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Liikelaitoskuntayhtymä
sai visuaalisen ilmeen
Liikelaitoskuntayhtymän tavoitteena
on erottua positiivisesti tiedotustoiminnassa, ilmoittelussa, julkaisuissa ja
muussa viestinnässä.

- Visuaalisen ilmeen
luomisen kautta liikelaitoskuntayhtymä on
saanut oman logon
ja viirin sekä yhtenäisen ilmiasun mm.
lomakkeistoon, lehtiilmoituksiin ja internetsivuille, kertoo yhtymän
viestinnän ja yhteisökuvan suunnittelusta vastannut hallintosihteeri
Anne Alavillamo.
Profiloinnilla
on
rakennettu
yhtymän
viestiä
siitä,
miltä
yhtymä haluaa näyttää
ulkopuolelta ja myös
sisältäpäin.
Yhtymän
keskeinen tunnus on
logo, jolla yhtymä luo
mielikuvaa itsestään.
- Logon merkistä on
löydettävissä S-kirjain.
Lisäksi kuvion osat
kuvaavat yhtymän neljää palvelualuetta ja
jokaisella
palvelualueella on oma värinsä.
Hallinnolla ja sisäisellä
tukipalvelulla tunnusvärinä on sininen, sosiaalipalveluilla oranssi,
hoidon ja hoivan palveluilla lila ja ympäristöpalveluilla vihreä.

Tavoittavaa,
avointa ja
tasapuolista
viestintää

Yhtymän kaiken toiminnan tavoitteena on
varmistaa, että kuntalaiset tietävät yhtymän
tarjoamista palveluista
sekä omista oikeuk2

sista, velvollisuuksista
ja vastuista palvelujen
käyttäjinä.
- Tärkein viestintärooli on henkilöstöllä.
Henkilöstö ohjaa ja
opastaa asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin.
Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen
neuvonta
ja tiedottaminen sekä
palautteen vastaanotto
kuuluvat hyvään asiakaspalveluun.
Muulla viestinnällä
ja tiedottamisella pyritään lisäämään kuntalaisten ja yhteistyötahojen mahdollisuutta
seurata yhtymän toimintaa ja vireillä olevia
suunnitelmia, asioiden
käsittelyä, tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikutuksia.
- Pyrimme avoimeen
ja rakentavaan keskusteluun, joka myös edistää kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista
yhtymän toimintaan.

Viestintää
verkossa

Internet-sivusto ja sähköposti ovat yhtymän
päivittäisviestinnän pääkanavat. Internet-sivuston www.llky.fi kautta
tiedotetaan pysyvästi
yhtymän toiminnasta
ja palveluista sekä ohjataan palvelujen käyttöön.
- Internet-sivut pyrkivät antamaan vastauksen yleisimpiin kysymyk-

siin ja ohjaavat käyttäjän
etsityn tiedon pariin.
Lisäämme sivuille edelleen tietoa ja erityisesti
pyrimme parantamaan
palvelua
laittamalla
sinne saataville lomakkeita ja ohjeita.
Lisäksi sivuilla on
palautejärjestelmä palautteen ja kysymysten
esittämiseen, päätöksenteosta tiedotetaan
julkaisemalla kokousten
esityslistat ja pöytäkirjat ja yhtymän toimintaan voi tutustua vaikka
esittelyvideon avulla.
- Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja
videoon mahtuu ainakin tuhat kuvaa.

Suupohjan
Seutu
ilmoituslehtenä

Liikelaitoskuntayhtymä
on valinnut pääsääntöiseksi
ilmoituslehdekseen
Suupohjan
Seudun, koska lehti
ilmestyy koko seutukunnan alueella ja
ilmaisjakelulehtenä tavoittaa
mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti kuntalaiset.
- Kaikki paikallislehdet ovat meille tärkeitä
yhteistyötahoja tiedottamisessa. Uskon, että
suupohjalaiset kuitenkin nopeasti oppivat
etsimään
esimerkiksi
tärkeät päivystysnumerot tietystä lehdestä.

Suuplari–lehti ja
palveluluettelo

Yhtymän oma tiedotuslehti on Suuplari.
Plari jaetaan jokaiseen
suupohjalaiseen kotitalouteen plarattavaksi
kerran tai kahdesti vuodessa.
- Rakennamme leh-

LLKY:llä on nyt oma logo ja viiri, kertoo hallintosihteeri Anne Alavillamo.
teen juttuja, joissa liikelaitoskuntayhtymän
työntekijät
erilaisissa
yhteyksissä
kertovat
yhtymästä ja sen todellisesta
toiminnasta.
Lehti on myös tärkeä
kanava tiedottaa ajankohtaisista asioista.
Vuosittain
Suuplari-lehden
mukana
jaetaan yhtymän palveluluettelo. Tämänkin
lehden välistä sellaisen
löytää.
Palveluluettelosta löytyvät yhtymän
tärkeimmät yhteystiedot palvelualueittain ja
kunnittain.

- Palveluluettelo kannattaa ottaa hyvään talteen ja käyttöön. Se on
niin kätevä, ettei meidän ole tarpeen muissa
puhelinluetteloissa
itsestämme kuulutella.
Jos postijakelu ei
ole tavoittanut, on
Suuplari-lehteä ja palveluluetteloa saatavilla
kuntien neuvontapisteissä ja liikelaitoskuntayhtymän useimmissa
toimipisteissä.
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Liikelaitoskuntayhtymä
on päässyt vauhtiin
Kokonaan uuden organisaation luominen on prosessi, jota hyvinkin voi
verrata lapsen syntymään ja kasvun
alkuun.

- Niin monet piirteet
ovat yhteisiä. Syntymä
sinänsä on jännittävä
hetki. Siihen on valmistauduttu joskus pitempään ja joskus vähän
lyhyemmän ajan. Huolellinen valmistautuminen ei sinänsä takaa
vielä hyvää syntymää
ja
menestyksellisiä
alkuvuosia. Vanhempia
tällä lapsella on neljä eli
yhteistoiminta-alueen
kunnat. Mikäli vanhemmat ovat yksituumaisia,
ovat ensimmäiset kasvun vuodet helpompia,
tuumii liikelaitoskuntayhtymän
johtaja
Kari Nuuttila.
LLKY:n palvelutuotantoa tekee lähes 600
vakinaista työntekijää,
tilapäiset työntekijät ja
sijaiset mukaan laskettuna yli 800. Syntymä
tapahtui ilman suurta
dramatiikkaa. Päivittäiset rutiinit tosin ovat
vaatineet
opettelua,
mutta asukkaat ovat
saaneet heille kuuluvat
palvelut. LLKY perustettiin asiakkaita palvelemaan.
- Vuoden ikäinen
lapsi kävelee jo. Joskus
vielä askeleet hoipertelevat, mutta enää ei kaatumisia satu yhtä usein
kuin aikaisemmin. Ilmeet
ovat iloiset, luottavaisetkin, ja pientä tarinaakin
voimme jo kuulla.
Työntekijöilläkin alkaa hieman helpottaa.
Yhtymä on päässyt

vauhtiin. Korjattavia asioita toki löytyy koko
ajan. Etsimällä niitä löytyy toki lisää.
- Yhden yhtenäisen LLKY:n luominen
on hyvässä vauhdissa.
Uskomme, että lopputulos on hyvä. Kehittämistyötä tehdään nyt
vauhdilla ja tulevaisuus
näyttää hyvältä.
Kunnat odottavat
seuraavaksi palvelujen
tuotteistamisen tuloksia.
Tuotteistaminen
tarkoittaa
läpinäkyvyyttä toiminnassa ja
myös taloudessa. Se
ei tuo uusia säästöjä,
mutta auttaa tilaajaa
palvelujen kehittämisen
suunnista
tehtävissä
päätöksissä.

Kestävää
kehitystä

Liikelaitoskuntayhtymän strategiassa keskeisenä teemana on
kestävä kehitys. Se
tarkoittaa sosiaalisesti,
kulttuurisesti ja taloudellisesti pitkällä aikajänteellä järkevää toimintaa.
Ympäristötoimi
muodostaa
pienen,
mutta sitäkin merkittävämmän osan toimintakokonaisuutta. Se on
alusta saakka toiminut
yhtenä kokonaisuutena
ja toimintatapaa voidaan pitää hyvänä mallina koko yhtymälle.
Kestävään kehityk-

Johtaja Kari Nuuttila
ja buddhalainen kilpikonna.
Kilpikonna
tuo uskon mukaan pitkäikäisyyttä, vakautta
ja menestystä. Sitä
toivokaamme
myös
LLKY:lle. Toisaalta ”hiljaa hyvä tulee” on
vanha viisaus, josta
kilpikonna muistuttaa
menevää johtajaa.

seen kuuluu myös ajatus siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja miten
tehdyt ratkaisut kantavat vähintään vuosikymmenen eteenpäin.
- Liikelaitoskuntayhtymän
perustaminen
onkin ollut ”suunnistustehtävä”. Yhtymälle
annettiin vuoden 2008
lopulla kartta, jossa
maasto on kuvattu.
Maasto on koko yhteistoiminta-alueen ihmiset ja kunnat. Samalla
annettiin
yhtymälle
reppu,
jossa
olivat
eväät tälle matkalle.
Eväinä
oli
mm.
talousarvio, joka myöhemmin
osoittautui
riittämättömäksi. Yhtymän palvelut ovat sellaiset, että ne on joka
tapauksessa asukkaille
tuotettava eikä asiakkaita voi jättää yksin
selviytymään. Kartalle
piirretyn
suunnistusreitin rastit ovat ne
palvelutehtävät, jotka
yhtymän tulee suorittaa. Kierroksen jälkeen
arvioidaan, onko tehtävä suoritettu hyväksyttävästi.
- Itse asiassa prosessi toistuu vuosittain. Kuljettavan reitin
suunnittelee palvelujen
tilaaja eli yhteistoimin-

talautakunta. Se määrittää, miten vaikeita
rastipisteitä se yhtymälle asettaa. Samoin
se määrittää, onko reitti
lyhyt vai pitkä. Yhtymän
työntekijöiden kompassina toimivat visio ja
strategia. Tuloskorttiin
kerätään sitten onnistumisen merkinnät vuoden varrelta.

Suupohja liikkumaan terveyttä

- Nykyisin puhutaan
paljon terveyden edistämisestä. Siinä voimme
parantaa paljon osaamistamme. Yksi aikamme haaste on se, miten
saamme nuoret aktiivisemmin liikkumaan.
Ylipaino on monen

ongelmana. Kuntien ja
LLKY:n tulee yhdessä
ottaa omaehtoinen liikkuminen kehittämisen
painopistealueeksi. Liikkumiseen ei tarvita lisää
uusia saleja ja uusia
kaukaloita.
Erittäin
yksikertainen lääke on
luonnossa liikkuminen
ja sen merkittävä lisääminen perheissä. Tähän
kuuluvat myös oikeat
ruokailutottumukset.
- Tämä on erittäin
halpa ratkaisu terveyden
edistämisessä.
Jostain syystä se koetaan turhan vaikeana
ja mieluummin valitaan
kalliimmat
ratkaisut.
Yhteiseksi tavoitteeksi
voidaan hyvin ottaa
terve ja tasapainoinen
elämä.
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–
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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.
Henkilöstön lukumäärä oli 31.12.2009 yhteensä 815. Heistä hallinnossa 1, sosiaalipalveluissa 109, hoidon ja hoivan palveluissa
663, ympäristöpalveluissa 15 ja sisäisessä tukipalvelussa 27.
– Vuoden 2010 talousarvio on noin 83 miljoonaa euroa.

Viivästymisiä
laskutuksessa
Liikelaitoskuntayhtymän asiakaslaskutus mm. palveluasumisen osalta viivästyi alkuvuodesta 2010.
Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana JärviLaturi kertoo viivästymisen johtuneen ongelmista
uuden maksutaksan ja laskutusohjelman yhteensopivuudessa.
- Pahoittelemme viivästymää. Laskutus on
saatu nyt käyntiin ja jatkossa pyrimme ajantasaiseen laskutukseen.
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Suupohjan tilaaja-tuottaja
-malli
Tilaaja-tuottaja -toimintatapa on yksi
vaihtoehto järjestää kunnan palveluita.

Kunnallisessa
palveluntuotannossa
on
viime vuosina yleistynyt
tilaaja-tuottaja -toimintatavan käyttäminen.
Myös
liikelaitoskuntayhtymässä on sen
periaatteet
käytössä.
Tilaaja-tuottaja –malleja on olemassa erilaisia ja omanlaisensa on
myös Suupohjan malli.
Vs. apulaiskamreeri
Niku Latva-Pukkila, liikelaitoskuntayhtymän
uusimpia tulokkaita ja
juuri muuttokuormansa
purkanut suupohjalainen paluumuuttaja, on
tutustunut tilaaja-tuottaja
-toimintamalliin
sen molemmilta puolilta.
- Entisessä asuinpaikassani Tampereella
olen päässyt näkemään
ison organisaation tilaajan puolta ja nyt
työskentelen tuottajan
puolella liikelaitoskuntayhtymässä.

Tilaajan ja tuottajan roolit

Tilaaja-tuottaja -toimintatavalla tarkoitetaan
julkisten palvelujen tuotannon organisoimista
niin, että palvelun tilaajan ja tuottajan roolit
erotetaan
toisistaan.
Tilaajana toimii julkinen taho (esim. kunta)
ja tuottajana voi toimia
joko kunnan oma tai
sen ulkopuolinen organisaatio.
- Tilaajan ja tuot-

tajan solmima palvelusopimus toimii tärkeimpänä ohjauksen ja
yhteistyön välineenä.
Sopimuksessa määritellään tilattavien palvelujen sisältö, laajuus ja
hinta.

Tampereen malli

Tampere on tilaajatuottaja -mallin edelläkävijöitä Suomessa. Se
siirtyi eriytettyyn tuotantoon ja tilaamiseen
1.1.2007. Siellä alkua
leimasi uusien käytäntöjen opettelu ja totuttautumisvaihe.

- Tampereella tilaajan muodostaa tilaajaryhmä
(virkamiehet),
joka toimii osana konsernihallintoa
sekä
tilaajalautakunnat
(6
kpl.). Nämä yhdessä
neuvottelevat eri alojen palvelusopimuksista
tuottajien kanssa. Tuottajina Tampereella ovat
joko kaupungin omat
eri toimialojen yksiköt,
kaupungin liikelaitokset
tai yksityiset yritykset
sekä yhteisöt.

Suupohjan malli

- Suupohjan mallissa
tilaajana toimivat kunnat yhteisen tilaajalautakunnan
välityksellä
ja tuottajana toimii
liikelaitoskuntayhtymä
monien yksiköittensä
kautta.
Suupohjassa
tilaajan puolella on yksi
virkamies ja tuottajan

puolella on sektorikohtaiset asiantuntijavirkamiehet.
Suupohjassa on pienemmän organisaation
tapaan kevyempi malli
kuin Tampereen kokoisessa
kaupungissa,
jossa esimerkiksi tilaajan puolella on kuuden
sektori johtajan lisäksi
lukuisia
valmistelevia
virkamiehiä.
- Tämä onkin huomattavin ero mallien
välillä. Suupohjan mallissa tilaajan voimavara
on merkittävästi pienempi kuin tuottajan
vastaava.

Malli toimii
taustalla

Tilaaja-tuottaja
-toimintatavasta voidaan
olla montaa eri mieltä,
mutta
pääasiallisesti

kokemukset siitä ovat
positiivisia.
- Palvelujen saajalle näkyy harvoin käytännön
palvelusuoritteessa, mikä malli
taustalla on. Myöskään
palvelua
tuottavassa
yksikössä se ei välttämättä näy itse palveluntuotannossa.
Hallinnon toiminnoissa ja
erityisesti taloushallinnossa tilaaja-tuottaja
-malli näkyy selvimmin.
Vaikka Tampereen
kaupunki ja Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
ovat
tilaaja-tuottajina erilaisia, niin on niissä jotain
yhteistäkin. Molemmat
ovat alueensa suurimmat työyhteisöt sekä
tuottavat
alueidensa
tärkeimmät
palvelut,
toteaa Latva-Pukkila.

TILAAJA

SOPIMUS

TUOTTAJA

TUOTE

TUOTTEEN
KÄYTTÄJÄ

Tilaaja–tuottaja –toimintatavan peruselementit. Lähde: Meklin ym. 2006.
Tilaaja päättää palvelujen sisällöstä, laajuudesta, laadusta sekä kustannuksista. Tilaajan tehtävänä on vastata siitä, että palvelujen käyttäjät saavat määrällisesti ja laadullisesti tarvitsemansa
palvelun. Tuottajan ja tilaajan välistä toimintaa ohjataan sopimuksilla.
Tuottaja päättää, miten sovitut palvelut tuotetaan ja siten keskittyy selkeästi sovittujen palvelujen tuotantoprosessin hallintaan. Tuottaja vastaa palvelunsa laadusta tilaajalle ja asiakkaalle.
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Ennaltaehkäisevää ja
yhteisöllistä päihdetyötä
Päihdehuollon palvelujen lähtökohtana
on asiakkaan vapaaehtoisuus.

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja
vähentää
päihteiden
ongelmakäyttöä sekä
siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä
haittoja sekä edistää
päihteiden
ongelmakäyttäjän ja hänen
läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.
Päihteellä ymmärretään alkoholijuomaa
sekä muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta.
Päihdetyö jakaantuu korjaavaan ja ehkäisevään päihdetyöhön.
Työ on moniammatillista yhteistyötä, joka
perustuu pitkälti avohoitopalveluihin, jossa
tukena käytetään tarvittaessa erityispalve-

luita kuten katkaisuhoito, laitoskuntoutus
ja asumispalvelut.

Kodin merkitys
ennaltaehkäisyssä

Päihdehuollon
ohjaaja Eero Lakari kertoo, että päihdetyössä
painotetaan ehkäisevää
päihdetyötä ja se kohdistuu ennen kaikkea
nuoriin. Laki kieltää alle
18-vuotiailta alkoholin
ja tupakan ostamisen,
eivätkä aikuiset saa
välittää näitä alaikäisille.
- Laissa on ennalta
ehkäisevä näkökulma,
koska tiedetään, että
alle 20-vuotiaiden fyysinen ja psyykkinen

kehitys on vielä kesken.
Aivot ovat hyvinkin
haavoittuvat ja alttiita
riippuvuuksien syntymiselle. Tutkimukset osoittavat, että nuorena
aloitettu
päihteiden
käyttö ennustaa päihdeongelmia aikuisella
iällä.
Kodilla ja vanhemmilla on ensisijainen
merkitys nuoren elämäntapojen ja itsetunnon kehityksessä. Kodin
antamat mallit ja tuki
itsetunnon
terveelle
kehittymiselle alkavat
vaikuttaa jo varhaislapsuudessa, eivätkä vasta
murrosiässä.
- Kauhajoella vanhemmat ja nuoret ovat
osoittaneet
valveutuneisuuttaan,
koska
nuorten tupakointi ja
tosi humalaan juominen ovat kouluterveyskyselyn mukaan vähentyneet viimeisen viiden
vuoden aikana, kiittelee
Lakari.

Päihdehuollon ohjaaja Eero Lakari ja kehittäjä-työntekijä Saija Valtasaari
uskovat, että yhteistyössä toteutettu ennaltaehkäisevä päihdetyö on päihdetyötä parhaimmillaan.
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Päihdehuollon palvelujen
tuottajat
Avopalvelut
• LLKY:n sosiaali- ja terveystoimi
• seurakunta
• yksityiset palveluntuottajat
• kolmas sektori
• Seinäjoen A-klinikka
Katkaisuhoito
• Alueen terveyskeskukset
• Seinäjoen selviämis- ja katkaisuhoitoasema
Jatkokuntoutus tapahtuu katkaisuhoidon
jälkeen avohoitopalveluissa, jotka ovat ensisijaisia laitoskuntoutukseen ja asumispalveluihin nähden.

Päihde- ja
mielenterveystyötä kehittämään

Päihdetyötä kehitetään
valtakunnallisesti mm.
erilaisten hankkeiden
avulla. Päihde- ja mielenterveystyö nivoutuvat usein hyvinkin läheisesti yhteen. Niinpä
Pohjanmaa-hankkeen
kautta Suupohjan alueelle vuodeksi saatu
kehittäjä-työntekijä
Saija Valtasaari selvittelee molempia sektoreita ja niiden kehittämistarpeita.
- Keskeisiä asioita
ovat ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen ja
juurruttaminen
sekä
osaamisen vahvistaminen liikelaitoskuntayhtymän alueella. Lisäksi
selvitetään palveluketjuja
peruspalveluista
erityispalveluihin ja laaditaan alueelle mielenterveys- ja päihdetyön
strategia, listaa Valta-

saari tulevia haasteita.
Vuonna 2009 laadittiin Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia koulu- ja
nuorisotyöhön vuosille
2009 - 2012. Tähän liittyen nuorten varhaiseen
päihteidenkäyttöön
ollaan kehittelemässä
uutta
toimintamallia
yhteistyössä
nuorisotoimen, poliisin ja lastensuojelun
kanssa.
Mielenterveys- ja päihdetyön strategian laadinta aloitetaan työntekijöiden ja kuntalaisten
kuulemisilla.
- Pohjanmaa-hankkeen yhtenä tavoitteena on asiakkaiden
osallisuuden ja vertaistukihenkilötoiminnan
lisääminen, kertoo Valtasaari.
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Kuntoutusohjauksella tuetaan
lapsen kehitystä
Kuntoutusohjaus on erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattua kehitysvammahuollon palvelua.

Kuntoutusohjaus
on
kuntien tarjoamaa maksutonta palvelua perheille.
Liikelaitoskuntayhtymä tuottaa palvelut Suupohjan alueella.
Isojoella, Karijoella ja
Teuvalla kuntoutusohjaajana toimii Pirkko
Rankaviita ja Kauhajoella Sinikka Keski-Äijö.

Lapsen varhaiskuntoutusta

Rankaviita ja Keski-Äijö
kertovat, että kuntoutusohjaus on osa lapsen
moniammatillista varhaiskuntoutusta.
- Kuntoutusohjauksen asiakkaina on perheitä, joissa lapsella on
todettu kehitysvamma
tai eritasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,
motoristen,
kognitiivisten, sosiaalisten ja

omatoimisuustaitojen
osa-alueilla.
Kuntoutusohjaajan
käynnit toteutuvat lapsen kotona ja päivähoidossa sekä erityistapauksissa koulussa.

Lapsen omat
voimavarat
käyttöön

- Kuntoutuskäynti sisältää lapsen kanssa
tavoitteellisen leikki- ja
tehtävätuokion, jonka
kuntoutusohjaaja suunnittelee lapsen yksilöllisen kehityksen mukaan.
Tavoitteena on tukea
lasta käyttämään omia
voimavarojaan.
Toiminnan
pohjana ovat vanhempien
ja
lähityöntekijöiden
havainnot ja heidän
antamansa tiedot lapsesta. Lisäksi kuntou-

Kuntoutusohjaajat Sinikka Keski-Äijö ja Pirkko Rankaviita ovat erityistä tukea
tarvitsevien lasten asialla.
tusohjauksen
suunnitteluun
vaikuttavat
keskussairaalassa, erityisneuvolassa, kuntien
terveyspalveluissa
ja
perheneuvolassa tehdyt
tutkimukset.
- Osa kuntoutusohjauksen toimintaa on
vanhempien ja lähiympäristön tukeminen. Heidän vanhemmuuttaan
ja arjen hallintaansa
vahvistetaan keskustelemalla ja ohjaamalla
lapsen hoitoon, kasva-

tukseen ja kehitykseen
sekä kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Keskeistä
yhteistyö

Kuntoutusohjaaja
on
mukana lasta koskevissa
yhteistyöpalavereissa.
Näin kuntoutusohjaaja
tuo oman asiantuntijuutensa esimerkiksi lasta
koskevan palvelusuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu)
ja henkilökohtaisen ope-

tuksen
järjestämistä
koskevan suunnitelman
(HOJKS) laadintaan ja
seurantaan. Yhteistyötahoja ovat myös kuntien
sosiaali- ja terveyspalvelut, keskussairaalat, erityisneuvola SILMU sekä
perheneuvola.
- Kuntoutusohjaaja
seuraa lapsen edistymistä ja antaa esimerkiksi omalta osaltaan
palautteen
tutkivalle
taholle, kuntoutusohjaajat kertovat.

Talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvonta palvelee Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kuntien asukkaita taloudellisen tilanteensa selvittämisessä ja sopimusneuvotteluissa velkojien kanssa.
Velkaneuvoja Marja-Leena Ala-Kyyny kertoo, että kyseessä
on yksityishenkilöille tarkoitettu maksuton ja luottamuksellinen
palvelu, jossa
• velallista avustetaan taloudenpidon suunnittelussa
• selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet
• avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian hoitamisessa sekä
• ohjataan velallinen hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua.
Ajanvaraus palveluun on ma - pe klo 9.00 - 15.30,
puh. 040 485 0025.
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Hoitotekopalkinto
Kauhajoki-hankkeelle
Kauhajoen koulusurmien jälkeen
perustettu Kauhajoki-hanke sai
vuoden 2009 hoitotekopalkinnon
työstään koulusurmien
uhrien
auttamiseksi.
Palkinnon myönsi EteläPohjanmaan hoitotyön
kehittämisseura ry helmikuussa 2010 Uppalan
kartanossa järjestetyssä
tilaisuudessa. Vuonna
1992 perustettu kehittämisseura on aiemmin
antanut palkinnon yksittäisille henkilöille, mutta
nyt tunnustusta sai eri
alan
ammattilaisista
koostuva tiimi.
- Haluamme muistaa sekä yksittäisten
työntekijöiden panoksen että kuntien välisen yhteistyön. Kriisityö
yllättävässä, traagisessa
ja kauas tulevaisuuteen
vaikuttavassa tragediassa on erittäin tärkeää
ja tehty auttamistyö
palvelee koko EteläPohjanmaan
aluetta.
Terveydenhuollolla on
tällaisissa
tilanteissa
vaativa tehtävä ja siinä
tarvitaan monen alan
asiantuntijoita,
summaa kehittämisseuran
puheenjohtaja Helinä
Mesiäislehto-Soukka
palkitsemisen
perusteita.
Kauhajoki-hanketta
hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä ja lisäksi
hankkeeseen osallistuvat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskun8

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseuran puheenjohtaja Helinä Mesiäislehto-Soukka (oik.) luovutti
Hoitoteko -palkinnon Kauhajoki-hankkeelle. Palkintolautasen otti vastaan terveyspalvelujohtaja Kirsti
Kähärä. Kuva: Ilkka, Tomi Kosonen.
tayhtymä,
Kauhajoen
kaupunki,
Seinäjoen
koulutuskuntayhtymä
ja menehtyneiden kotikunnat
Etelä-Pohjanmaalla. Yhteensä hankkeessa
työskentelee
parikymmentä henkeä.
Nyt meneillään on Kauhajoen tragedian jatkojälkihoitovaihe, joka kestää ainakin 31.5.2011
saakka.

Kauhajokiset
eivät jääneet
yksin

Palkintolautasen
vastaanottaminen palautti
mieleen vaiheet koulussa ammuttujen laukausten jälkeen.
- Saimme tiedon tapahtumasta
muutamassa minuutissa ja
annoimme terveyskeskukseen ja lähisairaaloihin täysvalmiushälytyksen. Kaupungin johto-

ryhmä myönsi terveydenhuollolle heti laajat
valmiudet toimia kuluja
laskematta,
terveyspalvelujohtaja Kirsti
Kähärä muistelee.
Kauhajokiset eivät
jääneet yksin, vaan eri
alojen auttajat kiirehtivät kaupunkiin.
- Saimme apuun
noin 80 ammattilaista,
joista jokainen hallitsi
oman alueensa, Kähärä
kiittelee.
Alueella
toimivat
kriisiryhmät ja useat
kriisi- ja traumaterapeutit, joista osa on ollut
mukana Jokelan kouluampumisen akuuttivaiheen jälkihoidossa.
Väkeä tarvittiin, sillä
uutisen levitessä järkyttyneet ihmiset hakivat
aktiivisesti apua. Kahden viikon aikana auttajat kävivät tapahtumia
läpi yli sadan ryhmän
kanssa.

Yhteistyöllä ja
priorisoinnilla
hoitotyön
onnistumiseen

Kauhajoki-hankkeen toteuttamisen
pohjana
ovat olleet verkottuminen ja yhteistyö sekä
aikaisemmat kokemukset ja Jokelan tapaus.
Hankkeen
luomin
resurssein sadat tragediasta kärsineet ovat
voineet saada apua.
Kynnys avun hakemiseksi on tehty mahdollisimman matalaksi.
Apu on käytännössä
etsivää, seulovaa ja hoitoon ohjaavaa työtä,
opiskelijoiden ohjausta,
terapioita sekä vertaistukea omaisille. Tärkeimmässä
asemassa
ovat
menehtyneiden
omaiset sekä hengenvaarassa olleet kohdekoulun opiskelijat.
- Työn isona haas-

teena on, että avun
tarvitsijat ovat hajallaan
ympäri maata. Heitä on
satoja ja työtä riittää
vielä vuosiksi eteenpäin. Jokainen selviytyy omalla yksiköllisellä
tavallaan. Toisilla se kestää pidempään, toiset
pääsevät nopeammin
arkeen kiinni, pohtii
Kähärä.
Kauhajoki-hankkeen
käynnistymisen edellytys
oli Valtionvarainministeriön myöntämä avustus,
jota tähän mennessä on
saatu kaksi miljoonan
euroa. Lisärahoituksesta
on tehty hakemus ja sen
avulla apua pystytään
jatkamaan vielä vuosi.
Tämän jälkeen tavoitteena on, että kriisityö
on integroitunut osaksi
autettavien asuinkuntien peruspalveluja.
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Hammashuolto mukaan
Suun terveydenhuollon haasteet
-verkostoon
SUHAT-verkoston tavoitteena on tukea
laaja-alaisesti suun terveydenhuollon
johtamiskäytäntöjä ja osaamista.

Suun terveydenhuollon
SUHAT-hanke perustettiin vuonna 1999 vastaamaan niihin suuriin
muutoksiin, joita suun
terveydenhuollossa tapahtui vuosituhannen
alussa.
- Näitä suuria muutoksia ovat olleet koko
väestön pääsy julkisesti
tuetun hoidon piiriin
vuonna 2002 ja hoitotakuulain voimaantulo
vuonna 2005, listaa ylihammaslääkäri Aune
Vanhanen.
S U H AT- v e r k o s t o a
koordinoi Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos ja
taustaryhmässä mukana
ovat Stakes, Kela, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto.
Hankkeeseen
osallistuu 36 erikokoista
terveyskeskusta,
kuntayhtymää tai ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yksikköä eri puolilta
Suomea. Väestöpohja
on yli 3 miljoonaa asukasta.
Kauhajoen hammashuolto on ollut mukana
hankkeessa
vuodesta

2006,
mutta
tänä
vuonna liikelaitoskuntayhtymän koko hammashuolto on liittynyt
mukaan.

Kollegat
verkossa

SUHAT -toiminta perustuu verkostotyöskentelyyn sekä sen tuomiin
hyötyihin.
Vuosittain
järjestetään koulutusja ajankohtaispäiviä ja
niiden rinnalla terveyskeskukset toteuttavat

omaa
kehittämistyötään.
Yhdessä työskentely
on muodostanut verkoston, jonka tuoma
kollegatuki ja keskustelumahdollisuus
on
hankkeen keskeistä toimintaa. Verkosto antaa
eväitä terveyskeskusten
omien johtamiskäytäntöjen työstämiseen sekä
hoitoprosessien ja toimintamallien kehittämiseen.
- Keskeistä on esimerkiksi työnjaon kehittäminen
hammaslääkäreiden ja muun
hoitohenkilökunnan välillä.
Tavoitteena on
lisäksi yhtenäistää terveydenedistämisen, tiedonkeruun ja oikomishoidon toimintatapo-

ja. Verkoston kautta
saamme tietoa myös
hoitopalvelujen kysynnän hallintaan.

Vertailutietoa
omaan arviointija kehittämistyöhön

SUHAT on osoittautunut tehokkaaksi verkostomuodoksi oman
toiminnan seurannan
ja arvioinnin sekä toimintakäytäntöjen kehittämisessä.
Verkoston
yhteiseen indikaattoripankkiin kerätään terveyskeskusten toimintaa ja
taloutta sekä toiminnan
tuloksellisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Nämä
tunnusluvut
toimivat

perustana osallistujien
väliselle vertaisarvioinnille. Vertailutieto toisista terveyskeskuksista
on
hyödynnettävissä
omassa
kehittämistyössä, päätöksenteon
tukena,
johtamisen
kehittämisessä ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa.
- Osallistumalla valtakunnalliseen
kehittämistyöhön saamme
uusia eväitä palvelujemme sisällön kehittämiseen ja pyrkimykseemme tarjota entistä
laadukkaampia ja kattavampia hammashuollon palveluja liikelaitoskuntayhtymän alueella,
summaa Vanhanen.

Hammashuolto
on
mukana valtakunnallisessa SUHAT-verkostossa. Tavoitteena on
palvelujen parantaminen.
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Moniammatillisuutta ja uusia
toimintamalleja potilaan parhaaksi
”Potilas kuljettajan paikalle” sairauksien ehkäisyssä ja sairauden hallinnassa.
Terveyspalvelujohtaja
Kirsi Kähärä kertoo,
että hoidon ja hoivan
palvelualueella osallistutaan
valtakunnalliseen KASTE 2008-2011
-ohjelmaan. KASTE -ohjelma sisältää toimenpiteitä, joita toteuttavat
valtio, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt
yhdessä.
- Tavoite on tehdä
yhdessä työtä hyvinvoinnin ja terveyden
puolesta.
Konkreettisesti tavoitteisiin pyritään POTKU -hankkeen
(potilas
kuljettajan
paikalle) avulla. Potilaasta tulee aktiivinen
osallistuja sairauksien
ehkäisyssä ja sairauden
hallinnassa.

kysynnän
haasteisiin
eikä
rakenteeltaan
riittävästi pysty vastaamaan
suunnitelmallisesti pitkäaikaissairauksien lisääntyvään
haasteeseen.
- Kriittinen tekijä tulevaisuudessa on, miten
selviydytään kroonisten,
usein elintapoihin liittyvien tautien ennaltaehkäisyssä ja terveyteen
vaikuttavassa hoidossa.
Pitkäaikaissairauksien ja niiden aiheuttamien komplikaatioiden
hoito vaatii jo nyt suuren osan terveydenhuollon
resursseista
kaikissa teollistuneissa
maissa, joissa pitkäaikaissairauksia potevien
osuudeksi arvioidaan
kolmasosa väestöstä.

Pitkäaikaissairaudet
haasteena

Terveyttä edistäviä valintoja

Terveydenhuollon toiminta vastaa tällä hetkellä pitkälti akuutin

toimintakyvyn ja elämänlaadun merkittävää
heikkenemistä sekä erityisiä haasteita terveydenhuollolle.
- Tulevaisuuden tavoite on kulkea asiakkaan rinnalla ja tukea
jokaista
tekemään
omassa elämässään terveyttä edistäviä valintoja.
Asiakkaan
omaa
aktiivisuutta ja osallisuutta
korostetaan
siten, että hoitosuunnitelma kirjataan yhdessä
asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelma raken-

netaan siten, että se on
moniammatillinen.

Moniammatillista
hoitosuunnittelua

Tavoite on, että terveyttä edistetään jokaisen asiakkaan omasta
lähtökohdasta. Tämä
tarkoittaa moniammatillisuutta ja tiimityötä,
jotta voidaan mahdollistaa helppo hoitoon
hakeutuminen ja hoidon jatkuminen.
- Esimerkiksi diabetestyössä on alueel-

lamme jo toteutettu
paljon
moniammatillisuutta. Osa hoidosta
rakentuu lääkärin määräaikaistarkastuksista
ja osa hoidosta rakentuu
diabeteshoitajan
käynneistä.
Lisäksi
fysioterapian
kautta
on mahdollisuus saada
liikuntaohjantaa
tai
kuntoneuvolakäyntejä.
Vastaanottojen ryhmätoiminnan lisäämisellä
mahdollistetaan
vertaistuen vahvistuminen.
Yhteistyö järjestöjen ja
yhdistysten kanssa on
myös erittäin tärkeää.

Monet kroonisesti sairaat kärsivät useista
sairauksista samanaikaisesti, mikä aiheuttaa

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

Lääkärin, hoitajan ja päivystyksen
ajanvaraus:
Isojoki

puh. 2413 5700
ma-pe klo 8-14

Karijoki

puh. 268 0251
ma-pe klo 8-10

Kauhajoki puh. 2413 3220 ja 2413 3221
ma-pe klo 8-15
Teuva
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puh. 2413 4500
ma, ke klo 8-18, ti, to 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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Omaishoidontuen palveluseteli
käyttöön
Palvelusetelin tavoitteena on tukea
omaishoidettavien kotona selviytymistä sekä tukea omaishoitajia heidän
vaativassa työssään.

1.1.2010
alkaen
omaishoidon tuen palvelusetelikäytäntö
on
yhtenäistetty Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella.
Isojoella ja Karijoella
tämä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelumuoto on täysin uutta,
Kauhajoella ja Teuvalla
se on ollut käytössä jo
aikaisemminkin, kertoo
ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala.

Omaishoidontuen periaatteet

Omaishoidontuki
on
tukimuoto, jota maksetaan omaishoitajalle
hänen
hoitaessaan
omaistaan kotona. Se
on kotihoidon alaista
toimintaa, josta päätös
tehdään kotihoidossa.

Omaishoidontuella tarkoitetaan
kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista
sekä
omaishoitajalle
annettavasta
hoitopalkkiosta, vapaasta ja
omaishoitoa tukevista
palveluista.
Päätös
omaishoidontuesta
edellyttää
asiakkaan hakemusta,
omaishoidettavan luona tehtyä kotikäyntiä,
toimintakykymittausta
ja tarvittaessa asiantuntijan lausuntoa.

Lakisääteisen
vapaan vaihtoehtona palveluseteli

Omaishoitajalla
on
oikeus kolmeen lakisää-

teiseen vapaapäivään
sellaista kalenterikuukautta kohden, jolloin
hän on yhtäjaksoisesti
tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoidettavaan. Palveluseteli voidaan omaishoidettavan
hakemuksesta myöntää
omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin.
- Se on vapaaehtoinen vaihtoehto omaishoidettavalle,
jonka
omaishoitaja ei pidä
lakisääteistä
vapaata
täysinä vuorokausina.
Tässä palvelumuodossa
liikelaitoskuntayhtymä
sitoutuu
maksamaan
kuntayhtymän päättämän osuuden yksityisen
palveluntuottajan antamasta palvelusta.

Palvelusetelin
arvo ja omavastuu

Pääsääntöisesti omaishoidettaville myönnetään yksi seteli kuukaudessa.
Vuonna 2010 yhden
palvelusetelin arvo on
180 €. Mikäli palvelun

Kotihoidon palveluohjaajat neuvovat
Omaishoidettava, joka haluaa jatkossa siirtyä palveluseteliasiakkaaksi sekä palveluntuottajaksi hakeutuva, voivat ottaa yhteyttä oman kotikuntansa kotihoidon palveluohjaajaan.
Isojoki
• palveluohjaaja Riikka Jokinen, puh. 040 738 2775
Karijoki
• palveluohjaaja Merja Mäki-Marttunen, puh. 040 528 7701
• palveluohjaaja/sairaanhoitaja Maarit Tammisto, puh. 040 182 2284,
7.6.2010 alkaen
Kauhajoki
• palveluohjaaja Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
• palveluohjaaja Tuula Kälviäinen, puh. 040 831 4411
• palveluohjaaja Katja Karhunsaari, puh. 040 715 6779
Teuva
• palveluohjaaja Irma Harjula, puh. 050 386 4645
Tietoa myös osoitteessa www.llky.fi

Ikäihmisten palvelupäällikkö Eila Runsala koordinoi uusia vaihtoehtoja ja ratkaisuja ikäihmisten
palveluihin.
hinta on tätä korkeampi, maksaa omaishoidettava ylimenevän
osuuden suoraan palveluntuottajalle. Omaishoidettavan omavastuu
jokaisesta saamastaan
setelistä on 10,60 €.

Hakeutuminen
palveluseteliasiakkaaksi

Omaishoidettava, joka
haluaa jatkossa siirtyä
palveluseteliasiakkaaksi
voi ottaa yhteyttä oman
kotikuntansa kotihoidon palveluohjaajaan.
Palveluohjaajat opastavat asiakkaita palveluseteliin liittyvissä asioissa.

Palvelut hyväksytyltä palveluntuottajalta

Ne yksityiset palveluntuottajat, joilta omaishoidettava voi palve-

lusetelillä
palveluja
hankkia, on merkitty
liikelaitoskuntayhtymän
ylläpitämään
luetteloon. Luettelo on saatavissa kunkin kunnan
kotihoidon palveluohjaajalta sekä internetosoitteesta www.llky.fi.
Palveluntuottajat
hyväksytään kirjallisen
hakemuksen
perusteella.
Hyväksyminen
perustuu laissa säädettyjen ja kuntayhtymän
itse päättämien hyväksymiskriteerien täyttämiseen.
- Palveluntuottajaksi voi hakea koska tahansa, koska käytössä
on jatkuva haku. Palveluntuottajia
koskevat kriteerit on kirjattu
omaishoidontuen palvelusetelikäytännön periaatteisiin, jotka löytyvät yhtymän internetsivuilta, ohjeistaa Runsala.
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Ulkomyynnin elintarvikelain mukaisia olosuhteita valvotaan.

Elintarvikkeiden
ulkomyyntimääräykset
Määräysten tavoitteena on elintarvikkeisiin liittyvien terveydellisten olojen
valvominen.

Liikelaitoskuntayhtymän alueella on otettu
käyttöön ulkomyyntimääräykset 1.10.2009
alkaen.
Ulkomyyntimääräysten noudattamista valvovat ympäristöterveystarkastajat.
- Näiden ulkomyyntimääräysten tarkoituksena on elintarvikkeisiin
liittyvän terveysvaaran
ehkäiseminen ja elintarvikkeisiin
liittyvien
terveydellisten olojen
valvominen siten kuin
12

elintarvikelaissa on säädetty, kertovat ympäristöterveystarkastajat Tiia Laamanen ja
Mirkka Liukku.
Määräykset
koskevat elintarvikkeiden
käsittelyä, myyntiä tai
luovutusta
suuressa
yleisötilaisuudessa taikka torilla tai muussa
ulkotilassa. Määräyksiä
sovellettaessa
ulkotilaan rinnastetaan myös
sellainen sisätila tai sen
osa, jota ei ole hyväk-

sytty
elintarvikehuoneistoksi.
- Ulkomyyntimääräyksiä
sovelletaan
torimyyntiin,
kauppojen edustoilla ja
käytävillä
sijaitseviin
myyntipisteisiin, markkinakauppaan, koulujen, kyläseurojen yms.
myyjäisiin,
ulkoilmakonsertteihin, messuihin ja muihin vastaaviin
tapahtumiin.

Kirjallinen
ilmoitus

Elintarvikkeita tilapäisesti torilla tai muussa
tilassa
luovuttavan,
myyvän, valmistavan tai
tarjoilevan on tehtävä
elintarvikelain mukainen kirjallinen ilmoitus

4 vrk ennen toiminnan
aloittamista liikelaitoskuntayhtymän ympäristöpalveluun. Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta, jossa käsitellään
eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, on kuitenkin ilmoitettava 14 vrk
ennen toiminnan aloittamista.
- Ilmoitukseen on
liitettävä myös kopio
omavalvontasuunnitelmasta, jos myyntipisteessä
käsitellään
helposti
pilaantuvia
elintarvikkeita. Omavalvontasuunnitelma on
säilytettävä
myyntipisteessä ja se on esitettävä
elintarvikevalvontaviranomaiselle
pyydettäessä.

Ympäristöterveystarkastajat
kertovat
tulevansa suorittamaan
ulkomyyntiin suunnattua valvontaa tulevan
kesän
tapahtumissa.
Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota
ilmoitusmenettelyihin
sekä ulkomyynnin hygieenisyyteen.
Tarvittavat lomakkeet sekä ulkomyyntimääräykset löytyvät yhtymän internet-sivuilta
kohdasta ympäristöpalvelut -> ympäristöterveysvalvonta -> elintarvikevalvonta -> ulko- ja
tilapäismyynti. Ympäristöterveystarkastajat
neuvovat tarvittaessa
ulkomyyntiin liittyvissä
kysymyksissä.
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Kosteusvaurioremontin
suojaustoimet ja ”jälkipyykki”
Kosteusvaurioon johtaneet syyt tulee
selvittää aina ennen korjaustoimenpiteitä.

Kosteusvaurion havaitsemisen jälkeen on
korjaustoimenpiteet
suoritettava
mahdollisimman
nopeasti.
Ennen korjaustoimenpiteiden suorittamista,
on suositeltavaa kääntyä alan asiantuntijan
puoleen, joka suorittaa
kosteuskartoituksen
kosteusvaurioon johtaneiden syiden sekä vaurion laajuuden selvittämiseksi.
- Vasta vaurion syyn
poistamisen
jälkeen
voidaan korjata vaurioituneet rakenteet, tähdentää ympäristöterveystarkastaja Jarno
Perttula.
Home- ja kosteusvaurioon johtaneita syitä voi samanaikaisesti
olla useita. Korjaustöiden aikana tuleekin
varautua korjaussuunnitelmienmuutoksiin tilanteen niin vaatiessa.

Eristäminen
muista tiloista

Korjausten ajaksi korjattava
ympäristö
tulee eristää mahdollisimman hyvin muista
tiloista. Korjattava tila
tulisi myös alipaineistaa
korjauksen ajaksi.
- Eristämisen ja alipaineistamisen tavoitteena on estää mikrobien
tunkeutuminen
rakennuksen
muihin
tiloihin.
Suositeltavaa myös
on, että kaikki mahdol-

linen irtaimisto poistetaan korjauspaikan
läheisyydestä.
Mikäli
irtaimistoa jää korjattavaan
huoneistoon,
tulee se suojata esim.
muovilla. Remontoitavan tilan läheisyydessä
olevan irtaimiston joutuu yleensä puhdistamaan tai desinfioimaan
ennen asunnon uudelleen käyttöönottoa.

Huolellinen
siivous

Remontin jälkeinen siivous on usein aliarvostettua, mutta todella
tärkeä osa kosteusvaurion korjausta.
- Rakenteita avatessa mikrobit ja homeitiöt pääsevät välittömästi leijumaan ilmaan
ja sen seurauksena ne
tunkeutuvat
kaikille
mahdollisille pinnoille
ja avonaisiin rakoihin.
Näiden mikrobien ja
homeitiöiden
poisto
korjaustoimenpiteiden
jälkeen on siis todella
tärkeässä asemassa.
Pestävät pinnat voidaan puhdistaa yleispuhdistusaineella
ja
tarvittaessa desinfioida
esimerkiksi
klooripitoisella desinfiointiaineella.
Desinfioinnin
jälkeen pinta huuhdotaan ja kuivataan
huolellisesti. Tulee kuitenkin huomata, että
desinfiointi ei suojaa
pintaa mikrobikasvustoa vastaan eikä toistu-

vaa pintojen käsittelyä
suositella
korroosioja
ärsytysvaikutusten
takia.
Korjattavan rakennuksen
ilmanvaihto
tulee myös puhdistaa
korjaustoimenpiteiden
jälkeen.
Ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien
puhdistus on syytä teettää alan ammattilaisten
toimesta.
- Korjausten jälkeisten sisäilman mikrobimittausten
tekeminen on suotavaa, jos
korjaustoimenpiteiden epäillään olleen
puutteellisia,
mikäli

asunnossa
havaitaan
remontinkin
jälkeen
outoa hajua tai asukas
oireilee.

Irtaimiston
puhdistus

Homeasunnosta
pois
muutettaessa,
tulee
irtaimisto
puhdistaa
huolellisesti ennen sen
viemistä ns. puhtaaseen asuntoon.
- Mikäli irtaimistoa
ei puhdisteta huolellisesti, voi niihin jääneet
mikrobit ja niiden kaasumaiset
aineenvaihduntatuotteet aiheut-

taa oireita asukkaille ja
muille tiloissa oleskeleville.
Mikäli
epäillään,
että jokin irtaimistoon
kuuluva tavara aiheuttaa oireita, voidaan
irtaimistoa tuoda kotiin
puhdistettuna vähitellen huonekalu tai huonekaluryhmä kerrallaan
ja reagointia seuraten.
Näin
vältytään
mahdolliselta turhalta
huonekalujen hävittämiseltä.

Yleisohjeita irtaimiston puhdistamiseen:
• Käyttövaatteet ja kaikki kodintekstiilit tulee pestä mahdollisimman
korkeassa lämpötilassa, lämpötilan tulee kuitenkin olla vähintään
60 astetta.
• Kuivaukseen tulee käyttää kuivausrumpua mahdollisuuksien
mukaan.
• Matot kannattaa puhdistuttaa alan ammattilaisella (pesulassa).
• Kovapintainen irtaimisto (esim. hyllyt jne.) pyyhitään miedosti
desinfioivalla pesuaineella. Desinfiointiaineiden käytössä tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita.
• Sohvat, patjat ja seinävaatteet tulee imuroida hyvin ja tuuletetaan.
Mikäli haju ei lähde pois, tulisi materiaali hävittää.
• Taulut ja kirjat imuroidaan hyvin ja pyyhitään mikrokuituliinalla.
• Tyynyt, peitot sekä petauspatjat kannattaa uusia.
• Villavaatteet tuuletetaan, pestään ja kuivatetaan hyvin.
• Puhdistuksessa käytetyt mikrokuituliinat tulee hävittää käytön jälkeen tai pestä vähintään 60 asteessa. Imurien suodattimet ja pölypussit tulee vaihtaa uusiin. Siivouksessa käytettävän imurin suodattimien tulisi olla joko mikro- tai HEPA suodattimia.
Elektroniikka, paperit valokuvat ym.
• Tv, tietokone tai muiden elektronisten laitteiden sisäosat suositellaan vietävän puhdistettavaksi huoltoliikkeeseen.
• Paperiaineistojen mahdollinen kopioiminen on suotavaa, mikäli se
on mahdollista. Näin saadaan puhdas aineisto käyttöön. Alkuperäiset asiakirjat varastoidaan tiiviisti muualle kuin oleskelu- tai asuinkäytössä olevaan tilaan.
• Mahdollisista esillä pidettävistä valokuvista olisi hyvä teettää
kopiot.
Lisätietoa asiasta saa paikallisilta terveydensuojeluviranomaisilta.
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Mikä siellä pesässä pöhisee?

nen ovat sivuseikka.

Omassa tulipesässä tai keskuslämmiEi muovia tulityskattilassa ei jätteitä saa polttaa.
pesään

- Jätteiden polttaminen
on valitettavasti asia,
jota tapahtuu kotitalouksissa taajamissa ja
maaseudulla vieläkin.
Mitä saa polttaa ja mitä
ei, on monille epäselvää, toteaa vs. ympäristösihteeri Outi Perkiö.
Jätelaki
lähtee
siitä, että jätettä ei saa
käsitellä
hallitsemattomasti. Jokainen on
vastuussa
jätteistään
siihen saakka kunnes
14

ne on toimitettu asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja jätteitä
käsittelevän on tunnettava toimintansa vaikutukset ympäristöön ja
terveydelle.
- Jätteitä polttavat
eivät ajattele, että jätteiden
polttamisesta
olisi haittaa, pääasia,
että jätteestä pääsee
nopeasti eroon ja halvalla.
Naapureiden
kokemat savuhaitat ja
ympäristön pilaantumi-

Syntyvän jätteen määrä
ja sisältö on radikaalisti muuttunut muutaman vuosikymmenen
aikana. Kaupasta ei saa
enää montaakaan tuotetta, joka ei olisi muovissa.
Sanotaan,
että
tavallisen muovin poltosta ei synny kuin hiilidioksidia ja vettä. Tämä
pitää paikkansa vain
silloin kun palamisolosuhteet ovat optimaaliset. Puhdas palaminen
edellyttää energiatuotantolaitoksen olosuhteet ja yli 800 asteen

lämpötilan.
- Tällaisiin lämpötiloihin ei kotikonsteilla
päästä. Siksi minkäänlaista muovia ei pidä
polttaa omatoimisesti
tulipesässä tai vielä
vähemmän avonuotiolla, Perkiö tähdentää.
Joissakin
muovituotteissa saattaa olla
merkintä,
että
saa
hävittää polttamalla tai
palavan tulitikun kuva.
Nämä ovat valmistajien
omia epävirallisia merkintöjä ja tarkoittavat,
että kyseinen muovilaatu soveltuu käytettäväksi energiantuotantoon polttolaitoksessa.
- Tällaisen muovijätteen voi laittaa keittiöjäteastiaan tai toi-

mittaa energiajätteen
keräilyyn.

Jätteenpolton
ympäristövaikutukset

Jätteen poltosta muodostuva nokeava ja
kitkerä savu sisältää
lukuisia erilaisia haittaaineita, jotka ovat mm.
syöpää
aiheuttavia.
Savu on haitallisempaa kuin tupakan savu
ja polton aiheuttamat
haittavaikutukset jäävät
lähistölle.
- Savu kulkeutuu
helposti naapureiden
pihaan alentaen viihtyisyyttä sekä ilmanlaatua
ulkona ja sisätiloissa.
Haitallinen savu aihe-
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uttaa fyysisiä ärsytysoireita ja heikentää
etenkin keuhko- ja
sydänsairaiden toimintakykyä.
Sekajätteen
poltosta syntynyt tuhka
on
ongelmajätettä
sen sisältämien haittaaineiden vuoksi. Metsään tai pellolle vietynä
haitta-aineet kulkeutuvat kasveihin ja marjoihin.

Mitä voi polttaa?

- Taajama-alueen ulkopuolella voi polttaa
avonuotiolla maa- ja
metsätaloudesta muodostuneita eloperäisiä
jätteitä, kuten risuja,
oksia ja olkia. Silloinkin on huomioitava
paloturvallisuus
ja
ettei aiheuteta naapureille
savuhaittaa.
Suuremmasta roihusta
on viisasta ilmoittaa
etukäteen aluehälytyskeskukselle, jolloin ei
aiheuteta turhia hälytyksiä palokunnalle.
Ta a j a m a - a l u e e l l a
risujen polttaminen ei
ole sallittua savuhait-

tojen vuoksi ja risut
kannattaakin hakettaa
esim. kompostin tukiaineeksi ja marjapuskien
aluskatteeksi tai viedä
puutarhajätteen
ja
risujen vastaanottoon
hyötykäyttöasemalle.
Risujen vieminen metsään edellyttää maanomistajan lupaa.
- Puhtaan ja maalaamattoman
purkupuun voi käyttää
lämmitykseen
sekä
vähäisen määrän pahvia tai paperia voi polttaa, jos sitä tarvitaan
sytykkeenä.
Suuremmat pahvitai paperierät on järkevää toimittaa keräykseen, jolloin ne menevät
uusiokäyttöön. Lastulevyn ja sen kaltaisten
puulevyjen polttaminen
ei ole sallittua, koska
ne sisältävät erilaisia liimoja ja hartseja, jotka
eivät pala puhtaasti.

Miksi jätteidenkäsittely maksaa?

Perkiö muistuttaa, että

Ympäristöterveysvalvonta
ja ympäristönsuojelun
palvelut
Ympäristöpalvelujohtaja

Tapani Ojala puh. 2413 2379, 0400 161 501

Ympäristösihteeri

Niina Yli-Keturi, sij. O. Perkiö puh. 2413 2399, 050 386 4625

Ympäristöterveystarkastajat

Tarja Kortesniemi puh. 2413 5536, 040 579 8236
Tiia Laamanen puh. 2413 2388, 0400 571 116
Mirkka Liukku puh. 2413 2397, 040 487 7046
Jarno Perttula puh. 2413 2398, 0400 660 501

Suomessa jätehuoltoa
ei kustanneta verovaroin, vaan lähtökohtana
on aiheuttaja maksaa
-periaate. Jätemaksuilla
katetaan
jätteiden
kuljetuksesta, käsittelypaikkojen
perustamisesta, ylläpidosta ja
käytöstä poistamisesta
aiheutuvat kustannukset.
Alueemme järjeste-

tyn jätehuollon tavoitteena on, että suurin
osa jätteistä saadaan
hyötykäyttöön ja siksi
vain 15 % sen käsittelemästä jätemäärästä
päätyy kaatopaikalle.
Kaatopaikalla loppusijoitus tapahtuu siten,
etteivät jätteet aiheuta
terveys- tai ympäristöhaittaa.
- Jätteensä asiatto-

masti käsittelevä pilaa
ympäristöä ja sysää
jätehuollon kustannukset muiden maksettavaksi ja saa siitä ehkä
yritysmaailmassa epärehellistä kilpailuetua.
Näin ei voi olla oikein,
ja siksi viranomaisten
on siihen myös puututtava, perustelee Perkiö.

Eläinlääkärien ajanvaraukset ja
aamuvastaanotot:
Kauhajoki:

klo 8.00 – 10.00, Ullantie 10
puh. 2413 2460 ja 0400 261 822, Taina Kalliomäki
puh. 2413 2462 ja 0400 363 431, Arto Kangasniemi

Isojoki:

klo 8.00 – 9.00, Suojoentie 1145
puh. 0400 362 464, Tapani Pukkila

Karijoki:

klo 8.00 – 9.00, Päkintie 6/Myrkky
puh. 0400 363 168, Marja Bergström

Teuva:

klo 8.00 – 9.00, Hakalantie 17
puh. 0500 161 505, Kari Lähdesmäki

Aamuvastaanoton jälkeen kiireelliset tapaukset matkapuhelimiin.
Päivystävän eläinlääkärin tiedot löytyvät Suupohjan Seutu –lehdestä, eläinlääkäreiden puhelinvastaajista sekä internetsivulta www.llky.fi /ympäristöpalvelut / eläinlääkintähuolto.
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