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ONNETTOMUUS

Auto katon
kautta ympäri
Kärkkäälässä
Henkilöauto teki katon
kautta voltin pyörilleen
Konnevedentiellä Hankasalmen Kärkkäälässä,
kylältä noin kilometrin
Hankasalmen suuntaan.
Tapaus sattui maanantaina ennen kello kahta
iltapäivällä.
Auton nopeus tapahtumahetkellä oli noin
60–70 kilometriä tunnissa. Ajokeli oli liukas.
Autossa oli kuljettajan
lisäksi yksi matkustaja,
mutta he säästyivät
onnettomuudesta vammoitta.

ULOSAJO

Lääkäri Sami Salminen luotsaa näillä näkymin tammikuussa terveysaseman väistötiloissa aloittavaa Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy:tä.

Valinnanvapauteen
paikallinen vaihtoehto
Lääkäripalvelut: Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy aloittaa
toimintansa terveysaseman väistötiloissa tammikuussa.
Jaakko Silvast

Hankasalmen kirkonkylällä
aloittaa tammikuussa uusi
yksityinen terveyskeskuspalveluja tuottava Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy.
Uusi yritys liittyy Hankasalmella vuoden 2017
alussa alkaneeseen valinnanvapauskokeiluun, jossa
JYTE:n tarjoamien kunnallisten terveyskeskuspalvelujen
käyttäjä voi halutessaan saada
samoja vastaanottopalveluja
kokeilussa mukana olevilta
yksityisiltä palvelutuottajilta
ja samaan hintaan, mitä terveyskeskuksissa.
– Palvelut ovat tismalleen
samat mitä kunnallisella puolella. Erikoissairaanhoidon
osalta meiltä lähtevät lähetteet eteenpäin samoin kriteerein. Mukana on myös
sosiaaliohjauspalveluja erikseen varattavin ajoin, toteaa
Kunnanlääkärit Oy:n yrittäjä
ja lääkäri Sami Salminen.

Yrityksen toimitilat tulevat
Hankasalmen terveysaseman
väistötiloihin hammashoitolan viereen.
– Tavoitteemme on käynnistää toiminta tammikuussa.
Vuokraamme Hankasalmen
kunnalta kaksi huonetta väistötilojen laboratoriopäädystä,
Salminen mainitsee.
Käytännössä Hankasalmen
terveysaseman väistötiloissa
on jatkossa nykyistä enemmän tekijöitä.
– Toiminta aloitetaan niin,
että minun lisäkseni Hankasalmelle on tarkoitus saada
toinenkin lääkäri. Alkuun
haemme palvelukseen myös
yhtä sairaanhoitajaa, mielellään täältä Hankasalmelta,
Salminen sanoo.
– Vastaanotto on auki maanantaista perjantaihin kello
8–18. Aiomme jatkossa tarjota myös ilta-aikoja helpottamaan työssäkäyvien arkea.
KUNNANLÄÄKÄRIT Hankasalmi Oy on jatkoa Salmisen ja

kollegansa Harri Haimakaisen idealle tuoda valinnanvapautta myös maakuntiin.
Ennen Hankasalmea Salminen on ollut perustamassa valinnanvapauskokeiluun
palvelua tarjoavia terveysasemia Kiuruvedellä, Sonkajärvellä, Kuopiossa ja Iisalmessa.
– Lähdettiin aikanaan
omista hyvistä työpaikoistamme tekemään tätä isolla
riskillä. Uskoimme visioomme ja huomasimme, että
se toimii. Kun saimme
rohkaisua onnistumisessa Savossa, päätimme, että
samaa kannattaa lähteä tekemään Keski-Suomessakin.
Salminen muistuttaa, että
hänen ja kuuden kollegansa
yhdessä perustamat yksityi-

”

Lähdettiin
aikanaan
tekemään tätä
isolla riskillä.

Sami Salminen

set vastaanotot eivät ole ketju
vaan jokainen yksikkö toimii omillaan.
– Hankasalmelle päätimme tulla siksi, että uskomme
ketterän pienemmän yksikön kyvykkyyteen tarjota
hyvää palvelua. Kiuruvedeltä ja Sonkajärveltä meillä on hyviä kokemuksia, ja
vastaavasti myös Kuopion
kokoiselta isommalta paikkakunnalta.
– Näimme aikanaan mahdollisuuden tehdä perusterveydenhuollon lääkärintyötä
tavalla, joka meidän mielestämme on asiakaslähtöistä ja
lääkärillekin antoisampaa.
Haimme palveluun sellaista
vanhanaikaista kunnanlääkäri-ideologiaa. Kasvokkain
tapaaminen on mielestämme
oikea tapa tehdä tätä työtä.
Kaiken ei tarvitse tapahtua
etänä, Salminen näkee.
HANKASALMEN kunnan
palvelujohtajan Tiina Koposen mukaan uusi lääkäri-

palvelutoiminta on kunnan
näkökulmasta tervetullutta.
Hankasalmella on tälläkin
hetkellä auki neljä terveyskeskuslääkärin virkaa, mutta
paikat täytetään Attendolta
hankittavin ja useasti vaihtuvin ostolääkärein.
– Oletan, että uuden palvelun myötä vaihtoja yksityiselle puolelle tehdään
Hankasalmella enemmän,
Koponen toteaa.
Tällä hetkellä julkiselta puolelta yksityiselle on
vaihtanut reilut 50 hankasalmelaista.
– Ajattelimme, että vaihtajia olisi reilut kymmenen
prosenttia, mutta heitä on
alle viisi. Se on ollut yllätys.
Vaihtoilmoituksen käyttämistään terveyspalveluista
voi tehdä esimerkiksi netissä osoitteessa: www.palse.fi/
jyvaskyla tai omalla terveysasemalla. Valittua palveluntarjoajaa on käytettävä
vähintään seuraavat puoli
vuotta.

Jälleen
lepikkoon
Ristilässä
Kangasniemen suunnasta tullut henkilöauto ajoi
Kuuhankavedentien yli
päätyen suoraan lepikkoon Ristilässä varhain
keskiviikkoaamuna.
Onnettomuus on toinen
laatuaan viimeisen kuukauden sisällä.
Hankasalmen palokunnan tullessa paikalla
onnettomuuspaikalta ei
löytynyt ketään. Noin
kymmenen metriä
kaidetta ja ajoneuvo
vaurioituivat onnettomuudessa. Poliisi tutkii
tapahtunutta.

VALINTA

Niemisjärven
päiväkodille uusi
johtaja
Niemisjärven Sinisiiven
päiväkodin uusi johtaja
on Heli Honkaselkä-Korhonen. Valinnasta päätti
sivistyslautakunta.
Virkaa haki alun perin
neljä henkilöä, joista
kaikki kutsuttiin haastatteluun, mutta heistä
kaksi perui saapumisensa
ja hakemuksensa. Virka
tulee auki vuoden 2019
alusta lukien, mutta
Honkaselkä-Korhonen
voi ottaa tehtävän vastaan 19.8.2019 alkaen.
Päiväkodin tehtävien
lisäksi työhön kuuluu
lapsiryhmässä toimiminen ja perusopetuksen
iltapäivätoiminnan koordinoiminen.

