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Teuvan vuodeosasto 1
”Parahultaasin työyhteisö 2011”
Työsuojelutoimikunta
julisti syksyllä 2011 kilpailun ”parahultaasin
työyhteisö”, jossa työporukat saivat kertoa
miksi heidän työyhteisönsä tai joku muu
porukka on yhtymän
parahultaasin
paikka
olla hommissa.
Teuvan vuodeosasto
1, joka tällä hetkellä
toimii remontin vuoksi
väliaikaisesti sekä Teuvalla että Kristiinan
entisessä Selkämeren
sairaalassa, vastaanotti
kehut ja diplomit.
Palkinnoksi työyhteisö sai hedelmälähetykset, joita toimitettiin
työpaikalle parin kuukauden ajan.

- Yhteisöt, joille tulee yllättäen haasteita,
vievät kehitystä kaikista
rivakimmin eteenpäin.
Te olette joutuneet tositoimiin ja muutokset on
otettu joustavasti vastaan, kiitteli liikelaitoskuntayhtymän johtaja
Kari Nuuttila.
- Seuraava haaste on
teillä ensi kesänä, kun
te teette kuntayhtymän
parhaimman kuntouttavan osaston, haastoi Nuuttila viitaten remontin valmistumiseen
Teuvalla ja suunnitelmiin profiloida osaston
toiminta kuntoutusyksiköksi.
Kuva Kristiinassa pidetystä tilaisuudesta. Vastaava tilaisuus oli myös Teuvalla.

Susanna Alhainen
palkittiin työstään yhteistyöverkostojen luomisessa
Suomen poliklinikkasairaanhoitajayhdistys on
palkinnut sairaanhoitaja Susanna Alhaisen
työstään yhteistyöverkostojen luomisessa.
Alhainen toimii liikelaitoskuntayhtymän
”Potilas kuljettajan paikalla” Potku-hankkeen
hanketyöntekijänä.
Hankkeen tavoitteena
on kehittää pitkäaikaissairaiden
potilaiden
hoitoa ja hoitomalleja.
- Olemme kehittäneet omahoitoa tukevia palveluja terveyskeskuksissa, jotta potilaat
ovat aktiivisessa roolissa oman hoitonsa
suunnittelussa ja toteutuksessa. Hoitosuunnitelman laadinnassa on
mukana potilas, hänen
yhteyshoitaja ja lääkäri.
Työryhmien
työn
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kautta
pitkäaikaissairaiden hoitoketjuja on
yhtenäistetty ja hoitokäytäntöjä on kehitetty
koko yhtymän alueella.
- Hankkeessa on
perustettu
vertaistukiryhmiä esim. diabetes- ja sydänpotilaille.
Tavoitteena on vähentää yksilövastaanottoja

ja hyödyntää ryhmätoimintaa.
Yhteistyötä tehdään
yli hallintorajojen ja kolmannella sektorilla on
tärkeä rooli. Esimerkiksi
potilasyhdistyksillä on
paljon tietoa, jota myös
pitkäaikaissairaat voivat
käyttää hyväksi, kertoo
Alhainen.
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Onnea PD-koulutuksen suorittaneille
Tampereen yliopiston
terveystieteiden
laitos toteutti yhteiskoulutuksena Suupohjan
ja Pohjois-Satakunnan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymien johtajille Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelman.
Koulutus oli laajuuKuvassa ed.vas. Erja
Kippola, Aune Vanhanen, vastuukouluttaja
Dosentti Elina Viitanen,
keskirivi vas. Kari Nuuttila, Pirkko Heikkilä, Eila
Runsala, Tarja Toivonen,
ylärivi vas. Paula UusiHakala, Tarja Seppälä,
Tapani Ojala ja Riikka
Jokinen. Kuvasta puuttuu Mervi Latomäki.

deltaan 80 opintopistettä ja työn ohessa
suoritettuna aikaa opintojen parissa vietettiin marraskuusta 2008
lokakuulle 2011.
Koulutukseen sisältyvinä
projektitöinä
ja johtamisosaamisen
näyttöinä
valmistui
useita pohdintoja, selvityksiä ja ratkaisumalleja
liittyen liikelaitoskuntayhtymän toimintojen
ja palvelurakenteiden
kehittämiseen.
Monet tuotetut selvitykset ja kehittämissuunnitelmat ovat edenneet jo päätöksenteon
kautta palvelurakenteiden muutoksiksi, uusiksi toteutusmalleiksi
ja yhteisiksi käytännöiksi.

Lastensuojelun perhehoitajaksi
Pride -valmennuksella
Vuoden 2012 alusta
voimaan tulleen lastensuojelulain muutoksen
mukaan lapsen sijaishuolto on järjestettävä
ensisijaisesti perhehoitona. Lakimuutoksella
pyritään
siirtämään
sijaishuollon painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon.
Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa
ulkopuolella yksityiskodissa eli sijaisperheessä.
Perhehoitajia kutsutaan
myös
sijaisvanhemmiksi.
Perhehoidossa lähtökohtana on antaa
lapselle mahdollisuus
kodinomaiseen hoitoon
ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen
perusturvallisuuttaan ja
sosiaalista kehitystään.

Hanke hakee
sijaisvanhempia

Lakimuutos sai Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Teuvan, Ilmajoen,
Jalasjärven ja Kurikan
käynnistämään Lastensuojelun perhehoidon
kehittäminen 2012 –
Vahvuutta
perheistä
-hankkeen.
Hanketta
hallinnoi liikelaitoskuntayhtymä.
- Hankkeen tavoitteena on etsiä ja valmentaa uusia perhehoitajia
lastensuojelun tarpeisiin, kehittää hyviä perhehoidon
käytäntöjä sekä laatia kuntiin yhtenäinen
perhehoidon toimintamalli, kertoo lastensuojelun perhehoidon palvelusuunnittelija Lisa
Sipilä.
- Mukaan lähteville
perhehoidosta ja sijais-

vanhemmuudesta kiinnostuneille
perheille
järjestetään maksuton
Pride -valmennus, jonka
kesto on 3-4 kuukautta.
Kevään koulutus alkaa
maaliskuun lopulla ja
toinen koulutus toteutetaan syksyllä.
Pride -valmennukseen voidaan hyväksyä henkilö, joka on
koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa.
Valmennuksen aikana järjestetään ryhmämuotoisia lähitapaamisia, teetetään etätehtäviä ja kuullaan koko
perhettä
ajatuksesta
ryhtyä sijaisperheeksi.
- Valmennuksen aikana perhe pohtii omia
valmiuksiaan ryhtyä sijaisvanhemmaksi sijoi-

tetulle lapselle ja kouluttajat tukevat heitä
tässä koko perhettä koskevassa tärkeässä päätöksessään.
Valmennus
tulee
suorittaa hyväksytysti
ennen perhehoitajaksi
ryhtymistä.
Kouluttajina toimivat Lisa Sipilä ja sijaisvanhempi Marja-Liisa
Oja. Marja-Liisa on miehensä Timon kanssa toi-

minut sijaisvanhempina
toistakymmentä vuotta.
Nyt heillä asuu alaastetta käyvät kaksoset.
- Lapsen kannalta
sijoitus onnistuu parhaiten, kun sijoitus valmistellaan
huolella,
pohditaan aidosti lapsen tarpeita ja mielenkiintoja sekä otetaan
huomioon
sijaisvanhempien
valmiudet,
pohtii Oja.

Etsimme lasten perhehoidosta
kiinnostuneita perheitä!
Järjestämme sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille perheille PRIDE- valmennuksia keväällä ja
syksyllä
Lisätietoja antaa:
Lisa Sipilä
lastensuojelun perhehoidon palvelusuunnittelija
puh. 040 188 1386
lisa.sipila@llky.fi
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Vammaispalvelujen kehittämishanke 2010 – 2012

Asumispalveluja käyttäjien tarpeista
Suunnitelmallista kehitysvammaisten
asumista sekä asumis- ja muuttovalmennusta Suupohjaan.

Yhdeksän
kuntayhtymää on valtakunnallisen hankeyhteistyön
avulla uudistanut vammaispalveluja
2010luvun palvelunkäyttäjien tarpeista lähtien.
- Palveluja kehitetään vastaamaan käyttäjien tarpeita siten,
että ne tukevat vammaisten
henkilöiden
yksilöllistä elämistä ja
asumista sekä edistävät heidän osallisuuttaan, kertoo hankkeen
kehittämissuunnittelija Tiina Mäki Eskoon
sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä.
- Vammaispalvelujen laadun takaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö ja yhtenä tavoitteena onkin
vahvistaa vammaisalan
osaamista ja saada
alalle riittävästi ammattitaitoista työvoimaa.
Hankealueen vammaisneuvostot on koottu yhteen miettimään
miten yhdenvertainen
ja tasapuolinen vammaispalvelu
voidaan
toteuttaa ja miten esteettömyys
huomioidaan osallisuuden mahdollistajana.
- Seuraava vammaisneuvostojen yhteistapaaminen on 18.4. ja
kevään aikana järjestetään esteettömyysseminaari, joka on avoin
tilaisuus kaikille asiasta
kiinnostuneille.

Suupohjan hanke

Vammaispalveluhanke
on toiminut liikelaitoskuntayhtymän alueella
yhteistyössä vammaispalvelujen
työnteki4

Huushollissa harjoitellaan mm. kodinhoitoon
ja ruuanlaittoon liittyviä
taitoja.

jöiden, asiakkaiden ja
omaisten kanssa.
Vammaispalvelujen
johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippola kertoo, että yhteistyössä
on selkeytetty eri toimijoiden välistä työnjakoa
ja yhteistyötä.
- On laadittu myös
yhteinen toimintatapa
jäsenkuntien vammaispalvelulain
mukaisiin
kuljetuspalveluihin sekä
kehitetty kehitysvammaisten
henkilöiden
asumiseen ja muuttovalmennukseen liittyvää toimintaa.

Omaan kotiin

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä erityishuoltopiirit velvoitettiin vuosina 2010–2015
suunnittelemaan kehitysvammaisten
asumista ja siihen liittyvien
palvelujen järjestämistä. Hallituksen asuntopoliittisessa
toimenpideohjelmassa
päätettiin ohjelman laatimisesta
vammaisten
laitospaikkojen vähentämiseksi ja asuntojen
lisäämiseksi.
- Suupohjan alueella
asumiseen on haluttu
tarttua
turvaamalla
suunnitelmallinen asumisvalmennus omaan
kotiin muuttajille. Muuttaja voi muuttaa joko
lapsuudenkodista tai sitten toisesta asumispalvelusta autettuun, tuet-

tuun tai itsenäiseen asumiseen, tarkentaa Kippola.
Kauhajoelle on suunnitteilla uusi asumisyksikkö, joka valmistunee vuoden 2013
aikana. Yksikköön tulee
yhteensä 14 asuntoa,
joista kuusi on tarkoitettu autismin kirjon
henkilöille. Asuntojen
hakuprosessi käynnistyy vuonna 2012, ja siitä ilmoitetaan erikseen.

Turvaa asumisvalmennuksella

Yksilöllisen
asumisen ja onnistuneen
muuton mahdollistamiseksi
toteutetaan
suunnitelmallinen asumisvalmennus vammaisen asiakkaan, hänen
läheistensä ja työntekijöiden yhteistyönä.
Asumis- ja muuttovalmennusta antava ohjaaja Nina Yli-Koski kertoo, että asumisvalmennuksen perustana on
asiakkaan oman osallistumisen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä oikeus
yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen.
- Asumisvalmennus
on yksilöllistä ja se lähtee asiakkaan tarpeista.

Sen aikana pyritään löytämään myös asiakkaan
voimavaroja. Asumisvalmennus on itsenäistymistä ja oman elämänhallinnan taitojen
opettelemista, kokoaa
Yli-Koski.
- Asumisvalmennus
on myös vanhemmille
irtipäästämisen taitojen opettelua ja hyväksymistä. Se on oman
lapsen tukemista itsenäistymiseen ja aikuistumiseen.
Asumisvalmennusta
voidaan toteuttaa henkilökohtaisena valmennuksena tai ryhmävalmennuksena. Myös läheisille voidaan tarjota
yksilövalmennusta
ja

vertaistukea.
Asumisvalmennusta
tehdään ennen muuttoa, muuton aikana ja
muuton jälkeen. Myös
seuranta on tärkeää.
Muutaman kuukauden
ja noin puolen vuoden
jälkeen tehdään arviointi asumisvalmennuksen
toteutumisesta ja muuton onnistumisesta.
- Arviointia hyödynnetään työmenetelmien ja toimintamallien
kehittämisessä ja palvelun laadun parantamisessa. Asumisvalmennus päättyy sopimuksen mukaan tai kun valmennuksen tavoitteet
on saavutettu, summaa
Yli-Koski.

Vammaispalvelujen sosiaalityö
Isojoki
sos.tt Maija Hauta-Heikkilä, puh. 040 716 0488
Karijoki
sos.tt Merja Mäki-Marttunen, puh. 040 528 7701
Kauhajoki
johtava sos.tt Erja Kippola, puh. 040 549 2235
sosiaaliohjaaja Maria Laine, puh. 040 182 2242
Teuva
sos.tt Kastehelmi Ketola, puh. 050 386 4631
Asumisvalmennusohjaus
ohjaaja Nina Yli-Koski, puh. 040 154 4112
Lisätietoja hankkeesta http://www.eskoo.fi
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Kehitysvammahuollon väkeä luonnon helmassa

Ruskamatka Rukalle
Kauhajoen toimintakeskuksen ja kehitysvammaisten asuntoloiden
asukkaita ja henkilökuntaa lähti syyskuussa
2011 ruskamatkalle Rukalle, Kuusamon maisemiin. Mukaan osallistui
myös muutamia kotona
asuvia kehitysvammaisia henkilöitä.
Kaiken
kaikkiaan
matkassa oli mukana
32 henkilöä. Matkaa
tehtiin linja-autolla, joka oli ryhmän käytössä
koko maanantaista perjantaihin kestävän reissun ajan.
- Syksyinen, aurinkoinen ja puolipilvinen
sää suosi meitä. Ruska
oli kaunista ja maisemat
henkeäsalpaavat. Porojakin oli liikenteessä satapäin. Paras anti oli kuitenkin se, kun näki reissaajien nauttivan olostaan. Tunnelma oli rauhallinen ja hymy oli herkässä, muistelee ohjaaja Nina Yli-Koski.
Ohjelmaa oli matkalle järjestetty monipuolisesti ja reissaajat
saivat osasta valita kuka
mihinkin halusi osallistua. Tarjolla oli mm. kylpemistä Kuusamon tropiikissa, koskenlaskua ja
tanssia Souvareiden ja
Tarja Lunnaksen tahtiin.

- Koskenlasku tuntui
olevan monille matkan
kohokohta ja kyllähän
se olikin jännittävää. Jo
varusteiden pukeminen
herätti hilpeyttä.
- Lähdimme matkaan kolmella veneellä
ja laskimme kuusi koskea, vaikeusasteella 1-3.
Rantaan saavuttaessa
ilmeet kertoivat enemmän kuin tuhat sanaa.
Koskenlasku oli onnistunut ja antoisa kokemus, josta varmasti riittää puhetta pitkäksi
aikaa.
Kuusamon ja Rukan
alueen kiertoajelu tehtiin
ammattitaitoisen
oppaan johdolla. Reissaajat saivat kuulla mukavia tarinoita historiasta ja nykypäivästä
sekä tutustua mm.
Rukan ympäristöön, sekä Kuusamon keskustaan, kirkkoon ja museoalueeseen. Riipisen matkamuistomyymälät tuli
koluttua pariinkin kertaan.
- Kiertoajeluun ja patikointiin laavulle osallistui koko porukka. Laavulla paistoimme tietenkin makkaraa ja saimme nautiskella linja-autokuskin keittämät nokipannukahvit järven rannalla, kertoo Yli-Koski.

Perjantai-illalla ruskamatkaajat saapuivat
kotiin väsyneinä, mutta

onnellisina ja monta
hauskaa kokemusta rikkaampina.
Marko Ranta oli
yksi matkaan osallistunut ja hän kirjoittaa
matkasta näin:
19.9. Matkustimme
Rukalle
Kuusamoon
linja-autolla. Pysähdyttiin Kokkolan ABC:llä
kahville. Sitten matkustettiin kohti Kuusamoa.
Nähtiin poroja vasemmalla ja oikealla lähellä
Kuusamoa.
20.9. Tutustuimme
Luppolinnaan.
Sitten
syötiin aamupala, sitten huilattiin hetken.
Kävimme Kuusamon kirkossa ja museolla Kuusamossa.

21.9.
Heräsimme
aamulla. Vapaata oleskelua. Ulkoilua ja makkaranpaistoa. Kylpylään
meno.
22.9. Herättiin ja
kävin suihkussa ja syötiin aamulla puuroa ja
juotiin kahvia. Sitten
koskenlaskuun Kuusamoon. Ostoksille jokainen joka halus, käytiin
matkamuistomyymälässä.
23.9. Aamutoimet ja
aamupala. Kotiinlähtö
linja-autolla. Kävimme
Tupoksella ABC:lla syömässä ja juomassa. Jälkiruoaksi kahvit Härmässä.
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Lääkärivastaanotto vastaa jokaiseen puheluun

Takaisinsoitto lopettaa jonottamisen
Takaisinsoittojärjestelmä estää ajanvarausnumeron ruuhkautumisen ja säästää asiakkaalta turhat jonotukset.

Pitkät
puhelinjonotukset ovat historiaa lääkärivastaanoton
päivystysajanvarauksessa ja ei-kiireellisen
hoidon ajanvarauksen
puhelinpalvelussa. Terveyskeskusten ajanvarausnumeroissa otettiin 9.3.2012 käyttöön
Aurora
Innovationin
TeleQ –puhelinpalvelujärjestelmä, joka takaa
vastauksen
jokaiseen
saapuvaan soittoon.
Puhelinpalveluissa
on viime vuosina havaittu ongelmia, joista osa on johtunut vaihdejärjestelmän
teknisistä ongelmista ja osa
puhelinpalvelun ajoittaisista ruuhkautumisista.
- Nyt lääkärivastaanoton ajanvarausjärjestelmä on uusittu ja ta-

kaisinsoittopalvelun avulla uskomme puheluruuhkien tasaantuvan,
tavoitettavuuden paranevan ja asiakkaiden
tulevan paremmin ja
tehokkaammin palvelluiksi, kertoo vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula KeskiPukkila.
Ajanvarausnumeroon soittaessa, puhelimen päässä vastaa
joko tuttu sairaanhoitaja tai puhelinpalveluautomaatti. Jos linjalla
on ruuhkaa, palvelu
ilmoittaa
soittajalle,
kuinka monta henkilöä on ennen häntä
jonossa. Asiakas voi itse
päättää, jääkö hän linjalle odottamaan vuoroaan vai valitseeko
hän itselleen takaisinsoiton. Mikäli valinta

Terveyskeskusten lääkärivastaanoton
palvelunumerot:
Päivystysajanvaraus lääkäri ja sairaanhoitaja:
ma-su 8-22, puh. (06) 2413 3200 (numero muuttunut!)
Ei-kiireellinen ajanvaraus lääkäri ja sairaanhoitaja:
Isojoki, Kristiinantie 6, ma-pe 10-15, puh. (06) 2413 5700
Karijoki, Keskitie 9, ma-pe 10-14, puh. (06) 2413 5959
Kauhajoki, Prännärintie 8, ma-pe 10-15, puh. (06) 2413 3220
Teuva, Tuokkolantie 6, ma-pe 10-15, puh. (06) 2413 4500
Yöpäivystys:
ma-su 22-8, Seinäjoen keskussairaalan ensiapu,
Hanneksenrinne 7, puh. (06) 415 4555

Työterveyshuollon palvelunumero:

Ajanvaraus ma-pe 8-12, puh. (06) 2413 3280

on takaisinsoitto, asiakas voi joko näppäillä
tai sanella oman puhelinnumeronsa ja lääkärivastaanotosta soitetaan hänelle takaisin
sovittuna ajankohtana.
- Ajanvarausnumeroon saa aina yhteyden,
numero ei ole enää
koskaan varattuna ja
vain yksi puhelu riittää.

Takaisinsoitto ei sitten
maksa enää asiakkaalle
mitään,
vakuuttaa
Keski-Pukkila.

Palvelu opastaa
käyttäjää

Palvelua on helppo
käyttää, kunhan kaikessa rauhassa kuuntelee ohjeet ja toimii niiden mukaisesti.
- Ja mikäli ehdotettu
takaisinsoittoaika ei asiakkaalle sovi
tai asiakkaan asia koskee esimerkiksi lääkäriajan peruuttamista, on
hänellä puhelun aikana
mahdollisuus
jättää
puhelinpalveluun viesti.
Jos soittaja on näppäillyt
tai
sanellut
numeronsa väärin, ei
hätä ole tämän näköinen. Palvelu nimit-

Osastonhoitaja
Tuula
Keski-Pukkila (kuvassa
vas.) kertoo, että sairaanhoitajat
ryhtyvät
aamulla saman tien
purkamaan
takaisinsoittojonoa.
6

täin tallentaa soittajan numeron, jollei se
ole salainen ja hoitajat näkevät sen näytöllään. Hoitajat vertaavat annettua numeroa
alkuperäiseen soittonumeroon ja soittavat tarvittaessa sen mukaan.

Takaisinsoitto
samana päivänä

- Päivystysasioissa kuntalaisia
kehotetaan
soittamaan ennen kello
kymmentä. Tällöin asiakkaalle soitetaan takaisin aamupäivän kuluessa. Vähemmän kiireelliset yhteydenotot
pyydetään
tekemään
kymmenen jälkeen. Tällöin takaisinsoitto luvataan samalle päivälle.
- Erityisesti maanantaisin takaisinsoitto voi
venyä. Se voi herättää ihmisessä tunteen,
ettei soiteta lainkaan
takaisin. Ei kuitenkaan
kannata panikoida. Jos
soittaa ajanvaraukseen
uudestaan, järjestelmä
kertoo soittajalle, että
tämä numero on jo tallentunut ylös ja odottaa
takaisinsoittoa, ohjeistaa Keski-Pukkila.
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Työterveyshuolto soittaa takaisin

Yksi puhelu riittää
Työterveyshuollon pilotoima takaisinsoittojärjestelmä hyvien kokemusten
myötä laajempaan käyttöön.

Työterveyshuollolla on
asiakkaana
yhteensä
noin 700 työnantajaa
neljän kunnan alueella.
Tämä tarkoittaa, että
työterveyshuoltoa käyttäviä työntekijöitä on
noin 5000. Asiakkaita
palvelee 17 työntekijää,
joiden joukkoon kuuluu
lääkäreitä, työterveyshoitajat, työfysioterapeutit, työterveyspsykologi sekä neljä sihteeriä.
Työterveyshuollossa
on lokakuusta 2011
lähtien ollut kokeilukäytössä takaisinsoittojärjestelmä. Koska järjestelmä toimii hyvin
ja asiakkaat ovat olleet
siihen tyytyväisiä, käyttöönotto vakinaistettiin maaliskuun alussa
ja laajennettiin samalla
terveyskeskusten lääkärivastaanoton puhelinpalveluun.
Aikaisemmassa puhelinpalvelussa ei tavoitettavuus aina ollut
huippuluokkaa,
mikä
harmitti
asiakkaita.
Ajanvarausjärjestelmän
uudistaminen koettiin
tarpeelliseksi. Uusi pal-

Lähihoitaja Raili Luokkakallio on yksi monista
takaisinsoittojärjestelmän puheluihin vastaajista.
velu on vähentänyt työterveyshuollon pahoja
puhelinruuhkia.
- Aiemmin asiakas
joutui odottamaan puhelimessa ja kuuntelemaan varattuääntä. Nyt
useimmat aamuruuhkan puhelut on purettu kello 11 mennessä. Jos puheluita
tulee paljon ja hoitajia
on lomalla tai sairaana,
asiakas voi joutua odottamaan
iltapäivään,
ennen kuin hänelle
ehditään soittaa takaisin. Takaisinsoitot on
kuitenkin pystytty hoitamaan
sataprosenttisesti saman päivän
aikana, kertoo lähihoitaja Raili Luokkakallio.

Hyviä kokemuksia

Uusi järjestelmä on saanut positiivista palautetta
ensimmäisistä
käyttöpäivistä lähtien

niin asiakkailta kuin
työterveyshuollon henkilökunnaltakin.
- On yllätytty, miten
helposti homma hoituu. Uuden järjestelmän
ansiosta
työterveyshuollon ajanvaraukseen
paikan päälle saapuvia
asiakkaita voidaan nyt
palvella henkilökohtaisesti ilman ajanvarauspuhelimen aiheuttamia
keskeytyksiä ja puhelinasiakas puolestaan
välttää turhan jonottamisen, iloitsee Luokkakallio.

Joustavaa puhelinpalvelua

Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto on

osa yhtymän puhelinpalvelun laadun ja
tavoitettavuuden kehittämistyötä,
kertoo
puhelinjärjestelmistä
vastaava hallintosihteeri Anne Alavillamo.
- Kaikki asiakkaat
saavat yhteyden ja
saavat asiansa eteenpäin järjestelmän avustamana. TeleQ arvioi
ajan, jolloin puheluun
voidaan vastata. Aika
arvioidaan saapuvien
puhelujen lukumäärän,
puhelujen keskipituuden sekä puheluihin
vastaavien henkilöiden
määrän perusteella.
- TeleQ -järjestelmä
sisältää useita puhelinpalvelujen analysointityökaluja. Työkalut te-

hostavat
resurssien
suunnittelua ja auttavat optimoimaan organisaation kyvyn vastata
asiakkaiden vaatimuksiin.
TeleQ -puhelinpalvelu on verkkopohjainen. Työntekijät pääsevät
käyttämään
järjestelmää olinpaikastaan riippumatta.
- Takaisinsoittojärjestelmä on helpottanut
merkittävästi työntekijöiden arkea ja lisännyt
työympäristön viihtyvyyttä. Työpäivien sisältöä voidaan järjestellä
aiempaa
paremmin,
kun puhelutulva saadaan hallintaan järjestelmän avulla, eivätkä
puhelimet soi turhaan.

Takaisinsoittopalvelu toimii näin:
• Soita ajanvarausnumeroon ja kuulet tervetuloviestin.
• Palvelu kertoo, montako puhelua on edelläsi jonossa.
• Voit jäädä odottamaan vuoroasi linjalle tai siirtyä
takaisinsoittoajan varaukseen tähtinäppäintä (*)
painamalla.
• Järjestelmä tarjoaa sinulle takaisinsoittoajan: ”Jos
haluat meidän soittavan sinulle noin kello tt.mm,
paina puhelimestasi tähti(*)”.
• Tähteä painettuasi palvelu pyytää sinua näppäilemään oman puhelinnumerosi suuntanumeroineen,
esim. 0401234567, 061234567. Näppäile suunta-

numero myös lankaliittymästä soittaessasi.
• Jos et halua tai pysty näppäilemään numeroasi, kuulet hetken kuluttua viestin: ”Sanele puhelinnumerosi
suuntanumeroineen äänimerkin jälkeen, niin soitamme sinulle mahdollisimman pian”.
• Saneltuasi puhelinnumerosi voit sulkea puhelimesi.
• Ajanvarauksesta otetaan sinuun yhteys sovittuna
ajankohtana.
• Huomioitavaa on, että sovittu takaisinsoitto tulee
tuntemattomasta numerosta.
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Hyvinvointimessut muistutti: terveys hyvinvoinnin perusta

Pirä ittestäs huolta
Terveyttä
pitää
hoitaa etukäteen.
Hyvinvointia luodaan yhteistyössä.

Kauhajoen
koulukeskuksen liikuntahalli ja
sivuhuoneet täyttyivät
hyvinvointimessuilla
29.10.2011 ihmisistä,
jotka halusivat tietää
lisää hyvän terveyden
perusteista.
Messujärjestäjinä
toimivat Potku-hanke,
liikelaitoskuntayhtymä
ja Suupohjan kunnat.
”Potilas kuljettajan paikalla” Potku-hankkeen
tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien
ennaltaehkäisyä
ja hoitoa terveyshyötymallia hyödyntäen.
Juhlapuheen pitänyt sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
kiitteli Suupohjaa terveyshyöty
–ajattelun
vakavasti ottamisesta.
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- Suupohjan Potkuhanke on hyvä esimerkki
terveyden
edistämisestä ja edistyksellisestä
toiminnasta pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyssä ja kroonisten
sairauksien hoidossa.
Terveyshyöty tulee ennen pitkää läpäisemään
koko lainsäädännön.
Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari
Nuuttila totesi omassa
puheenvuorossaan yhteisen tavoitteen olevan
terve ja hyvinvoiva Suupohja.
- Hyvinvointi on yhteistyötä. Jotta voimme siinä onnistua, tarvitsemme siihen kaikki
osapuolet ja toistemme
tuen.

Eri sektoreiden
yhteistyön näytös

Potku-hankkeen hanketyöntekijä Susanna
Alhainen kertoo, että
messujen tarkoitus oli
tiedottaa kuntalaisia erilaisista pitkäaikaissairauksista ja omahoidosta
sekä erilaisista palve-

Siviän
neitisisarukset
Tyyne ja Lahja jakoivat
kuulijoille omia terveyskokemuksia.

luista ja keinoista, jotka
tukevat omahoitoa.
- Kolmannella sektorilla oli tärkeä rooli
messuilla. Yhteistyö julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä
on tärkeää ja messujen jälkeen yhteistyön
merkitys on entisestään
korostunut.
Paikalla oli yli 30
näytteilleasettajaa, toimintansa
esittelijää
ja tiedon jakajaa niin
yhdistyksistä, yrityksistä
kuin liikelaitoskuntayhtymän ja kuntien toiminnoista.
- Yhtymän pisteinä
olivat sydän- ja verenpaine, diabetes, hengityselinsairaudet, muisti,
tuki- ja liikuntaelinsairaudet, neuvola ja hammashoitola. Jokaisessa
pitkäaikaissairautta koskevassa pisteessä oli

myös potilasyhdistyksen edustus.
- Kuntien ja kaupungin vapaa-ajanpuoli oli
järjestänyt tasapainoja temppuradan kaikenikäisille sekä nuorisotoimi oli järjestänyt
nuorille ja lapsille erilaisia pelejä ja kilpailuja.
Paikalla oli myös liikuntayhdistyksiä ja yksityisiä liikunnanharjoittajia,

jotka esittelivät omaa
palvelutarjontaansa, eri
liikuntamuotoja ja neuvoivat
oikeaoppiseen
liikuntaan.
- Messuilla oli myös
inbody-kehonkoostumusmittaus, jossa kuntalaiset saivat käydä
ilmaiseksi.
Apteekki
esitteli omahoitoa tukevaa tuotevalikoimaansa
paikan päällä.
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Kotona pärjäämisen tueksi ikäihmisille tarjolla

Monipuolisia turvapalveluja
Ikäihmisen tulisi jatkossakin pysyä sosiaalisesti
aktiivisena. Sosiaaliseen
verkostoitumiseen kehitetään jatkuvasti uusia
helppokäyttöisiä ratkaisuja.
Myös julkiset ja kaupalliset palvelut ovat

tärkeässä
asemassa
parannettaessa ikäihmisen elämänlaatua ja
ehkäistäessä sosiaalista
eristäytymistä. Samalla
tulisi voida säilyttää
riippumattomuus, itsenäisyys ja arvokkuus.
Kauhajoen kotihoi-

Turvalaitteita ikäihmisen kotiin:
Turvapuhelin
Vaatii asiakkaalta kykyä painaa hälyttimen nappia apua tarvitessaan.
Ovihälytin
Laite voidaan säätää hälyttämään oven avautuessa tiettyyn vuorokauden aikaan. Hälytys
lähtee määrätylle henkilölle joka voi olla esim.
omainen, kotihoidon henkilöstö, yöpartio tai
ambulanssi.
Hellavahti
Laite katkaisee hellasta virran automaattisesti,
jos hella on liian kauan päällä. Säätö voi olla 10
min tai sitä kauemmin. Yöaikaan käyttö voidaan
estää kokonaan.
Häkä- ja savuhälytin
Hälytin havaitsee huoneilmasta häkä- ja savupitoisuuden. Hälytys voidaan ohjata määrätylle
henkilölle tai taholle, jos vanhus on itse kykenemätön ymmärtämään hälytyksen merkitystä ja/
tai kutsumaan apua.
Lääkeautomaatti
Lääkeautomaatti muistuttaa äänimerkillä lääkkeiden ottoajankohdan tai hälyttää, jos lääke
ei ole otettu tiettyyn ajankohtaan mennessä.
Automaatissa on itsessään lokerot lääkkeille
kuten dosetissa.

don vs. palveluohjaaja
Eeva Kuusiston mielestä uusien tuotteiden
kehittelyssä tulisi ottaa
entistä paremmin huomioon käyttäjien kokemukset.
- Palveluiden tulee
olla helppokäyttöisiä ja
suhteellisen edullisia,
ettei laitteiden käyttöönoton esteeksi muodostuisi esim. korkeat
kustannukset. Kotihoidossa olemme asiakkaitamme lähellä ja
osaamme nähdä heidän tarpeensa kotona
asumisen jatkumiselle.

Turvapuhelinpalveluja

Liikelaitoskuntayhtymän alueella toimii tällä
hetkellä vielä kaksi erilaista turvapuhelinjärjestelmää.
- Kauhajoella, Karijoella ja Isojoella turvapuhelinpalvelu on ulkoistettu Esperi Care
Oy:lle, joka vastaa laitevuokrauksesta sekä
ympärivuorokautisesta
hälytyspäivystyspalvelusta.

Esperi laskuttaa asiakasta
turvapuhelintaksojensa mukaisesti:
turvapuhelin + hälytyspäivystys 24 h/vrk 6,29
€/kk sekä turvapuhelin + gsm-modeemi +
hälytyspäivystys 24 h/
vrk 14,69 €/kk. Kyseiset
hinnat ovat voimassa
ajalla 1.1.- 31.12.2012.
- Teuvalla on edellä
mainitun lisäksi toistaiseksi käytössä vielä
yhtymän oma turvapuhelinjärjestelmä, jossa
turvapuhelinpalvelusta
peritään asiakkaalta asiakasmaksuna 16 €/kk.
Turvapuhelimen hälytyskäynneistä
peritään yhtymän alueella
asiakkaalta kotihoidon
tilapäismaksuna 8,70 €/
käynti tai alkava tunti.
Esperin tarjoamat
turvapuhelin- ja hälytyspalvelut perustuvat
palveluntarjoajan ja asiakkaan
keskinäiseen
sopimukseen,
jossa
palvelun tuottaja perii
turvapuhelin- ja hälytyspalvelun hinnan suoraan asiakkaalta. Kotihoito toimii ainoastaan
palvelusta tiedottavana

ja palvelua välittävänä
osapuolena.
- Esperi Care Oy:n
tarjoama
turvapuhelin- ja hälytyspalvelu
on asiakkaalle edullista
ja yhteistyö kotihoidon kanssa on sujunut
hyvin, toteaa Kuusisto.

Kotihoito
neuvoo

Tulevaisuudessa kokonaisuuden hahmottaminen on tärkeä osa
kotihoidon henkilökunnan työtä.
- Juuri meidän tulisi hahmottaa asiakkaamme kyky ja mahdollisuus selvitä kotonaan ja elää mielekästä
ja turvattua elämää.
Apuna meillä on joukko
ammattilaisia niin muissa kunnan yksiköissä
kuin yksityissektorillakin.
- Mikäli mieleenne
herää kysymyksiä liittyen turvapalveluihin,
voitte ottaa yhteyttä
oman kuntanne kotihoidon palveluohjaajaan, neuvoo Kuusisto.

Kaatumishälytin
Hälytin tunnistaa kaatumisliikkeen ja tärähdyksen osuttaessa maahan. Tunnistin havaitsee
myös sen, jos kaatumisen jälkeen ei nousta ylös
ja antaa hälytyksen määrätylle henkilölle.
Liiketunnistin
Havaitsee asuintiloissa tapahtuvan liikkeen.
Laite voidaan säätää hälyttämään esim. yöaikaisesta liikkeestä tai liikkeestä tietyn aikajakson
sisällä.
Painoilmaisin sänkyyn
Lähettää hälytyksen, jos yöaikaan painon määrä
ilmaisimen päällä muuttuu tai paino ei palaa
säädettyyn aikaan mennessä.
Värinähälytin
Antaa värinällä tiedon esim. puhelimen tai ovikellon soidessa. Voidaan asentaa ranteeseen,
sänkyyn tai tuoliin.
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Osallistavan asiakastyön menetelmä ”OSAKE” käytössä

Pienin askelin parempiin tuloksiin
Asiakkaiden ja työntekijöiden arkeen
viedystä laatutyöstä saatu rohkaisevia
kokemuksia.

Liikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan
palveluissa on ennakkoluulottomasti lähdetty
käyttämään osallistavan asiakastyön menetelmää ”OSAKE” asiakaslähtöisyyden ja eri
yksiköiden
toimintakäytäntöjen kehittämisessä.
Ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala kertoo, että tavoitteena on saada henkilöstö innostumaan oman työnsä kehittämisestä ja tulosten mittaamisesta, jolloin parannetaan asiakkaan saamaa palvelun hyötyä,
palveluiden laatua ja
edistetään taloudelli-

Helviltä villalangan kehrääminen onnistuu vanhasta muistista.

sesti kestävää toimintaa.
- Kunkin yksikön
”OSAKKEEN” tarkoituksena on tuottaa arvoa
asiakkaille ja työniloa
työntekijöille. Hoidon
ja hoivan palvelualueen
OSAKE -aiheilla parannetaan muun muassa
asiakkaiden
hoitoon,
ruokailuun,
viriketoimintaan, tiedon saantiin, kotiutumiseen ja
omahoitajuuteen liittyviä asioita.

OSAKE -koulutus

Työpajatyyppisesti toteutettavaan
OSAKE
-koulutukseen on osal-

listunut henkilökuntaa
13 eri yksiköstä.
- Koulutuksen aikana valitaan kunkin yksi-

kön oma kehittämiskohde ja tavoitteet,
suunnitellaan
keinot
toiminnan kehittämiseksi, toteutetaan toimintatavan muutos ja
arvioidaan, miten muutos onnistui. Tavoitteena on edetä pienin
askelin kohti muutosta.
- Työpajoissa työskentely
mahdollistaa
ideoiden ja ajatusten
vaihdon eri yksiköiden
henkilökunnan välillä.
Myös asiakkaat osallistuvat toiminnan kehittämiseen omassa yksikössään ja ovat halutessaan mukana yhdessä
työpajassa.

Festarit

OSAKE -työpaja päättyy
Festareihin, jotka järjestetään 11.5.2012 klo
12 - 14 Kauhajoen kaupungintalolla.
Tähän

Joulukorteilla askarreltiin hyvää mieltä läheisille.
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tilaisuuteen ovat tervetulleita asiakkaamme
ja heidän omaisensa,
työntekijät, kuntapäättäjät ja muut kuntalaiset tutustumaan OSAKKEELLA aikaansaatuihin
tuloksiin.

”Pieni pesu päivässä”

Karijoen kotihoidosta
OSAKE
-työryhmään
osallistuvat palveluohjaaja Maarit Tammisto, lähihoitaja Tarja
Keskisarja sekä kodinhoitaja Merja Latva.
- Yhdeksi tärkeimmistä asioista on koettu
asiakkaiden suunhoito,
joka kiteytettiin ”Pieni
pesu päivässä” -ajatukseen.
Hammaslääkäri Armi Kalliokoski kävi kertomassa
kotihoidon
henkilökunnalle ikääntyneiden suun terveyden edistämisen tärkeydestä osana kokonaishyvinvointia.
Terve suu vaikuttaa
puhumiseen,
syömiseen ja ulkonäköön ja
siksi sillä on tärkeä sosiaalinen merkitys.
Terveellä suulla syöminen
mahdollistaa
hyvän ravitsemustilan ja
edesauttaa ikäihmisen
toimintakykyä, hyvinvointia ja yleistä jaksamista. Hyvällä ravitsemustilalla ehkäistään
myös monien sairauksien syntymistä.
- Uusi ”pieni pesu
päivässä”-toimintamalli
aloitettiin alkuvaiheessa
10 kotihoidon asiakkaan kanssa. Kotihoidon henkilökunta kertoo asiakkaille suun
hoidon merkityksestä ja
kannustaa sekä auttaa
asiakkaita suun hoidon
toteuttamisessa.
Asiakkaille
tehdään
myös
henkilökohtainen
suun
hoidon
suunnitelma
osana hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelmaa. Nämä suunnitelmat löytyvät asiakkaiden kotoa, helposti

Lauralle hampaiden terveydestä
huolehtiminen on iloinen asia.

näkyvältä paikalta.
Kotihoidon
asiakkaille on jaettu esitteitä
ja tuotepusseja: hammasharjoja, hammastahnaa, poretabletteja
hammasproteesien pesuun, kuivan suun geeliä ja Ksylitoli -pastilleja.
Suun hoito asiakkaan
itse suorittamana on
mitä parhainta kuntoutusta ja toimintakyvyn
ylläpitoa.
- Kotihoidon asiakkaat ovat lähteneet hienosti mukaan uuteen
toimintatapaan. Tulevan kevään mittaan
”Pieni pesu päivässä”
tulee osaksi kaikkien
Karijoen kotihoidon asiakkaiden arkea.

”Toiminta-tiistai”

Isojoen
Kultatähkän
palvelukodissa on OSAKE -työpajassa kehitetty
yksikön omaa päivätoimintaa.
OSAKE – työryhmässä ovat mukana palveluvastaava-sairaanhoitaja Anita Jokela
sekä hoitajat Aune
Hongisto ja Teija Lehtimäki. Koko Kulta-

tähkän
henkilökunta
on osallistunut OSAKE
-työskentelyyn
hyvin
motivoituneesti.
- Aikaisemmin vain
kaksi Kultatähkän asukasta osallistui säännöllisesti Isojoen päivätoimintaan. OSAKKEEN
tavoitteena on saada
päivätoiminta mahdolliseksi kaikille asukkaille
eli tärkeää on, että
myös huonompikuntoiset asukkaat pystyvät
osallistumaan.
Aiheet toiminta-tiistai-iltapäiviin on suun-

niteltu asukkaiden toiveiden pohjalta ja ohjelma toteutetaan yksikön oman henkilökunnan toimesta.
Toiminta-tiistai on
ollut
Kultatähkässä
menestys ja toteutuu
nyt joka viikko.
- Ensimmäisellä toimintakerralla
koottiin vanhojen esineiden
näyttely ja tutustuttiin
yhdessä näihin vanhoihin, mutta asukkaille
tuttuihin
esineisiin.
Asukkaat nauttivat, kun
saivat muistella esinei-

den kautta lapsuuttaan
ja nuoruuttaan. Asukkaat osallistuivat myös
villan karstaamiseen ja
kehräämiseen rukilla.
- Esikoululaisryhmä
vieraili joulukuun alussa
Kultatähkässä. Lapset
lauloivat asukkaille ja
asukkaat
puolestaan
opettivat Helvi-mummon johdolla lapsille
villan karstaamista ja
villalangan
kehräämistä. Ilo oli molemminpuolinen.
Toiminta-tiistaisin
on myös askarreltu joulukortteja,
vietetty
omaistenpäivää ja pikkujoulua, järjestetty jouluista ohjelmaa, hemmotteluhetkiä, päivätanssit, bingo, levyraati,
ulkoilupäivä, ystävänpäiväjuhlat ja laskiaistiistaina rekiajelua hevosella.
Lähes kaikki asukkaat ovat voimiensa
mukaan osallistuneet
toimintatiistain iltapäiviin.
- Tärkeää on, että
koko henkilökunta ja
esimies sitoutuvat toiminta-tiistain järjestämiseen. Pääasia koko
toiminnassa on, että sekä asukkailla että hoitajilla on mukava yhteinen hetki arjen keskellä.

Päivätansseilla saatiin
vetreyttä lihaksiin.
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Ikäihmisten hyvinvointia edistävät
kotikäynnit
kotihoidon asiakas.
Hyvinvointia edistävää kotikäyntiä tarjotaan LLKY:n alueella
noin 140 asiakkaalle ja
kotikäynnin toteuttaa
kotihoidon työntekijä.

Selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään on
monen ikääntyvän harras toive ja
Oikea-aikaisesti
tahto.
Oikea-aikaisella ja varPalvelujen
järjestäjän
on tärkeää tietää mitä
ja minkälaisia palveluja
kuntalaiset tarvitsevat
ja toivovat, jotta he selviytyisivät kotona mahdollisimman
pitkään,
turvallisesti ja omien
toiveidensa mukaisesti,
kertoo Karijoen kotihoidon palveluohjaaja
Maarit Tammisto.
- Tähän tavoitteeseen pyritään muun
muassa tarjoamalla ikäihmisten hyvinvointia
edistäviä
kotikäyntejä koko LLKY:n alueella.
Hyvinvointia edistävät
kotikäynnit kohdennetaan tänä vuonna kotona asuvalle, vuonna
1931 syntyneelle ikäihmiselle, joka ei vielä ole

haisella puuttumisella
pyritään mahdollistamaan ikääntyvän kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Toimimalla ”ennen kuin”,
voidaan vähentää tai
siirtää kotona asuvan
ikäihmisen
tarvetta
säännöllisiin sosiaali- ja
terveyspalveluihin tai
joutumista ennenaikaiseen laitoshoitoon.
- Hyvinvointia edistävien
kotikäyntien
toteutuessa ikäihmisen
omassa kodissa, saadaan arvokasta tietoa
hänen toimintakyvystään omassa, tutussa
ympäristössään. Käynnillä arvioidaan myös
kodin ja ympäristön
turvallisuus sekä mietitään yhdessä mahdollisia muutostarpeita.

Onnistuneen kotikäynnin perusta onkin
yhteistyö
ikäihmisen
ja hänen läheistensä
kanssa. Käynnillä pyritään turvaamaan toimiva arki, johon saadaan monesti apua
oikea-aikaisilla palveluilla ja apuvälineillä
sekä turvalaitteilla.

Arjessa
selviytyminen

Hyvinvointia edistävien
kotikäyntien erityinen
painopiste on ikääntyneiden liikunnan, ravitsemuksen ja lääkehoidon ohjauksessa sekä
mahdollisten alkavien
muistiongelmien
havaitsemisessa. Tärkeä
osa päivittäistä liikuntaa on esimerkiksi postin hakeminen postilaatikosta.
- Tärkeintä on se,
että jokaisella on mahdollisuus päästä esteettömästi ja turvallisesti
liikkumaan sekä sisätiloissa että ulkona. Hyvä
ravitsemus on toimintakyvyn kivijalka ja sen
vuoksi siihen kiinnite-

tään erityistä huomiota.
- Mahdollisella lääkehoidolla on merkittävä osuus ikäihmisen
hyvinvoinnissa ja arjessa selviytymisessä. Lääkehoidon ohjauksella on
tavoitteena
tarkistaa
muun muassa se, että
lääke otetaan oikeaan
aikaan ja oikealla tavalla.
- Alkavat muistiongelmat on myös hyvä
tarkistaa ja kartoittaa
ajoissa. Muistisairauksien hoidossa on tärkeää
saada ajoissa asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta, ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua.
Hyvinvointia edistävällä kotikäynnillä kiinnitetään huomiota myös
ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua heikentäviin tekijöihin, kuten turvattomuuteen,
yksinäisyyteen ja sosiaalisen verkoston vähäisyyteen sekä kaatumistapaturmiin.

Asiakkaan omalla
päätöksellä

- Hyvinvointia edistävästä kotikäynnistä tie-

dotetaan
asiakkaalle
etukäteen kirjeitse ja
puhelinsoitolla. Yhteydenoton jälkeen asiakas
päättää itse, ottaako
hän tarjotun maksuttoman kotikäynnin vastaan, neuvoo Tammisto.
Käynnin aikana tehdään yleisarvio henkilön
toimintakyvystä,
arvioidaan asuinympäristön riskitekijät, annetaan ohjausta omaehtoiseen
hyvinvoinnin
edistämiseen ja kerrotaan kunnassa tarjolla
olevista palveluista.
Tarvittaessa arvioidaan asiakkaan ravitsemustilaa sekä muistia
erilaisin mittarein. Mahdollisiin esiin tuleviin
kiireellisiin tarpeisiin ja
ongelmiin pyritään vastamaan heti.
- Haastattelun lopuksi tehdään yhteenveto haastattelussa esiin
tulleista asioista ja asiakkaan luvalla hänelle järjestetään mahdolliset
jatkoyhteydenotot tai
jatkotoimenpiteet.

Sähköinen resepti käyttöön loppuvuodesta
Suomessa otetaan vaiheittain käyttöön sähköinen resepti (eResepti). Liikelaitoskuntayhtymän alueella se
tapahtuu loppuvuodesta ja käyttöönottoa koordinoi projektipäällikkönä hoito- ja
hoivatyönjohtaja
Tarja Toivonen.
- Tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon
edistäminen on tärkein syy, miksi Suomessa siirrytään sähköisen reseptin käyttöön, kertoo Toivonen.
Sähköinen resepti

12

tarkoittaa sitä, että
lääke määrätään sähköisessä muodossa ja
tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan,
Reseptikeskukseen. Ennen ensimmäistä lääkkeenmääräämistä asiakkaalle kerrotaan sähköisen reseptin periaatteista sekä suullisesti
että kirjallisesti.

Tiedot Reseptikeskuksessa

- Olennaisin ero nykytilanteeseen on, että paperiresepti jää pois käytöstä. Sen sijaan asiakas saa potilasohjeen,

jossa on tiedot kaikista
samalla kertaa määrätyistä lääkkeistä, kuten
lääkkeiden nimet ja
annosteluohjeet.
Asiakas voi hakea
lääkkeen mistä tahansa
apteekista, jossa on käytössä sähköinen resepti.
Kela-kortti on välttämätön
lääkekorvausten
saamiseksi.
- Potilasohjeen esittäminen apteekissa nopeuttaa asiointia. Apteekissa proviisori tai farmaseutti katsoo Reseptikeskuksesta, mitä lääkettä asiakkaalle on määrätty, ja toimittaa lääk-

keen neuvonnan kera.
Terveydenhuollossa
asioidessaan,
asiakkaan
suostumuksella
lääkkeen määrääjä tai
hoitoon osallistuva sairaanhoitaja voi katsoa
asiakkaan reseptitietoja
ja
kokonaislääkitystä
kaikkialla
Suomessa.
Lääkkeen määrääjällä
tarkoitetaan
lääkäriä
taikka lääkkeenmääräämisoikeuden saanutta
sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa tai kätilöä.
- Kun kaikki asiakkaan sähköiset reseptit
löytyvät samasta paikasta, hoidon jatkuvuus

ja tiedonkulku paranevat. Samalla voidaan
välttää
esimerkiksi
päällekkäinen lääkitys
ja lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia.
- Jos asiakas ei halua sähköistä reseptiä,
hän voi pyytää lääkkeen määrääjältä paperireseptin. Näitä tietoja ei voi kuitenkaan
tallentaa Reseptikeskukseen, tähdentää
Toivonen.
Sähköisen reseptin
käyttöönotosta Suupohjan alueella informoidaan tarkemmin
loppuvuodesta.
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Suupohjaan saatiin valvontaeläinlääkäri
Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinten
hyvinvointia sekä liha-alan laitosten ja
maitotilojen toimintaa.

Liikelaitoskuntayhtymään saatiin valvontaeläinlääkäri, kun uudessa virassa aloitti työt
eläinlääkäri Tia Kotilainen.
Valtion taholta on
edellytetty kuntia perustamaan valvontaeläinlääkärien virkoja eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävien hoitoa varten.
Uudella eläinlääkintähuoltolailla on pyritty
varmistamaan
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta paikallisella tasolla sekä
eläinlääkäreiden virkatehtävien, kuten eläinsuojeluvalvonnan erottaminen
eläinlääkintäpalveluiden antamisesta.

Painopiste eläinlääkintähuollossa on siirretty jälkivalvonnasta
eläinten terveydenhuoltoon.

Työtä valtiolle ja
kunnalle

- Valvontaeläinlääkärin
työ koostuu valtiolle
tehtävistä töistä, kuten
eläinten hyvinvoinnin
valvonnasta sekä eläintauti- ja vierasainevalvonnasta. Kunnallisia
tehtäviä ovat pienten
liha-alan laitosten toiminnan valvominen sekä maitotilojen hygieniavalvonta, kertoo ympäristöpalvelujohtaja
Tapani Ojala.
- Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee eläin-

ten terveydenhoitoon
liittyvää
opetustyötä
Suupohjan
Koulutuskuntayhtymän maatalousoppilaitoksella.
Valvontaeläinlääkäri
ei tee praktiikkatyötä,
millä pyritään poistamaan eläinlääkärin asiakassuhteesta aiheutuvat jääviystilanteet valvontatapauksissa.
Valvontaeläinlääkärin toimipiste sijaitsee
Kauhajoen kaupungintalolla, josta hän liikkuu
eri puolille alueen kuntiin.
Valvontaeläinlääkäri Kotilainen kertoo
käyneensä jo tutustumassa
alueellamme
oleviin neljään pieneen
liha-alan
laitokseen.
Maitotilojen hygieniatarkastukset on myös
aloitettu.
- Tilakäynnillä tarkastellaan olosuhteita niin
maidontuotannon hygieenisyyden, kuin myös
eläinten hyvinvoinnin
kannalta. Samalla saa
kuvan työskentelyolo-

suhteista, joissa eläinten omistaja toimii. Jos
olosuhteet ovat kunnossa, niin se vaikuttaa hygieenisyyteen ja
eläinten hyvinvointiin.

Ennaltaehkäisevää työtä

Parhaimmillaan eläinsuojelu on ennaltaehkäisevää työtä. Valvonnassa tarkastellaan
olosuhteita eläinten hyvinvoinnin kannalta.
Eläinten pitopaikkoja ovat koirakennelit
ym.
lemmikkeläinten
pitopaikat, riistalintutarhat sekä tallit. Paikoissa käydään tarpeen
mukaan.
Kotilaisen mukaan
eläinsuojelu on alue,
joka herättää tunteita
puoleen jos toiseenkin. Usein eläinten kohtelu heijastaa ihmisten
hyvinvointia.
Hän toivoo kaikkien
osapuolten kannalta,
että eläinten huonosti
kohteluun puututtaisiin

mahdollisimman nopeasti, ettei tilanne pääsisi
huonoksi. Mitä pidemmälle laiminlyönti pääsee, sitä vaikeampi ja
hitaampi sitä on korjata.
- Jos huomaat lähipiirissä eläimen hyvinvoinnin laiminlyöntiä,
niin ensimmäiseksi kannattaa keskustella suoraan eläimen omistajan
kanssa.
- Jos tilanne ei keskustelusta huolimatta
parane tai laiminlyönti
on heti alussa vakavaa,
niin kannattaa ottaa
yhteys valvontaeläinlääkäriin tai iltaisin/viikonloppuisin kiireellisissä
tapauksissa
päivystävään
eläinlääkäriin,
neuvoo Kotilainen.

Eläinlääkäreiden
päivystysnumero
muuttuu 2.4.2012
puh. 0600 - 12202
Päivystysalue:
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva
Päivystysaika:
Arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppuisin pe klo 16.15 - ma klo 8.00
Puheluista peritään:
1,01 €/min + pvm klo 8 - 16.15,
2,02 €/min + pvm klo 16.15 - 22.00
3,02 €/min + pvm klo 22.00 - 8.00
(hinnat sis. alv. 23 %)
Eläinlääkäripäivystys on tarkoitettu kiireellistä
hoitoa vaativia sairaustapauksia tai tapaturmia varten.
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Elintarvikelakia uudistettiin mikä muuttui?
Ympäristöterveystarkastaja Tarja Kortesniemi kertoo, että elintarvikelain
muutos
1.9.2011 siirsi elintarvikevalvonnan
painopistettä ennakkohyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi
vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu
on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.

Tilapäinen
myynti

Vähäisestä
myynnistä
tai tarjoilusta ei tarvitse
tehdä ilmoitusta silloin,
kun toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä,
elintarvikealan toiminta
tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan
harjoittama muu toiminta, toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa
ei voida pitää elinkeinon
harjoittamisena.
- Näillä kriteereillä
ilmoitusvelvollisuudesta ovat vapautettuja esi-

merkiksi koulujen, seurojen ja yhdistysten
myyjäiset,
makkaranmyynnit tapahtumien
yhteydessä ja pienimuotoiset kahvitarjoilut.

Alkutuotanto
vai elintarvikehuoneisto

Alkutuotannolla
tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta, viljelyä,
sadonkorjuuta,
sekä
lypsämistä ja kaikkia
eläintuotannon vaiheita
ennen teurastusta. Se
sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja
luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen.
- Alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa
alkutuotantopaikasta ja
siellä harjoitettavasta
toiminnasta elintarvikevalvontaviranomaiselle.
Alkutuotannon toimijan on laadittava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan.

- Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä
metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta
suoraan
kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja
sienien poimimisesta.
Alkutuotantotoimintaa on varastointi,
tuotteiden pesu, puhdistus tai muu kauppakunnostus, pakkaaminen kuljetusta varten,
kuljetus alkutuotantopaikalta vähittäismyyntiin sekä torimyynti
itse tuottajan toimesta
suoraan kuluttajalle (ei
maito, muna).
Elintarvikehuoneistotoimintaa on pakkaaminen
kuluttajapakkauksiin sekä käsittelyt,
jotka muuttavat tuotteen luonnetta esim.
pilkkominen, kuivaaminen, kuoriminen, raastaminen,
ryöppääminen.
Alkutuotannoksi
katsotaan myös vähäinen
alkutuotannon

Jauhelihaprojekti 2011
Liikelaitoskuntayhtymän
alueella suoritettiin kesällä 2011 jauhelihaprojekti, jolla kartoitettiin
alueemme myymälöiden jauhaman
jauhelihan laatua, käsittely- ja säilytysolosuhteita sekä jauhelihamyllyjen hygieniatasoa.
- Jauhelihanäytteitä ja lihamyllyjen pintahygienianäytteitä haettiin
alueemme jokaisesta 11 vähittäismyymälästä, jossa jauhelihaa jauhetaan palvelutiskille tai pakataan
myyntiin, kertoo vs. ympäristöterveystarkastaja Sari Ojanen.
Jauhelihan
mikrobiologinen
laatu oli viidessä näytteessä hyvä,
kolmessa välttävä ja kolmessa
huono.
- Mikrobiologisen tutkimuksen
ja pintapuhtausnäytteiden tuloksia
vertaamalla voidaan todeta hygieenisten toimintatapojen olevan
yhteydessä jauhelihan laatuun.
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- Myymälöitä onkin ohjeistettu
muun muassa kiinnittämään huomiota siivousvälineisiin ja -menetelmiin sekä lihan käsittely- ja säilytysolosuhteisiin.
Projektin raportti on luettavissa
kokonaisuudessaan
osoitteessa
www.llky.fi/ympäristöpalvelut.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta
Ympäristöpalvelujohtaja
Tapani Ojala, puh. 0400 161 501
Ympäristösihteeri
Niina Yli-Keturi, puh. 050 386 4625
Ympäristöterveystarkastajat
Tarja Kortesniemi, puh. 040 579 8236
Tiia Laamanen, sij. S. Ojanen, puh. 0400 571 116
Mirkka Liukku, sij. P. Tella, puh. 040 487 7046
Jarno Perttula, puh. 0400 660 501

tuotteiden myynti suoraan kuluttajalle. Tuotteiden suoramyynnille
on asetettu määrärajat
mm. lehtivihannesten,
hunajan, ternimaidon,
raakamaidon ja kananmunien osalta.
- Jos
myyntirajat
ylittyy, on toiminta tällöin
elintarvikekelain
mukaista
elintarvikehuoneistotoimintaa,
josta tulee tehdä lain
edellyttämä ilmoitus.

Huomioitavaa on,
että
lihan
myynti,
vaikka se olisi oman
tilan lihaa ja myydään
omalta tilalta, ei ole
alkutuotantoa,
vaan
siitä tulee tehdä aina
elintarvikehuoneistoilmoitus.
- Aina, jos on epävarma kuinka menetellä, kannattaa ottaa
yhteyttä ympäristöterveystarkastajiin,
neuvoo Kortesniemi.

Salaattiprojekti
2011
Ympäristöpalvelut suoritti vuoden 2011
keväällä ja syksyllä salaattiprojektin, jossa selvitettiin valmiiksi pilkotun ja itse pilkotun
salaattiraaka-aineen mikrobiologista laatua.
Näytteitä otettiin 41 kappaletta suurtalouksista, ravintoloista ja pikaruokapaikoista. Näytteitä olivat erilaiset salaattiraaka-aineet (mm.
kiinankaali-, jäävuorisalaattisuikale, porkkanaraaste, salaattimix).
Valmiiksi pilkotuista raaka-aineista hyviä oli
33 %, välttäviä 40 % ja huonoja 27 %.
Itse tehdyistä 73 % oli hyviä ja 27 % välttäviä.
Tutkimusprojekti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.llky.fi/ympäristöpalvelut.
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Uusi vesilaki
huomioi
vesistöt
Uudistettu vesilaki astui voimaan vuoden 2012 alusta. Edellinen vesilaki oli
vuodelta 1962.

Uusi vesilaki antaa
vastauksen tavalliselle
kansalaille mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä
omalla mökkirannalla
tai omalla maalla kulkevalle purolle saa tehdä?
Entä saako vettä ottaa
vesistöstä tai pohjavedestä?
Tarvitseeko
ojituksesta
ilmoittaa
kenellekään tai mitä
kun yhteisestä ojituksesta ei päästä sopuun?
Ympäristösihteeri
Niina Yli-Keturi kertoo,
että uudella lailla halutaan turvata vesivarojen ja vesiympäristön
kestävä käyttö, ehkäistä
vedenkäytöstä koituvia
haittoja sekä parantaa
vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Lakia on
selkeytetty ja vesistöjen
kunnostushankkeiden
lupamenettelyä on helpotettu hankekohtaisella säätelyllä.

Vesiluonnon
säilyminen

Pääsääntö on että
kaikki vesistöä muuttava tai vaikutuksiltaan
haitallinen toiminta tarvitsee jatkossa vesiluvan, jonka käsittelee
aluehallintovirasto.
- Luvan tarve ei riipu
hankkeen suuruudesta
vaan vaikutuksesta kohdevesistöön.
Vesilain
uudistuksessa on nähty
entistä tärkeämmäksi
luonnontilaisen
vesiluonnon
säilyminen.

Tämän vuoksi pienillekin toimenpiteille, jotka
saattavat
vaarantaa
vesistön kuten purouoman luonnontilaa, tarvitaan vesilupa.
Luvanvarainen toiminta voi olla muutakin kuin itse vesistössä
tapahtuvaa toimintaa
tai rakentamista. Luvanvaraista voi olla toimenpiteet rannalla, jos
ne suoraan vaikuttavat
vesistöön. Myös veden
virtaamien muuttaminen ja kuormituksen
aiheuttaminen
vesistöön voi edellyttää lupaa.
Rauhoitettuja ovat
edelleen lähteet ja luonnontilaiset alle hehtaarin suuruiset lammet.

Jokamiehenoikeudet

Edelleen on kaikilla
oikeus liikkua vesistöissä sekä jäällä, ankkuroida tilapäisesti sekä
uida vesistössä. Kalastusta ja pilkkimistä säädellään kalastuslailla.
- Jokainen voi tilapäisesti ottaa vettä tai
jäätä vesistöstä omaan
henkilökohtaiseen tarpeeseen. Myös laiturin
tai veneen kiinnityspoijun voi edelleen rakentaa omaan rantaansa.
Laituri ei kuitenkaan
saa olla niin suuri, että
se haittaa vesistön
muuta käyttöä.
Maanomistaja voi

ottaa maansa alueelta
pohjavettä ja rakentaa
kaivon, ellei se vaikuta
pohjaveden määrään
ja virtauksiin. Jos vettä
ottaa yli 100 m3 vuorokaudessa, on siitä tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen.

Ruoppaus
ja ojitus
ilmoitettava

Vesistöä voi ruopata, kun ruoppausmassan määrä on alle
500 m3.
- Silloin riittää ELYkeskukseen tehtävä kirjallinen ilmoitus 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista sekä
ilmoitus
vesialueen
omistajalle.
Ruoppaaminen ei
kuitenkaan koske rantaviivan muuttamista
ja pengertämistä, jotka
voivat edellyttää vesilupaa aluehallintovirastosta.
- Vähäisistä toimista ei tarvitse ilmoittaa
kuten esim. kivien ja
muiden esteiden raivaamisesta käsivoimin sekä
vesikasvien niitosta.
Ojitus voi edellyttää aluehallintoviraston
lupaa, jos se voi aiheuttaa vesialueen pilaantumista esimerkiksi lisäämällä ravinne- tai
kiintoainekuormitusta

vastaanottavassa vesistössä. Muussa tapauksessa ojituksesta on
tehtävä kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle
vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä.
- Aivan vähäisestä
ojituksesta ei tarvitse
ilmoittaa. Vähäistä ojitusta ei ole tarkasti vesilaissa määritetty, mutta
käytännössä se arvioidaan kuivatettavan pinta-alan perusteella. Vähäisenä ojituksena voidaan pitää esimerkiksi
pienen peltolohkon salaojitusta, pienehkön metsäkappaleen ojitusta tai
rakennuspaikan kuivattamiseksi
tarpeellisen
ojan tekemistä omalle
maalle, ohjeistaa YliKeturi.

Kysy viranomaiselta

Oman kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on yleensä
lähin viranomainen, jolta kannattaa tarkistaa
toimenpiteen luvan- tai
ilmoituksenvaraisuus.
Myös ELY-keskuksesta
saa neuvoja ja aluehallintovirasto neuvoo
luvan hakemisessa.
Kyseiset viranomaiset myös toimivat vesilain valvontaviranomaisina ja ryhtyvät tarvit-

taessa toimiin, jos lakia
on rikottu tai laiminlyöty.
Maanomistajien välillä muodostuneeseen
erimielisyyteen ojitusasiassa voi pyytää ratkaisua kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
- Hallinnollisen ratkaisun saaminen ojariitaan on verrattain hidas
toimenpide, joten ensin
kannattaa aina yrittää
sopia asia.
Mikäli
ojituksesta
hyödynsaajia on enintään kaksi, voi kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen määrätä mm.
ojan kunnossapidosta
ja kustannusosuuksista.
- Ilmoituksen- tai luvanvaraisia suunnitelmia tehtäessä on hyvä
olla myös yhteydessä
maanomistajiin ja vesialueen omistajaan. Jos
omistaja ei anna suostumusta
hankkeelle,
voi aluehallintovirasto
antaa oikeuden toimiin
toisen alueella. Tällä on
erityisesti haluttu helpottaa erilaisten vesistöjen kunnostushankkeiden toteuttamista,
toteaa Yli-Keturi.
Lisätietoa vesilaista
löytyy ympäristöhallinnon sivuilta www. ymparisto.fi/vesilainuudistus.
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JULKINEN TIEDOTE
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