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Kiistelty johtosääntö 
menossa valtuustoon

Joutsan kirkonkylän 
kyläkirjaprojekti on 
laitettu käyntiin

Omalääkärien tilalle omahoitajat?

Tehyn pääluottamusmies Pasi Rutanen:

Poliitikot eivät voi olla tietämättömiä ongelmista

Kunnanhallitus 
pitäisi kotihoidon 
johtamisjärjestelyt 
ennallaan.
Joutsan kunnanhallitus esit-
tää peruspalveluosaston uuden 
johtosäännön hyväksymistä val-

tuustolle sellaisenaan. Uudistuk-
sessa muun muassa yhtenäiste-
tään väliportaan johdon tittelit 
esimiespäätteisiksi. Tarkistuksia 
on tehty muun muassa eräisiin 
tehtävänkuviin sekä ratkaisuval-
taan.

Keskeisin kiistakysymys kos-
kettaa kuitenkin kotihoidon joh-

tamisjärjestelyitä, jotka ovat säi-
lymässä pitkälti ennallaan. Ko-
tihoidolla on jatkossakin oma 
esimies, jonka alla toimivat sai-
raanhoitajajohtoiset tiimit.

Pitkälti henkilöstöltä lähtöisin 
oleva näkemys on, että nykyinen 
johtamisjärjestely ei toimi. Puo-
lueista toistaiseksi ainoastaan 

kokoomus sekä lautakuntata-
solla myös kristillisdemokraatit, 
ovat yhtyneet tähän näkemyk-
seen. Perusturvalautakunnassa 
Kalle Aaltonen (kok.) esitti Päi-
vi Elomaa-Onalin (kd.) kannat-
tamana, että kotihoidon henki-
löstö olisi siirretty suoraan van-
huspalveluiden ja hoitotyön joh-

tajan alaisuuteen. He eivät saa-
neet tukea muilta.

Vastaava esitys kuultiin maa-
nantaina myös kunnanhalli-
tuksessa. Asiasta teki esityksen 
Sami Heino (kok.), mutta häntä 
ei kannatettu, joten esityksestä ei 
edes äänestetty.
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sairaanhoitaJia edustavan Te-
hyn pääluottamusmies Pasi Ru-
tanen näkee, etteivät poliitikot 
voi olla tietämättömiä Joutsan 
kotihoitoa koskevista ongelmis-
ta. Ongelmia on tuotu jo usean 
vuoden ajan esiin niin työnan-
tajalle kuin lautakuntatasolla, 
mutta tilanne vain jatkuu. Tässä 
suhteessa päätös olla kajoamat-
ta kotihoidon johtojärjestelyihin 
herättää oudoksuntaa henkilös-
tön keskuudessa.

Yksi ongelma on kotihoidon 
esimiehen koulutustaso. Nykyi-
sellä viranhaltijalla ei ole terve-

ydenhuollon koulutusta, vaikka 
alaiset ovat pääosin joko lähihoi-
tajia tai sairaanhoitajia.

– Kyse on myös potilastur-
vallisuudesta, Rutanen alleviivaa 
ja nostaa esimerkiksi tilanteen, 
jossa esimiehen pitäisi käsitellä 
epäiltyä hoitovirhettä.

Merkittävää säröä kotihoidon 
henkilöstön ja johdon välisessä 
luottamuksessa on ollut jo pit-
kään. Rutasen mukaan tämä nä-
kyy muun muassa sijaisten suu-
rena määränä. Jatkuvat vaihdok-
set henkilökunnassa säteilevät 
puolestaan epävarmuutta perus-

tekemiseen.
Rutanen ennustaa, että ny-

kyinen johtamisjärjestely ei mis-
sään tapauksessa kestä edessä 
olevia sote-puolen muutoksia, 
vaan järjestely on edessä väistä-
mättä. Joutsassa on tavoitteena 
vahvistaa kotiin tarjottavia hoi-
vapalveluita, joten uudistus olisi 
tarpeen jo nyt.

Varteenotettavia ratkaisu-
vaihtoehtoja tilanteeseen on ai-
nakin kaksi. Virkaan siirrettäi-
siin henkilö, jolla olisi riittävä 
koulutus sekä näkemystä koti-
hoidon kehittämisestä. Toisena 

vaihtoehtona on poistaa niin sa-
nottuun väliportaaseen lukeutu-
va virka tarpeettomana ja jakaa 
tehtäviä uudelleen.

tehyn pääluottamusmies esit-
tää huolensa myös Joutsan kun-
nan kuvaan työnantajana, joka 
ei missään tapauksessa ole paras 
mahdollinen. Hoiva-alan am-
mattilaisille ja etenkin pitkäai-
kaisille työsuhteille on kiistaton 
tarve jatkossakin, joten kuvaa 
olisi kirkastettava.

Keväällä päätökseen saatavien 
lomautuksien lisäksi kitkaa ai-

heutuu jatkuvasti henkilöstöjoh-
tamisen arjessa, niin isommissa 
kuin pienemmissä asioissa.

– Henkilöstöä pitäisi kohdella 
tasapuolisesti. Esimerkiksi vuo-
rotteluvapaita koskien on ilmen-
nyt hyvin erilaisia käytäntöjä, 
paljastaa Pasi Rutanen.

Lähi- ja perushoitajia edustavan 
Superin Johanna Heino ei vielä 
halunnut kommentoida perus-
palveluosaston uutta johtosään-
töä. Hän ei ollut tutustunut asi-
aan tarpeeksi.
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Joutsan kirkonkylä, eli Jousan 
kylä saanee muutaman vuoden 
sisällä oman kyläkirjansa. Kirja-
projekti laitettiin alulle viime vii-
konloppuna.

– Päämääränä on kartoittaa 
Joutsan varhaista asutushistori-
aa. Se on tiedossa, että Joutsa on 
asutettu 1400-luvun puolella ja 
ensimmäisistä maakirjoista löy-
tyy Joutsaa koskevia merkintö-
jä 1500-luvulta. Tuolta tultaisiin 
sitten lähelle nykypäivää, ku-
vailee puuhamiehiin lukeutuva 
Arto Hölttä.

– Joutsan kirja on hyvä kirja, 
jossa on paljon tietoa. Haluam-
me keskittyä nimenomaan ydin-
kylään ja kirkonkylän seutuun. 
Joutsan kirjassa on iso aukko 
1500- ja 1900-lukujen välissä, 
hän jatkaa.

Karkeaksi tavoiteaikatauluk-
si on asetettu kolme–viisi vuot-

ta. Ensimmäinen vaihe on kerätä 
kasaan mahdollisimman paljon 
materiaalia, jota on saatavissa 
tänä päivänä paljon jo verkosta-
kin. Erityisesti työryhmä kaipaa 
vanhoja valokuvia.

Työryhmän muodostavat täl-
lä hetkellä Höltän lisäksi ainakin 
Esko ja Irene Manninen, Ante-
ro Kuitunen, Simo Avikainen, 
Leena Riitaoja, Leo ja Aila Nii-
nikoski, Tiina Seppälä, Mervi 
Ruokola-Parkkonen ja Pertti 
Mattila. Kaikki ovat tunnettuja 
kotiseutuihmisiä.

Hölttä haluaa korostaa, että 
kyse ei ole suljetusta kirjapiiris-
tä, vaan mukaan on mahdollista 
päästä. Varsinaista taustatahoa 
kirjahankkeella ei vielä ole. Neu-
vottelut tähän liittyen aloitetaan 
Joutsan kotiseutuyhdistyksen 
kanssa.
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Terveyskeskuksen 
suunnittelu-
työryhmän 
loppuraportti on 
julkaistu

terveysKesKuKsen suunnitte-
lutyöryhmä on päättänyt työnsä 
ja julkaissut omat teesinsä terve-
ys- ja sosiaalipalveluiden järjes-
tämisestä Joutsassa. Pitäjään eh-
dotetaan perustettavaksi muun 
muassa sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelukeskusta. Myös 
nykyistä omalääkärijärjestelmää 
pitäisi rukata.

Työryhmätasolla terveyskes-
kuksen tulevaisuutta on puitu 
jo useamman vuoden ajan. En-
simmäinen työryhmä sai työnsä 
päätökseen keväällä 2013. Tuol-
loin työtä päätettiin tuolloin jat-
kaa. Keskeinen toimeksianto oli 
kehittää nimenomaan uusi toi-
mintamalli terveyskeskukselle.

Keskeistä olisi siis uusi palve-
lukeskusajattelu. Joutsaan voitai-

siin työryhmän mielestä muo-
dostaa palvelukampus siten, että 
alueella olisi tarjolla sekä yksityi-
siä että julkisia sosiaali- ja ter-
veyspalveluita.

Eniten käytettävät palvelut 
olisivat jatkossakin tarjolla lähi-
palveluina, mutta toteutustapa-
na voisi olla myös mobiilipalvelu 
tai muu sähköinen palvelu. Hoi-
toketjujen pitäisi olla nykyistä 
joustavampia ja lääkäreitä pitäisi 
konsultoida nopeammin.

Merkittäviä muutoksia esite-
tään hoitajavastaanottoon. Esi-
merkiksi hoitajien ajanvaraus-
aikoja pitäisi olla tyrkyllä jopa 
puoli vuotta eteenpäin. Hoitaji-
en tehtäviä pitäisi laajentaa aina-
kin reseptinkirjoitusoikeuksilla, 
pikamittareiden käytöllä ja Ma-
revan-annosten määrityksissä

Omalääkäritoiminnan puut-
teiden vuoksi tilalle esitetään 
omahoitajajärjestelmää. Fysiote-
rapian suoravastaanottotoimin-
taa pitäisi jatkaa.

Eräänlaiseen keskiöön työ-
ryhmä nostaa kuitenkin kotihoi-
don uudelleen järjestelyt. Palve-

luiden oikea-aikaisuutta pitäisi 
parantaa ja lisätä lääkärin työpa-
nosta.

Tehostetun asumispalvelu-
tarpeen arvioidaan lisääntyvän, 
mutta samalla pitäisi kehittää 
kevyempiä asumismuotoja, ku-
ten perhehoitoa tai yhteisöasu-
mista.

raporttia on pureksittu nyt 
sekä perusturvalautakunnassa 
että kunnanhallituksessa. Käy-
tännössä raportti jäänee nyt 
pohjatyöksi odottamaan sote-
kuvioiden ratkeamista.

Työryhmän muodostivat Kal-
le Aaltonen (kok.), peruspalve-
lujohtaja Päivi Hakulinen, kun-
nanjohtaja Harri Nissinen, apu-
laisylilääkäri Irmeli Räsänen, 
Maija Salonen (kesk.), terveys-
keskuksen avohoidon osaston-
hoitaja Merja Sivanne sekä enti-
nen terveyskeskussairaalan osas-
tonhoitaja, nykyinen Joutsan 
vanhuspalveluiden ja hoitotyön 
johtaja Sari Järvinen.
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