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Jokainen vuosi tuo uusia haasteita
LLKY:n toisena toimintavuonna
monet
asiat ovat edistyneet
erittäin hyvin. Yhteistoiminta-alueen kuntien
asukkaiden palvelut on
pystytty turvaamaan.
Lisäksi mm. johtavien
viranhaltijoiden 3-vuotisessa
PD-koulutuksessa on tehty suunnitelmia tulevaisuutta
varten. Niistä merkittävin, joka koskee laitoshoitoa, palveluasumista
ja kotihoitoa, on ollut
kesän aikana lausuntokierroksella kunnissa
ja yhteistoimintalautakunnassa.
Suunnitelmien kautta luodaan
pitkäjänteisen
koko

seutukunnan palvelutuotannon peruspilarit
yhdessä kuntien kanssa
ja kehitetään talouden
hallintaa.
Yhtymän
päätöksenteko on ollut hyvin
yksituumaista koko toiminta-ajan. Muistan äänestyksiä olleen vain
kolme kappaletta. Hyvä pohjatyö ja viestintä
kuntajohtajien
kanssa ovat päätösten
perustana. Ilmapiiri on
ollut hyvä johtokunnan
kokouksissa. Johtokunnan jäsenten tehtävänä
onkin kehittää liikelaitoskuntayhtymää kokonaisuutena. Johtokunnan jäsenet ovat ensisi-

jaisesti asiantuntijoita.
Kuntien edunvalvonta
tapahtuu yhteistoimintalautakunnassa, jossa
määritellään tilaus ja
sille rahat. Vuodessa
johtokunta käsittelee
noin 230 asiaa, joten yli
99 % on vallinnut yksimielisyys ja yksituumaisuus päätöksenteossa.
Se on hyvä saavutus.
Vuoden 2010 aikana palveluprosessien
yhdenmukaistaminen
alueella ja henkilöstöpolitiikka ovat olleet
kehittämistyön
painopisteinä. Palvelujen
tasalaatuisuus ja niiden
kirjaaminen oikein kaikkialla tietojärjestelmään

on palvelujen tuotteistamisen edellytys. Työ
on edennyt hitaasti
kiiruhtaen, koska muutoksia ei voida toteuttaa yhtäkkiä. Näin varmistetaan myös se, että henkilöstö saa olla
kehittämisessä
koko
ajan mukana. Henkilöstöllä on aivan keskeinen
rooli siinä, miten onnistumme. Paikasta riippumatta toteutamme
yhteistoiminta-alueen
yhteistä strategiaa.
Talouden seuranta
on kehittynyt. Vuoden
aikana on tehty ratkaisuja, jotka ovat parantaneet ratkaisevasti talouden kuukausiraporttien
ja osavuosikatsausten
luotettavuutta. Toiminnat ovat vakiintuneet.
Taloudessa haasteena
on
sosiaalipalvelujen
tarpeen suuri kasvu verHenkilöstöllä on keskeinen rooli LLKY:n onnistumisessa. Esimerkiksi
esimiehet kokoontuvat
säännöllisesti käsittelemään yhteisiä asioita.

rattuna vuoden 2010
talousarvioon. Vuoden
2009
tilinpäätökseen
verrattuna kasvu on
pienempi.
Erikoissairaanhoidon kasvu on
pysähtynyt
johtuen
monesta syystä. Yksi
merkittävä seikka on
oman toiminnan organisoituminen ja onnistuminen siinä.
Ikäihmisten perhehoito otettiin rohkeasti
kehittämiskohteeksi. Tarkoitus on aloittaa vuoden 2011 alusta uusi toiminta. Asia on herättänyt valtakunnan tasolla
kiinnostusta
LLKY:tä
kohtaan. Tällainen julkisuus onkin mieluisaa.
LLKY on valtakunnan tasolla yksi parhaiten edistyneitä Parashankkeen
toimijoita.
Oli päättäjien viisautta
aloittaa ”puhtaalta pöydältä”, vaikka työmäärä
onkin ollut valtava. Tulevaisuuden
ennakoinnissa onnistuminen on
ratkaisevaa jatkossa.
Kari Nuuttila
johtaja

Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn
Viime vuosina on levinnyt lisääntyvässä määrin Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin alueella antibioottia kestäviä suolistobakteereita
(ESBL). Liikelaitoskuntayhtymän alueella on
ESBL-bakteerin
levinneisyysselvittelyjen perusteella sairaaloissa ja
hoitolaitoksissa tehty
potilaiden/asukkaiden
keskittämisiä,
jotta
bakteerin
leviämistä
voidaan ehkäistä.
Kyseessä on joukko
suolistobakteereita, jot2

ka kestävät kaikkia tavallisia
antibiootteja.
Nämä suolistobakteerit
eivät aiheuta pahempia tauteja kuin muut
saman lajin bakteerit,
jotka ihmisten suolistossa ovat tavallisia.
Bakteerit ovat myös
tavallisia virtsarakkotulehdusten aiheuttajia,
mutta voivat aiheuttaa myös vakavampia
tulehduksia. Niiden hoitoon tarvitaan kalliita
suonensisäisesti annettavia antibiootteja.
Tavallisessa elämäs-

sä ja kotiympäristössä
näistä bakteereista ei
ole haittaa. ESBL-bakteerin kantajuus ei ole
este sosiaaliselle kanssakäymiselle
muiden
ihmisten kanssa. ESBL
-kantaja
voi
käydä
työssä, koulussa, päiväkodissa tai neuvolassa
ilman, että on velvollinen kertomaan kantajuudesta. Sairaalaan
tai terveyskeskukseen
hoitoon mennessä kantajuudesta tulee kertoa
hoitavalle lääkärille ja
hoitajille, koska sai-

raalaympäristössä on
tärkeää estää tällaisten
bakteerien leviäminen
toisiin potilaisiin, sillä
niiden
aiheuttamat
infektiot ovat hankalahoitoisia.
ESBL-bakteerin samoin kuin muidenkin tarttuvien tautien
ehkäisyssä on kaikkein
tärkeintä
huolellinen
käsien pesu vedellä ja
saippualla,
erityisesti
wc-käynnin
jälkeen.
Kodin siivoamiseen riittävät kaupasta saatavat
puhdistusaineet.

Sairaalassa,
vanhainkodeissa ja palvelukodeissa vierailijoita
opastetaan
desinfioimaan kädet. Jos vierailijalla on akuutti infektio
(esim. flunssa, oksennus-ripulitauti), on syytä
välttää vierailuja näissä
paikoissa. Jos hoitolaitoksessa on useammalla
potilaalla sama infektio,
vierailuja voidaan joutua rajoittamaan.
Lisätietoja
antaa
hygieniahoitaja 040 197
2771 arkisin klo 8-15.
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Perheneuvolatyötä
Suupohjassa 35 vuotta
Perheneuvontaan
erikoistuneiden
psykologien ja sosiaalityöntekijöiden
palvelua lapsiperheille.

Kasvatus- ja perheneuvonnan järjestäminen
on kuntien velvollisuus.
Kauhajoella kasvatusja perheneuvontaa on
annettu 35 vuotta.
- Toiminta alkoi Seinäjoen kasvatusneuvolan kuntainliiton sivutoimistona
1.6.1975
palvellen Isojoen, Kauhajoen ja Teuvan asukkaita.
Myöhemmin
mukaan liittyivät Jurva
ja Karijoki. Kauhajoen
hallinnoimaksi toiminnaksi
perheneuvola
siirtyi 1.1.1996 ja liikelaitoskuntayhtymän
myötä toiminta jatkuu
1.1.2009 lukien Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla, kokoaa
historian vaiheita perheneuvolan psykologi
Anja Lahti-Kala.

Monipuolista
perheneuvontaa
lapsiperheille

Perheneuvonnan palvelut on suunnattu
kaikille lapsiperheille.
Perheet voivat käydä
esimerkiksi pelkästään
keskustelemassa lasten
kasvatuksesta tai parisuhteen kehittämisestä.
Perheneuvolaan
voi olla yhteydessä, kun
lapsella on oppimisvaikeuksia, lapsen käytös,
tunne-elämä tai mieliala huolestuttaa tai kun
vanhemmuus ja parisuhde tarvitsee tukea.
Joskus perheiden tilanteet voivat muuttua vaikeammiksi, jolloin per-

Perheneuvolassa työskentelevät
psykologit Marja Virolainen
(ylhäällä vas.) ja Anja
Lahti-Kala, toimistosihteeri Leena Keskinen
(alhaalla vas.) ja sosiaalityöntekijä Saija Soinila.

heillä on mahdollisuus
saada perheneuvolasta
apua lasten, vanhempien, parien tai perheiden terapian keinoin.

Moniammatillista yhteistyötä
perheen hyväksi

Perheneuvolassa työskentelee
perheneuvontaan erikoistuneita
psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä.
- Psykologi vastaa
erityisesti lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista.
Etsittäessä vastauksia
ongelmille,
tarvitaan
usein psykologisia tutkimuksia, joiden avulla
selvitetään lapsen oppimista ja kehitystä.
Tutkimusmenetelmillä voidaan saada
lisäksi kosketusta muuten vaikeasti tavoitettaviin kokemuksiin ja
tunteisiin. Tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi leikki, piirtäminen
ja muu luova toiminta,
sillä lapselle ominainen
tapa tuoda ajatuksiaan
esiin ei välttämättä ole

niistä puhuminen.
- Sosiaalityöntekijän
työ painottuu vanhempien kanssa tehtävään
työhön. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä
vanhempien
kanssa
lapsen kehitysvaiheita,
elämäntilanteen merkitystä vaikeuksissa ja
perheiden omia voimavaroja ratkaisujen löytämiseksi.

Pe r h e n e u v o l a t y ö
on tiimityötä ja usein
molemmat
ammattiryhmät
työskentelevät yhdessä perheiden
kanssa.
Perheneuvolatyöhön liittyy tarvittaessa myös yhteistyö
muiden viranomaisten
kuten
päivähoidon,
koulun ja terveydenhuollon kanssa.
Perheneuvolalla on

vastaanottoja Kauhajoen lisäksi Isojoella,
Karijoella ja Teuvalla.
Palvelut ovat maksuttomia. Ajan perheneuvolaan voi varata itse.

Lehdessä 1/2010 jaettu
palveluluettelo 2010 – 2011
on edelleen voimassa
ja saatavilla
toimipisteissämme.
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Vammaispalveluiden sosiaalityö
auttaa tukitoimien ja palvelujen piiriin
Tavoitteena vammaisen henkilön
edellytykset elää ja toimia muiden
kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan
jäsenenä.

Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai
sairauden johdosta on
pitkäaikaisesti erityisiä
vaikeuksia
suoriutua
tavanomaisista elämän
toiminnoista.
Vammaispalvelun
tehtävänä on edistää
vammaisen
henkilön
itsenäistä suoriutumista
ja vähentää vamman
aiheuttamia rajoitteita
tai esteitä jokapäiväisessä elämässä.

Sosiaalityötä ja
palveluohjausta

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja ovat asiantuntijoita
vammaispalvelulain mukaisissa
palveluissa ja he ovat
perehtyneet vammaisten asiakkaiden erityistilanteisiin.
- Tehtävämme on,
yhteistyössä asiakkaan
ja hänen lähipiirinsä
kanssa, pyrkiä tukemaan vammaisen ihmisen omatoimisuutta ja
itsenäistä selviytymistä
sekä auttaa ja neuvoa
elämän erilaisissa pulmatilanteissa. Meihin
voi olla yhteydessä jos
tarvitaan
tukitoimia
asumiseen,
liikkumiseen tai kotona selviytymiseen, kertovat johtava sosiaalityöntekijä
Erja Kippola ja sosiaaliohjaaja Maria Laine.
Vammaispalvelujen
4

Kauhajoella työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippola
(oikealla) ja sosiaaliohjaaja Maria Laine, joka
on aloittanut uutena
työntekijänä kesäkuun
2010 alussa.

toteutuksessa on tärkeää yhteistyö mm. terveydenhuollon, kotihoidon, palvelujen tuottajien, kehitysvammaalan asiantuntijoiden ja
järjestöjen kanssa.

Lakisääteisiä ja
määrärahasidonnaisia palveluja

Vammaispalvelujen sosiaalityössä
käsitellään
palveluja ja tukitoimia,
jotka perustuvat vammaispalvelulakiin
ja
-asetukseen. Vammaispalvelulain tavoitteena
on edistää vammaisten
henkilöiden tasa-arvoa
ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään
muiden
kansalaisten
kanssa.
- Lain mukaisia palveluja ja tukitoimia
haettaessa selvitetään
minkälainen vamma ja
siitä aiheutuva haitta
henkilöllä on. Sen jälkeen arvioidaan yksilöllisesti, minkälaisin keinoin voidaan haittoja
poistaa ja mahdollistaa
henkilön
osallistuminen jokapäiväiseen elä-

mään.
Kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus vaikeavammaisten
palveluihin ja tukitoimiin. Näihin lukeutuvat
• vaikeavammaisten
kuljetuspalvelu
• vaikeavammaisten
asunnonmuutostyöt,
asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen
• henkilökohtainen apu
• vaikeavammaisten päivätoiminta.
Näiden lisäksi on
muita palveluita ja tukitoimia, joita myönnetään niihin varattujen
määrärahojen
puitteissa. Tällaisia palveluja ja tukitoimia ovat
• avustus päivittäisistä
toiminnoista selviytymisessä
tarvittavien
koneiden, välineiden ja
laitteiden hankintaan
• sopeutumisvalmennus
• ylimääräiset vaatetuskustannukset ja muut
erityiskustannukset.
Vaikeavammaisten
kuljetuspalvelua haetaan
erillisellä lomakkeella.
Hakemuslomakkeita

saa sosiaalitoimistoista.
Muita vammaispalvelulain mukaisia palveluita
ja tukitoimia voi hakea
vapaamuotoisella hakemuksella. Uuden hakijan kyseessä ollessa
hakemuksen liitteeksi
tarvitaan aina lääkärinlausunto tai muu
riittävä selvitys hakijan
terveydentilasta.
- Vammaispalveluiden asiakkaalle laadi-

taan yhteistyössä palvelusuunnitelma, johon
kirjataan ne avun, tuen
ja kuntoutuksen muodot, joita asiakas tarvitsee
selviytyäkseen
arjesta.
Suunnitelma
tarkistetaan
tarpeen
mukaan. Vammaispalvelulain
uudistuksen
myötä, 1.9.2009 lähtien,
palvelusuunnitelma on lakisääteinen.

Vammaispalveluiden sosiaalityötä
tekevät
Isojoki
• sosiaalityöntekijä Maija Hauta-Heikkilä,
puh. 040 716 0488
Karijoki
• sosiaalityöntekijä Merja Mäki-Marttunen,
puh. (06) 2413 5913, 040 528 7701
Kauhajoki
• johtava sosiaalityöntekijä Erja Kippola,
puh. 040 549 2235
• sosiaaliohjaaja Maria Laine,
puh. 040 182 2242
Teuva
• sosiaalityöntekijä Kastehelmi Ketola,
puh. (06) 2413 4590, 050 386 4631
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Kotihoito myöntää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua
Palvelulla
tuetaan
ensisijaisesti
omassa kodissaan asuvien iäkkäiden
henkilöiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia sekä vahvistetaan palveluasumisen piirissä olevien ihmisten
sosiaalisten verkostojen säilymistä.

Vuoden 2010 aikana on
sosiaalihuoltolain alainen
kuljetuspalvelu siirtynyt
sosiaalipalveluista kotihoidon alaisuuteen ja
käytännöt on yhtenäistetty yhtymän alueella.
Vammaispalvelulain
alainen kuljetuspalvelu
haetaan edelleen oman
kunnan vammaispalveluista vastaavalta sosiaalityöntekijältä.

Myöntämisen
perusteet

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
ei ole asiakkaalle subjektiivinen oikeus vaan sen
myöntäminen
perustuu tarveharkintaan, yhtymän
vuosittaiseen
määrärahaan sekä kuljetuspalvelua hakevan
henkilön tuloihin ja
varallisuuteen.
Tarveharkinnalla
tarkoitetaan sitä, että
kuljetuspalvelua hakevalla
henkilöllä
on
ikääntymisen ja sairauksien vuoksi alentunut liikunta- tai toimintakyky
eikä hän perustellusta
syystä kykene käyttämään julkisia/kunnan
järjestämiä
joukkoliikennevälineitä tai kunnan järjestämää asioin-

tipalvelua. Esimerkiksi
Kauhajoella asiointi- ja
palveluliikennettä hoitaa Vankkuri. Oman
auton käyttömahdollisuus on myös rajoittava tekijä. Lisäksi kuljetuspalvelua hakevalla
henkilöllä tulee olla
kotikuntalain
mukainen kotipaikka Isojoki,
Karijoki, Kauhajoki tai
Teuva, listaa palveluohjaaja Tuula Kälviäinen.
Ku l j e t u s p a l v e l u n
myöntämisen tarveharkinnassa sovelletaan tulo- ja varallisuusrajoja.
Esimerkiksi yksinäisellä henkilöllä bruttokuukausitulojen yläraja on
1 040 €/kk ja pariskunnalla 1 630,30 €/kk. Tuloina huomioidaan samat tulot kuin kotihoidon asiakasmaksua määriteltäessä. Poikkeuksena

voidaan vähintään 20
% sotainvalideille sekä
sotaveteraani- ja lottatunnuksen
omaaville
henkilöille
myöntää
enintään 8 yhdensuuntaista matkaa tuloista
riippumatta,
mikäli
muut myöntämisen perusteet täyttyvät.

Palvelun sisältö
ja laajuus

- Kuljetuspalvelua myönnetään 2-8 yhdensuuntaista taksimatkaa
kuukaudessa
oman
asuinkunnan alueella.
Myönnetyt matkat ovat
kuukausikohtaisia eikä
käyttämättömiä matkoja voida siirtää seuraavalle kuukaudelle.
Yhdensuuntaisella
matkalla
tarkoitetaan
matkaa, joka päättyy eri
osoitteeseen, kuin mistä
on alkanut, esimerkiksi
omasta kodista kauppaan, pankkiin tai ystävän luo vierailulle. Paluu
kotiin on toinen yhdensuuntainen matka. Korvattava taksin odotusaika on enintään 30
minuuttia yhdensuuntaisten matkojen välissä.
Taksikuljettaja perii
asiakkaalta yhdensuun-

Kotihoidon palveluohjaajat neuvovat
Isojoki
• Riikka Jokinen, puh. 040 738 2775
Karijoki
• Maarit Tammisto, puh. 040 182 2284
Kauhajoki • Keskusta-Pohjoinen;
Hyyppä, Nummijärvi;
Katja Karhunsaari, puh. 040 715 6779
• Kainasto, Aro, Ikkeläjärvi;
Tuula Kälviäinen, puh. 040 831 4411
• Keskusta-Etelä, Männikkö, Päntäne;
Sinikka Mäkinen, puh. 0400 335 702
Teuva
• Tiia Puskala, puh. 050 386 4645
Tietoa myös osoitteessa www.llky.fi

taisesta matkasta julkisen taksan mukaisen
omavastuun sekä mahdollisen yli 30 minuuttia kestävän odotusajan
kustannukset ja laskuttaa muun osuuden yhtymältä. Vähintään 20 %
sotainvalideilta ei peritä
omavastuuta.
- Myönnettyä kuljetuspalvelua
voidaan
käyttää vain asiointi- ja
virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei myönnetä
lääkärissäkäynti-, tutkimus-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin
on mahdollisuus hakea
Kelan korvausta, muistuttaa Kälviäinen.

Hakeminen

Kotihoidon palveluohjaajat opastavat asiak-

kaita palveluun ja sen
hakemiseen liittyvissä
asioissa. Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti
kuljetuspalvelulomakkeella, jota on saatavissa
oman kunnan kotihoitotoimistosta ja yhtymän internet-osoitteesta www.llky.fi.
- Sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetuspalvelun myöntää kotihoidon
palveluohjaaja vuodeksi
kerrallaan. Päätöksen yhteydessä asiakkaalle annetaan vaalean vihreä
kortti, jota hänen on
aina näytettävä taksinkuljettajalle.
Kuljetuspalvelu on henkilökohtainen, mutta kuljetuksessa voi olla mukana
myös yksi perheenjäsen
esim. saattajana tai
avustajana.

Syksyllä 2010 järjestettiin
kuljetuspalvelun
infotilaisuudet suupohjalaisille taksiyrittäjille.
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Avoterveydenhuolto kehittyy terveyshyötymallin pohjalta

Terveyshyötyä tavoittelemassa
Voimaantuva potilas toteuttamaan
omaa hoitoaan terveydenhuollon
ammattilaisten tukemana.

Liikelaitoskuntayhtymä
osallistuu 1.9.2010 aloitettuun POTKU – Potilas kuljettajan paikalle
-hankkeeseen. Kyseessä
on eteläpohjalaisten terveyskeskusten ja terveyskeskuskuntayhtymien yhteishanke vuosille 2010-2012 ja sen
rahoittaa Sosiaali- ja
terveysministeriön Kaste-ohjelma.
- Hankkeen tavoitteena on kehittää avoterveydenhuoltoa terveyshyötymallin pohjalta ja terveyshyötyä
tuottaen sekä kehittää
pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa, kertoo
hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen.
Keskeisenä uudistamistavoitteena
on

kehittää terveyskeskusten toimintaa pitkäaikaissairauksien ehkäisyja hoitomallin (Chronic
Care Model, Terveyshyötymalli) mukaisesti.
Englannista
lähtöisin
olevan hoitomallin perusideana on terveyshyödyn tuottaminen.

Potilaan oma
rooli korostuu

Terveyshyötymallissa
potilas saa ”kuljettajan
paikan” ja terveydenhuollon ammattilaisista
tulee potilaan valmentajia ja tukijoita. Potilas
saa
mahdollisuuden
osallistua
aktiivisesti
oman hoitonsa suunnitteluun ja kantaa
vastuuta hoidon toteutumisesta itselleen so-

Terveyshyötymallin keskeiset toimijat
ovat aktiivinen
potilas sekä
ennakoiva ja
valmistautunut
hoitotiimi.
pivalla tavalla.
- Hoito toteutetaan
siten, että potilas tuntee
hyvin oman sairautensa
ja sen hoitomahdollisuudet sekä toimii itse
aktiivisesti niin, että sairaudesta johtuva haitta
jää
mahdollisimman
pieneksi. Hoitosuunnitelmasta tulee potilaan
oma suunnitelma ja terveydenhuollon ammattilainen toimii sekä sai-

rauksien ehkäisyssä että
hoidossa potilaan rinnalla asiantuntijana ja
muun muassa ns. yhteyshenkilönä.
Tarkoituksena
on
tukea ja motivoida uudella tavalla paljon palveluja tarvitsevia pitkäaikaissairauksia, kuten
diabetesta, sydän- ja
verisuonitauteja,
astmaa, mielenterveys- ja
päihdeongelmia, sairastavia potilaita. Runsaiden yksilövastaanottojen
sijaan tarjotaan useampia yhteysvaihtoehtoja
mm. puhelin- ja sähköpostikontakteja sekä
mahdollisuutta osallistua erilaisiin ryhmiin.
- Terveydenhuollon
ammattilaiset
toimivat moniammatillisena
tiiminä yhdessä ennakoiden ja suunnitellusti
potilaan
parhaaksi,
häntä
yhteistyössä
ohjaten ja vahvistaen.

Potkun hanketyöntekijät. Vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkila antaa
vauhtia sairaanhoitaja
Susanna Alhaiselle.
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Kaiken tavoitteena on
voimaantunut potilas,
jolla on tarpeeksi tietoa,
taitoa, itseluottamusta
ja motivaatiota omaa
terveyttään koskevien
päätösten tekemiseen.

Luodaan uutta
toimintakulttuuria

Terveyshyötymallissa on
toisaalta kyse uudesta
toimintatavasta
ja
uuden
toimintakulttuurin luomisesta ja
toisaalta entuudestaan
tuttujen asioiden tekemisestä
aikaisempaa
järjestelmällisemmin ja
suunnitellummin.
- Terveyshyötymallin
eteenpäin vieminen vaatii kaikkien sitoutumisen, niin potilaan, työntekijöiden, johdon kuin
luottamushenkilöidenkin. Asiakas nousee päärooliin, osallistuu hoitosuunnitelman tekoon ja
päättää omista asioistaan, mutta terveydenhuollon ammattilainen
ohjaa siihen suuntaan,
jonka arvioidaan tuottavan suurimman terveyshyödyn, kiteyttää
Toivonen.
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Päivystävä sairaanhoitaja vastaanottaa äkillisesti sairastuneita
Päivystävä sairaanhoitaja -toiminta
tukee ja turvaa kiireellisiä vastaanottopalveluja lääkärien päivystysvastaanottojen rinnalla.

Te r v e y s k e s k u k s e s s a ,
Kauhajoen toimipisteen
yhteispäivystyksessä,
on aloittanut 1.9.2010
työnsä kaksi päivystävää
sairaanhoitajaa. Kyse on
aluksi kokeilusta, jota
kehitetään saatujen kokemusten pohjalta.
Hoito- ja hoivatyönjohtaja Tarja Toivonen kertoo, että
päivystävän sairaanhoitajan työssä on kyse
toimenkuvan laajentamisesta siirtämällä päivystysluonteisia tehtäviä lääkäreiltä hoitajille.
- Päivystävän sairaanhoitajan
työhön
kuuluu itsenäinen päivystyspotilaiden
vastaanottotyö sisältäen
laajennetun hoitovastuun. Päivystävä sairaanhoitaja vastaanottaa äkillisesti sairastuneita yli 15-vuotiaita
infektiopotilaita, kuten

mahdollista
poskiontelotulehdusta, nielutulehdusta, silmätulehdusta tai korvatuleh-

dusta sairastavia. Päivystävä sairaanhoitaja
voi hoitaa myös naisten
tavallisia virtsatieinfektioita, kirjoittaa sairauslomia tai ohjata ja neuvoa hengitystie- ja vatsainfektiopotilaita. Tarvittaessa onnistuu myös
pienten haavojen ompelu.
Päivystävä sairaanhoitaja lähettää lisäksi
laboratoriotutkimuksiin

konsultoiden lääkäriä
diagnoosista, toteuttaa
lääkehoitoa
lääkärin
määräysten ja ohjeiden
mukaan sekä neuvoo
ja kouluttaa muita hoitajia päivystysprosessin
osalta.

Lisäkoulutusta
saanut sairaanhoitaja
Päivystävältä

sairaan-

hoitajalta
vaaditaan
erilliset, sairaanhoitajan
toimenkuvan
laajentamiseen
valmistavat
erikoistumisopinnot. Lisäksi työssä taataan
toimipaikkakoulutus ja
lääkärin konsultaatiomahdollisuus. Päivystävien sairaanhoitajien
koulutus on liikelaitoskuntayhtymässä aloitettu vuonna 2009.
- Toimenkuvaa tarkistetaan aina tarpeen
ja/tai
lainsäädännön
muuttuessa,
esimerkiksi tulossa oleva hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus
edellyttää
lisäkoulutusta. Tulevaisuuden tavoitteena on
toiminnan laajentaminen edelleen.

Päivystävät
sairaanhoitajat työssään. Irja
Haukka tutkii Hanna
Kuusisaaren poskionteloita.

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. (06) 2413 5700
ma-pe klo 8-14

Karijoki

puh. (06) 268 0251
ma-pe klo 8-10

Kauhajoki puh. (06) 2413 3220 ja 2413 3221
ma-pe klo 8-15
Teuva

puh. (06) 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. (06) 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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Rohkeaa kehittämistyötä vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi

Perhehoito uusi ikäihmisten palvelu
Perhehoidon vahvuutena on kodinomaisuus.

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä
hänen kotinsa ulkopuolella liikelaitoskuntayhtymän valmentamassa
ja hyväksymässä perhe-

kodissa.
Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja kodinomaisen
asumisen.
Kotiympäristö ja mahdollisuus
osallistua perheen arkeen tukevat myös henkilön toimintakykyä.

Selvitystyön
kautta uudeksi
palveluksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt erityisrahoituksen

ikäihmisten perhehoidon kehittämistyöhön,
jonka
käytännön
toteutuksesta
vastaa
valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö Perhehoitoliitto
ry yhdessä Tutkimus- ja
kehittämiskeskus GeroCenterin kanssa.
Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria
Kuukkanen
vieraili
alkuvuodesta 2010 liikelaitoskuntayhtymän
järjestämässä tilaisuudessa tuoden Suu-

pohjaan ajankohtaista
tietoa vanhusten perhehoidon mahdollisuuksista osana ikäihmisille
tarjottavia palveluja.
Kesäkuussa
2010
liikelaitoskuntayhtymä
ilmoittautui Perhehoitoliiton yhteistyökumppaniksi RAY- Vanhusten
perhehoidon kehittämishankkeeseen. Ikäihmisten
perhehoidon
selvitystyöhön
Suupohjassa ryhtyi palvelusuunnittelija
Lisa
Sipilä.

- Selvitystyö toi
vahvistuksen siitä, että
ikäihmisten perhehoito
on paitsi kodinomainen ja inhimillinen
palvelumuoto,
myös
kustannuksiltaan varteenotettava
vaihtoehto ikäihmisten asumispalveluihin.
Yhtymän
johtokunta päätti lokakuussa
2010 perustaa ikäihmisten
perhehoidon
uutena kodinomaisena
palveluna hoidon ja
hoivan palvelualueen
ikäihmisten palveluihin.

Perhehoidosta
kiinnostuneita
haetaan

- Loppuvuoden aikana
tulemme järjestämään
ikäihmisten perhehoidon tiedotustilaisuuksia, joissa esittelemme
perhehoidon toimintamalleja, perhehoitajaksi
ryhtymisen kriteereitä
ja käytäntöjä sekä kerromme
perhehoitajan
hoitopalkkiosta,
kulukorvauksista
ja
muusta tuesta. Tavoitteenamme on löytää
perhehoidosta kiinnostuneita henkilöitä ja
perheitä, kertoo Sipilä.
Perhehoidon
”sisäänajossa” on mukana
tiiviisti myös ikäihmisten palvelupäällikkö
Eila Runsala sekä toimijoita yhtymän kotihoidosta ja sosiaalipalveluista.
- Toivomme perhehoidosta kiinnostuneiden rohkeita yhteydenottoja. Ensimmäisessä
vaiheessa
sovimme
tapaamisen ja teemme
perhehaastattelun. Tämän jälkeen perheen
tiedot viedään perhehoidon
työryhmään,
8
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Ikäihmisten
palvelupäällikkö Eila Runsala
(vas.) ja palvelusuunnittelija Lisa Sipilä odottavat yhteydenottoja
perhehoidosta kiinnostuneilta.

joka tekee lopullisen
päätöksen
perheen
hyväksymisestä
valmennusjaksolle.

Perhehoitajavalmennus
keväällä 2011

Hyväksytysti suoritettu
valmennus on edellytys
perhehoitajaksi ryhtymiselle. Valmennusjakson aikana perhe työstää valmiuksiaan sekä
voimavarojaan.
- Perheiden valmennus
tapahtuu
ryhmämuotoisena valmennuksena, sisältäen
etä- ja kotitehtäviä
sekä perheitten omien
valmiuksien
kartoittamista.
Valmennusjakso on suunniteltu
alkavaksi vuoden 2011
alussa ja on kestoltaan
noin 3 kuukautta. Valmennus on osallistujille
maksuton. Vasta valmennusjakson jälkeen
perhehoidon työryhmä
hyväksyy tai jättää
hyväksymättä
perhehoitoperheen. Hyväksytyn perheen kanssa
tehdään toimeksiantosopimus, kuvailee Runsala prosessin kulkua.

Tiedustele lisää
ikäihmisten
perhehoidosta:
Lisa Sipilä
Palvelusuunnittelija
puh. 040 182 2257
lisa.sipila@llky.fi
Eila Runsala
Ikäihmisten palvelupäällikkö
puh. 040 184 0072
eila.runsala@llky.fi

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan mm.
perhehoitajan
hoitopalkkio, kulukorvaus,
käynnistämiskorvaus ja
muut etuudet. Perhehoitajalle on myös tärkeää, että saatavilla on
tarvittavat tukipalvelut
sekä hoidettavalle että
hoitajalle.

Soveltuvuus
perhehoitajaksi

Perhehoitajaksi ryhtyvältä ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta, mutta hänen
tulee olla valmiuksiltaan, kokemuksiltaan ja
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva
henkilö tai pariskunta.
Kodin tulee olla puitteiltaan tilava ja turvallinen, ja perheen talouden tulee olla vakaa.
- Sinulla tulee olla
hoivaamisen ja huolenpidon
taitoa
ja
ymmärrät ikäihmisen
elämänkulkua
sekä
sen mukanaan tuomia
erityistarpeita.
Osaat
tukea ja ylläpitää ikäihmisen läheisiä ihmissuhteita. Sitoudut tehtävääsi sekä kunnioitat
ja kohtelet perhehoidossa olevaa perheen-

jäsenenä. Sinulta myös
edellytetään
halua
tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa eri tahojen kanssa, määrittelee
Sipilä soveltuvuutta.

Perhehoidon
muodot

Ikäihmisten perhehoitoa tullaan toteuttamaan kolmessa eri
muodossa.
Jatkuva
perhehoito on pitkäaikaista,
ympärivuorokautista ja
toistaiseksi
voimassa
olevaa
perhehoitoa.
Hoitoa tarjotaan silloin,
kun ikäihmisen toimintakyky on alentunut,
mutta hän ei tarvitse
palveluasumisen tai laitoshoidon palvelua.
Tilapäinen
perhehoito käsittää tietyn,
ennalta sovitun hoitojakson. Se voi olla
ennakkoon
tiedettyä
tai äkilliseen tarpeeseen
perustuvaa perhehoitoa. Tällaisia tilanteita
ovat mm. omaishoidon
vapaan järjestely tai asiakkaan kotiutuminen
palveluasumis- tai laitoshoidon jaksolta.
Osavuorokautinen
perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka

tarvitsee perhehoidon
palvelua osavuorokautisesti. Hoitoaika on

tuolloin alle 12 tuntia
joko päivä- tai yöhoitona.

Kenelle perhehoito sopii?
• Ikäihmiselle, joka ei pärjää kodissaan tai
hänen elämänlaatunsa on heikkoa, vaikka
hän saa tukipalveluita, mutta ei ole palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa.
• Ikäihmiselle, jonka toimintakykyyn vaikuttaa
muistisairaus.
• Ikäihmiselle, joka kokee turvattomuutta,
yksinäisyyttä kodissaan tai korkean iän saavuttaneelle, hauraalle vanhukselle.
• Ikäihmiselle, joka on toipilasvaiheessa leikkauksen tai muun toimenpiteen jälkeen.
Hakumenettelyssä asiakkaan palvelutarpeen arvioi SAS-työryhmä käyttäen toimintakykyarvioinnissa RAVA -indeksiä ja/tai MMSE
-muistitestiä. Perhehoidon asukasmaksu määräytyy laitoshoidon taksan mukaisesti.

SUUPLARI
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
tiedotuslehti 2/2010

Julkaisija
Päätoimittaja
Kuvat
Piirrokset

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Anne Alavillamo
LLKY:n kuvapankki
Matti Nisula

Taitto ja painatus
Painosmäärä

SeT-Print / Teija Seppälä
12 000 kpl
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Fysioterapian toiminta ja palvelut
esittäytyvät
Lääkinnällisen kuntoutuksen
fysioterapian palvelut painottuvat
neljään alueeseen

Fysioterapian toiminnan tavoitteena
on toteuttaa tarkoituksenmukaista ja
oikea-aikaista fysioterapian palvelua
ja turvata palvelu LLKY:n alueella: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva.

Fysioterapia- ja apuvälinepalveluja
järjestetään
ja
tuotetaan asiakaslähtöisesti
tavoitteena
ennaltaehkäisevä,
korjaava
sekä
toimintakykyä
ylläpitävä ja lisäävä
kuntoutus yhteistyössä
asiakkaan,
omaisten,
henkilökunnan ja mui-

Ylärivissä vasemmalta:
Kauhajoelta
Riitta
Niemi; Teuvalta Liisamaija Penttinen, Katja
Tamsi ja Anita Reiniö;
Kauhajoelta Eila Kuuttinen ja Liisa Käkelä;
Teuvalta Anitta Lehtinen; Isojoelta Tiina
Pitkäkoski ja Leena Lehtimäki sekä Kauhajoen
kuntouttavalta
osastolta Minna MartonenKankaanpää.
Alarivissä vasemmalta:
Kauhajoelta Sami Sihvonen,
Ulla
Rinne,
Seppo Luomala.
10

den yhteistyötahojen
kanssa.
Fysioterapian henkilökuntaa eri toimipisteissä on yhteensä
11. Kauhajoella työskentelee kolme fysioterapeuttia, puolitoista
kuntohoitajaa ja osastonhoitaja. Isojoella on
kaksi fysioterapeuttia,

joista toinen työskentelee päivän viikossa Karijoella. Teuvalla on kaksi
ja puoli fysioterapeuttia
ja yksi kuntohoitaja.

1. Polikliininen fysioterapiatoiminta
Yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa annetaan kaikkien toimipisteiden kuntoneuvolassa 1-3 kertaa ja
yksilöfysioterapioita 1-5 kertaa vuodessa. Pidemmissä fysioterapiajaksoissa asiakas ohjataan yksityiselle puolelle.
Kuntoneuvolaan voi hakeutua lääkärin tai
muun henkilökunnan lähettämänä ja asiakas voi
hakeutua sinne myös itse. Jatkoon ohjataan tarvittaessa terveyskeskuksen tai liikuntatoimen järjestämiin ryhmiin tai kolmannen sektorin palvelujen
käyttäjiksi esim. kansalaisopiston ryhmiin.
2. Osastokuntoutus
Esimerkiksi tekonivelpotilaiden, aivohalvauspotilaiden ja ikääntyneiden kuntoutus toteutetaan
yhteistyössä kuntoutettavan, omaisten ja muun
henkilökunnan kanssa.
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Tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen/
ylläpitäminen, lisääminen sekä mahdollisimman
nopea kuntoutuminen/kotiuttaminen.
3. Ryhmätoiminta
Toimintaa suunnataan ryhmämuotoiseen fysioterapiaan, joka on tarkoituksenmukaista, tehokasta
ja omatoimisuuteen aktivoivaa toimintaa. Mahdollisimman moni saa palvelua ja ryhmässä voidaan asiakasta huomioida myös yksilöllisesti.
Ryhmätoimintaa järjestetään eri kohderyhmille. Ryhmiä ovat mm. tules-, sydän-, tasapaino-,
kuntosali-, neurologinen-, päiväpalvelu- ja allasryhmät.
Ryhmistä ohjataan jatkoryhmiin esim. liikuntatoimen järjestämiin ryhmiin tai kolmannen sektorin esim. kansalaisopiston palvelujen käyttäjiksi.
4. Apuvälinepalvelu
Apuvälineitten lainaus ja käynnit toteutuvat Karijoella ja Isojoella ajanvarauksella, Kauhajoella
ma-pe klo 8-10 ja muina aikoina ajanvarauksella
sekä Teuvalla ma-pe klo 8-9 ja muina aikoina ajanvarauksella.
Kotikäynnit: Apuvälinearviointi- ja ohjauskäynnit sekä asunnonmuutostyöarvioinnit kotona
selviytymisen tueksi toteutetaan kotikäynteinä
moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan, omaisten, kotihoidon, sosiaalitoimen ja teknisen toimen
kanssa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksiin (apuvälineet, eri terapiat) liittyvät käynnit
toteutuvat ajanvarauksella.

Yhteistyöllä löydetään ihmisen
omat voimavarat ja motivaatio
liikkumiseen ja itsestä
huolehtimiseen
Fysioterapiatoiminnan tavoitteena on löytää ihmisen omat voimavarat ja motivaatio liikkumiseen,
toimintakyvyn ylläpitämiseen ja itsestä huolehtimiseen. Tässä tavoitteessa on tärkeä koko henkilökunnan olla mukana ns. kuntouttavalla työotteella.
Näin toteutuen ja asiakasta/potilasta tukien, kuntoutuja käyttää koko ajan omia voimavarojaan ja
osaamistaan eri ympäristöissä ja selviää näin mahdollisimman pitkään itsenäisesti kotona.
Tämän tavoitteen tueksi on esim. Teuvalla
tehostettu säännöllistä kuntouttavaa toimintaa
yhteistyössä hoitotyöntekijöitten ja fysioterapian
työntekijöitten kanssa. Toiminnasta on saatu hyviä
kokemuksia ja yhteistyö jatkuu.
Teuvalla on fysioterapian tilojen lisäksi lämminvesiallas ja uusi kuntosali, jotka molemmat
ovat aktiivisessa käytössä. Kuntosaliharjoittelu
on kaikille hyväksi, mutta erityisesti ikäihmisille se
on suositeltavaa. Kropan ja jalkojen pysyessä kunnossa, pystytään olemaan kotona mahdollisimman pitkään. Veteraanien kuntoutuskurssi toteutetaan vuosittain.
Isojoella on vuoden verran toteutettu uutta
toimintatapaa vuodeosaston ja fysioterapian
yhteistyönä. Kahtena päivänä viikossa osaston työ-

vuorolistaan suunnitellaan fysioterapian työntekijä
kaksi tuntia kerrallaan. Hoitotyöntekijä ja fysioterapeutti kuntouttavat yhdessä joko ryhmässä tai
yksilöllisesti, tarpeen mukaan eri välineitä käyttäen
ja ohjaten. Toiminnasta on hyviä kokemuksia ja
sitä kehitetään edelleen.
Muina päivinä fysioterapeutti toimii pääasiassa
yksin osastolla, mutta tarvittaessa toinen fysioterapeutti tai hoitotyöntekijä on parina. Veteraanien
päiväkuntoutus toteutetaan vuosittain yhteistyönä
päivätoiminnan ja fysioterapian kanssa.
Karijoella fysioterapia- ja apuvälinepalvelut
toteutuvat ajanvarauksella yhtenä päivänä viikossa
Isojoen fysioterapeutin toimesta. Toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen on selkeä tarve.
Kauhajoen toimipisteessä fysioterapeutit
toteuttavat työnkiertoa polikliinisen toiminnan,
osastotoiminnan, kuntouttavan osaston ja palvelukodin välillä. 12 viikkoa on todettu hyväksi vaihtoväliksi.
Fysioterapiasta toimitaan usein yksin osastolla,
joten tilanteisiin pyydetään tarvittaessa pariksi
hoitotyöntekijä. Usein fysioterapiasta tehdään
parityötä, jolloin sovitaan aika parityön toteutumiselle. Osastojen ja Sanssin palvelukodin kanssa
on ollut yhteispalaveria kuntoutukseen liittyen.
Yhteistyön suunnitelmat ovat vielä kesken. Säännöllistä yhteistyötä on myös kuntouttavan osaston
fysioterapeutin ja viriketyöntekijän kanssa.
Fysioterapiassa on toimiva kuntosali yksilö- ja
ryhmätilanteita varten ja mahdollisuus käyttää
säännöllisesti uimahallia ja sen lämminvesiallasta
ryhmien toteuttamisessa. Yhteistyö liikuntatoimen
kanssa on säännöllistä ja terveyskeskuksen ryhmäläisiä suositellaan ”jatkoryhmään” liikuntapuolen
ryhmiin.

Kuntoutusterveisin
LLKY:n fysioterapian
henkilökunta

Apuvälineitten
käyttäjiä
pyydetään
palauttamaan
käyttämättömät
apuvälineet uusien
tarvitsijoitten
käyttöön.

FYSIOTERAPIAN
YHTEYSTIEDOT:
Isojoki
puh. (06) 2413 5715,
040 754 6360
Karijoki
puh. (06) 2413 5715,
040 184 3055
Kauhajoki
puh. (06) 2413 3291,
apuvälinelainaus ja
-palautus
(06) 2413 3289
Teuva
puh. (06) 2413 4523,
050 386 4709
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Työterveyshuollon rooli
työhyvinvoinnin tukena
Työterveyshuolto osallistuu työssä
jaksamisen ja jatkamisen selvittelytyöhön.

- Jos olet huolissasi
omasta työssä jaksamisesta tai työssä jatkamisesta, niin sinun kannattaa selventää ensin
itsellesi, mitkä asiat
työssä ja/tai vika, vamma, sairaus tai useampi
haittaa työkykyäsi niin,
että sinun on hyvin
haasteellista tai vaikea selviytyä työstäsi
sellaisena kuin se tällä
hetkellä on, ohjeistaa
työterveyspsykologi
Marja Atanassova.
Tämän jälkeen työssä jaksamisen ja jatkamisen selvittelyä on
syytä jatkaa eri tahojen
kanssa ja avulla eri ratkaisuja
puntaroiden.
Asian käsittelyn on kuitenkin tarpeen edetä

Työterveyshuollon työterveyspsykologi Marja
Atanassova ohjaa ja
neuvoo työkykyyn liittyvissä asioissa.

loogisessa
sessä.

järjestyk-

Työtilanne ja
keskustelu esimiehen kanssa

Ensin asiasta kannattaa keskustella esimiehen kanssa ja katsoa onko mahdollista
muuttaa työtilannetta
jaksamista tukevaksi –
esimerkiksi työtehtävät,
työvuorot, työajan jous-

Työssä jaksamisen ja jatkamisen
käsittelyjärjestys ja yhteistyötahot
• Työyhteisön esimies
• Työterveyshuolto tai muu hoitava taho (eri
ammattihenkilöt, avomuotoinen kuntoutus
kuten fysioterapia sekä ohjaus ja neuvonta
työkykyyn liittyvissä asioissa)
tai
hoitava lääkäri ja/tai kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä
• Kelan lääkinnällinen kuntoutus (esim. kuntoutuskurssit)
• Työeläkeyhtiön tai Kelan kuntoutusneuvonta
ja ammatillinen kuntoutus
• Jos et kuulu työeläkeyhtiön tai Kelan kuntoutuksen piiriin, saat tukea TE-toimistosta kuntoutusneuvojalta ja/tai ammatinvalinnanohjauksesta
• Jos tulevan uuden ammatin/työn valinta on
vaikeaa, apua saat TE-toimistosta
Kaikki yllä mainitut palvelut ovat maksuttomia.
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tot. Joskus vaihtoehdot
voivat olla osasairauspäiväraha, opinto- ja/
tai vuorotteluvapaa tai
ratkaisu voi löytyä osaaikaeläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen
keinoin.

Työterveyshuolto tai
muu hoidosta
vastaava taho

Työterveyshuollolla on
ensisijainen selvittelyvastuu työkykyyn liittyvissä asioissa, myös

vain lakisääteisen sopimuksen omaavien henkilöiden kohdalla.
- Vaikka hoidat asiaasi omalla lääkärillä
tai erikoislääkärillä, niin
työterveyden pitäisi kirjoittaa koontilausunto
asiastasi
työeläkeyhtiölle tai Kelalle. Työterveyshuollosta
saat
kokonaisvaltaisen tilanteen selvittelyn, ohjauksen ja neuvonnan sekä
terveydentilan ja asioiden asianmukaisen hoidon jatkosuositukset.
- Jos et kuulu työ-

terveyden asiakkaaksi,
ota yhteys kuntoutuksen
asiakasyhteistyöryhmään ja pyydä heitä
selvittelemään asiaasi.
Työryhmässä ovat
edustettuina Kela, terveydenhuolto, psykiatrinen poliklinikka, sosiaalitoimi, te-toimisto,
opetustoimi ja muut
asiakasta
koskevat
tahot.
- Työryhmä voi sopia viranomaisten ja
palvelujen järjestäjien
keskinäisen
yhteistyön periaatteista ja
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menettelytavoista sekä
huolehtia yhteistyössä
tarpeellisten
tietojen
vaihtamisesta. Lisäksi
he etsivät ratkaisuja
asiakkaiden kuntoutustarpeisiin ja auttavat
kuntoutujia saamaan
tarvitsemiaan kuntoutuspalveluja.

Kelan lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen
kuntoutus on Kelan korvaukseen piiriin kuuluva
lääkitys,
fysikaalinen
hoito, psykoterapiat ja
omana kokonaisuutena
kuntoutuskurssit, joilla
parannetaan työ- ja toimintakykyä.

Työeläkeyhtiön
ammatillinen
kuntoutus

Työeläkekuntoutusasioista on pääsääntöisesti
vastuussa se työeläkevakuuttaja, jossa henkilön
työpaikan
työ-eläkevakuutus on tai jossa
vakuutus viimeksi oli.
- Oma eläkevakuutusyhtiösi, jonka tiedot saat työpaikalta
joko esimieheltä tai
luottamusmieheltä, tukee työssä jatkamista
ammatillisen kuntoutuksen keinoin sellais-

ten henkilöiden kohdalla, joiden työkyky on
terveydellisistä
syistä
uhattuna. Uhka on siis
osa- tai täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtymisestä lähimmän
viiden vuoden kuluessa,
hoidosta ja kuntoutuksesta huolimatta.
Tavallisesti
eläkevakuutuksen kuntoutusetuuksia hakevalla
henkilöllä on voimassa
työsuhde. Ammatillisen
kuntoutuksen edellytyksenä on, että henkilöllä on työeläkelakien
piiriin kuuluvia ansioita
viimeisten 5 vuoden
aikana 30 939,22 euroa
ja että hakijalla on
vakiintunut työhistoria
eli noin 5 vuotta. Tästä
syystä nuorten (alle
25-vuotiaat) ammatillinen kuntoutus on usein
Kelan
ammatillisen
kuntoutuksen piirissä.
Kuntoutusetuuksista päätettäessä arvioidaan sitä, voidaanko
ammatillisella
kuntoutuksella
vaikuttaa
ansiotyökyvyn ylläpitämiseen ja lykätä eläkkeelle siirtymistä.
- Tämä tarkoittaa selkeän kuntoutumissuunnitelman laatimista itse
hakemuksen, b-lausunnon ja liitteiden lisäksi.

Neuvontaa ja lisätietoja
Oma työterveyshuolto
• LLKY, Työterveyshuolto, Logistia Kauhajoki
Työterveyspsykologi Marja Atanassova, (06) 2413 3280 (ajanvaraus),
marja.atanassova@llky.fi
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän yhteyshenkilöt
• Kauhajoki-Isojoki: puheenjohtaja Pirjo Moisio, puh. 010 604 0062, tai
(06) 231 3196 /Palvelukeskus Silta, pirjo.moisio@te-toimisto.fi
• Teuva-Karijoki: puheenjohtaja Raija Wideroos, puh. 010 604 0062,
raija.wideroos@te-toimisto.fi
Kelan lääkinnällinen kuntoutus ja ammatillinen kuntoutus
• www.kela.fi, puh. 020 692 205
Oma työeläkeyhtiö tai –laitos,
• Ammatillinen kuntoutus, työeläkepohjaisen kuntoutuksen periaatteet,
http://www.tela.fi/?pid=1180944878
• Osa- ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen periaatteet, www.tyoelake.fi/
Page.aspx?Section=39104
Suupohjan seudun TE-toimisto, puh. 010 19 4062, 010 19 4904

Oikeus työeläkevakuutukseen pohjautuvasta
kuntoutuksesta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Viime vuonna
annettiin 5916 kuntoutuspäätöstä.
Päätöksistä 80 prosenttia oli
myönteisiä.
Ammatillisen kuntoutuksen
keinoja
ovat neuvonta, työkokeilu, työhönvalmennus, kurssit, työhön tai
ammattiin johtava koulutus sekä elinkeinotuki

yritystoiminnan tueksi.

Kelan ammatillinen kuntoutus

Jos työeläkevakuutuksen pohjalla olevat kriteerit eivät täyty, asia
ohjataan Kelaan ja sinne
ammatilliseen kuntoutukseen. Tavoitteena on
ansiotyön jatkuminen
ammatillisen kuntoutuksen avulla. Kelalla on
samanlaiset toimenpiteet kuin työeläkekun-

toutuspuolella.
- Ole joka tapauksessa kiinnostunut tilanteestasi siinä vaiheessa, kun sairauslomapäiviä tulee samasta
syystä 60 päivää ja
viimeistään, kun sairauslomapäiviä
tulee
150 päivää. Tällöin on
mietittävä, miten tästä
eteenpäin ja mitä työja toimintakyvyn ja
jaksamisen tueksi voi
tehdä, neuvoo Atanassova.

Hammashoitolan vastaanottopalvelut
Isojoki, ajanvaraus ma-pe klo 8-10, puh. (06) 2413 5708
Karijoki, ajanvaraus ma-to klo 7.30-15 ja pe klo 8-13.15,
puh. (06) 268 0451
Kauhajoki
Särkyvastaanoton ajanvaraus ma-pe klo 8-11, puh. (06) 2413 3340
seuraavissa tapauksissa:
*särkevä hammas * turvotus suun tai leukojen alueella * hammastai leukatapaturma * hampaan tai paikan lohkeama, joka vaatii
kiireellistä hoitoa tai muu vastaava syy
Muut ajanvarausasiat ma-pe klo 13.15-15, puh. (06) 2413 3340.
Ajanvarausperuutuksen voi sanella puhelinvastaajaan.
Teuva, ajanvaraus ma-pe klo 8-15, puh. 040 830 4460
Särkypäivystys lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä
Seinäjoen keskushammashoitolassa, Keskuskatu 32 K,
ajanvaraus klo 9.30-10.30, puh. (06) 425 5428. Päivystäjä arvioi
puhelimessa hoidon kiireellisyyden ja antaa ajan vastaanotolle.
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Huono alku hyvälle rakentamiselle

Materiaalien huolimaton varastointi
Rakentamisen laatu on riippuvainen
materiaalien laadusta.

Materiaalien käsittelyä
ja varastointia rakennustyömailla yleisesti
ottaen väheksytään.
- Emmekö tiedä
aiheutuvia
riskejä,
emmekö kerkiä tai viitsi
huolehtia niiden suojaamisesta tai onko se
taloudellisesti liian kallista, pohtii ympäristöpalvelujohtaja Tapani
Ojala.
Rakennusmateriaalien huolimattomasta
käsittelystä
saattaa
aiheutua uuden uutukainen, asumisen kannalta sairas talo.
- Mitäs jos lautakasa
makaa viikkoja maassa
kevyesti
peiteltynä.
Niistä ei enää saada
aikaan taitavissakaan
käsissä laadukasta jälkeä. Tummunut puu,
sen jälkeen kuivattuna-

kaan, ei ole käyttökelpoista.

Mikä on sitten
tärkeää?

Ajoitus tilattavan tai
rakennustyömaalle tuotavan tavaran osalta on
oleellinen asia.
- Puutavaraa tilataan rakennuskohteeseen kerralla liikaa tai
liian aikaisin. Esimerkiksi rakennuksen runkovaihe kestää usein
viikkoja, jopa kuukausia
ja tällöin materiaalien
asianmukainen suojaaminen on hyvin tärkeää.
Rakennustyömaalla
toimituksen vastaanottaminen on myös tärkeää.
- Toimitus saattaa
tulla perjantai-illalla ja
jätetään suojaamatta

tontille viikonlopuksi.
Maanantaiaamulla suojaamattomat tai vajaasti ja huonosti suojatut tuotteet sitten saattavat olla jo pilallisia.
Kannattaa myös heti
tarkistaa vastaanotetut
tuotteet, ettei joukossa
ole jo tuotaessa viallisia
tai kostuneita tuotteita.
Riippuuhan niin usein
siitäkin, kuinka tuotteita on säilytetty valmistavassa tai tuotteita
välittävässä yrityksessä.
- Tuotteita suojaavat
pakkaukset ovat saattaneet välivarastoinnissa
rikkoontua ja esimerkiksi eristevillapakkaukset ovat saaneet kosteutta ja villat ovat sitä
myöten
auttamatta
pilalla. Kastunut eristemateriaali on vääjäämättä hyljättävä, eikä
sitä pidä käyttää ”kuivaamisen” jälkeen.
Tärkeää myös olisi,
että
jokaisella
työmaalla on hyvä varasto,
joko kiinteä tai hyvistä
peitteistä rakennettu.

Metallinen
vuokrakontti voi myös olla
monessakin suhteessa
hyvä ratkaisu.
- Kannattaa myös
ottaa huomioon, että

niin suositut halvat
kevytpeitteet eivät pidä
vettä, ne haurastuvat ja
repeilevät helposti.

Viisaasti puun
kaadosta lähtien

Huonon puunkäsittelyn
vuoksi syntyvät puussa
useimmat
varsinaiset
lahoamisen syyt. Hoitamalla kaadettua puuta
voidaan puun lahottajataudit välttää. Rakennuspuun kuivattamisella
on hyvin suuri merkitys.
Ilmakuivausta
varten
on kaikki rakennuspuut
tapuloitava, rimoitettava
ja suojattava hyvällä
ilmavalla katteella ja
rakennustyöhön on käytettävä vain ylivuotista
tavaraa. Jalostettu puutavara, kuten höylätty
lauta, on varastoitava
ehdottomasti kuivassa
paikassa. Näin säästetään tuntuvasti rakennuskorjauksissa.
14
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Radon – huoneilman hajuton,
mauton ja näkymätön terveysriski
Radonriskiä torjutaan ohjeistuksen
mukaisella rakennuspaikan suunnittelulla ja rakentamisella.

Ympäristöterveystarkastaja Mirkka Liukku
kertoo, että radon on
radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy jatkuvasti maankuoressa ja
kiviaineksessa
alkuaineiden hajoamisen välituotteena.
- Koska Radon on
kaasumainen aine, liikkuu se helposti maaperässä ja siirtyy sieltä
edelleen ilmakehään.
Radon laimenee nopeasti jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa
ja näin ollen ei ole vaaraksi ihmisille ulkoilmassa. Ongelmia radon
aiheuttaa, jos sitä kertyy huoneilmaan.
Radonin
esiintymistä huoneilmassa on
mahdoton todeta aistinvaraisesti, sillä se on
näkymätön, hajuton ja
mauton kaasu, eikä se
myöskään aiheuta ihmiselle allergisia reaktioita,
huimausta eikä väsymystä. Radon on kuitenkin tupakoinnin jälkeen
merkittävä keuhkosyövän aiheuttaja, ja näin
ollen sen mahdollinen
esiintyminen huoneilmassa tulee huomioida.

Mittaustuloksia
radonkartoissa

Säteilyturvakeskus on
koonnut Suomen radonkartaston 2010. Kartasto pitää sisällään lähes 30 vuoden ajalta kerätyt radonmittaukset
ympäri Suomea. Radonmittauksia on tehty 87
000 pientaloasunnosta

ja 5 000 kerrostaloasunnosta. Näiden mittausten tuloksista on koottu
valtakunnallisia karttoja,
joista selviää radonin
esiintyminen alueittain
sekä esiintymispitoisuudet. Radonpitoisuudet
ovat suurimpia alueella, johon kuuluvat
Itä-Uudenmaan, PäijätHämeen,
Kymenlaakson, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnat.
- Etelä-Pohjanmaan
alueella mitatut pitoisuudet jäävät haitallisen
raja-arvon alle. Kauhajoen, Teuvan ja Karijoen
alueilla mitatut arvot
jäivät alle 100 Bq/m3.
Isojoen alueella muutamat mitatut arvot olivat
välillä 100–200 Bq/m3,
mutta muuten alle 100
Bq/m3. Radonpitoisuus
ei saisi ylittää arvoa 400
Bq/m3 huoneilmassa.
Maaperän laadulla
on selvä vaikutus radonpitoisuuksiin. Korkeimmillaan radonpitoisuudet ovat harjuilla
ja reunamuodostumilla.

Radonriskin
huomioiminen
rakentamisessa

Koska radon siirtyy
asuntoon
maaperän
kautta, on rakennuksen perustustapa vaikuttava tekijä radonin
esiintymiseen
asunnossa. Tuulettuva alapohja on turvallinen
perustusratkaisu. Maavaraisen laatan osalta
radonin torjunnassa on

keskeistä laatan ja sokkelin liitoksen tiivistäminen sekä radonputkiston asentaminen laatan
alle täyttösoraan.
- Säteilyturvakeskuksen tutkimusten mukaan uusimmissa, 2000luvulla valmistuneissa taloissa radonpitoisuudet
ovat keskimäärin pienempiä kuin 1980- ja
1990-lukujen taloissa.
Tähän varmastikin vaikuttaa se, että nykyisissä
rakennusmääräysohjeissa ohjeistetaan otta-

maan huomioon rakennuspaikan radonriskit
suunnittelussa ja rakentamisessa.

Miten asunnon
radonpitoisuus
voidaan selvittää?

Asunnon
radonpitoisuuden voi tarkistaa yksinkertaisella mittausmenetelmällä.
- Säteilyturvakeskukselta saa tilata mittauksessa tarvittavan alfafilmin sisältävän rasian.

Rasiaa pidetään ohjeiden mukaisesti tutkittavassa tilassa. Mittausjakson päätyttyä rasia
toimitetaan säteilyturvakeskukselle, joka määrittää säteilyn alfafilmiin jättämien jälkien
perusteella radonpitoisuuden ja ilmoittaa tuloksen tutkimuksen tilaajalle, neuvoo Liukku.
LLKY:n ympäristöterveystarkastajat auttavat ja neuvovat radonia koskevissa kysymyksissä.

Ympäristöterveysvalvonta ja ympäristönsuojelu
Ympäristöpalvelujohtaja
Tapani Ojala
puh. (06) 2413 2379, 0400 161 501
Ympäristösihteeri
Niina Yli-Keturi
puh. (06) 2413 2399, 050 386 4625

Ympäristöterveystarkastajat
Tarja Kortesniemi
puh. (06) 2413 5536, 040 579 8236
Tiia Laamanen
puh. (06) 2413 2388, 0400 571 116
Mirkka Liukku
puh. (06) 2413 2397, 040 487 7046
Jarno Perttula
puh. 2413 2398, 0400 660 501
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