Viedäänkö kaikki terveyspalvelut Ryttylästä ?
Ryttylän kyläyhdistys ry päätti vuosikokouksessaan 6.3.2015 lähettää kannanottonsa Ryttylän
terveyspalveluiden tulevaisuudesta Hausjärven kunnanhallitukselle sekä Riihimäen seudun terveyskeskus
kuntayhtymän hallitukselle. Kannanotto käsiteltiin kummassakin hallituksessa ja kyläyhdistyksen pyytämä
keskusteluilta terveyspalveluiden tulevaisuudesta päätettiin järjestää 10.6.2015 Ryttylän koululla.
Tilaisuuteen saapui huolestuneita kyläläisiä noin 60 ja kysymyksiin vastasi 12 edustajaa Hausjärven kunnalta
sekä Riihimäen seudun terveyskeskus kuntayhtymältä. Tilaisuuden aluksi Juha Tiainen (terveyskeskus
kuntayhtymän johtajaylilääkäri) esitti tämän hetkisen suunnitelman Ryttylän terveyspalveluiden
tulevaisuudesta. Suunnitelmissa on siirtää vuoden 2016 keväällä kaikki terveysasemapalvelut Ryttylästä
Oittiin tai Riihimäkeen. Jokainen asukas voi sitten tarpeensa mukaan valita kumpaan menee. Kylälle jää vain
kotisairaanhoito sekä mahdollisesti ensi vuonna aloitettava kotisairaalatoiminta. Ryttylän terveysaseman
lakkauttaminen on osa isoa uudistusta, jolla lääkärien ja hoitajien vastaanotot keskitetään Riihimäen
sairaalaan. Sairaalasta syntyy 50 lääkärin osaamiskeskus, josta asiakkaan pitäisi suunnitelmien mukaan
saada kaiken tarvitseman palvelunsa. Riihimäen seudun terveyskeskus kuntayhtymä päätti jo helmikuussa
osaamiskeskuksen ja hyvinvointiasemien perustamisesta.
Tätä uudistusta perusteltiin sillä, että maakunta -sotea valmisteltaessa on Riihimäen hyvä olla
kilpailukykyinen. Lisäksi todettiin että lääkäreitä on ollut vaikea rekrytoida Riihimäen ulkopuolelle. Potilassekä työturvallisuus nostettiin esiin perusteluiden yhteydessä. Johtajaylilääkäri oli laskenut yhtenä
perustelunaan, että Ryttylästä Riihimäen aluesairaalaan ajaa autolla 10.3km ja matkaan menisi 10
minuuttia. Hän oli laskenut myös että mikäli palvelut jäävät ennalleen Ryttylässä, niin se tulee maksamaan
tulevaisuudessa 136€ asukasta kohden enemmän nykyiseen verrattuna.
Käytännössä julkisilla kulkuyhteyksillä kuljettaessa entiseen aluesairaalaan menee tuntikausia Ryttylästä,
kun juna- ja bussiyhteyksiä on harvakseen.
Terveyskeskuksen johtajaylilääkäri Juha Tiainen on aiemmin 18.2.2015 Yleisradion uutisen mukaan
sanonut, että Ryttylän kohtalo on vielä avoin, mutta uskovansa, että ”myös sinne jää jotakin toimintaa”.
Suunterveydenhuolto keskitetään jatkossa Oittiin ja Riihimäen pääterveyskeskukseen. Eräs kuntayhtymän
edustaja kertoi että jatkossa vanhempien toivotaan vievän lapsensa itse hammastarkastuksiin.
Neuvolapalvelut keskitetään Oittiin ja Riihimäelle. Ryttylään jää apteekki niin kauan kun asukkaat käyttävät
sen palveluita.
Ryttylän kyläyhdistys ry on kannanotossaan esittänyt 6.3.2015 että Ryttylässä olevalta terveysasemalta
pitää saada tulevaisuudessakin palveluja. Vaikka Riihimäen seudun terveyskeskuksen lääkäripalvelut
pääosin keskittyisivätkin vanhan aluesairaalan tiloihin, tulee Ryttylässä päästä omalle terveysasemalle
lääkäriin ajanvarauksella. Äkillisissä tilanteissa lääkäripäivystys voisi olla Riihimäen osaamiskeskuksessa,
jonne saisi samalle päivälle ajan ja mahdollisuuden tarvittaessa joihinkin erikoissairaanhoidon palveluihin.
Jos lääkäri kuitenkin käy Ryttylässä neuvolakäynneillä, olisi samalle päivälle mahdollista antaa varattuja
aikoja erityisesti niille kyläläisille, joiden on vaikeata matkustaa Riihimäen sairaalaan osaamiskeskuksen
lääkärin vastaanotolle. Ryttylän terveysasemalla työskentelisi edelleen terveydenhoitaja, joka olisi myös
tärkeä yhteyshenkilö osaamiskeskuksen palveluohjauksessa. Tällä kannanotolla on ilmeisesti pyyhitty
pöytää.

Suuri huoli kyläläisillä tilaisuudessa oli se miten palveluiden luokse jatkossa pääsee, kun kunnalla ei ole
varaa lisätä palveluyhteyksiä.
Sekä Juha Tiainen että Aleksi Heikkilä (Hausjärven kunnanjohtaja) vetosivat useaan otteeseen
vastauksissaan kylien yhdenvertaisuuteen ja viittasivat siihen, ettei esimerkiksi Monnissa ole koskaan ollut
Ryttylän kaltaisia terveyspalveluita. Päivi Pottonen (terveyskeskus kuntayhtymän hallituksen jäsen)
puolestaan ehdotti että kylällemme voisi perustaa kimppakyytejä, joilla mummot ja papat kyytisivät
toisiaan Oittiin tai Riihimäkeen. Edellisenä viikonloppuna kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä oli 6.6.2015
pidetyssä Ryttylän Avoimet kylät –tapahtumassa avaamassa tilaisuutta ja toivoi lapsiperheiden ostavan
kunnan tontteja mm. Ryttylästä hyvien palveluiden läheltä.
Parasta tilaisuudessa oli se että tilaisuus järjestettiin ja että edustajat saivat sanotuksi että palvelut ollaan
viemässä pois. Jää nähtäväksi, miten ryttyläläiset vastaavat tähän haasteeseen. Tämähän ei ole
ensimmäinen kerta, kun kylältä palveluja ollaan viemässä.
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