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perusturvalautakunnan pj Ari Hänninen, perusturvajohtaja Paula Tiihonen, 

vastaanottojen tulosaluejohtaja Mari Teittinen, kyläasiamies Mervi Lintunen, 

hyvinvointikoordinaattori Merja Norontaus 

 

 

1. Kokouksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja Sakari Ojala avasi kumppanuuspöydän 

ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 

 

2. Keskustelu hoitajavastaanottojen muutoksiin liittyen 

Perusturvajohtaja Paula Tiihonen piti alustuksen hoitajavastaanottojen toiminnan 

muutoksista ja arvioiduista säästöistä (liite). Esitys hyväksytty perusturvalautakunnassa 30.10. 

Esitys menee kaupunginhallitukseen 9.12 ja valtuustoon 16.12. 

Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua: 

- Taina Suhonen: Miksi elokuu yhteydenottojen ja käyntien perusteena? Kuvaako hyvin 

tavanomaista toimintakuukautta? 

- Tuula Kuusisto: Kaikkia käyntejä ei ole kirjattu.  

Paula Tiihonen: Elokuu kuvaa hyvin normaalia toimintaa. Tilastot perustuvat kirjattuihin 

potilaskontakteihin, jotka kirjataan potilastietojärjestelmään. Kaikkia hoitajakäyntejä, mm. 

neuvolakäynnit ei ole otettu mukaan. Kiireetöntä hoitoa tullaan antamaan ajanvarauksella, 

samoin hoidetaan pitkäaikaissairaanhoidon vastaanotot. 

- Taina Suhonen: Onko jatkossa aina sama hoitaja, joka tulee pääterveysasemalta.  

Paula T: Pitkäaikaissairaanhoidon vastaanotolla sama hoitaja. Pitkäaikaissairaanhoidon 

vastaanotto samana päivänä kuin laboratorio. 

- Anja Nokkala: Mistä syntyy säästö, jos 5 hoitajaa sijoitettava jonnekin muualle? 

Paula T: Kaikille 5 htv:lle on auki oleva tehtävä, johon olisi palkattava henkilö ulkopuolelta. 

- Leena Maaninen: Mikä säästö aineista, tarvikkeista, tavaroista, laitteista yms. jotka oltava 

käytössä sekä siivous, atk- ja postipalvelut? 

Laboratoriopalvelujen säilyminen?  

- Soili Moilanen: hoitaja ottanut mm. sydänfilmit ja gynekologiset näytteet, ei laboratorio. 

Lisäksi laboratoriolähetteet puuttuvat usein. Jatkossa hoitaja joutuu kaupungista 

kirjoittamaan puuttuvan lähetteen.  
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Paula T: Kerran viikossa laboratoriopalvelut Jäppilässä säilyy. Pyritään hoitajavastaanotto 

järjestämän samalle päivälle. 

- Jääkö matkat kuntalaisten vastattavaksi? Kylällä yksi taksi. Asioimis- ja koululaiskuljetusten 

aikataulut, meneekö yksiin esim. vastaanotolta saadun ajan kanssa? Osa asukkaista 

muuttanut kylätaajamista kyläkeskuksiin lähemmäs palveluja, kun ei ole autoa. 

Paula T: Liikennöinti- ja kuljetusasioita vielä selvitellään liikennesuunnittelijan kanssa. 

Asioimistaksisopimukset voimassa v:n -22 kesään saakka. Sopimuksia voidaan muuttaa. 

- Lääkettä määräävän hoitajan hyödyntäminen loppuu, kun hoitaja siirtyy muihin tehtäviin? 

- Tuleeko vakavampien tapausten määrä lisääntymään, kun / jos hoito viivästyy? Heikoimpien 

palvelut luvattu turvata (Ulla Nykänen käynnillään Jäppilässä) 

Paula T: Tilannetta on tarkoitus seurata tiiviisti ja tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä. 

- Milla Myyryläinen: Jos palvelut häviää kylältä, koskee myös nuorempia ikäluokkia. Mikä on 

alueen vetovoima jatkossa? 

- Leena Maaninen: Asukkaita ei ole osallistettu kuntalain ja kaupungin strategioiden / 

vastuuohjelmien mukaisesti valmistelussa. Myöskään paikallisia hoitajia ei ole kuultu 

riittävästi.  Usko kaupungin virkakuntaan ja päätöksenteko prosessiin häiriintynyt. Palveltava 

kuntalaisia. Mihin suuntaan Pieksämäkeä halutaan kehittää? Varkaus / Pohjois-Savo suunta? 

Mari T: Aikataulu oli tähän liian tiukka. 

Ari Hänninen: Lautakunnan esityslista lähtenyt 5 pv ennen kokousta. Päätös on ollut pakko 

tehdä.  

Soili M: Asian olisi voinut jättää pöydälle. Eriävä mielipide esitetty asiasta, mistä ei kuitenkaan 

äänestetty. Asian valmistelulle olisi saatava lisäaikaa. 

- Arvo Levänen: Perusturvalautakunnan jäsenet yhtä lukuun ottamatta uusia. Eivät rohjenneet 

vaatia äänestystä pöydälle jättämisestä? 

Paula T: Ta-pykälä ei ole lopullinen. Päätöksen tekee hallitus 9.12 ja valtuusto 16.12. Vaikka ta 

hyväksyttäisiinkin, sen mukaan eläminen haasteellista. Mahdollisia ylityksiä tulossa? 

Olisi tärkeää, että esim. kevään aikana seurataan muutosten vaikutuksia niin asukkaisiin / 

palveluiden käyttäjiin, talouteen ja henkilöstöön. 

- Leena Suhonen: Jäppilän kylät oli tehnyt kannanoton lautakunnalle, mutta petu-ltk:n 

puheenjohtaja ei ollut saanut sitä. Terveydenhoitajien viesti oli mennyt perille. 

- Pekka Suhonen: Matalan kynnyksen palvelut jäätävä kylälle. Veroäyriä nostettava? Tällä 

hetkellä 22% 

- Arvo Levänen: Ikäihmisten palvelutarve tulee lisääntymään. Labrapäivä, pitkäaikaissairaiden 

hoito Peltokartanoon? Hallitus ei tule muuttamaan päätöstään. Valtuusto? 

- Pertti Lappi: koska tilastot ei pidä paikkaansa, tilanne katsottava uudelleen. Tärkeimmät 

palvelut olisi säilytettävä. Tasapuolisuus eri alueiden suhteen. Varkaudessa säilyy 

ympärivuorokautinen päivystys. Koko E-S:n maakunta kuihtumassa. 

- Mari Teittinen: kotihoitoa vahvistetaan 

- Soili Moilanen: yksi ratkaisu voisi olla Naarajärven vastaanoton siirto kokonaan 

pääterveysasemalle? 

- Peltokartanoa pitäisi remontoida, jos vastaanotto siirretään sinne 
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Paula T: Sitäkin vaihtoehtoa selvitetään 

- Leena Maaninen: Jos valtuuston päätös tulee, miten toteutetaan? Miksi mennään 

sektoreihin, koska toiminnot sujuneet hyvin tähän asti? 

Paula T: asiasta tod.näk. äänestetään. Tammikuussa siirtymäkausi. Hoitajavastaanotto toimii 

ainakin aluksi nykyisissä tiloissa. Tilamuutoksia selvitellään 

- Kuka tekee Rai-arviota?:  

Paula T: Rai on valtakunnallinen toimintakykymittari, jonka tarkoitus arvioida ikäihmisten 

toimintakykyä, jonka perusteella ohjautuu palveluihin. Palveluohjaus yksikkö tekee Rai-

mittaukset. Mahdollisimman objektiivinen tilannearvio. Ikäihmiset Pieksämäellä liian 

raskaissa palveluissa. Asumispalveluiden keventäminen yksi säästötoimenpide. 

- Soili Moilanen: millainen esitys vastaanoton jatkosta tehdään valtuustolle?  

- Leena Suhonen: Valtuustoesityksestä tehtävä vastaesitys 

- Arvo Levänen: Palvelut siirtyy muualle tai lopetetaan: apteekki, laboratorio, koulu (53 lasta 

koulussa) 

- Raimo Piilo: huonokuntoiset vanhukset jää kotiin? Hoitajamitoitus tehtävä ikärakenteen 

mukaan. 

Ari Hänninen: Huoli aito, mutta muutoksia tehtävä. Osaamisen mukaan tehtävä työt. Soili M 

kuulunut ikääntyvien palveluihin. Palvelukeskusten henkilöt myös moniosaajia. Toiminta 

sopeutettava siihen, että nuoret uudet hoitajat eivät tee työtä välttämättä samalla tavalla 

kuin aikaisemmat 

- Matti Kauhanen: Jos jätetään kahdeksi vuodeksi ennalleen toiminta, sen jälkeen toiminnot 

ajetaan alas? 

- Leena Suhonen: Jäppilä strategiaa aloitettaessa th- palveluista oltava selvillä. Varkauden 

kanssa käytävä neuvotteluja palveluista. 

 

 

  

 

 

 

Keskustelua kirjasi 

Merja Norontaus, hyvinvointikoordinaattori 


