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Joensuulaisen miehen epäil-
lään syyllistyneen törkeään lii-
kenneturvallisuuden vaaranta-
miseen ja kulkuneuvon kul-
jettamiseen oikeudetta paket-
tiautolla ajettuaan ylinopeutta 
Juuassa ja Kontiolahdella tois-
sa lauantaina noin aamukol-
men aikaan.

Poliisipartio oli mitannut tut-
kalla miehen kuljettaman au-
ton nopeudeksi Juuan Vihta-
suon kohdalla 135 kilometrin 
tuntinopeuden, kun alueella on 
voimassa 100 km:n nopeusra-
joitus.  

Poliisipartio oli kohtaamis-
tilanteessa kytkenyt päälle py-
säytysvalon sekä hälytysva-
lot, mutta auto oli kiihdyttänyt 
vauhtiaan pysähtymättä jatka-
en ajoaan Joensuun suuntaan. 
Mies oli pysäyttänyt autonsa 
juuri ennen Varparannan koh-
dalle asetettua piikkimattoa. 
Matkaa nopeuden mittauspai-
kasta pysähtymispaikkaan on 
65 kilometriä. Mies oli ohitta-
nut matkallaan kaksi rekkaa ja 
kaksi henkilöautoa. Yksi hen-
kilöauto oli tullut vastaan. 

Ajajalle tehty puhalluskoe 
antoi nollatuloksen, eikä mie-
hellä ollut voimassa olevaa ajo-
korttia. Autossa ei ollut mat-
kustajia. 

Ylinopeutta 
Juuasta 
Kontiolahdelle

Työn loppuessa loppuvat myös 
työterveyshuollon palvelut. Työt-
tömyyden jatkuessa on jokaisella 
työttömällä oikeus terveystarkas-
tukseen omalla terveysasemal-
la, minkä perusteella jatkotoimia 
kunkin kohdalla mietitään. Ter-
veystarkastukseen pääsee myös 
ottamalla itse yhteyttä terveyden-
hoitajaan.

Valtakunnallisen Terveydeksi 
2.0-hankkeen palveluohjaaja-työ-
kykykoordinaattorit kävivät Juu-
an kirjastolla kertomassa työttö-
mille tarkoitetusta terveystarkas-
tuksesta. Vaikka kyseessä on la-
kisääteinen palvelu, ei se ole it-
sestäänselvyys kaikissa kunnis-
sa, vaan kuntien välillä on isoja 
eroja palvelun tarjoamisessa. 

– Hanke syntyi, kun huomat-
tiin, että työttömät eivät pääse ter-
veystarkastukseen kaikissa kun-
nissa, vaikka se lakisääteistä on-
kin. Kierrämme eri puolilla maa-
ta kertomassa tästä oikeudesta, 
terveyspalveluohjaaja Ulla-Mai-
ja Kopra kertoi kirjastolla.

Ensimmäiset käynnit 
maksuttomia
Juuassa työttömien terveystar-
kastukset Siun sotessa on keski-
tetty terveydenhoitaja Heli Puu-
malaiselle. Hän on hoitanut toista 
vuotta työttömien terveystarkas-
tukset Juuan lisäksi Nurmekses-
sa, Valtimolla ja Lieksassa. Juu-
assa terveystarkastukset tehdään 
nykyään terveysasemalla.

Terveystarkastus sisältää muun 
muassa verikokeita ja verenpai-
neen mittauksen, minkä lisäksi 
käydään keskustellen läpi asiak-
kaan tilanne. Jos tarvetta on, va-
rataan asiakkaalle lääkärikäyn-
ti. Terveystarkastus ja ensimmäi-
nen käynti lääkärillä ovat mak-
suttomia. 

– Pääsy työttömien terveystar-
kastukseen kestää kolme viikkoa 
tai pidempään. Jos sen jälkeen 
on tarvetta lääkärikäynnille, me-
nee siihen aikaa viikosta kahteen 
viikkoon, Puumalainen kertoo tä-

mänhetkisestä tilanteesta. 
Lääkärin lähete tarvitaan esi-

merkiksi, jos on tarve saada eri-
koissairaanhoidon palveluita. 

– Asiakkaan työ- ja toiminta-
kyvyn arviointi vaatii erikois-
osaamista ja on siten haasteellis-
ta terveyskeskuslääkärillekin. 

Terveystarkastuksen jälkeen 
on mahdollista päästä kontrol-
likäynnille terveydenhoitajalle, 
mutta varsinainen seuranta ei ny-
kyjärjestelmässä toteudu.

– Siinä olisi varmaan jatkos-
sa kehittämisen varaa, Puumalai-
nen sanoo. 

Hoitamattomat 
sairaudet kuriin
Keväällä korona sekoitti terveys-
tarkastuksetkin niin, että niitä 
tehtiin vain puhelimitse, mikä ei 
kovin hyvin onnistunut.

– Osa asiakkaista kieltäytyi, 

mikä on hyvin ymmärrettävää. 
Onhan tämä työ sellaista, että 
se vaatii kasvokkain tapaamista. 
Onneksi tilanne on nyt normali-
soitunut, ja voin tavata asiakkaat 
vastaanotolla, Puumalainen ker-
too.

Useimmiten terveystarkastuk-
seen tullaan TE-toimiston lähet-
teellä. Lähettäjänä voi olla myös 

sosiaalitoimisto tai kunnan työl-
listävät palvelut. Jokainen voi 
myös itse ottaa suoraan yhteyttä 
Heli Puumalaiseen, jos on tarve 
päästä terveystarkastukseen.

– Jos edellisestä terveystarkas-
tuksesta on jo vuosia tai omassa 
terveydessä on jotakin, mikä as-
karruttaa, niin kannattaa ottaa 
yhteyttä. Mieluummin ollaan pa-
ri askelta edellä kuin että tultai-
siin vasta sitten, kun terveystilan-
ne on jo huono, Puumalainen sa-
noo. 

Hänen mukaansa piilossa on iso 
joukko asiakkaita, joilla on hoita-
mattomia sairauksia. Ne voidaan 
havaita terveystarkastuksessa. 

– Jo sillä, että asiakas saa esi-
merkiksi asianmukaisen veren-
painelääkityksen, on iso merki-
tys hänen terveydelleen ja tule-
vaisuudelleen. 

AijA Poikonen

Jokaisella työttömällä on 
oikeus terveystarkastukseen

Valtimolainen Sakari Sormunen piipahti kirjastolla Terveydeksi 2.0 -hanketyöntekijöiden jut-
tusilla. Ulla-Maija Kopra mittasi Sormusen verenpaineen. Taustalla toimitusta seurasivat työttö-
mien neuvoja Ritva Kurkinen ja sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto.

”Jos edellisestä 
terveystarkas-
tuksesta on jo 
vuosia tai omas-
sa terveydessä 
on jotakin, mikä 
askarruttaa, niin 
kannattaa ottaa 
yhteyttä.

Juuan kunnanhallitus on hy-
väksynyt Siun soten kuntakoh-
taisiin maksuosuuksiin liitty-
vän laskuvirheen korjaamisen 
Siun soten laskelman mukai-
sesti. Juuan kunnan osalta vir-
he on 86 824 euroa, jonka ver-
ran vuoden 2020 maksuosuus 
kasvaa. 

Siun soten vuoden 2020 
maksuosuuksien laskennas-
sa on havaittu kaksi teknistä 
virhettä. Virheet ovat vuoden 
2019 ennusteessa ja ne liittyvät 
kustannusten kohdistamiseen. 
Virheet koskevat laitoshuollon 
sekä sijaispalvelujen kustan-
nusten kohdentamista kustan-
nuspaikoille. 

Laskentateknisten virheiden 
johdosta maksuosuuslaskennan 
pohjana olevat tammi-elokuun 
2019 toteutuneisiin tietoihin 
perustuvat kuntakohtaiset en-
nusteet on määritelty virheelli-
sesti. Laskennassa on sovellet-
tu väärin kuntayhtymän hal-
lituksen päätökseen perustu-
via kustannusten kohdentami-
sen periaatteita, joiden mukai-
sesti kuntayhtymän ennusteek-
si määritelty tammi-elokuun 
toteutuma olisi tullut laskea. 

Siun soten 
laskuvirheestä 
lisälasku

Tämän syksyn ylioppilaskirjoi-
tukset alkoivat maanantaina ke-
mian ja terveystiedon kokeilla. 
Eilen vuorossa oli vieraana kie-
lenä pitkän oppimäärän englanti. 
Tänään vuorossa on uskonto, elä-
mänkatsomustieto, yhteiskunta-
oppi ja maantiede.

Juuassa aloituspäivänä oli neljä 
kirjoittajaa. Kaikkiaan tänä syk-
synä juukalaisia kokelaita on 20.

Rehtori Joona Leinonen ker-
too, että käytössä ovat YL:n tar-
kennetut ohjeet kirjoitusten ja-
kamisesta. Lisäksi noudatetaan 
OKM:n ja THL:n koronaohjeis-
tuksia. Kirjoituksissa pidetään 
turvavälit.

– Koronavirusepidemian takia 
oppilaiden kanssa on käyty lä-
pi tarpeellisia käytäntöjä. Muis-
tetaan hygienia ja se, että tullaan 
terveenä oppitunneille ja kirjoi-
tuksiin, Leinonen selvittää.

Koronan aiheuttamista ongel-
mista huolimatta Leinonen iloit-
see Juuan lukion oppilasmäärän 
kasvusta.

– Meillä on nyt kolmas vuosi 
peräkkäin, että oppilasmäärä on 

noussut. Lukiossa on nyt yli 60 
opiskelijaa. Ensi keväänä kirjoit-
taa arviolta 25 abiturienttia, Lei-

nonen kertoo.
Valtakunnallisesti tämän syksyn 

kokeisiin osallistuu noin 40 000 

kokelasta.

juhA-MAtti junkkAri

Ylioppilaskirjoitukset alkoivat

Viime maanantaina Juuan lukiosta ylioppilaskirjoituksiin osallistui neljä kokelasta.
 


