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ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JÄRJESTELYT 

KESÄLOMAKAUDELLA 2018 
 

OPERATIIVINEN TOIMINTA-ALUE 
 

Leikkaus- ja anestesiatoiminnan yksikkö 

 osittainen sulku (päiki auki ma-ke) 18.–24.6.2018 

 supistettu toiminta 25.6.–5.8.2018 

 osittainen sulku (päiki auki ke-pe) 6.–12.8.2018 

 yksi kirurginen osasto suljettuna 15.6.–12.8.2018 

 
Urologian toimintayksikkö 

 operatiivinen osasto H12 on suljettuna 15.6. klo 15– 
 13.8.2018 klo 7 

 sulun aikana urologian potilaat hoidetaan osastolla A21 ja silmätautien, korva-, 
nenä- ja kurkkutautien sekä suu- ja leukasairauksien potilaat osastolla A22 

 
Suu- ja leukasairauksien toimintayksikkö 

 poliklinikka on suljettuna 9.7.–3.8.2018 

 
 

Vatsatautien toimintayksikkö 

 vatsatautien poliklinikka, supistettu toiminta 18.6.–5.8.2018 

 
Synnytysten ja naistentautien toimintayksikkö 

 yksikössä supistettua toimintaa 18.6.–5.8.2018 
 

Lastentautien toimintayksikkö 

 Kotisairaala suljettu 2.–29.7.2018 

 lastenneurologian yksikkö, supistettu toiminta 2.–29.7.2018 

 lastenosasto B21, supistettu toiminta 2.–29.7.2018 
 

Silmätautien toimintayksikkö 

 leikkaustoiminnan supistus 2.7.−5.8.2018 

 silmäpoliklinikalla osittain supistettua toimintaa 2.7.–5.8.2018 
 

KONSERVATIIVINEN TOIMINTA-ALUE 
 

Fysiatrian ja kuntoutuksen toimintayksikkö 

 kuntoutusosasto on suljettuna 25.6.–22.7.2018 

 fysiatrian poliklinikka, kuntoutustutkimuspoliklinikka, työlääketieteen poliklinikka ja 
kipupoliklinikka (TA) ovat suljettuina 2.7.–29.7.2018 

o supistettu fysiatrian poliklinikan vastaanotto ja fysiatrian konsultaatiot 

sulkuaikana Y-talossa 

 apuvälinekeskuksen toimintaa supistetaan kesäkaudella 
 

Ihotautien ja allergologian toimintayksikkö 

 poliklinikka on suljettuna 2.7.–29.7.2018 
 

Sydäntutkimusyksikkö 

 supistettua toimintaa 1.6.–31.8.2018 

 
Geriatrian toimintayksikkö 

 geriatrian poliklinikka on suljettuna 9.7.–29.7.2018 
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PSYKIATRIAN TOIMINTA-ALUE 
 

Kuntouttavan psykiatrian vastuualue 

 geropsykiatrian poliklinikka on suljettuna 2.7.−5.8.2018 

 osasto T9 on suljettuna 21.6. klo 15 – 
24.6.2018 klo 17 

 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintayksikkö 

 lastenpsykiatrian osasto on suljettuna 7.7.–5.8.2018 

 nuorisopsykiatrian osasto T19 on suljettuna 29.6. klo 13– 
 30.7.2018 klo 8 

23.8. klo 15–  
25.8.2018 klo 13 

 lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat sekä pikkulapsipsykiatrian yksikkö 
toimivat supistetusti heinäkuun ajan 

 
Eteläisen mielenterveyskeskuksen vastuualue 

 Kurikan psyk. pkl ja ryhmätoim. ovat suljettuina    16.7.–29.7.2018 

 Kauhajoen psyk. pkl ja ryhmätoim. ovat suljettuna   2.7.–15.7.2018 

 
Itäisen mielenterveyskeskuksen vastuualue 

 Ähtärin psyk. pkl ja ryhmätoim. ovat suljettuina 16.7.–29.7.2018 

 
Järviseudun mielenterveyskeskuksen vastuualue 

 Alajärven psyk. pkl ja ryhmätoim. ovat suljettuina 9.7.–22.7.2018 

 Lappajärven psyk. poliklinikka on suljettuna 9.7.–22.7.2018 

 
Härmänmaan mielenterveyskeskuksen vastuualue 

 Kauhavan psyk. pkl ja ryhmätoim. ovat suljettuina  23.7.–5.8.2018 

 Lapuan psyk. pkl ja ryhmätoim. ovat suljettuina 16.7.–29.7.2018 

 
Seinäjoen mielenterveyskeskuksen vastuualue 

 Seinäjoen psykiatrinen poliklinikka on suljettuna   16.7.–29.7.2018 

 
Psykiatrian yhteispoliklinikat 

 päihdepsykiatrian poliklinikka on suljettuna 25.6.–15.7.2018 

 neuropsykiatrian poliklinikka on suljettuna 2.7.–15.7.2018 

 psykoterapiapoliklinikka on suljettuna 2.7.–29.7.2018 

 Syömishäiriöyksikkö, osittainen sulku 2.7.–15.7.2018 

 Syömishäiriöyksikkö on suljettuna 16.7.–29.7.2018 

 Itä-Pohjoisen ensiapupsyk. pkl on suljettuna 2.7.–29.7.2018 

 Eteläisen alueen ensiapupsyk. pkl on suljettuna   9.7.–31.7.2018 

 
Sairaanhoitopiirissä on juhannuksen aikaan suljettuna 44 sairaansijaa. Enimmillään 
sairaansijoja on heinäkuussa suljettuna viikoilla 26–29, yhteensä 57 sairaansijaa. 
Sairaanhoidolliset palvelut ja tukipalvelut sopeuttavat toimintaansa kysynnän mukaan 
kesäsulkujen aikana. 

Kuntayhtymän keskustoimisto on suljettuna 25.6. – 29.7.2018. Johtavilla viranhaltijoilla on 
nimetyt sijaiset kesälomien aikana. 

 
 

Kesän  toiminnanjärjestelyt on hyväksytty sairaanhoitopiirin  hallituksessa 

23.4.18 § 66. 


