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Liikelaitoskuntayhtymä toiminnoittain

–
–
–
–

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.
Palvelutuotannossa toteutetaan tilaaja - tuottaja -mallia. Yhteistoimintalautakunta on tilaaja ja liikelaitoskuntayhtymä tuottaja.
Liikelaitoskuntayhtymän toiminta-alueen väestöpohja on noin 24.000 asukasta.
Henkilökuntaa on noin 650. Heistä sosiaalipalveluissa 98, hoidossa ja hoivassa 511, ympäristöpalveluissa 13 ja sisäisissä
tukipalveluissa 21. Lisäksi sijaisia on noin 100.
– Vuoden 2009 talousarvio on noin 76 miljoonaa euroa.

”Tuttujen kesken LLKY” SUUPLARI
Moni on kysynyt, mikä on yhtymän
lyhenne. Lyhyttä, napakkaa nimeä on
moni kaivannut. Sitä ei ole missään vaiheessa ollut. Ainoa lyhenne on koko valmistelun aikana ollut LLKY, joka esiintyy
myös nykyisin yhtymän internet-osoitteessa: www.llky.fi. Noin 650 työntekijän sähköpostiosoitteet noudattavat
vielä kuntien nimiä, mutta ne tullaan
yhtenäistämään muotoon etunimi.sukunimi@llky.fi loppuvuodesta 2009.
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- Viimeisin ulkopuolinen arvio yhtymän nykyisestä nimestä on: ”Se on kaamea, siis kaamean pitkä, mutta juuri
siksi tavattoman hyvä.” Kuulijan mielestä se jää väkisinkin mieleen, koska se
on niin erikoinen. Varmaan on muitakin
mielipiteitä, pohtii liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila.
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Liikelaitoskuntayhtymä – palvelujen
turvaaja ja rohkea kehittäjä
Viisaasti vanhaa
– rohkeasti
Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja Teuva uutta
päätyivät vuoden 2008 keväällä ratkaiNuuttila visioi yhtysuun, jonka mukaan syntyi Suupohjan mälle monia suuria
haasteita, mutta tunperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
nistaa myös kehittämis-

Perussopimus allekirjoitettiin kesäkuussa
2008 ja loppuvuosi
käytettiin
toiminnan
käynnistämisen edellyttämiin valmistelutöihin,
kertailee
tapahtumia
liikelaitoskuntayhtymän
johtaja Kari Nuuttila,
joka on ollut mukana
yhtymän suunnitteluja käynnistämistyössä
ensivaiheista lähtien.

Vauhdikas
aloitus

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tuottamat
palvelut tilaa yhteistoimintalautakunta. Se on
Kauhajoen kaupungin
lautakunta, jossa kullakin yhtymän osakaskunnalla on edustajat.
Yhteistoimintalautakunta määrittelee myös,
miten paljon rahallisia
resursseja yhtymällä on
käytettävissään.
– Vuodelle 2009
yhtymän
talousarvio
valmisteltiin kunnissa ja
se koottiin yhteen ”kippaamalla” neljä erilaista
osaa yhteen. Varsinaista
toiminnan ja talouden
suunnittelua ei siten
ehditty tekemään.

Muutosvaihe
ilman katkoksia

Sosiaali-, terveys- ja
ympäristöpalveluiden
siirtyminen yhtymälle
piti tapahtua siten, että
kuntalaiset eivät juuri

muutosta
havaitse.
Palvelut onnistuttiinkin
järjestämään
katkottomasti
vuodenvaihteessa.
Karijoen vuodeosastopotilaat on ohjattu
Kristiinankaupungin
sijaan Kauhajoelle. Toinen merkittävä muutos
on ollut yhteistoimintaalueen
lääkäreiden
yhteispäivystyksen alkaminen Kauhajoella. Tällä
on suuri toiminnallinen
ja taloudellinen merkitys asukkaille ja kunnille.
Yhteispäivystys
omana toimintana on
erittäin tärkeätä myös
tulevaisuudessa.
- Vuoden 2009 alkupuolella on yhtymän
työntekijöillä ollut valtava urakka. Moni on
kokenut, että työntekijöitä ei ole riittävästi. Nyt
muutosvaiheen vähitellen helpottaessa päästään kohti normaalia
palvelutoimintaa. Laskut saadaan tulemaan
ja lähtemään oikein ja
tiedotus saadaan sen
mukaisesti toimimaan.
Näissä asioissa on ollut
myös paljon opeteltavaa yhteistyössä peruskuntien kanssa.

työn realiteetit.
– Odotukset taloudellisuudesta ja kustannussäästöistä liittyvät
ajatukseen, että suuri
toimija voi vakaammin
järjestää palveluja, rekrytoida henkilöstöä ja
huolehtia myös taloudellisuudesta.
Kokemukset toisaalta Suomesta osoittavat, että
taloudellisia
tuloksia
voidaan saavuttaa 2-5
vuoden
aikajänteellä
kunhan toimintatapoja
päästään kehittämään.
Tämä merkitsee esimiesten ja henkilöstön
kouluttamista ja kaikkien toimintaprosessien
tutkimista ja uudelleen
arviointia. Työsarkaa siis
riittää.
Kuntien valtuustot
hyväksyivät elokuussa
2007
yhteistoimintaalueen strategian. Siinä
erityisiä painopistealueita ovat kodinomaiset asumisolosuhteet,
ennakoiva ja kuntouttava työote ja rohkeus kehittää uusia
toimintatapoja.
– Suuria kysymyksiä ovat aivan
lähitulevaisuudessa vanhusten tehostetun
palveluasumisen järjes-

telyt, kuntouttavan työtavan vieminen hoidon
ja hoivan kaikkiin toimintoihin sekä lääkärija hoitajarekrytoinnissa
onnistuminen. Tilakysymykset ovat myös ajankohtaisia eri kunnissa.
– Alun perin tarkoituksena oli liittää varhaiskasvatus myös yhtymän palveluihin, mutta
nyt se on kuntien omaa
toimintaa. Erityisen tärkeätä onkin kaikkialla
yhtymässä toimintojen
rajojen häivyttäminen.
Ehkä tätäkin tärkeämpää on yhteistoiminta
kuntien varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen
kanssa. Yhden toimijan
tulosta ei tule parantaa
sillä, että toimintoja siirretään toiselle toimijalle
ja sen kustannuksiksi.

Kuntalaisten
aktiivisuutta
tarvitaan

Nuuttilan mielestä
palvelujen
kehittämisessä tarvitaan asiakkaiden eli kuntalaisten
aktiivisuutta. Kehittämistoiminnan kokemukset
valtakunnassa osoittavat, että suurin yksittäinen kehittämisideoiden
lähde ovat asiakkaat ja
asukkaat.
– Asiakkailta saatu
palaute ja kaikki kehittämisideat ovat erittäin
tärkeitä.
Toiminnassa
pyritään siihen, että
asukkaiden palvelut olisivat yhteistoiminta-alueella mahdollisimman
hyvät ja samanlaiset.
Onnistumisemme riippuu meidän kaikkien
yhteishengestä.

Palvelujen kehittämisessä onnistuminen riippuu kaikkien suupohjalaisten yhteishengestä, sanoo liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari
Nuuttila.
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Silmäys sosiaalipalveluiden
uudistuksiin
– Ensimmäisen toimintavuoden
aikana
painopistealueena on
erityisesti
lapsiperheiden
sosiaalityö.
Erityisesti
kehitetään
perhetyötä sekä organisoidaan sijaisperhe-,
tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa.
Lisäksi
keskitytään syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen
kertoo.

Perusturvalautakunta käsittelee
oikaisuvaatimukset

Sosiaalihuollon asiakasta koskevat päätökset tehdään viranhaltijapäätöksin.
– Viranhaltijapäätös-ten pohjaksi johtokunta on ohjeistanut
yhtenäiset
perusteet
liikelaitoskuntayhtymässä etuuksien myöntämiseksi, siltä osin
kuin lainsäädäntö on

Sosiaalipalvelujen perustehtävä on
lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen
tuottaminen ja kehittäminen liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille.

antanut siihen mahdollisuuden.
Perusturvalautakunta on muodostettu viranomaistehtäviä varten.
Lautakunta käsittelee
kaikki viranhaltijapäätöksiin tyytymättömien
oikaisuvaatimukset, hallintokantelut ja selvityspyynnöt. Aikaisemmin
kyseiset asiat käsiteltiin
jäsenkuntien sosiaalija perusturvalautakunnissa.
Ensimmäisen neljän
kuukauden aikana on
käsitelty 11 oikaisuvaatimusta.

Vammaispalvelulaki uudistuu

Va m m a i s p a l v e l u lain muutokset tulevat voimaan 1.9.2009.
Lakimuutoksen jälkeen
vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada
henkilökohtaista apua
kotona ja kodin ulkopuolella
välttämättömien ja yksilöllisten
tarpeittensa edellyttämässä laajuudessa.
– Uudistus tuo vaikeavammaiselle henkilölle kuntien vammaispalvelujen määrärahoista

Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen johtaa
sosiaalipalveluja ja toimii perusturvalautakunnan
esittelijänä.
riippumattoman oikeuden henkilökohtaiseen
apuun päivittäisissä toiminnoissa, täsmentää
Rahkonen.
Palvelu on tarkoitettu ikään katsomatta
sellaisille
vaikeavammaisille
henkilöille,
jotka vammansa tai
sairautensa vuoksi tarvitsevat välttämättä ja
toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisistä
toimista selviytyäkseen.
–
Palvelutarpeen
määrittelyssä palvelusuunnitelma on keskeisessä roolissa. Palvelusuunnitelma ei ole
kuntaa sitova, mutta
siihen merkityt asiat
on
päätöksenteossa
huomioitava riittävällä
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tavalla.
Lakimuutos
sisältää myös määräaikoja.
Palvelujen ja tukitoimien selvittäminen on
aloitettava viimeistään
seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun
vammainen henkilö on
ottanut yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen
palvelujen saamiseksi.
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Kehitysvammahuollon kehittäminen
on yhteistyötä
Kehitysvammahuollon tehtävänä on
tarjota kehitysvammaisen ja hänen
perheensä tarvitsemat päivätoiminnan, asumisen ja vapaa-ajan palvelut
sekä tiedottaa neuvonnan ja ohjauksen keinoin kehitysvammahuollon erityispalveluista.

Palvelut on jaettu
liikelaitoskuntayhtymän
alueella asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintoihin.
Kehitysvammahuollon vastaavat ohjaajat
Liisa Rintaniemi ja
Anne-Mari
Huhtala
uhkuvat intoa vastaanottaessaan uuden
työnsä haasteet. Liisa
vastaa
asumispalveluista ja Anne-Mari työja päivätoiminnasta.
– Vaikka meille on
annettu omat vastuualueet, niin kehitämme
kuitenkin yhtä yhtenäistä kehitysvammahuoltoa. Meillä on siitä
yhteinen tulevaisuuden
visio. Tavoitteemme on
palveluiden yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi ja jokaisen
toimipisteen toimintaajatuksen tukeminen.

Emme voi ajatella, että
samanlainen toimintamalli toimisi jokaisessa
toimipisteessä.

Näkökulma yksilöstä yhteisöön

Molemmilla ohjaajilla on vahva kokemus
työstä kehitysvammaisten parissa. Tämä antaa
eväät lähteä kehittämään yhteistyötä kehitysvammaisten, perheiden, omaisjärjestöjen,
muun vapaaehtoistoiminnan sekä paikallisten
viranomaisten
kanssa.
– Haluamme yhdessä
yhteistyökumppaneidemme kanssa vahvistaa kehitysvammaisten
aktiivista
toimintaa
yhteisönsä
jäsenenä,
edesauttaa
heidän
yksilöllistä kasvua ja

Kehitysvammahuollon
toimipisteet:
Isojoki:

Mäntyrinne (autettu asuminen)

Teuva:

Päivänsiipi (autettu asuminen)
Kaislakoti (ohjattu asuminen)
Teuvan toimintakeskus

Kauhajoki: Kuja-Kokko (autettu asuminen)
Kujakoto (tukiasunnot)
Kauhajoen toimintakeskus

Asumispalveluiden vastaavaohjaaja Liisa Rintaniemi ja työ- ja päivätoiminnan
vastaavaohjaaja Anne-Mari Huhtala uskovat alueelliseen yhteistyöhön.
kehitystä sekä tukea
perheitä hoito- ja kasvatustyössä.

Hyvä elämä
jokaisen oikeus

Kehitysvamma ei ole
sairaus. Se on ymmärtämis- ja käsityskyvyn
alueella oleva vaurio
tai vamma, joka haittaa
jokapäiväistä selviytymistä. Haitta on kuitenkin sitä vähäisempi,
mitä paremmin yhteiskunta on suunniteltu
meille kaikille.
- Jotta kehitysvammaiset ihmiset voisivat
elää tasa-arvoisina jäseninä yhteiskunnassa, he
tarvitsevat tukea, ohjausta ja palveluita. Nämä

voivat liittyä kommunikaatioon,
omatoimisuuteen, kodinhoitoon,
sosiaalisiin
taitoihin,
ympäristössä liikkumiseen, terveyteen ja turvallisuuteen, kirjallisiin
taitoihin, vapaa-aikaan
ja työhön. Yksilöllinen
ja
tarpeenmukainen
tuki auttaa kehitysvam-

maista ihmistä elämään
hyvää ja hänelle luontaista itsenäistä elämää.
Liikelaitoskuntayhtymän kehitysvammahuollossa on yhteensä
34 työntekijää. Näistä
24 työskentelee asumispalveluissa ja 10 työ- ja
päivätoiminnassa.

Kehitysvammahuollon tehtäväkenttä:
ASUMINEN

TYÖ- JA
PÄIVÄTOIMINTA

VAPAA-AIKA
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Perhetyöstä tukea lapsiperheiden
arkeen
Perhetyötä
perheiden palveluna on
valtakunnallisesti kehitetty paljon viimeisten
vuosien aikana. Myös
liikelaitoskuntayhtymän sosiaalipalvelujen
yhtenä keskeisenä painopisteenä on perhetyön kehittäminen.
Yhtymässä perhetyötä on kehitetty muun
muassa lastensuojelun
avohuollon ja perhetyön
kehittämisyksikköhankkeessa 2007 - 2009.
Kehittämishanketta hallinnoi liikelaitoskuntayhtymä ja siinä on mukana
Etelä-Pohjanmaalta kahdeksan kuntaa.
Hankkeen
kehittäjä-perhetyöntekijä
Katri-Helena Santala ja
kehittäjä-sosiaalityönte-

kijä Paula Uusi-Hakala
kertovat kehittämistyön
kohdistuneen
lastensuojelun perhetyöhön
ja lastensuojelun avohuoltoon. Syksyllä on
alkamassa uusia kehittämishankkeita, joiden
painopiste on ennaltaehkäisevän perhetyön
kehittämisessä.

Perhetyö osana
sosiaalityötä

Yhtymässä perhetyö
kuuluu lapsiperheiden
sosiaalityöhön,
jonka
tehtävänä on sosiaalityön palvelujen tuottaminen ja kehittäminen
alueen lapsille ja lapsiperheille asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja
ennaltaehkäisevästi. Per-

hetyön lisäksi palveluihin kuuluvat lastenvalvojatyö, lastensuojelu ja
perheneuvolapalvelut.
– Perhetyön käsite
itsessään
on
hyvin
moniulotteinen ja perhetyön nimikkeellä työskennellään hyvin erilaisissa tehtävissä muun
muassa kodinhoitajien
työssä, päivähoidossa,
neuvolassa ja lastensuojelun sosiaalityössä.
Yhtymässä perhetyötä toteutetaan sekä
lapsiperheiden
kotiapuna että lastensuojelun perhetyönä. Palvelu järjestetään sekä
omana toimintana että
ostopalveluna.
Yhtymän perhetyössä toimii
perhetyön ohjaaja, perhetyön
kodinhoitajia

sekä perhetyöntekijä.
Yhtymä ostaa kahden
Alvari-perhetyöntekijän
palvelut Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistykseltä lastensuojelun perhetyöhön.

Lapsiperheiden
kotiapu

Liikelaitoskuntayhtymän järjestämä kodinhoidollinen perhetyö on tarkoitettu tueksi ja avuksi
kaikille lapsiperheille.
– Perhetyön tarvetta
voivat aiheuttaa hyvin
monenlaiset
elämäntilanteet
esimerkiksi
lasten
kasvatustilanteisiin liittyvät pulmat,
vanhemman
omaan
jaksamiseen ja arjen
tilanteisiin liittyvät teki-

jät tai esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen. Tavoitteemme on
vastata näihin erilaisiin
perheiden
tarpeisiin
antamalla lapsiperheille
ennaltaehkäisevää tukea
mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.
Perhetyön kodinhoitajat toimivat perheen
kotona tukien perheen
arjen sujumista ja lasten
kasvua ja kehitystä perheen omia voimavaroja
vahvistaen.
– Perhetyön kodinhoitaja auttaa perheen
vanhempia
erilaisissa
arjen
tilanteissa
ja
hänen kanssaan voivat
myös perheen lapset
tehdä monenlaisia asioita yhdessä. Perhetyön
kodinhoidollisena tehtävänä on antaa juuri
sitä apua, mitä perhe
sillä hetkellä tarvitsee
omassa
elämäntilanteessaan.
Kodinhoidollisesta
perhetyöstä laaditaan
kirjallinen
palvelusuunnitelma. Kotiapu
voi olla suunnitelman
mukaisesti joko tilapäistä tai säännöllistä
apua perheelle ja siitä
voidaan periä asiakkaan
maksukyvyn mukainen
kohtuullinen maksu.

Lastensuojelun
perhetyö

Perhetyössä on voimaa!, toteavat Paula Uusi-Hakala kehittäjä-sosiaalityöntekijä (vas.), Katri-Helena Santala kehittäjä-perhetyöntekijä ja perheterapeutti, Seija Pietari lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä, Tiina Rajakaski perhetyöntekijä, Pia Mattinen perhetyön kodinhoitaja, Leena Lehtinen
perhetyön kodinhoitaja sekä Katariina Haaranoja sosiaalityöntekijä.
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Lastensuojelun perhetyö poikkeaa lapsiperheiden kotipalvelusta
työmuotona.
Lastensuojelun perhetyöhön
ohjaudutaan oman toimipisteen lapsiperheiden sosiaalityöntekijän
kautta. Lastensuojelun
perhetyö on lastensuojelulain mukainen suunnitelmallinen avohuollon tukitoimi perheelle.
– Lastensuojelun per-
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Oikeesti työelämään

- Kolmas ovi aukeaa uusiin mahdollisuuksiin

Onko sinulla koskaan ollut tilannetta,
että olet tarvinnut apua esim. oven avaamiseen? Kädet täynnä tavaraa on mahdoton yltää kahvalle. Joskus työelämään
pääsyyn tarvitaan pientä avitusta.

Kädet voivat olla
täynnä arjen pieniä
pulmia. Puuttuu koulutusta tai ensi askel
työhön. Edessä voi olla
alan vaihto. Joskus vain
arjen hallinta vie enemmän huomiota. Tällaisina hetkinä toivoisi,
että olisi joku, joka
raottaisi mahdollisuuksien ovea.
Loppuvuodesta 2008
aloitti toimintansa työpajahanke, joka on ottanut
työnimekseen Kolmas
ovi. Nimi kertoo hankkeen luonteesta ja tavoitteista.
– Tarkoitus on valottaa työnhakutilanteessa
olevalle projektin asiakkaalle uusia, ennen
kokeilemattomia vaihtoehtoja. Kuvaannollisesti
siis avataan kolmas ovi
tulevaisuuteen, kertoo
hankkeen projektipäällikkö Armi Riekkinen.

päivittäin kokoonnuttaisiin tekemään jotain
fyysistä työtä. Kolmannessa ovessa toiminta
on ohjaavaa ja valmentavaa.
– Vahvuutemme on
aika, jonka voimme tarjota
asiakkaallemme.
Esimerkiksi
alkuhaastatteluun
käytetään
puolitoista tuntia. Tässä
vaiheessa kerätään keskustelulla tietoja erityisesti asiakkaan vahvuuksista ja toiveista tulevan
työn suhteen. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, ja tietoja luovutetaan tai pyydetään
yhteistyökumppaneilta
vain asiakkaan kirjallisella suostumuksella.

Yksilölliset
ratkaisut

Kolmas ovi toimii
niin sanottuna virtuaalipajana. Tämä tarkoittaa
sitä, että hankkeella ei
ole varsinaista työsalia
tai muuta tilaa, johon

– Yksilövalmennuksessa ensin kartoitetaan
asiakkaan elämäntilannetta ja mahdollisuuksia työllistyä, joko suoraan tai koulutuksen
kautta. Usein uudelle
ammattialalle siirryttäessä käytetään ensiaskeleena työharjoittelua
tai -kokeilua. Tämä on

hetyö perustuu asiakasperheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän
yhdessä laatimaan perhetyön suunnitelmaan.
Lastensuojelullinen perhetyö on aina maksu-

tonta.
Lastensuojelun perhetyöllä tuetaan perhettä erilaisissa arjen
toiminnoissa ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Virtuaalipaja

turvallinen tapa tutustumiseen sekä työnantajalle että työnhakijalle,
kuvailee yksilövalmentaja Mikko Kamila ratkaisujen tekoa.
Yksilövalmentajat
seuraavat aktiivisesti sekä avoimeksi ilmoitettuja työpaikkoja että niin
sanottuja piilotyöpaikkoja. Jälkimmäisellä tarkoitetaan niitä työtilaisuuksia, joita ei ole vielä
ilmoitettu avoimeksi tai
työnantaja ei ole työntekijän tarvetta vielä edes
selkeästi yksilöinyt.
– Toisinaan on tarvetta päivittää valmentautujan työnhakutaitoja. Erityisesti uudelle
alalle hakeutuessaan,
valmentautuja tarvitsee
myös rohkaisua ja kannustusta.
Aina valmentautujan koulutausta ei riitä
nykyisiin vaatimuksiin.
Silloin etsitään erilaisia
koulutusmahdollisuuksia, joita voivat
olla varsinaisen kolmivuotisen ammatillisen
perustutkinnon lisäksi
lyhyemmät kurssit ja
vaikkapa monialakoulu-

KOLMAS OVI

Seutukunnallinen työpaja –hanke
- sisältää kolme eri projektia: Seutukunnallinen
työpaja, Seutukunnallinen työpaja – nuoret,
Työpaja Focus
- kohderyhmänä ovat erityisesti ammatillista
koulutusta vailla olevat nuoret, pitkään työttömänä olleet, romanit ja osatyökykyiset
- hankkeen toiminta-alue on Isojoki, Kauhajoki,
Teuva, Kurikka ja Jurva.
- asiakkaaksi tullaan TE-toimistojen ja sosiaalitoimistojen kautta tai itse yhteyttä ottamalla
- hankkeessa työskentelevät: projektipäällikkö
Armi Riekkinen, yksilövalmentajat Anna-Lea
Ojanen ja Mikko Kamila, työvalmentajat Tanja
Grönstrand, Pirjo Sepponen ja Merja Vaskela
- toimitilat sijaitsevat Logistiassa Kauhajoella,
mutta asiakastapaamisia on myös Isojoella,
Teuvalla ja Kurikassa
- hankkeessa on mukana yli sata valmentautujaa (tilanne 05/2009)
- asiakkaiden ikäjakauma on 16 - 59 vuotta

tus. Perustutkinnon voi
suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Ryhmästä
voimavaroja

Kun samassa työnhakutilanteessa
olevia valmentautujia on
sopiva määrä, voidaan
aloittaa
valmennus-

ryhmä. Siinä edellä
mainittuja asioita käydään läpi päivittäisissä
ryhmätilanteissa.
– Ryhmässä voidaan
jakaa ja hyödyntää valmentautujien kokemuksia. Kuten vanha sanonta
kuuluu, ei kaikki viisaus
ole yhdessä päässä, vaan
sitä on pitkin kylää!

Markku, 21 v., osallistui valmennusryhmään keväällä 2009. Hän kuvaa
kokemuksiaan seuraavasti:
”Valmennusryhmä antoi mulle rutkasti itsevarmuutta. Kaikillahan on joitain tilanteita, joissa ei tunne vain olevansa oikein omimmillaan. Ryhmässä
jouduimme sopivasti heittäytymään uusiin tilanteisiin, joita työnhaussa tai
työpaikalla voi tulla esiin. Nyt pääsimme turvallisessa ilmapiirissä testaamaan esimerkiksi sitä, miten eri ratkaisutavat vaikuttavat ihmisten välisissä
tilanteissa. Olemme oppineet asettamaan tavoitteita ja kulkemaan niitä
kohti. Tämä kurssi on tuonut makua ja väriä mun elämään.”

– Lastensuojelun perhetyön erityisenä tavoitteena on tuoda suojaavia tekijöitä lasten ja
nuorten elämään ja siten
tukea lasten ja nuorten
suotuisaa kehitystä.

Perhetyön lisäksi lastensuojelun asiakkuudessa olevalla perheellä
on oikeus saada muitakin lastensuojelulain
mukaisia
avohuollon
tukitoimia, joita ovat

muun muassa taloudellinen tuki, tukihenkilö
tai tukiperhe, terapiapalvelut, vertaisryhmätoiminta tai koko perheen kuntoutus.
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Kiireellisen hoidon
yhteispäivystys
Päivystyspalvelut on tarkoitettu kiireellistä hoitoa tarvitseville. Potilasmäärät vaihtelevat päivystyksissä, koska
vakava sairastuminen tai onnettomuus
ei katso aikaa eikä paikkaa.

Liikelaitoskuntayhtymän
yhteispäivystyksen toimintamallin tavoitteena on turvata
laadukkaat ja riittävät
päivystyspalvelut yhteistoiminta-alueen väestölle, sanoo terveyspalvelujohtaja
Kirsti
Kähärä.
Yhteispäivystys toimii liikelaitoskuntayhtymässä
Kauhajoen
terveyskeskuksen ensiavussa. Yhteispäivystys
palvelee kaikkia Isojoen,
Karijoen, Kauhajoen ja
Teuvan asukkaita viikonloppuisin ja arkiiltoina sen jälkeen, kun
oma terveysasema on
mennyt kiinni. Yhteispäivystys on auki klo
8.00 – 22.00. Yöpäivystys klo 22.00 – 8.00 on
Seinäjoen keskussairaalan ensiavussa.
Yhteispäivystyksen
päätehtävä on turvata
hoito äkillisissä, vaka-

vissa tapaturmissa ja
välitöntä ja kiireellistä
hoitoa vaativan sairauden kohdatessa.

Henkeä uhkaava

- Jos epäilette itsellä
tai läheisellänne henkeä
uhkaavan
sairauden,
kuten
aivohalvausta,
aivoverenkiertohäiriötä tai sydäninfarktia,
nopein tapa avun saamiseksi on yhteydenotto suoraan hätäkeskukseen, hätänumeroon
112.
Hätäkeskuksen
päivystäjä
opastaa
hätäensiavussa ja hälyttää tarpeen mukaan sairaankuljetuksen. Alueen
sairaankuljetusyksiköt
toimivat hoitotasolla.

Ei henkeä
uhkaava

Muussa äkillisessä
sairaustapauksessa on
tärkeää, että ennen
päivystykseen
lähtöä

Uuden toimintamallin luominen ja käyttöön saattaminen on ollut mielenkiintoista ja haasteellista, toteaa terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä.
soitetaan päivystyspuhelimeen (ks. alla oleva
Tärkeät numerot). Maksuttomassa
puhelinpalvelussa terveydenhuollon ammattilaiset
antavat hoito-ohjeita
ja tarvittaessa antavat
ajan päivystävän lääkärin tai sairaanhoitajan
vastaanotolle.
– Jotta hätätapausten hoito voidaan

turvata ja toisaalta
lyhentää odotusaikoja
päivystyksessä, on tärkeää ohjeellisella ajanvarauksella
rytmittää
muut äkilliset sairaustapaukset
tasaisesti
yhteispäivystykseen.
Tavanomaisissa terveysongelmissa kuten
flunssa, sairaslomatodistuksen tarve, lievä
tuki- ja liikuntaelinkipu

tai rasitusvammat, tärkeintä on juuri puhelinneuvonta. Puhelinneuvonnalla voidaan ohjata
myös omalle terveysasemalle seuraavaksi arkipäiväksi. Useimmat lievien terveysongelmien
oireenmukaiset lääkehoidot ovat nykyisin
reseptivapaita ja niistä
saa tietoa myös apteekkien henkilökunnalta.

TÄRKEÄT NUMEROT
Hälytysnumero 112
Sosiaalipäivystys 112
virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä
lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa
Myrkytystietokeskus
puh. (09) 471 977 (suora) tai
puh. (09) 4711 (vaihde)
avoinna 24 h/vrk
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Lääkärin ja hoitajan ajanvaraus:
Isojoki

puh. 2413 5700
ma-pe klo 8-10

Karijoki

puh. 268 0251
ma-pe klo 8 - 12

Kauhajoki puh. 2413 3220 ja 2413 3221
ma-pe klo 8 - 15
Teuva

puh. 2413 4500
ma-to klo 8 - 18 ja pe klo 8 - 16

Oman terveyskeskuksen ollessa suljettuna yhteispäivystys Kauhajoen terveyskeskuksen ensiavussa klo 8 – 22, soita
ennen menoa puh. 2413 3300.
Yöpäivystys klo 22 – 8 Seinäjoen keskussairaalan ensiavussa, soita ennen menoa
puh. (06) 415 4555.
Kaikkien toimipisteiden puhelinnumerot
löydät LLKY:n palveluluettelosta tai osoitteesta www.llky.fi.
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Oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan,
oikeassa paikassa
- Hoidon kiireellisyyden arviointia parhaimmillaan
– Hoidon kiireellisyyden arviointi tarkoittaa
sitä, että kun asiakas on
terveyskeskukseen yhteydessä joko puhelimitse
tai vastaanoton luukulla, niin hoitajan ensisijainen tehtävä on arvioida potilaan oireet ja
miten kiireellistä hoitoa
hän tarvitsee, kiteyttää
vastaanottotoiminnan
osastonhoitaja
Tuula
Keski-Pukkila.
Taustalta löytyy hoitotakuulaki, joka tuli
voimaan 1.3.2005. Laki
määrittää kuka saa
tehdä hoidon kiireellisyyden arviointia. Henkilön tulee olla terveydenhuollon ammattilainen.
Lisäksi lailla annettiin
rajat ei-kiireellisen hoidon toteutukselle. Laki
ei koske kiireellistä hoitoa, joka on kansanterveyslaissa
määritetty
kaikkien oikeudeksi ja
hoitoon pääsy on lähes
välitön oikeus.

Hoidon tarpeen
kolme astetta

Ei kiireellisen hoidon
aikaraja on ryhmitelty
kolmeen asteeseen. Henkilön tulee saada välitön
yhteys terveyskeskukseen
joko puhelimitse tai käymällä itse terveyskeskuksessa sen aukioloaikana.
Kolmen päivän sisällä
tulee päästä arvioitavaksi
ja hoito pitää toteuttaa
arvioinnista kolmen kuukauden kuluessa ja joissain tapauksissa puolen
vuoden kuluessa.
– Hoidon tarpeen
arviointi tapahtuu hyvin
usein puhelimitse yhteisymmärryksessä potilaan
kanssa. Jokaisessa yhtymän jäsenkunnassa on
kolmen päivän kuluessa

Vastaanoton hoitajan
haastava tehtävä on
ohjata potilas oikeaaikaiseen hoitoon.

taattu
mahdollisuus
päästä sairaanhoitajan
vastaanotolle ja usein
myös lääkärin vastanotolle, kertoo KeskiPukkila liikelaitoskuntayhtymässä vallitsevista
käytännöistä.

Hoitajien
haastava rooli

– Meidän toimintaajatus on, että potilas on
oikeaan aikaan oikeassa
paikassa ja oikein valmisteltuna. Tämä on
velvoittava ja haastava
rooli – ei ole helppoa
tänä päivänä olla hoitaja, pohtii Keski-Pukkila
22 vuoden kokemuksella osastonhoitajana.
Ennen oli periaate,
että asiakas sai mitä
tilasi. Esimerkiksi ajan
lääkärille. Näin ei ole
enää tänä päivänä,
vaan asiakas saa sitä,
mikä on tarpeen hoidon
ja sen oikea-aikaisuuden ja potilaan hoitoon
valmistelun kannalta.
Esimerkiksi potilas voidaan ohjata ensin labo-

ratoriokokeisiin.
– Tämä antaa hoitajille haastetta, koska
sitä myös odotetaan,
että hoitaja osaa tehdä
oikeita
ratkaisuja.
Palaute tulee heti, jos
potilas on ohjattu lääkärille tai iltapäivystykseen, vaikkei sinne kuuluisi. Lisäksi voi käydä
niin, ettei hoito tästä
johtuen mene putkeen.

Esimerkiksi potilaan sairaus voi pahentua, jos
hoidon kiireellisyys on
arvioitu väärin.

Panostusta asiantuntijuuteen

Vastaanottotoiminnassa hoitajien koulutukseen on panostettu
systemaattisesti.
Tälläkin hetkellä päivys-

tävä sairaanhoitaja on
pitkässä hoidon kiireellisyyden arviointiin
valmistavassa
koulutuksessa ja kesäkuussa
aloittaa työt toinen
sairaanhoitaja, joka on
käynyt kyseisen koulutuksen.
– Me olemme asiantuntijaorganisaatio, joka
on riippuvainen lääkäritilanteesta ja siitä, miten
on onnistuttu rekrytoinnissa. Silloin kun on
hyvää ja laadukasta lääkärityövoimaa, niin kaikkien meidän työ on helpompaa. Välillä menee
tosi hyvin ja välillä tuntuu, että paremminkin
voisi mennä. Mielestäni
pääsääntöisesti meillä
ollaan oikeilla jäljillä ja
meillä on yritetty keskittyä oikeisiin juttuihin
eli tehdään vaikuttavaa
terveydenhuoltoa.
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Kuntouttava työote kotihoidosta
osastotoimintaan
Nykykäsityksen mukaan hyvä hoito ja
hoiva eivät enää laitosta eivätkä passivoi ketään vuoteeseen.

Hoito- ja hoivatyön
johtajat Tarja Toivonen
ja Eila Runsala kertovat, että liikelaitoskuntayhtymässä kehitetään
ikäihmisten palveluja
ja palvelutoimintojen
sisältöjä
ikäihmisten
omatoimisuutta ja kuntouttavaa
työotetta
korostavaan suuntaan.
– Hyvä työntekijä
ei enää tee puolesta
ja palvele, vaan aktivoi ja ohjaa ikäihmistä
omatoimisuuteen sekä
käyttämään kaikkia jäljellä olevia voimavaroja.
Hyvä työntekijä ei siis
syötä eikä pue vaatteita, jos ikäihmisellä on
vähäisiäkään mahdollisuuksia suoriutua näistä

arkisista askareista itse.
Kun ikäihminen siirtyy toimintakyvyn alentumisen tai sairauden
vuoksi palvelujen piiriin:
kotihoitoon, palvelukotiin tai osastohoitoon,
hänellä on oltava mahdollisuus jatkaa omaa
elämäänsä mahdollisimman normaalisti. Ei ole
sääntöjä, jotka vaatisivat
ikäihmistä ”pysymään
paikoillaan”, ellei sairaus
tai terveydentila nimenomaan estä liikkumista.
– Suurin haaste on
meidän kaikkien asenteiden ja odotusten
uudelleen muokkaamisessa. Laitoshoidon tarvetta tulee ehkäistä kaikin mahdollisin tavoin.

Tässä työssä onnistuaksemme tarvitsemme
niin omaisten, ikäihmisten kuin henkilökunnan
hyväksyntää ja sitoutumista.
Kuntouttavan työotteen omaksuminen ja
käytäntöön saattaminen
vaatii kaikilta pitkäjänteistä työtä. Se tarkoittaa toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä
erilaisissa jokapäiväiseen
elämään kuuluvissa arkisissa askareissa.
– Kuntouttava työote voi tuoda lisää
vuosia elämään, mutta
ennen kaikkea se tuo
lisää elämää jäljellä oleviin vuosiin!

Kotihoito tukee
kotona selviytymistä

– Ikäihmisten palveluiden toiminta-ajatus on, että asiakas
saa tarpeenmukaiset ja
oikea-aikaiset palvelut,

Palvelukotihoidossa on tärkeää edistää asukkaan oman elämän hallintaa ja
omatoimisuutta, sanoo Teuvan pienkotien palveluvastaava Pirjo Heinola.
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Karijoen Saliininkodissa ikäihmistä aktivoidaan ja
ohjataan omien voimavarojen käyttöön.
jotka tukevat asiakkaan
kotona
selviytymistä.
Toiminnassamme korostuvat ennaltaehkäisevä
työ sekä omatoimisuuteen kannustava ja kuntouttava työote, kuvailee
Kauhajoen kotihoidon
palveluohjaaja Sinikka
Mäkinen.
Kotihoitoon kuuluu
kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Asiakkaan
kotona
selviytymistä
tuetaan myös erilaisilla
tukipalveluilla mm. ateria- ja turvapuhelinpalveluilla. Omaishoidon
tuki on myös merkittävä
palvelumuoto.
Kotihoidossa työskennellään tiimeissä eli
tietty tiimi tukee oman
alueen asiakkaiden kotona selviytymistä. Palveluohjaajat toimivat
yhteyshenkilöinä, jotka
ohjaavat asiakkaita saamaan tarvittavat palvelut.

Ikäihmisten
kuntouttava
päivätoiminta

Isojoella, Karijoella
ja Teuvalla päivätoiminnan järjestää kotihoito.
Kauhajoella
päivätoimintaa järjestää Helokki
ry. yhteistyössä kotihoidon, järjestöjen ja
vapaaehtoisten kanssa.
Isojoen kotihoidon
palveluohjaaja Riikka
Jokinen kertoo, että
päivätoiminta tukee ja
edistää kotona asuvien
ikäihmisten terveyttä,
hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä.
Se mahdollistaa vapaaajan ja levon myös
omaishoitajille.
– Asiakkaat saavat
virikkeellisen ja kuntouttavan päivän lisäksi
sosiaalisia kontakteja ja
turvallisuutta. Päivätoimintaan sisältyy mm.
kuljetus, ateriat, viri-
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ketoimintaa, jumppaa,
erilaisia pelejä, kuntoutusta, askartelua, asiointiapua, ulkoilua ja
saunomista. Päivän järjestelyissä huomioidaan
asiakkaan
yksilölliset
tarpeet.

SAS-ryhmä
ohjaa oikeaan
palveluun

SAS-ryhmä on hoidon ja hoivan palvelualueen moniammatillinen yhteistyöryhmä,
jonka kautta haetaan
asumispalvelupaikkaa
tai lyhytaikaista vuoro
hoitopaikkaa (intervalli)
silloin, kun asiakkaan

palvelujen tarpeeseen
ei kyetä vastaamaan
enää kotiin tuotetuilla
palveluilla. Tällöin toimintakyky on alentunut
siten, että tarvitaan jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa.
SAS-ryhmä arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja
valitsee hänelle tarpeita
vastaavan
palvelun.
SAS-ryhmään
kuuluu
työntekijöitä mm. kotihoidosta,
palveluasumisen yksiköistä ja eri
toimipisteiden
akuuteilta ja kuntouttavilta
osastoilta. SAS-ryhmään
saa yhteyden hoivaa ja
hoitoa järjestävän tahon
kautta.

Kuntouttava
työote palvelukodissa

Isojoen
Kultatähkässä on jo pitkään
pyritty
panostamaan
kuntouttavaan työotteeseen.
– Jokaiselle asukkaalle tehdään toimintakykykartoitus, jonka
perusteella
fysioterapeutti
suunnittelee
yhteistyössä hoitajien
kanssa yksilöllisen kuntoutusohjelman, kertoo
palveluohjaaja Riikka
Jokinen.
Kuntouttavassa työotteessa huomioidaan
asiakkaan omat voimava-

Karijoen päiväpalvelukeskuksessa on ikäihmisille tarjolla monenlaisia hyvän
mielen palveluita.

rat ja tuetaan omatoimisuutta siten, että asiakas
suoriutuisi mahdollisimman pitkälle itsenäisesti
hoitajan
tukemana.
Ruoka-aikoina pyritään
siihen, että kaikki asukkaat tulevat saliin ruokailemaan. Lisäksi päivittäin
järjestetään virkistyshetkiä, kuten lehden lukua,
yhteislaulua, bingoa ja
muistiharjoituksia.
Fysioterapeutti käy
kaksi kertaa viikossa
pitämässä
asukkaille
tuolijumpan ja toimintakykyryhmän.
– Olemme ottaneet
käyttöön
jokaiselle
asukkaalle liikuntasuorituslistan, johon merkitsemme ulkoilun, ulkoliikunnan, sisäliikunnan,
toimintakykyryhmään
osallistumisen ja tuolijumppaan osallistumisen. Käytössämme on
myös kuntorata, jossa
on erilaisia lihaskuntoutuspisteitä.
Kultatähkän asukkaille järjestetään useita
kertoja vuodessa virkistyspäiviä, kuten kesäretki, kesämarkkinoilla
käynti, olympialaiset,
musiikkituokiot, ystävänpäiväkutsut, laskiaisajelu, vapputanssit
sekä kirkossa käyntejä.
– Seurakunnan toimesta on hartaus kerran
kuukaudessa.
Lisäksi
yhdistyksiä käy kahvittamassa ja eräs vapaaehtoinen käy säännöllisesti
pitämässä viriketuokion.

Moniammatillista yhteistyötä
vuodeosastolla

Fysioterapeutin avustuksella toteutetaan toimintakykyä edistävät kuntoutussuunnitelmat Teuvan vuodeosastolla.

Vuodeosastolla hoidetaan
pitkäaikais-,
intervalli- ja katkaisupotilaiden ohella monenlaisia akuuttisairaita ja
toteutetaan leikkauksien jälkeistä jatkokuntoutusta. Potilaat ovat
siis hyvin erikuntoisia.
– Esimerkiksi lyhytaikaispotilaiden
kuntoutuksessa
pyritään
siihen, että sängystä
noustaan heti kun se on
mahdollista ja omatoi-

misuutta korostetaan
päivittäisissä
toiminnoissa. Tavoitteena on,
että kaikki, joiden vointi
sallii, tulisivat ruokasaliin syömään tai tekevät
vastaavan lenkin ennen
tai jälkeen ruokailun,
kertoo Isojoen Koivukartanon osastonhoitaja Jaana Auressalmi.
Koivukartanossa on
käytössä omahoitajajärjestelmä ja omahoitajan
vastuulla on tehdä fysioterapian
avustuksella
jokaiselle pitkäaikaispotilaalle pienimuotoinen
siirto- ja/tai kuntoutussuunnitelma.
– Fysioterapian henkilökunta
osallistuu
osastolla potilaan tilan
kartoitukseen, hoitoon
ja jatkokuntoutuksen
suunnitteluun. He myös
ohjaavat ja opastavat
hoitajia tarvittaessa.
Yhteydenpito kotihoitoon on myös päivittäistä. Heidän kirjaamiaan tietoja käytetään
mietittäessä potilaiden
hoitoa. Tavoitteena on
jatkaa niistä lähtökohdista, mitkä kotona
ovat olleet.
– Pienessä kunnassa
yhteistyö ja moniammatillinen työ on luontevaa. Asioita helpottaa
myös se, että työskennellään
fyysisesti
samoissa tiloissa. Miltei
kaikki omaisetkin tunnetaan entuudestaan.
Auressalmi kertoo,
että henkilökunta on
osallistunut toimintakykyä edistävän työotteen
koulutuksiin. Samoin
potilaan
siirtokoulutuksia on järjestetty
useamman
kerran.
Nykyään
käytetäänkin apuvälineitä aina
kun se on mahdollista.
Monet välineet, esimerkiksi seisomanosturi ja
siirtopatja ovat jokapäiväisessä ahkerassa
käytössä.
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Eläinlääkintähuoltoa
alueellisesti
Liikelaitoskuntayhtymän viisi kunnaneläinlääkäriä muodostavat yhteistoiminta-alueen päivystysrenkaan.

Liikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalveluissa työskentelee viisi
kunnaneläinlääkäriä.
Arto Kangasniemi ja
Taina Kalliomäki toimivat Ullantiellä Kauhajoella, Kari Lähdesmäki
Teuvalla, Tapani Pukkila
Isojoen Suojoella ja
Marja Bergström Karijoen Myrkyssä.
Eläinlääkärit muodostavat
yhteistoiminta-alueen päivystysrenkaan. He päivystävät
vuorotellen iltaisin, öisin
ja viikonloppuisin. Päivystysvuoroista tiedotetaan paikallislehdissä ja
mahdollisista muutoksista ilmoitetaan puhelinvastaajissa.
– Aamuvastaanotto,
jonne voi tulla esimerkiksi rokotukselle ilman
ajanvarausta, on Kau-

hajoella arkipäivisin klo
8.00 - 10.00. Pidempiä
toimenpiteitä
varten
ja niihin vastaanottopisteisiin, joilla on vain
yksi eläinlääkäri, on
varminta varata vastaanottoaika
puhelimitse aamulla. Tällöin
välttyy siltä yllätykseltä,
että eläinlääkäri onkin
joutunut
lähtemään
kiireiselle
sairaskäynnille tai virkatehtäviä
hoitamaan, ohjeistaa
vastaava
eläinlääkäri
Marja Bergström.

Paljon muutakin
kuin potilastyötä

Kunnaneläinlääkärin työhön kuuluu paitsi
vastaanotolla tapahtuva
potilastyö ja sairaskäynnit, myös ennaltaehkäisevä terveydenhuolto-

Vastaava eläinlääkäri Marja Bergström tutkii Sanna
Myllykankaan Wendy-hevosen vointia.
työ. Virkatehtävinään
eläinlääkärin tulee suo-

liha ja kala) hygieniaan
sekä eläintautien ja
eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien vastustamistyöhön.
Bergström kertoo,
että elintarvikkeista ja
eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit, eli zoonoosit,
ovat yleistymään päin
Suomessakin
globalisaation myötä. Bakteeriperäisistä zoonooseista
tunnetuimpia ovat salmonelloosi, yersinioosi,
listerioosi, pernarutto,
jänisrutto, tuberkuloosi,
sinitaudeista pälvisilsa ja
virustaudeista raivotauti
ja lintuinfluenssa.
– Eläinsuojeluasioissa
ja eläintautien vastustamisessa kunnaneläinlääkärin työnantajana on
valtio. Kunnaneläinlääkärit ovat siis “kahden
herran” palveluksessa ja
virkatehtävät lohkaisevat
osansa eläinten hoitoon
käytettävissä
olevasta
ajasta.

rittaa näytteenotto- ja
valvontatehtäviä, jotka
liittyvät eläinsuojeluun,
eläinperäisten elintarvikkeiden (maito, muna,

Eläinlääkärien aamuvastaanotot
ja yhteystiedot:
Isojoki:

klo 8.00 – 9.30, Tapani Pukkila,
puh. 0400 362 464
Karijoki:
klo 8.00 – 9.30, Marja Bergström,
puh. 0400 363 168
Kauhajoki: klo 8.00 – 10.00, Taina Kalliomäki,
puh. 2413 2460 ja 0400 261 822
sekä Arto Kangasniemi,
puh. 2413 2462 ja 0400 363 431
Teuva:
klo 8.00 – 9.00, Kari Lähdesmäki,
puh. 0500 161 505
Aamuvastaanoton jälkeen kiireelliset tapaukset
matkapuhelimiin.
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Ympäristöterveystarkastajan suorittamat tarkastukset ovat nyt maksullisia.

Ympäristöterveydenhuollon
valvonta muuttui maksulliseksi
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnallisen
valvontaviranomaisen
tulee laatia ja hyväksyä
säännöllistä valvontaa
koskeva valvontasuunnitelma
alueelleen.
Lisäksi valvontaan liittyvien toimenpiteiden
tulee olla maksullisia
kunnan
määrittämän
taksan mukaisesti.
Valvontasuunnitelman tulee sisältää terveydensuojelu-, elintarvike-,
tupakka- ja kemikaalilain

sekä kulutustavaroiden
ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta annetun
lain mukaiset toimialat.
Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta hyväksyi
alueensa valvontasuunnitelman
17.3.2009,
minkä jälkeen suunnitelmalliset tarkastukset
ovat maksullisia kaikilla
valvontasektoreilla.
- Liikelaitoskuntayhtymä perii toiminnanharjoittajalta maksua
hyväksymänsä valvon-

tasuunnitelman mukaisista
tarkastuksista,
näytteenotosta ja tutkimisesta. Myös kohteen
hyväksyminen ja määräysten noudattamatta
jättämiseen perustuva
valvonta ovat maksullista, ympäristöterveystarkastaja Tiia Laamanen täsmentää.

Maksuperusteena
riskinarvointi
Yksittäisen

valvon-

takohteen osalta maksu
tulee
pääsääntöisesti
pohjautumaan
kohteelle tehtävään riskinarviointiin, jossa otetaan
huomioon
kohteessa
harjoitettavan toiminnan laatu ja laajuus.
Riskinarvioinnissa huomioidaan lisäksi mm.
kohteen omavalvonta,
kunto, siisteys, ja henkilökunnan
asiantuntemus. Tarkastustiheys
määräytyy riskinarvioinnin perusteella arvioidusta riskiluokasta.

– Ympäristöterveydenhuollossa on edelleen viranomaistehtäviä,
jotka ovat maksuttomia.
Näitä ovat esim. ensimmäinen asunnontarkastus, epidemiaselvitykset
ja muut suunnitelman
ulkopuoliset tarkastukset. Myöskään neuvonnasta ja ohjauksesta ei
peritä maksua.
Lisätietoja valvontasuunnitelmasta
ja
valvonnan maksullisuudesta saa ympäristöterveystarkastajilta.
13
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Jätevesijärjestelmää
uusimaan
Vuoden 2004 alusta tuli voimaan asetus, jolla on merkittävä vaikutus viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn.

Asetuksen mukaan
jäteveden sisältämästä
happea
kuluttavasta
orgaanisesta
aineksesta on poistettava
90%, fosforista 85% ja
typestä 40%. Velvoite
koskee kaikkia kiinteistöjä, joihin tulee vesijohtovesi. Jos vapaaajan asunto on nk.
kantoveden
varassa,
selvitään selkeästi kevyemmällä ratkaisulla.
– Jätevesijärjestelmän uusiminen asetuksen edellyttämälle
tasolle on suuri taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen teko.
Tällaisen ison askeleen
ottaminen kannattaa
tehdä oikein, jotta kiinteistöllä päästään halut-

tuun lopputulokseen,
tähdentää ympäristöpalvelujohtaja Tapani
Ojala.

Suunnittelutyö
huolella ja luvat
kuntoon

Kun kiinteistöllä on
tehty päätös jätevesijärjestelmän rakentamisesta tai uudistamisesta,
kannattaa ensitöikseen
ottaa yhteyttä jätevesisuunnittelijaan. Hänen
avulla selviää, onko
kiinteistöä mahdollista
liittää olemassa olevaan
viemäriverkostoon tai
onko kunnan tai jätevesiosuuskunnan viemäriverkosto laajenemassa
omalle asuinalueelle.

- Liittyminen viemäriverkostoon on ensisijainen vaihtoehto. Jos
viemäriverkostoon liittyminen ei ole mahdollista, tulee mietittäväksi
oman tai useamman
kiinteistön
yhteinen
puhdistamo. Jos tätäkään vaihtoehtoa ei ole,
jää ainoaksi vaihtoehdoksi toteuttaa hanke
yksinään.
Jos kysymyksessä on
uusi rakennus, jätevesijärjestelmän tulee olla
rakennusta
käyttöön
otettaessa
asetuksen
edellyttämällä tasolla.
Rakennuslupahakemuksen tulee sisältää
jätevesiasiantuntijan
laatimat jätevesijärjestelmän yksityiskohtaiset
suunnitelmat korkeustietoineen. Suunnittelija
toimittaa suunnitelman
osana myös järjestelmän käyttö- ja huoltoohjeet.
Jos kysymyksessä on
vanha rakennuspaikka,
kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muutta-

Paljonko jätevesiä syntyy
Tilastollisesti Suomessa syntyy vuorokaudessa
jätevettä 150 litraa/henkilö
Määritä oman asuinkiinteistön
jäteveden määrä:
vesimittarin vuosikulutus
kiinteistön henkilöluku

miseen on haettava
toimenpidelupa.
– Suunnitelman tulee olla niin yksityiskohtainen, että jätevesien
käsittelyjärjestelmä voidaan sen perusteella
rakentaa ja sen rakentamista valvoa. Hyvän
suunnitelman tekeminen on vaikeaa, ellei
suunnittelija tutustu rakennuspaikkaan, muistuttaa Ojala.

Vaihtoehtoja
runsaasti

Jäteveden käsittelyyn on tarjolla monenlaisia
vaihtoehtoja,
joiden soveltuvuus eri

kohteisiin riippuu esim.
kiinteistön käyttötarkoituksesta. Jätevesijärjestelmän soveltuvuuteen
vaikuttavat myös alueen
maaperä, maasto- ja
vesistöolosuhteet, pohjavesialueet ja monet
muut erityistekijät, joita
suunnittelijan
kanssa
on käytävä läpi.
– On syytä muistaa, että kiinteistön
omistajan vastuulla on
varmistaa, että oma
laitteisto ja käyttö täyttävät jätevesiasetuksen
vaatimukset. Kannattaa
myös etsiä puolueetonta tietoa laitteen
toimivuudesta
esim.
netistä www.ymparisto.
fi/hajajatevesi.
Jätevesien käsittely
on yksinkertaisinta silloin kun käymälävedet
on erotettu kiinteistön
muista jätevesistä. Kuivakäymälöitä on kehitetty myös vaativiin,
lämpimiin sisätiloihin,
joten kuivakäymälä ei
nykyisellään
tarkoita
kartanon taakse sijoitettua kylmää ulkokäymälää.

Yhteishanke
naapurin kanssa

Yhteistyöstä
saadaan merkittäviä hyötyjä. Jopa kahden talon
yhteishankkeet
ovat
sekä taloudellisesti että
toiminnallisesti järke14
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viä. Yhteisissä puhdistamoissa hoitovastuutakin voidaan jakaa tai
keskittää ulkopuoliselle
hoitajalle.
– Toimintatapoina
voivat olla esim. sopimuksella
sinetöity
yhteenliittymä tai osuuskunta. Tärkeää on, että
sovitut asiat laitetaan
paperille. Lisäksi järjestelmän tai sen osien
sijoittamisesta
toisen
kiinteistölle tulee tehdä
kiinteistöjen väliset kirjalliset rasitesopimukset. Kiinteistörekisteriin
merkitty pysyvä tai määräaikainen rasite (huoltorasite) varmistaa sopimuksien pitävyyden.

Voiko vanhan
saostuskaivon
hyödyntää

– Vanhoja saostuskaivoja voidaan hyödyntää, mutta vain jos
renkaiden saumat ja
putkien läpiviennit ovat
tiiviit ja kaivot ovat pohjallisia.

Mistä lisätietoa ja neuvoja

- kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaiset
- jätevesisuunnittelijat
- alan yrittäjät ja muut toimijat
- www.ymparisto.fi
- www.jatevesi.fi

Kaivojen
lietetilavuuden tulee olla vähintään 2,5 m3. Lisäksi
niissä tulee olla kaivojen välillä t-muotoiset
putkiliitokset, eikä niihin saa johtaa kiinteistön muita vesiä, kuten
salaojavesiä.

Asentaminen
vaatii osaamista

Toimimaton jätevesijärjestelmä ei aina johdu
epäkelvosta laitteesta,
vaan virheitä on voinut
syntyä jo suunnittelutai asennusvaiheessa.
Niinpä kiinteistön omistajan kannattaa oman
oikeusturvansa
takia
varmistaa rakentamisen
dokumentointi.
– Tämä tarkoittaa

valokuvien
ottamista
rakennusvaiheittain
käytetyistä maa-aineksista, kankaista, muovikalvoista, asennuksista,
ankkuroinnista
ym.
Varsinkin
maasuodatuskenttää rakentaessa
kannatta ottaa näytteet
suodatinkankaasta sekä
maa-aineksista.

Kustannukset
vaihtelevat

Yksittäisen kiinteistön jätevesijärjestelmä
maksaa 3.000 – 10.000
euroa.
Laskennallisesti voidaan arvioida,
että yhden kiinteistön
panospuhdistamo laitteena maksaa noin
6.500 euroa, kolmen
kiinteistön noin 14.000

euroa ja asukasvastikeluvultaan 50 henkilön
kyläpuhdistamo noin
29.000 euroa.
Vastaavasti käyttökulut vaihtelevat 150
- 550 euroon/vuosi
valitusta puhdistamoratkaisusta
riippuen.
Umpisäilöratkaisuissa
rakentamiskulut ovat
edullisimmat,
mutta
vastaavasti käyttökulut
huomattavasti kalliimmat.

Löytyykö
avustuksia

Lähtökohta on, että
jätevesien käsittelyjärjestelmä on kiinteistöomistajan kustannuksia.
Laki vesihuollon tukemisesta antaa kuitenkin
ympäristökeskuksille
mahdollisuuden tukea
kiinteistökohtaisia vesihuoltohankkeita.
Kunnan kautta on
mahdollista hakea asuntojen korjausavustusta
tulo- ja varallisuusharkintaan perustuen.

Korjausavustuksista lisätietoa saa kunnasta
rakennustarkastajilta
tai esim. netistä www.
ara.fi.
Kylähankkeille
on
mahdollista hakea TEkeskuksen kautta nk.
kylien kehittämisavustusta.
Jos vanhan talon viemärijärjestelmä uudistetaan, on mahdollista
saada
verotuksessa
kotitalousvähennystä,
mikäli muuta avustusta
ei hankkeelle ole saatu.
Vähennysoikeus koskee
vain työn osuutta, ei
tarvikkeita eikä suunnittelua, joten laskussa on
eri osiot oltava selkeästi
näkyvillä.
Vähennysoikeus edellyttää, että
työn suorittaja kuuluu
ennakkoperintärekisteriin.

Tupakkatuotteiden
vähittäismyynti luvanvaraiseksi
Tupakkatuotteiden myynti on 1.4.2009 lähtien luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipisteen sijaintipaikkakunnalta tai liikennevälineiden osalta hakijan kotikunnalta.
Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kuntien alueella
luvan myöntää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalvelut.
Myös automaattisille myyntilaitteille tarvitaan myyntilupa. Lisäksi vähittäismyyntilupa on edellytys tupakkatuotteiden ostolle tukkukaupasta.
- Lupaviranomainen voi myöntää vähittäismyyntiluvan,
jos hakija on esittänyt hyväksyttävän tupakkatuotteiden
myynnin omavalvontasuunnitelman, säännökset täyttävän
selvityksen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelusta tupakkatuotteiden myyntipisteessä sekä osoittanut
kykenevänsä vastaamaan valvontajärjestelyjen riittävyydestä, sanoo ympäristöterveystarkastaja Jarno Perttula.

Lupa-asiat kuntoon

Lakimuutokseen sisältyy siirtymäsäännös. Sen mukaan
elinkeinonharjoittaja voi myydä tupakkatuotteita ilman
voimassa olevaa vähittäismyyntilupaa 31.3.2010 saakka,

jos hän on jättänyt lupahakemuksen 30.6.2009 mennessä.
Mikäli lupaa haetaan 1.7.2009 tai sen jälkeen, ei tupakkatuotteita voi myydä vähittäismyynnissä tai ostaa tukkumyynnistä ennen kuin lupaviranomainen on myöntänyt
hakijalle luvan.
Lupahakemus, ohjeet ja vaatimukset luvan saamiseksi
löytyvät Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston internet-sivuilta www.valvira.fi. Hakemus tulee
jättää mielellään sähköisesti. Mikäli elinkeinonharjoittaja
haluaa tehdä kirjallisen lupahakemuksen, lomake toimitetaan liitteineen liikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalveluihin.

Maksut

- Liikelaitoskuntayhtymän alueella tupakan myyntiluvasta perittävä maksu on 80 € (1-5 myyntipistettä) tai 120
€ (6-10 myyntipistettä). Vuosittainen valvontamaksu, joka
peritään tupakkatuotteiden sekä nikotiinituotteiden myyjiltä
on samansuuruinen kuin lupamaksu. Vuosittainen valvontamaksu sisältää tarkastuksista sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin valvonnasta aiheutuvat kustannukset.
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