RYTTYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN KIRJELMÄ YHTYMÄHALLITUKSELLE
YH/JT
Ryttylän Kyläyhdistys on kirjelmöinyt kuntayhtymän yhtymähallitukselle
Ryttylän terveyspalvelujen tulevista suunnitelmista. Sen mukaan Ryttylässä
tulee järjestää jatkossa neuvolapalvelut, lääkärin ja sairaanhoitajan ajanvarausvastaanotto, laboratorio- ja hammashoitopalvelut. Lisäksi esitetään, että neuvolalääkärillä olisi niinä päivinä, jolloin hän työskentelee Ryttylässä,
myös yleislääketieteellistä ajanvarausvastaanottoa ja tällöin Ryttylässä voisi työskennellä terveydenhoitajakin.
Kyläyhdistys toivoo myös uusien toimintatapojen käyttöä (sähköiset terveyspalvelut) Hämeenlinnan kaupungin tapaan. Kyläyhdistys esittää toivomuksenaan, että terveyskeskuskuntayhtymä tuo eOmahoitopalveluja aktiivisesti esille ja kehittää sitä yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.
Kirjelmään on liitetty noin 1 300 allekirjoittajan lista, jotka ovat allekirjoittaneet sähköisesti tai omakätisesti asiakirjan, joka on nimetty ”Ryttylän terveyspalvelujen puolesta!” ja jossa vastustetaan kuntayhtymän suunnitelmaa lakkauttaa Ryttylän terveysaseman nykyiset palvelut (kirjelmä on
l i i t t e e n ä).
Yhtymähallitus on hyväksynyt palvelurakenneuudistuksen kokouksessaan
11.2.2015 (32 §) ja Hausjärven kunnanhallitus kokouksessaan 13.1.2015
(33 §). Uudistuksella pyritään palveluiden säilyttämiseen toimivana kokonaisuutena ja laadukkaina Riihimäen seudulla myös tulevan soteuudistuksen näkökulmasta. Ryttylän terveyspalvelujen tulevat järjestelyt
ovat siis osa laajempaa terveyskeskuskuntayhtymän palveluverkon järjestelyä ja ulkoistetun toiminnan palauttamista omaksi toiminnaksi. Kyseiset
toimet ovat välttämättömiä, jotta palvelujen tuottamisen kustannuspainetta
voidaan vähentää ja varmistaa myös täten seudun terveyspalvelut.
Ryttylän terveysaseman kiinteän toimipisteen toimintojen siirrot eivät merkitse terveyspalvelujen loppumista, vaan lääkäri- ja sairaanhoitajapalveluita
järjestetään edelleen asumispalveluyksiköissä, koulu- ja neuvolaterveydenhuollossa, kotisairaalassa ja kotisairaanhoidossa. Lääkärivastaanotot
järjestetään Ryttyläläisille vapaan hoitopaikan valinnan perusteella koko
kuntayhtymän alueella (ensisijaisesti Riihimäen sairaalan kiinteistössä, joka on lähin terveyskeskuksen toimipiste).
Muutaman työntekijän toimipiste ei vastaa nykyisiä työ- ja potilasturvallisuudelle asetettavia vaatimuksia. Toimintavarmuus sairaustapauksissa ei
ole samaa tasoa kuin suuremmassa yksikössä ja erityisesti lääkärihenkilöstön rekrytointi Ryttylään olisi erittäin haasteellista.
Neuvolassa toimiva lääkäri on pääsääntöisesti lastentautien erikoislääkäri
ja hänen työpanoksensa kuluu kokonaan neuvolatyössä. Lääkärityöpanoksen optimaalinen käyttö ei mahdollista neuvola- ja ajanvarausvastaanottojen yhdistämistä saman työpäivän aikana.
eOmahoito on vastikään laajennettu kaikkien pitkäaikaissairaiden käyttöön
ja sen käyttöä tullaan edelleen laajentamaan tulevaisuudessa. Hämeenlinnan sähköiset palvelut ovat valtakunnantasoisestikin edelläkävijä ja tässä
mielessä jo nyt tehtävä yhteistyö on järkevää. Valtakunnallisesti on menossa useita terveydenhuollon sähköisiä palveluja koskevia kehitysprojekteja,
joihin terveyskeskus osallistuu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kautta, sillä terveyskeskuksen resurssit kehittää omia sähköisiä palveluja ovat hyvin
rajalliset. Palveluiden käyttäjien näkemykset ovat sähköisten palvelujen
kehityshankkeissa keskeisiä.
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