peruskorjaukseen tarvittavat määrärahat on varattu 2021 talousarvioihin teknisen lautakunnan arvioinnin 

perusteella. Tekninen lautakunta on käynyt tutustumiskäynnillä tiloissa kokouksessaan 3.9.2020 § 63 ja 

käsitellyt kokouksessaan 1.10.2020 Urjalan kunnan investointiohjelmaa vuosille 2021-2023 ja esitti vuodelle 

2021 varattavaksi vuodeosaston tilojen saneeraukseen 900 000 euron suuruista määrärahaa, mikä on 

varattuna Urjalan kunnan vuoden 2021 talousarvioon. 

 

 

 



Perustelut hankkeelle 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraation, yhteisen suunnittelun, yhteisen tekemisen ja yhteisen 

asiakasnäkökulman varmistamiseksi on yhteisillä ja toisiaan lähellä sijaitsevilla toimitiloilla suuri merkitys. 

Tarkoituksenmukaista on edelleen suunnitella Urjalan terveysasemasta toimiva sote-keskus, jossa 

integroidaan paikalliset sote-palvelut samoihin toimitiloihin eli kotihoitoyksikkö ja sosiaalitoimiston palvelut 

kannattaa sijoittaa tyhjilleen jääviin vuodeosaston tiloihin. Siten yksiköstä tulisi vahva alueellinen toimija ja 

asiakkaille selkeä yhden palvelupisteen yksikkö. Kotihoitoyksiköllä on tällä hetkellä käytössään 

terveysaseman kellaritilat, jotka ovat hyvin epäkäytännölliset eikä niitä ole mm. ilmanvaihdoltaan 

suunniteltu toimistotiloiksi. Kotihoitoyksikön toiminnalle on välttämätöntä löytää mahdollisimman pian 

tarkoituksenmukaiset toimitilat. Nyt valmistelussa olevan soteuudistuksen aikataulun mukaan sote-

palvelujen tuottaminen siirtyisi 1.1.2023 alkaen maakunnille. Maakunnat vuokraisivat nykyisessä 

palvelutuotannossa olevat toimitilat vähintään 3+1 vuodeksi. Siten entisen vuodeosaston tilat vuokrattaisiin 

ainakin vuoden 2025 loppuun asti, mikäli ennen sote-uudistusta tiloissa tuotettaisiin sote-palveluja. 

Soteuudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen 

ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Mahdollisuus saada apua 

varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri. Kun ongelmia päästään 

ratkomaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve ja kustannukset pienenevät. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta. 

Toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja kehitetään ihmislähtöisesti. Kehittäminen perustuu laaja-alaiseen 

osaamiseen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyöhön. Valtionavusteiset sote-keskushankkeet 

ovat alkamassa syksyllä 2020 ja myös Urjala on sitoutunut 100%:n rahoituksen turvin kehittämään sote-

palvelujaan uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Ensisijaisesti kehitetään perhekeskuksen palveluja, 

ammattilaisten yhteistyötä ja matalan kynnyksen palveluja. Entisiin vuodeosaston tiloihin perustettavalla 

kunnan sote-keskuksella pyritään vastaamaan soteuudistuksen tavoitteisiin ja siten turvata palvelujen 

tuottaminen jatkossakin Urjalan kunnassa. Tilat suunnitellaan monimuotoisiksi siten, että niiden käyttö 

(esim. asiakasvastaanotto-/kokoustilat) on mahdollista ja hyödynnettävissä myös muilla toimijoilla. Tiloihin 

on suunniteltu myös erillinen tila, jossa kuntalaiset voivat käyttää digitaalisia palveluja ja esim. käydä 

neuvotteluja eri toimijoiden kanssa. Siten yritetään varmistaa, että tulevaisuudessakin monipuoliset 

palvelut olisivat saavutettavissa Urjalassa.  

 

Korjauksessa toteuttavat tilaratkaisut ja vuodeosastosiipeen toteutettavat toiminnot 
 

       

 

A 

Kotihoidon tilat toteutetaan 3 sairaanhoitajaa ja 22 lähihoitaja varten sekä esimiestä varten.  

Kotikuntoutus, paikalla yleensä 1 kerrallaan (yhteensä kotikuntoutuksessa 3) 

Yhteensä henkilökuntaa on 29 henkeä 

B A C 



Työvuoroittain toimitaan aamuissa 11-9 + 1 kotikuntoutus + sairaanhoitajia 3 ja esimies =16 

Iltavuorossa 4 työntekijää. 

  

B 

Päivätoiminnasta vastaa 2-3 hoitajaa ja asiakkaita tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 9-10 

Tiloja hyödynnetään   monikäyttöisesti muissakin toiminnoissa. 

Lähitori toiminta sijoittuu perjantaille. Asiakkaita voi olla kerralla jopa 30. Toiminnasta vastaa 

asiakasohjaaja ja avustaja. 

  

 C 

Sosiaalitoimen toimisto-, vastaanotto-, tapaamis- ja neuvottelutilat toteutetaan vuodeosaston pääoven 

läheisyyteen. Toteutuksessa huomioidaan äänieristyksen parantaminen ja työntekijöiden 

turvallisuusnäkökannat lisäämällä huoneisiin kaksi poistumisreittiä. Toiminta-alueet erotetaan toisistaan 

katkaisemalla käytävä osiin uusilla ovilla. 

 

  



Pohjapiirros 

  



Kustannsuarvio

 



 


