
Konginkankaan kyläyhdistys ry  6.10.2020    

c/o Puheenjohtaja Markku Paananen  

Polunharjuntie 176 B 

44200 Liimattala 

 

Äänekosken kaupunginvaltuusto/ 

Valtuuston jäsenet 

Hallintokatu 4 

44100 Äänekoski  

 

Tervehdyksemme Äänekosken kaupunginvaltuuston jäsenille valtuustoaloitteesta 

Konginkankaan ja Sumiaisten terveyspalveluiden osittaiseksi palauttamiseksi. 

Olemme tietoisia valtuustoaloitteen käsittelyvaiheista vain lehtien ja netin kautta. Pöytäkirjat 

eivät kerro miten asiaan on suhtauduttu päättäjien keskuudessa. Voi olettaa, että asiat on 

ymmärretty väärin tai haluttu ymmärtää asia vähäpätöiseksi. 

Kyläyhdistys kantaa huolta alueensa ihmisten arjen tukemisesta, kohtelun 

yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta kuntansa päätöksenteossa. Sumiaisten ja 

Konginkankaan veronmaksajien ääntä tässä asiassa ei ole käsitelty kuntalain edellyttämällä 

tavalla. Valtuustoaloite ei päässyt valtuustoon, vaan sen kohtelu hallinnossa johti 

”pallotteluun”, jolla asiaan ei voitaisi ottaa kantaa.  

Osallistaminen ja omia palveluja koskeva kehittäminen ja palautteen antaminen ei onnistu, 

jos et pääse puhuttelemaan heitä, joille asia kuuluu, siis valtuustoa.  Valtuuston päätöksellä 

ne palvelut on lopetettu, siksi me ymmärrämme, että valtuusto ne voi halutessaan myös 

palauttaa.  Nyt näyttää, että perusturvan lausunto on muovattu päätökseksi. Lausunto ei 

sisällä toimenpidepäätöstä ja siitä ei voi valittaa. Johdettiinko tässä esittelijän toimesta 

joitakin harhaan, valtuutettu voi itse päätellä… 

Huoli koskee meitä ja siihen palvelunpuutteenhuoleen on kaupunginvaltuusto velvollinen 

ottamaan kantaa. Esitämme, että talousarviokokoukseen otetaan määräraha kaksivuotiseen 

kokeiluun, jossa lääkäri ja terveydenhoitaja ottavat Konginkankaalla ja Sumiaisissa vastaan 

asiakkaita entisissä remontoiduissa terveydenhuollon tiloissa. (Onhan kaikki viranhaltijat ja 

valtuutetut tästä asiasta tietoisia..?) Esim. hoitaja 1 x viikko 6h ja lääkäri 2 x kk 6 tuntia. 

Ajanvarauksella voidaan ohjata asiakkaat siten, että työpanos on käytössä. Hoitaja voi olla 

etäyhteydellä asiakkaan kanssa yhteydessä lääkäriin Äänekoskella tai miksei 

Keskussairaalaankin.  Tämä on tärkeä muutos, sillä luodaan joustavuutta, säästetään monen 

saattajan aikaa ja mahdollistetaan vanhusten asumista omassa kodissa.  

Perustelut kokeilulle: 

Aika on nyt muuttunut paljon siitä, kun palvelut lopetettiin. Julkisia kulkuvälineitä ei ole . 

Konginkankaalla ei ole ainuttakaan taksia ja taksiuudistus on tiukentanut 

taksinkäyttöoikeutta. Omavastuu on taloudellisesti raskas monille pienituloisille vanhuksille. 



Vanhusten lisäksi on paljon autottomia nuorempia palveluntarvitsijoita.  Kustannuksia 

vastaanotosta syntyy vähän, palkat ja suoritteet ei lisäänny. (Samat käyttäjät ovat pois 

pääterveysasemalta.) Koronaepidemian takia kontakteja voidaan välttää ahtaassa 

odotusaulassa Äänekoskella.  SOTE-uudistus viivästyy ja palveluntarve vaan lisääntyy 

tulevaisuudessa, koska vanhusväestö lisääntyy ja ikääntyy. Tällä myös lisättäisiin kuntalaisten 

arvostusta, järjestämällä arjen tueksi lähipalvelua. Tällä vähennetään myös turhaa 

liikennöintiä (40-90 km/kerta) edestakaisin kodin ja pääterveysaseman välillä. Tilat ovat 

olemassa, niistä ei tule erilisiä kuluja. Henkilökuntaa ei lisätä, ainoastaan 

työnsuorituspaikkaan tuleva matka tuo lisämenoa ja työvälineet, mitä sellaisessa 

työpisteessä tarvitaan.  

Lisäksi arjen sujuvoittamiseksi tarvitaan pääsyn kuntakeskukseen. Esitämme myös, että 

kaupunki etsii ratkaisuja palvelun avaamiseksi kokeiluajaksi. Tällä tarkoitamme esim.  

pikkubussilla 3-5 pv/viikko. Lähtö Kalaniemen koululta-Konginkangas-Liimattalantie-

Äänekoski terveyskeskus- keskusta. Paluu käänteisenä. Aikataulu esim. Kalaniemi 8.15 ja 

paluu Äänekoskelta 12.00. Reitiltä poikkeava haku kyydittävän omalla lisämaksulla olisi 

mahdollinen. Reitiltä peritään linja-autotaksa ja kaupunki maksaa tukimaksua, että 

kuljetusfirma saa taksin mukaisen maksun.  

Tämä palvelu auttaa pitämään ostovoimaa oman kunnan rajojen sisällä ja mahdollistaa 

autottomien asiointikäynnit. 

Ymmärrämme taloudellisen tilanteen mutta kuntalaisille on tarjottava tasapuoliset 

mahdollisuudet palveluiden saavuttamiseksi. Näistä ehdotuksista tulevat kustannukset ovat 

varsin pienet suhteessa niillä saavutettuihin hyötyihin kuntalaisten arjessa. 

Toivomme valtuutetuille paljon keskustelua palvelurakenteista ja niiden toimivuudesta. Siinä 

tämän kannanoton toivomme olevan yksi keskustelun selkeyttäjä ihmisten arjen 

sujuvoittamiseksi. Päätös asiasta jää teidän valtuutettujen harkittavaksi. 

 Tämä asia on käsitelty Konginkankaan kyläyhdistyksen kokouksessa 6.10.2020.  
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