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liikelaitoskuntayhtymä

Sosiaalipalvelut
Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä,
aikuissosiaalityötä ja vammaispalveluja jäsenkuntiemme
asukkaille korostaen ennakoivaa työotetta.

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa lapsiperheitä
tuetaan erilaisilla avohuollon tukitoimilla. Perhetyön ja
perheneuvonnan avulla pyrimme varhaiseen puuttumiseen sekä
perheen omien voimavarojen ja elämänhallinnan tukemiseen.
Huostaanotto tai sijoitus kodin ulkopuolelle on viimesijainen keino turvata lapsen
huolenpito. Laitoshoitoa korvaamaan kehitämme lasten perhehoitoa.

Aikuissosiaalityö
Teemme ennaltaehkäisevää, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja
sosiaalisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden parissa. Asiakkaamme tarvitsevat tukea
toimeentulon, työllistymisen, mielenterveyden ja/tai päihteidenkäytön ongelmissa.
Tavoitteemme on edistää heidän kokonaisvaltaista kuntoutumista ja elämäntilanteen
hallintaa.

Vammaispalvelut
Tuotamme palveluja ja tukitoimia vammaisille
henkilöille tukeaksemme omatoimisuutta,
itsenäisyyttä ja sosiaalista yhdenvertaisuutta.
Palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, kuntoutusohjaus,
asumispalvelut, työtoiminta ja päivätoiminta.
Tarjoamme asiakkaillemme kuntouttavaa,
virikkeellistä ja toimintakykyä ylläpitävää
toimintaa sekä viihtyisät ja turvalliset
asumispalvelut.

Hoidon ja hoivan palvelut
Tuotamme palveluja asiakaslähtöisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa.
Tavoitteemme on, että palvelut ovat asiakkaillemme oikea-aikaisia ja vaikuttavia.
Toimintamme on ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävää.

Polikliininen toiminta
• Lääkärien ja hoitajien vastaanotot
sekä päivystystoiminta
• Työterveyshuolto
• Suun terveydenhuolto
• Neuvolatoiminta
• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
• Laboratorio- ja röntgenpalvelut
• Fysioterapia

Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon
palvelut ostetaan pääosin
Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriltä.

Hoitoa oikea-aikaisesti
Lääkärien ja hoitajien vastaanotot toimivat
lähipalveluna kaikissa jäsenkunnissa.
Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden
arvioinnista sekä neuvontapalvelusta vastaa
koulutettu hoitohenkilökunta. Lääkärien
päivystysvastaanottojen rinnalla toimivat
päivystävät sairaanhoitajat.

Terveyttä edistäviä valintoja
Toimintatapamme perustuu
terveyshyötymalliin, jolla vastaamme
pitkäaikaissairauksien lisääntyviin
haasteisiin. Hoidon suunnittelu ja toteutus
tehdään yhdessä potilaan kanssa siten,
että potilaan oma aktiivisuus ja
osallistuminen korostuu. Terveydenhuollon
moniammatillinen tiimi toimii potilaan
rinnalla asiantuntijana ja tukijana.

Osastotoiminta
• Akuuttiosastot
• Kuntouttavat osastot
• Mielenterveyskeskus

Kuntoutumista tukeva toimintatapa
Kaikessa toiminnassa painotamme
toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää
toimintatapaa. Tuemme potilaiden
omatoimisuutta ja omien
voimavarojen käyttöä päivittäisissä
toiminnoissa. Yksilölliset
kuntoutussuunnitelmat tehdään
yhdessä fysioterapian kanssa.

Ikäihmisten palvelut
• Kotihoito
• Päivätoiminta
• Muistineuvolatoiminta
• Yöpartiotoiminta
• Perhehoito
• Palveluasuminen

Toimintakykyä edistävät palvelut
Kehitämme palvelujamme yhä
enemmän laitoshoidosta kohti
kotona annettavia palveluja,
avopalveluja ja palveluasumista.
Tuemme ja edistämme asiakkaiden
toimintakykyä, ravitsemusta,
virkistystoimintaa, turvallisuutta ja
kotona selviytymistä, jotta
mahdollisuus kotona asumiseen
säilyisi mahdollisimman pitkään.

Perhehoidossa kodinomainen hoiva
Tarjoamme perhehoitoa asiakkaille, jotka eivät enää selviä
yksin kotona, mutta jotka eivät myöskään vielä tarvitse
palveluasumista tai laitoshoitoa. Kotiympäristö
mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja kodinomaisen
asumisen. Annamme valmennuskoulutuksen ja
tukipalvelut perhehoitajiksi aikoville.

Ympäristöpalvelut
Toimimme viranomaisena terveellisen, turvallisen
ja monimuotoisen elin- ja toimintaympäristön
turvaamiseksi sekä ihmisille että eläimille.

Ympäristöterveysvalvonta
Ylläpidämme ja edistämme väestön ja yksilön terveyttä. Ennaltaehkäisemme,
vähennämme ja poistamme sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat
aiheuttaa haittaa terveydelle. Valvontatehtäviä ovat mm. elintarvikevalvonta,
terveydensuojelu, tupakkavalvonta ja kuluttajaturvallisuusvalvonta.

Ympäristönsuojelu
Ympäristölupamenettelyllä ja valvonnalla
pyrimme ehkäisemään ympäristön pilaantumista.
Tuemme kestävää kehitystä ja edistämme
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia omassa
ympäristössään.

Eläinlääkintähuolto
Turvaamme peruseläinlääkintähuollon vuorokauden kaikkina
aikoina. Eläimillä on oikeus hyvinvointiin ja hyvään kohteluun.
Eläinsuojelulla pyritään suojelemaan eläimiä parhaalla
mahdollisella tavalla.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä
teemme työtä terveyden ja hyvinvoinnin tähden.
Tuotamme sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalvelut
tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille.
Teemme sen kulkien kehityksen kärjessä,
huolehtien asiakkaistamme, elinympäristöstämme
ja työntekijöistämme, panostaen ennaltaehkäisevään
työhön sekä korostaen ihmisten aktiivisuutta ja
omatoimisuutta.

• Yhtymä on perustettu kesäkuussa 2008 ja
palvelutoiminta alkoi 1.1.2009.
• Jäsenkunnat ovat Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki.
• Palvelut tilaa jäsenkuntien edustajista koostuva
yhteistoimintalautakunta.
• Alueen väestöpohja on noin 24.000 asukasta.
• Henkilöstömäärä on noin 800.
• Tuotamme terveyttä ja hyvinvointia noin 100 miljoonalla
eurolla vuodessa.

Teuva
Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
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