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1 JOHDANTO 

 

erveydenhuollon suunnittelun ja kehittämisen tulee perustua väestön 

todellisiin tarpeisiin. Terveydenhuoltolaki tuo hyvän rakenteen kehittä-

miselle sekä paikallisesti että alueellisesti. ERVA-alueella tehtävä ter-

veydenhuollon järjestämissopimus ja terveydenhuollon järjestämissuunnitel-

ma muodostavat kehyksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksikkökoh-

taiselle taloussuunnittelulle sekä laatu- ja potilasturvallisuustyölle. 

 

Järjestämissuunnitelman laatimisen vahvuutena on kokonaisnäkemyksen 

muodostuminen terveydenhuollon kenttään - yhdessä tekeminen. Yhteistyötä 

tarvitaan kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä. Perusterveydenhuollon organi-

saatioiden välinen yhteistyö on uuden lain mahdollistama uusi kehittämisen 

elementti, mihin kannattaa nyt tarttua. Alueella tulee katsoa terveydenhuol-

toa kokonaisuutena, jolloin rohkeiden innovaatioiden syntyminen on mahdol-

lista. Laajamittainen yhteistyö sekä kuntien välillä että perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon välillä mahdollistaa toimivat hoito- ja palveluketjut. 

Tärkeää järjestämissuunnitelmassa on puuttua myös väestötarpeesta nouse-

viin palveluiden saatavuuden, joustavuuden ja saavutettavuuden haasteisiin. 

Voimavarojen järkevää yhteiskäyttöä tulee lisätä. Voimavarojen ja palveluiden 

yhteiskäyttöä perusterveydenhuollossa tukee myös potilaiden valinnanmah-

dollisuuden lisääntyminen palveluntuottajien suhteen tulevaisuudessa. 

 

Haasteita järjestämissuunnitelman toteutumisessa tuottaa se, ettei sillä ole 

laissa määriteltyä sitovuutta osapuolille. Sopimuksen syntymiseksi edellyte-

tään ERVA-alueella yhtenäisyyttä, mutta terveydenhuollon järjestämissuunni-

telmassa ei ole yhtenäisyyden vaadetta eikä toisaalta sanktioita sopimuksen 

rikkojille. Järjestämissuunnitelman hyväksyntä edellyttää Etelä-Pohjanmaalla 

14/20 kunnan puoltoa ja neljä suurinta kuntaa voi estää sopimuksen hyväk-

symisen. Sairaanhoitopiirin valtuustossa järjestämissuunnitelman hyväksymi-

nen tapahtuu normaalisti enemmistöpäätöksellä. 

 

Järjestämissuunnitelman laatimisessa ja toimeenpanossa on vältettävä osaop-

timointia. Rohkeudella ja yhdessä tekemisen ilolla saadaan alueelle innovatii-

visia ratkaisuja terveydenhuollon palvelukäytäntöjen uudistamisessa.  

 

”Ei kannata tyytyä erinomaista vähäisempään uuden edellä.” 

 

Jaakko Pihlajamäki 

Johtaja 
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aras-lain myötä enemmistö Etelä-Pohjanmaan kunnista muodosti yhteis-

toiminta-alueen, joko isäntäkunta- tai kuntayhtymä-mallilla. Yhteistoi-

minta-alueiden tuottamat palvelut kattavat vähintään perusterveyden-

huollon ja osassa alueita joko osan tai sosiaalihuollon palvelut kokonaisuu-

dessaan. Väestöpohjat, joille palveluita tuotetaan, ovat nykyisin noin 15 000–

64 000 asukasta. Muutosprosessiin, jatkuvaan arviointiin sekä palveluita in-

tegroivaan kehittämiseen on perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palve-

luiden osalta totuttu viimeisen neljän vuoden aikana.  

 

Nyt luettavissa oleva järjestämissuunnitelma on pitkäjänteisen ja hyvän yh-

teistyön tulos. Järjestämissuunnitelmassa on esitetty väestötason perusteet ja 

syitä, miksi sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyviä palveluratkai-

suja tulee edelleen arvioida ja mahdollisesti muuttaa. Vastuu kuntataloudesta 

velvoittaa tuottamaan palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ta-

voittelemaan palveluiden vaikuttavuutta eli terveyshyötyä. Laadukas palvelu 

ei sulje pois kustannustehokkuutta. 

 

Etelä-Pohjanmaalla on mietinnän paikka ja uusi mahdollisuus päättää sosiaa-

li- ja terveydenhuollon palvelurakenneratkaisuista. Maakunnan yhteneväisyys 

sekä kulttuurinen tiiviys yhdistettynä kykyyn tehdä ja toimeenpanna nopeita 

päätöksiä, on vahvuus. Tulisiko pitäytyä nykyisissä yhteistoiminta-alueissa 

tuotanto-organisaatioina ja sitä kautta hakea uusia yhteistyömuotoja kuntien 

kesken?  Vai suunnata katseet kohti maakunnallista ratkaisua 200 000 asuk-

kaan väestöpohjalla, jolloin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja eri-

koissairaanhoidon palvelut voivat innovatiivisesti integroitua samaan palve-

lukokonaisuuteen? 

 

Mihin tahansa ratkaisuun Etelä-Pohjanmaan kunnat tulevaisuudessa pääty-

vätkin järjestämisen ja tuottamisen suhteen, meillä ammattilaisilla ja tuottajil-

la tulee olla selkeänä tavoite:  

 

Suomen parhaat ja vaikuttavimmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

vuonna 2016. 

 

Anna-Kaisa Pusa 

Johtaja 

 

 

Sinua varten 
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2 TIIVISTELMÄ 

 

Kyseessä on ensimmäinen uuden terveydenhuoltolain (1326/2010) mukainen 

Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.  

 

Terveydenhuoltolain tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hy-

vinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta, kaventaa vä-

estöryhmien välisiä terveyseroja, toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen 

yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta, vahvistaa tervey-

denhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä sekä vahvistaa perusterveyden-

huollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kun-

nan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteis-

työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuol-

lon järjestämisessä. Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoito-

piirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon jär-

jestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin 

ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymän kanssa. 

 

Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palve-

lujen järjestämisestä, päivystyksestä, kuvantamisen ja lääkinnällisen kuntou-

tuksen palveluista sekä yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissai-

raanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. 

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopii-

rin kuntayhtymässä. Hyväksyminen edellyttää, että kuntayhtymään kuuluvista 

jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukas-

luku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukaslu-

vusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteu-

tumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa 337/2011 annetaan tarkempia säännöksiä ter-

veydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämis-

sopimuksen laatimisesta ja seurannasta.  

 

Taulukko 1. Järjestämissuunnitelmassa sovittavat asiat 

  

1§ Laatiminen ja seuranta 

2 § Väestön palvelutarpeen arviointi 

3 § Kuntien välinen yhteistyö 

4 § Perusterveydenhuollon yhteistyö 

5 § Perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen tueksi tarvittava tutkimus 

6 § Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö 

7 § Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 

8 § Kiireellinen sairaanhoito 

9 § Henkilöstö perusterveydenhuollossa 

10 § Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
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Kuntien hyvinvointikertomuksissa kuvataan laaja-alaisesti kuntalaisten hyvin-

vointia tukeva poikkihallinnollinen suunnittelu, kehittäminen ja palvelutuo-

tanto. Lakisääteisten hyvinvointikertomusten luontevan vastinparin muodos-

taa terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka painopiste on potilasläh-

töisyydessä ja perusterveydenhuollon vahvistamisessa sekä perusterveyden-

huollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyön syventämisessä. 

Sosiaalialan osalta tarkastelu on painottunut tässä vaiheessa ikäihmisten pal-

veluihin. Tulevien rakennemuutosten myötä on järjestämissuunnitelmaa päi-

vitettäessä perusteltua arvioida kattavasti myös sosiaalialan palvelutuotanto.  

Tämä edellyttää merkittävää lisäresursointia valmistelutyöhön. Suunnitelmas-

sa käytetään termiä yhteistoiminta-alue kaikkien perusterveydenhuollon toi-

mijoiden yhteydessä. 

 

Järjestämissuunnitelman valmistelu aloitettiin keväällä 2011 yhteistoiminta-

alueiden johdolla. Syksyllä 2011 koordinaatiovastuu siirtyi perusterveyden-

huollon ja terveyden edistämisen yksikölle. Sairaanhoitopiirin hallituksen kä-

sittelyyn 17.12.2012 siirtynyt suunnitelma perustuu kuntien, yhteistoiminta-

alueiden ja sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden yhteiseen tavoitteeseen raken-

taa palvelut potilaslähtöisiksi saumattomiksi hoito-, kuntoutus- ja palveluket-

juiksi (kuva 1). Lausuntokierroksen aikana päivitettiin tiedot SOTE-

valmistelun etenemisestä, siirrettiin osa tilastotiedoista liiteosaan ja lisättiin 

leikekuvia luettavuuden parantamiseksi. Ilmaisun tiivistämiseksi käytetään 

termiä yhteistoiminta-alue kaikkien perusterveydenhuollon toimijoiden yh-

teydessä hallintorakenteesta riippumatta. 

 

Palvelujen yksityiskohtainen sisältö kuvataan yhteistoiminta-alueiden ja sai-

raanhoitopiirin toimintasuunnitelmissa. Erikoissairaanhoidon työnjaon peri-

aatteet on kirjattu TAYS:n ERVA-alueen järjestämissopimukseen (kuva 2). 

Terveydenhuollon ydinprosessit esitetään kuvassa 3.  

 

Järjestämissuunnitelman koostamisesta vastanneena virkamiehenä haluan 

kiittää lämpimästi kaikkia valmisteluun osallistuneita. Olen saanut tukeutua 

asiantuntemukseenne kartoittaessamme nykytilannetta, kehittämistarpeita ja 

etenemisreittejä. On ollut rohkaisevaa nähdä yhteistyön ja luottamuksen sy-

veneminen kulkiessamme yhteistä polkua potilaidemme parhaaksi.  

 

 

 

Matti Rekiaro 

 

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 
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Kuva 1. Potilaslähtöiset hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut 

PTH ESH MUU

POTILAS

AJANVARAUS

PÄIVYSTYS

OSASTO

AVOHOITO

 

Kuva 2. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja järjestämissopi-

muksen suhde 

JÄ
R
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M
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Kuva 3. Terveydenhuollon ydinprosessit 

Perus-

terveyden-

huolto

Erikois-

sairaan-

hoito

Erikoissai-

raanhoidon

erityistaso

Yliopisto-

sairaala

LABORATORIO, RÖNTGEN, TIETOJÄRJESTELMÄT, MUUT TUKIPALVELUT

TERVEYDEN EDISTÄMINEN

AJANVARAUSVASTAANOTTO

PÄIVYSTYS

OSASTOTOIMINTA – AKUUTTI JA KUNTOUTUS
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3 TERVEYDENHUOLTOLAKI  

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoituksena on 

 

 Edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä 

sosiaalista turvallisuutta 

 

 Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 

 

 Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua 

ja potilasturvallisuutta 

 

 Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä 

 

 Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveyden-

huollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden 

kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä so-

siaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä 

 

Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 

kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, 

joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. 

Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. 

 

Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palve-

lujen järjestämisestä, päivystyksestä, kuvantamisen ja lääkinnällisen kuntou-

tuksen palveluista sekä yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissai-

raanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. 

Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopii-

rin kuntayhtymässä. Hyväksyminen edellyttää, että kuntayhtymään kuuluvista 

jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukas-

luku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukaslu-

vusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteu-

tumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. 
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Valtioneuvoston asetuksessa 337/2011 annetaan tarkempia säännöksiä ter-

veydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämis-

sopimuksen laatimisesta ja seurannasta.  

 

Taulukko 2. Järjestämissuunnitelmassa sovittavat asiat (Valtioneuvoston 

asetus 337/221) 

  

1§ Laatiminen ja seuranta 

2 § Väestön palvelutarpeen arviointi 

3 § Kuntien välinen yhteistyö 

4 § Perusterveydenhuollon yhteistyö 

5 § Perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen tueksi tarvittava tutkimus 

6 § Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö 

7 § Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 

8 § Kiireellinen sairaanhoito 

9 § Henkilöstö perusterveydenhuollossa 

10 § Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
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4 YHTEISET TAVOITTEET 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostetaan ennaltaehkäisevien 

ja terveyttä edistävien toimenpiteiden merkitystä, syrjäytymisen 

ehkäisyä, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, palvelujen 

laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä alueellisten erojen 

vähentämistä. Lisäksi pyritään edistämään eri ammattiryhmien 

yhteistyötä ja joustavaa työnjakoa sekä alan ulkopuolelle siirty-

neiden ammattilaisten sekä maahanmuuttajien rekrytointia 

(STM 2008 ja 2010). Oheisessa taulukossa esitetään yhteiset tavoitteet ter-

veydenhuoltopalveluiden kehittämiseksi. 

 

Taulukko 3. Yhteenveto. Terveydenhuollon yhteiset tavoitteet  

  

 

Potilas 

 Potilas on hoidon keskiössä. Hyvä hoitotulos perustuu potilaan 

sitoutumiseen hoitoon. Sairauksien ehkäisy on osa hoitoa. Tä-

hän potilas tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tuen. 

 

 Vuodesta 2014 lähtien potilaalla on oikeus saada perustervey-

denhuollon palvelut haluamaltaan terveysasemalta ja erikoissai-

raanhoidon palvelut haluamaltaan erikoissairaanhoidon julkisel-

ta toimintayksiköltä. Hoidon porrastus määräytyy edelleen lää-

ketieteellisin perustein. 

 

 ERVA-alueen järjestämissopimuksen mukaan TAYS:n erityisvas-

tuualueella laaditaan suunnitelma siitä miten lisääntyvään valin-

nanvapauteen varaudutaan. 

 

 

Väestön  

terveys ja  

terveyden  

edistäminen 

 Eteläpohjalaisten yleisimmät terveysongelmat ovat samat kuin 

muuallakin maassa. Kansantauteja esiintyy runsaasti pääosin 

ikärakenteesta johtuen. Myös elintapoihin liittyvät riskitekijät 

ovat yleisiä.   

 

 Pitkäaikaissairaudet ovat yleistyneet Etelä-Pohjanmaalla muuta 

maata nopeammin, mikä lisää terveydenhuoltopalveluiden ky-

syntää, tarvetta, käyttöä ja kustannuksia. Tähän vastataan te-

hostamalla ennaltaehkäisyä, vahvistamalla potilaan osallisuutta, 

hyödyntämällä kustannustehokkaita hoitomuotoja ja kehittämäl-

lä palvelutuotantoa maakunnallisena kokonaisuutena. 

 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on jokaisen oikeus ja 

velvollisuus. Eteläpohjalaisten sairastavuus on saatava vähenty-

mään ja terveyserot supistumaan. Päämääränä tulee olla ikäva-

kioidun sairastavuuden väheneminen tulevina vuosikymmeninä 

maan keskitasolle. Muutos edellyttää yksilöiden ja koko yhteis-

kunnan vahvaa sitoutumista. Sosiaali- ja terveydenhuolto toimii 

suunnannäyttäjänä.  

 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa hoitoa. Potilasta 

tuetaan terveyttä edistävissä valinnoissa. 



 

 

 

  

   

 

 12 

 

Saatavuus 

 Turvataan palvelujen saatavuus valtakunnallisten linjausten mu-

kaisesti. 

 

 

Hoito ja  

palvelut 

 Sosiaali- ja terveydenhoitoa kehitetään maakunnallisena koko-

naisuutena terveydenhuoltolain ja tulevan järjestämislain mu-

kaisesti. 

 

 Eteläpohjalaisille tuotetaan korkealaatuisia, ajanmukaiseen tut-

kimustietoon perustuvia ja vaikuttaviksi osoitettuja palveluja. 

Tueksi tarvitaan hyvätasoiset diagnostiset ja hoidolliset välineet 

sekä asianmukaiset tilat. 

 

 Peruspalveluita vahvistetaan.  

 

 Erikoissairaanhoidon toiminta- ja kehittämisedellytykset Etelä-

Pohjanmaalla turvataan ja erikoissairaanhoidon laaja-alaisen 

päivystystoiminnan jatkuminen varmistetaan. Erikoissairaanhoi-

don työnjako määritellään TAYS:n ERVA-alueen järjestämissopi-

muksessa.  

 

 Palvelut rakennetaan potilaslähtöisiksi, organisaatiorajat ylittä-

viksi hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuiksi.  

 

 Pitkäaikaissairaiden hoitoa kehitetään terveyshyötymallin mu-

kaisesti. 

 

 Terveyskeskusten vastaanottotoimintaa kehitetään lääkäri-

hoitaja –työparimallin mukaisesti. 

 

 Kutsujärjestelmän käyttöä lisätään terveyskeskuksissa niissä 

potilasryhmissä, joissa se parhaiten tukee hoidon kokonaisval-

taista toteuttamista. 

 

 Erikoislääkäreiden ja erityistyöntekijöiden konsultaatiotoimintaa 

perusterveydenhuollossa lisätään.  

 

 Työterveyshuoltoa kehitetään kiinteänä osana perusterveyden-

huoltoa. 

 

 

Henkilöstö ja 

koulutus 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötarve lisääntyy Etelä-

Pohjanmaalla muuta maata nopeammin väestön ikääntymisen ja 

palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi.  

 

 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen parantaa työtyytyväi-

syyttä ja vähentää vaihtuvuutta. Hyvinvoiva työntekijä omaa 

parhaat voimavarat potilaan kohtaamiseen ja oman työnsä ke-

hittämiseen.  

 

 Ammattitaitoisen henkilöstön saanti turvataan koko maakunnan 

alueella. Kilpailukyvyn on oltava riittävä, jotta työntekijöitä saa-

daan myös maakunnan ulkopuolelta. Rekrytointia kehitetään 

maakunnallisena kokonaisuutena.  

 

 Vahvistetaan keskussairaalassa ja terveyskeskuksissa toteutet-

tavaa lääkäreiden peruskoulutusta. 
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 Tuetaan sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terve-

ysalan koulutustoimintaa yhteistyössä Pirkanmaan ammattikor-

keakoulun kanssa että maakunnallista toisen asteen koulutusta 

henkilöstön saannin varmistamiseksi.  

 

 Perustutkintojen sisältöä kehitetään työelämän muuttuvien tar-

peiden mukaisesti. 

 

 Lääkärityövoiman tarve on suurin perusterveydenhuollossa, 

psykiatriassa ja konservatiivisilla erikoisaloilla. Lääkärivajeen 

korjaaminen on välttämätöntä, jotta maakunnallinen palvelutuo-

tanto voidaan turvata. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ter-

veyskeskusten virkalääkäreistä valtaosa olisi yleislääketieteen 

erikoislääkäreitä. Myös virkojen määrää on tarpeen lisätä. Lää-

käreiden saatavuuden turvaaminen edellyttää myös puolisoiden 

työllistymisen tukemista. 

 

 Kehitetään erikoislääkärikoulutuksen maakunnallisia edellytyk-

siä yhteistyössä yliopistojen kanssa siten, että mahdollisimman 

suuri osa erikoistumispalveluista voidaan suorittaa maakunnas-

sa.  

 

 Seuraava bioanalyytikkokoulutus tulee aloittaa viimeistään vuo-

den 2015 alussa. Myös uusi röntgenhoitajakoulutus tulee käyn-

nistää. 

 

 Täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta 

lisätään. Tukena käytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehit-

tämää ketjulähettitoimintaa. 

 

 

Kirjaaminen 

 Sairauskertomustietojen järjestelmällinen kirjaaminen muodos-

taa perustan hyvälle hoidolle, laadunseurannalle ja palvelujen 

kehittämiselle.  

 

 Perusterveydenhuollon avokäyntitiedot kirjataan avohoidon hoi-

toilmoitusjärjestelmään (avoHILMO) THL:n ohjeiden mukaisesti. 

 

 Lääkärit käyttävät sekä erikoissairaanhoidossa että perustervey-

denhuollossa ICD10-luokittelua, perusterveydenhuollossa vaih-

toehtoisesti ICPC2-koodistoa. Perusterveydenhuollossa hoito-

henkilökunta käyttää ICPC2-koodistoa. 

 

 

Laatu ja poti-

lasturvalli-

suus 

 

 Laadun ja potilasturvallisuuden tulee olla kilpailukykyinen mui-

hin vastaaviin toimijoihin nähden. 

 

 Toiminnan kehittäminen perustuu järjestelmälliseen asiakaspa-

lautteeseen ja laadun seurantaan.  

 

Tietotuotanto  Sairaanhoitopiirin kehittämisyksikön koordinoimana tuotetaan 

kehittämistyön tueksi sekä yhteistoiminta-alueita että erikoissai-

raanhoitoa varten valtakunnallista ja alueellista, ensisijaisesti 

THL:n ja muihin kansallisiin tietokantoihin perustuvaa seuranta-

aineistoa ja palvelutarpeen ennakointitietoa.  
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Kustannukset 

 Kustannustehokkuuden tulee olla kilpailukykyinen muihin vas-

taaviin toimijoihin nähden. 

 

 Terveyshyötyä tuotetaan keskittymällä kustannusvaikuttaviin 

hoitoihin. 

 

 Palvelutarpeen ja kustannusten kasvua hillitään ennaltaehkäisyä 

tehostamalla. 

 

 

Rakenteet 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvien rakenteiden tulee tu-

kea tehokasta palvelutuotantoa.  

 

 Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen kiin-

teistöstrategia tukemaan palvelutoiminnan kehittämistä. 

 

 Järjestämissuunnitelman seuraava päivitys perustuu valtakunnal-

lisiin ja maakunnallisiin linjauksiin sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä ja tuottami-

sesta. 

 

 

Yhteistyö 

 Vahvistetaan paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyö-

tä eri toimijoiden kesken. 

 

 

Hankkeet 

 Kehittämistoimintaa tuetaan organisaatioiden sisäisen kehittä-

mistoiminnan lisäksi hankkeilla.  

 

 Painopiste on maakunnallisissa, ylimaakunnallisissa ja valtakun-

nallisissa yhteishankkeissa. 

 

 

Yksityinen  

palvelutuo-

tanto 

 Yksityistä palvelutuotantoa käytetään julkisen tuotannon täy-

dentäjänä yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin tarpeiden 

mukaisesti.  

 

 Painopiste on julkisen palvelutuotannon kehittämisessä. 

 

 

Päivystys 

 

 Tehdään selvitys terveyskeskusten päivystystoiminnan kehittä-

mistarpeista.  

 

 Perusterveydenhuollon ajanvarausvastaanottotoimintaa kehite-

tään terveyshyötymallin mukaisesti Potku-hankkeen tuella päi-

vystyspalveluiden kysynnän hillitsemiseksi. 

 

 Vähennetään ostopalvelulääkäreiden käyttöä.  

 

 Lisätään päivystävien sairaanhoitajien itsenäistä vastaanottotoi-

mintaa terveyskeskuksissa. 

 

 

Osastohoito 

 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaansijamää-

rää on tarkasteltava kokonaisuutena. Tarpeeseen vaikuttavat 

sekä perusterveydenhuollon että erikoisalakohtaisten osasto- ja 

avopalveluiden kehittyminen, päivystysjärjestelyt, työnjako, vä-

estön sairastavuus ja ikärakenne.  
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 Vuodeosastojen sairaansijamäärä on edelleen osassa terveys-

keskuksista suuri. 

 

 Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on avohoitopainotteista ja 

sairaansijamäärä niukka. Muutoksen on mahdollistanut perus-

terveydenhuollon avohoidon ja vuodeosastotoiminnan suunni-

telmallinen kehittäminen. 

 

 Terveyskeskusten sairaansijojen vähentäminen edellyttää sa-

manaikaista hoiva- ja kotipalveluiden kehittämistä. Tällöin on 

myös tarpeen arvioida yhteistoiminta-alueiden välisen työnjaon 

mahdollisuudet potilassijoittelussa ja osastojen profiloitumises-

sa. Vuodeosastotoiminta tulisi järjestää maakunnassa siten, että 

lääkinnällinen kuntoutus saadaan turvattua myös viikonloppui-

sin. 

 

 Selvitetään osastotoiminnan tarkoituksenmukainen järjestämi-

nen maakunnallisena kokonaisuutena sekä akuutin että kun-

touttavan osastotoiminnan osalta. 

 

Ikäihmisten 

palvelut 

 Väestön ikääntyminen lisää hoivan ja hoidon tarvetta.  

 

 Ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä edistetään voimavara-

lähtöisen vanhuskäsityksen mukaisesti.  

 

 Palvelurakennetta kehitetään valtakunnallisten ohjeiden mukai-

sesti tukemalla kotihoitoa ja kotona selviytymistä. 

 

 

Lääkinnälli-

nen kuntou-

tus 

 Laaditaan sairaanhoitopiirin kuntoutuksen yksikön johdolla alu-

eellinen lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämissuunnitelma 

vuoden 2013 aikana. 

 

 

Muu  

kehittäminen 

 Kehittäminen on uudistuvan organisaation ydintoimintaa. Siihen 

varataan toiminta- ja taloussuunnittelussa riittävät edellytykset. 

Tukipalveluiden kehittämistä jatketaan sairaanhoitopiirin val-

tuuston vuonna 2002 vahvistaman Etelä-Pohjanmaan terveys-

strategian mukaisesti.  

 

 Selvitetään vuosien 2013–2014 aikana seuraavien tukipalvelui-

den tarkoituksenmukainen järjestäminen korkean laadun ja kus-

tannustehokkuuden turvaamiseksi 

– Radiologia 

– Lääkehuolto 

– Välinehuolto 

– Tietohallinto (EP-POTTI –hanke) 

 

 

Tutkimus 

 Turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimustoiminnan edel-

lytykset maakunnassa.  

 

 Vahvistetaan perusterveydenhuollon tutkimustoiminnan edelly-

tyksiä.  

 

 Lisätään palveluiden kehittämistä tukevaa järjestelmätutkimus-

ta. 
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Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitotyön tavoitteet soveltu-

vat hyvin kaikille terveydenhuollon toimijoille.  

 

 

 

 

Taulukko 4. Hoitotyön tavoitteet. Lähde: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-

piirin hoitotyön toimintaohjelma 2012–2018  

  

Potilaslähtöinen, 

vaikuttava hoito 

Potilaan mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa. 

Hoidon ja palveluiden kokonaisuus toimii potilaan 

kannalta tarkoituksenmukaisesti. Hoitotyössä toimiva 

vastaa yhdessä hoitavan lääkärin kanssa potilaan hoi-

don potilaslähtöisyydestä, turvallisuudesta, tulokselli-

suudesta ja vaikuttavuudesta. 

 

Sitoutunut henkilökunta Yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria vahvista-

malla tuetaan ja kannustetaan henkilöstöä osallistu-

maan työnsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämi-

seen. Henkilökunnan osaaminen ja mitoitus suunni-

tellaan tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti vastaa-

maan muuttuvia ja kehittyviä terveydenhuollon työ-

elämän tarpeita. Henkilöstön osaaminen varmistetaan 

hyvän perehdytyksen, työssä oppimisen, täydennys-

koulutuksen ja urakehityksen avulla. Tiedolla johta-

minen ja osallistava esimiestyö edistävät henkilöstön 

sitoutumista ja työhyvinvointia. 

 

Toimivat hoitoketjut ja 

vaikuttavat hoitoprosessit 

 

Hoitoketjut ovat näyttöön perustuvien kliinisten käy-

täntöjen alueellisia, soveltavia ja dokumentoituja toi-

mintaohjeita. Toimivat hoitoketjut tukevat ammatillis-

ta päätöksentekoa ja vahvistavat potilaan hoidon jat-

kuvuutta ja saatavuutta, hoitopolun läpinäkyvyyttä 

sekä turvaavat hoidon laatua. Hoitoketjujen perustu-

essa parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ne mah-

dollistavat hyvien hoitotulosten saavuttamisen. 

 

Taloudellinen toiminta 

 

Julkisella terveydenhuollolla on eettinen vastuu voi-

mavarojen oikeasta käytöstä. Tämä vastuu sitoo sekä 

hoitavaa henkilöä että koko hoitoyhteisöä. Taloudelli-

nen toiminta edellyttää päällekkäisten toimintojen 

poistamista prosesseista ja niiden hiomista sujuviksi. 

Toiminnan kustannusvaikuttavuuden tehostamiseksi 

edelleen kehitetään näyttöön perustuvia hoitokäytän-

töjä ja resurssien joustavaa käyttöä. 
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5 SUUNNITELMAN LAATIMINEN JA SEURANTA 

(1§) 

 

"Sovittava suunnitelman laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä 

toteutumisen seuranta- ja arviointitapa." 

 

VALMISTELU 

 

 

Kyse on ensimmäisestä uuden terveydenhuoltolain 

mukaisesta järjestämissuunnitelmasta. Tavoitteena 

on löytää perusturvan ja erikoissairaanhoidon yhtei-

nen maakunnallinen kehittämispolku. 

 

Perusterveydenhuollon ja vuonna 1991 perustetun 

erikoissairaanhoidon palveluja tuottavan Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyö on ollut tii-

vistä. Sairaanhoitopiiri on hyötynyt vahvasta perus-

terveydenhuollosta. Yhteisenä tavoitteena on ollut 

korkealaatuisten terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen maakuntamme 

väestölle.  

 

Vuonna 2002 maakunnassa toteutettiin kunnianhimoinen hanke peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen kehittämispolun löytämisek-

si. Etelä-Pohjanmaan terveysstrategian yhteiset tavoitteet on valtaosin saavu-

tettu. 

 

EPSHP:n terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa vuosille 

2005–2008  tuotiin esiin erityisesti tukipalveluiden kehittämistarpeita. Val-

tuustokaudelle 2005–2008 vahvistettu terveydenhuollon palvelujen järjestä-

missuunnitelma päivitettiin vuonna 2007 ja hyväksyttiin sairaanhoitopiirin 

valtuustossa 19.11.2007, minkä jälkeen sairaanhoitopiirin kehittämistavoit-

teet on vahvistettu vuosittaisissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. 

 

Järjestämissuunnitelman valmistelu käynnistyi yhteistoiminta-alueiden yhteis-

työnä keväällä 2011. Perusturvan yhteistyöryhmän työstämä järjestämis-

suunnitelmaluonnos valmistui 26.9.2011. Yhteistyöryhmän ja sairaanhoito-

piirin johdon kanssa sovittiin tuolloin, että valmistelua jatkaa perustervey-

denhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila tiiviissä yhteistyössä pe-

rusturvan ja sairaanhoitopiirin kanssa.  Syksyn 2011 aikana yhteistoiminta-

alueet jatkoivat valmistelua tuottamalla aluekohtaisia suunnitelmia. 

 

Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on tärkeä tervey-

denhuollon kehittämistä ohjaava maakunnallinen asiakirja.  
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Uusi järjestämissuunnitelma ei synny tyhjiöön vaan perustuu päättäjien ja 

terveydenhuollon ammattilaisten pitkäjänteiseen työhön eteläpohjalaisten 

terveyden tähden. Suunnitelmassa kuvataan laajasti väestön sairastavuutta ja 

julkisen terveydenhuollon palvelutarjontaa, koska kehittäminen perustuu ny-

kytilanteen ymmärtämiseen. Tavoitteena on kehittää palvelutuotantoa perus-

turvan, erikoissairaanhoidon ja muiden toimijoiden yhteistyönä potilaan hoi-

toa palvelevaksi kokonaisuudeksi yli organisaatiorajojen. Päämääränä on 

varmistaa korkeatasoisten ja tarkoituksenmukaisten terveydenhuoltopalvelu-

jen saatavuus koko maakunnassa. Käytössä olevat voimavarat ohjataan niihin 

toimintoihin, joilla tuotetaan paras mahdollinen terveyshyöty.  

 

Koska pitkäaikaissairaudet ovat maakunnassa yleisiä ja koska niiden määrä 

kasvaa edelleen nopeasti osin väestön ikääntymisen myötä, tulee käyttää vai-

kuttaviksi osoitettuja menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, 

ennenaikaisen sairastavuuden vähentämiseksi, sairauksien etenemisen hidas-

tamiseksi ja terveydenhuollon menojen kasvun hillitsemiseksi. Terveyden 

edistämisessä tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. 

 

 

MUUTTUVAT RAKENTEET 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja järjestämissuunni-

telma ovat kiinteässä yhteydessä tuleviin kunta- ja palvelurakenteiden muu-

toksiin. Tämän vuoksi ensimmäinen järjestämissuunnitelma painottuu nykyti-

lanteen ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen sekä kehittämistoimien käyn-

nistämiseen.  

 

Ehdotettu kuntarakenne loisi pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidul-

le palveluiden järjestämiselle (Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne. Kun-

nallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys. Valtionvarainministeriön julkaisuja 

5a/2012). Työryhmä esittää, että Etelä-Pohjanmaalle asetettaisiin viisi erityis-

tä kuntajakoselvitystä seuraavien uusien kuntien muodostamiseksi: 

 

 Seinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi, Lapua ja mahdollisesti Isokyrö  

 Kauhajoki, Kurikka, Isojoki, Karijoki ja Teuva  

 Kauhava, Evijärvi ja Lappajärvi  

 Alajärvi, Soini ja Vimpeli  

 Alavus, Töysä, Virrat ja Ähtäri (Alavuden ja Töysän kuntaliitos toteutui 

1.1.2013) 
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Kuva 4. Kuntajakoselvitys. Lähde: Valtionvarainministeriö 2012 
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Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksen valmistumista käsitelles-

sään hallitus linjasi iltakoulussa 1.2.2012, että sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenteen uudistamisesta käynnistetään oma jatkotyö, jossa selvite-

tään palvelurakenne muodostuvien uusien peruskuntien pohjalta siten, että 

pääsääntöisesti palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu on kunnilla.  

 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä asetti 22.11.2012 palveluraken-

neuudistuksen tueksi selvityshenkilötyöryhmän, jonka tehtävänä oli tukea 

palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaita 

sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja yhteistyössä kentän toimijoiden kans-

sa. Ratkaisujen tuli perustua hallitusohjelmaan ja sosiaali- ja terveyspoliitti-

sen ministeriryhmän tekemiin linjauksiin. Ratkaisuissa oli kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parempaan yhden-

tymiseen. Toimeksiannon alkuperäinen määräaika oli 28.2.2013. 

 

 

MALLI C 

 

 

Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. 

järjestämislaki). Järjestämislakia valmistellaan palvelurakennetyöryhmässä, 

jonka määräaika päättyy 31.12.2012. Työryhmän toimeksiantona on tehdä 

vähintään kolme erilaista mallia palvelurakenteeksi, joista hallitus valitsee 

poliittisella päätöksellä sopivimman ottaen huomioon hallitusohjelman kirja-

ukset ja muut hallituksen linjaukset kunta- ja palvelurakenteesta. 

 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä valitsi 31.5.2012 jatkotyön poh-

jaksi mallin C, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuollon alueet vastaavat 

laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittä-

vä osa sairaalahoitoa. Erityisvastuualueiden roolia selkeytetään jatkotyössä. 

 

Päätettävästä kuntarakenteesta riippuu, montako sosiaali- ja terveydenhuol-

lon aluetta tarvitaan vahvojen peruskuntien lisäksi. Työryhmän on otettava 

jatkotyössä huomioon alueelliset erityispiirteet ja kuntauudistuksen aikatau-

lu. Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä jatkossa riittävän suurissa 

kokonaisuuksissa. Muuten julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta 

ei pystytä turvaamaan. Tärkeää on myös koota sosiaali- ja terveydenhuolto 

yhteen saman järjestäjän vastuulle. 

Hallitusohjelman mukaan uusien peruskuntien pohjalta syntyvässä palvelura-

kenteessa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on 

kunnilla.  
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Kuva 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Eteneminen tapah-

tuu mallin C mukaisesti. Lähde: STM 

 

Seinäjoen, Kurikan ja Jalasjärven luottamuselimet päättävät syksyn 2012 ai-

kana siitä, käynnistävätkö ne yhteisen kuntarakenneselvityksen 

(www.seinajoki.fi). Tunnusteluissa oli mukana myös Kauhava, jonka kaupun-

ginhallitus päätti 17.9.2012, että Kauhava ei osallistu selvitykseen. 

 

Seinäjoen kaupungin tiedotteessa (ennen Kauhavan päätöstä) todetaan: Kun-

nilta vaaditaan ja odotetaan yhä enemmän. Asukkaat ja yritykset haluavat 

hyviä palveluita ja elinvoimaisen sekä kilpailukykyisen asuin- ja toimintaym-

päristön. Valtio asettaa kunnille uusia tehtäviä ja peruskuntien on kannettava 

yhä suurempaa vastuuta mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja 

tuottamisesta. Tavoite Suomen kuntarakenteen uudistamisesta koskettaa 

väistämättä myös Etelä-Pohjanmaata. Etelä-Pohjanmaa tarvitsee vahvempia 

kuntia, jotka kykenevät vastaamaan palvelutuotannosta ja kehittämään koko 

maakunnan kilpailukykyä ja vetovoimaa. 

  

Seinäjoen kaupunkiseudun alueella on mahdollisuus vahvistaa koko kaupun-

kiseudun kasvua ja kehitystä yhtenä Suomen harvoista kasvukeskuksista. 

Myös kasvun haasteisiin vastaaminen edellyttää kuntarakenteen uudistamis-

ta. Seinäjoen kaupunki, Kauhavan kaupunki, Kurikan kaupunki ja Jalasjärven 

PERUSTASO (SOTE, KUNTA)

• Koko väestön ensisijainen päivystys ja kriisipäivystys, edellyttää kliinisiä tukipalveluita mm. geriatrista arviointiyksikköä

• Elektiivinen ja akuuttigeriatrinen sairaalahoito, kuntoutus, osin sairauksien poliklinikkahoito

• Yleiset sote-neuvontapalvelut (call center), sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, kehittämisyksiköt

• Perustason ehkäisevät ja korjaavat palvelut, pääosin lähipalveluina annettavina kuten kaiken ikäisten neuvolapalvelut, koulu-, 

opiskelu- ja työterveyshuolto, pitkäaikaissairauksien ehkäisy, seuranta ja hoito, ml. suun terveydenhuollon palvelut, yleislääkärin 

ja hoitajan vastaanotto, perussosiaalityö, toimeentulotuki, kotihoidon palvelut, omaishoidon tuki, tavanomainen katkaisuhoito, 

matalan kynnyksen palvelut, asumispalvelut; hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; kehittämistyö, koulutus, tutkimus

ERVA

• Useita koordinaatiotehtäviä: kehittämistyö, yhtenäisen hoidon kriteerit, menetelmien käyttö, erityisryhmien palvelujen 

turvaaminen, tutkimustyö 

• Suunnittelutehtäviä: palvelutarpeen ennakointi, henkilöstö- ja osaamistarpeen ennakointi; henkilöstön joustava käyttö 

• Viranomaistehtäviä: ensihoitokeskuksen viranomaisrajapinta (HÄKE), taktinen ensihoito, potilasdirektiivin ennakkolupa 

• Potilas-/asiakasrekisterit ja tietojärjestelmät 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, malli C

Kunnat tai sote-alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa sairaalahoitoa. 

Ervan asemaa selvitetään. Jatkotyössä täsmennetään edellytykset perustason (kunta tai sote-alue) kantokyvylle sekä 

järjestämisvastuu molemmilla tasoilla.

JÄRJESTÄMISVASTUUN RAJA SELVITETÄÄN

• Erityistason sosiaalipalvelut, kuten monikäyttäjien päihdepalvelut ja kuntoutus

• Erityisen vaativat huostaanotot kuten insestiepäilyt 

• Ensihoito ja Sote 24/7 täyden palvelun päivystys, erikoissairaanhoidon päivystys 

• Viiden yliopistosairaalan toiminta, keskitetyn päivystyksen sairaaloiden toiminta, vaativa sairaalahoito, vaativa päiväkirurgia 

• Pienten erityisryhmien erityisosaamista edellyttävät palvelut, jotka voidaan eriyttää perustason palveluista kuten 

syöpäsairauksien tutkimuksellinen hoito, lasten vaikeat kehityshäiriöt, kehitysvammapsykiatria

• Valtakunnallisesti 1–2 yksikköön keskitettävät palvelut kuten elinsiirrot 
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kunta näkevät välttämättömänä, että Etelä-Pohjanmaalla käynnistetään alueen 

omista tarpeista ja odotuksista lähtevä selvitystyö, jossa selvitetään kuntara-

kenteiden uudistamista niin kuntien toiminnan kuin myös alueen kilpailuky-

vyn ja vetovoiman edistämisen näkökulmista. Selvitystyö on käynnistettävä 

mahdollisimman pian ja niin, että selvitystyön tuloksia olisi käytettävissä jo 

syksyllä 2013. Selvitystyötä varten tarvitaan kuntien yhteinen selvitysmies. 

 

 

 

Kuntarakenneselvityksen ohella Seinäjoen kaupunkiseudulla toteutetaan kau-

punkiseudun kaikkia kuntia (Seinäjoki, Alavus, Isokyrö, Ilmajoki, Jalasjärvi, 

Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua) koskeva, kuntien yhteistyön syventämi-

seen tähtäävä, elinvoimastrategiatyö. Kuntarakenneselvitys on elinvoimastra-

tegiasta erillinen mutta sitä tukeva selvitys. 
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EPSOTE-ALUESELVITYS 2012 

 

Sairaanhoitopiirin hallitus nimesi 24.9.2012 alueellisen SOTE-työryhmän, 

jonka tehtävänä oli valmistella hallitukselle vuoden 2012 aikana esitys sosi-

aali- ja terveydenhuollon aluemallista esittämällä ratkaisumalleja oheisiin ky-

symyksiin. 

 

Taulukko 5. SOTE-alueselvitys 2012 

  

Järjestämisvastuu Mitkä palvelut SOTE-alueen, mitkä ERVA:n järjestämisvastuulla? 

Palvelut Lähipalvelut ja alueellisesti keskitettävät palvelut 

Toteuttaminen Vastuukunta, kuntayhtymä vai jokin muu malli 

Tuottamisvastuu Mitkä toiminnot siirtyvät osaksi SOTE-organisaatiota? 

Miten ulkopuolisten palveluntuottajien asema järjestetään? 

Organisaatio Poliittiset toimielimet ja viranhaltijaorganisaatio 

Rahoitus, toimenpiteet ja aikataulu 

 

Yhtymähallitus päätti 17.12.2012 lähettää raportin tiedoksi jäsenkunnille, 

yhteistoiminta-alueille, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle, Etelä-

Pohjanmaan liitolle sekä SONet BOTNIAlle. Lisäksi hallitus ehdotti Etelä-

Pohjanmaan liitolle, että se kutsuu kuntajohtajat keskustelemaan ja sopi-

maan mahdollisista jatkotoimista työryhmän raportin pohjalta. 

 

SOTE-ALUESELVITYS 2013 

 

Maakuntahallitus päätti 21.1.2013 asettaa työryhmän valmistelemaan 

30.4.2013 mennessä ehdotuksen maakuntahallitukselle maakunnallisen SO-

TE-alueen muodostamiseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin maakun-

tahallituksen puheenjohtaja Tapio Liinamaa ja sihteeriksi JIK:n johtaja Anna-

Kaisa Pusa. 

 

SELVITYSHENKILÖTYÖRYHMÄ 2012–2013 

 

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotuksessa 19.3.2013 sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelurakenteen uudistamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön raportte-

ja ja muistioita 2013:7) todetaan Etelä-Pohjanmaan osalta (sivu 94): 

 

Etelä-Pohjanmaalla suurimmassa osassa kuntia väestö vähenee, ikääntyy ja 

huoltosuhde heikkenee samalla kun keskuskaupunki Seinäjoki ympäristöi-

neen kasvaa. Koko maakunnan kehittymisen kannalta Seinäjoen elinvoimai-

suuden turvaaminen on tärkeää. Seinäjoki on ainoa kunta Etelä-Pohjanmaalla, 

joka on yksin riittävän vahva järjestämään laajan perustason sote-palvelut. 

Parhaillaan on käynnissä Seinäjoen, Kurikan ja Jalasjärven kuntarakenneselvi-

tys. Selvitystyön yhteydessä pidetyissä kuulemistilaisuuksissa maakunnallista 

sote-mallia pidettiin mahdollisena, mutta kuntien näkemykset sen toteutta-

mistavasta vaihtelivat. Selvityshenkilöt ehdottavat, että maakunnallisessa so-

te-ratkaisussa vastuukuntana toimii Seinäjoen kaupunki. Vastuukuntamallissa 

on parhaat edellytykset toteuttaa integraatio kuntien muihin toimintoihin, 

päätöksentekoon ja kehittämiseen. 
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YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Järjestämissuunnitelman valmistelussa varaudutaan tulevaan kunta- ja 

palvelurakennemuutokseen. 

 

 Terveydenhuollon rakenteita muokataan sellaisiksi, että ne tukevat mah-

dollisimman tehokkaasti ajanmukaista maakunnallista palvelutuotantoa. 

Palvelut kootaan potilaslähtöisiksi hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuiksi. 

 

 Järjestämissuunnitelman painopiste on perusterveydenhuollon, sosiaali-

toimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä. Palvelujen yksityiskohtainen 

sisältö kuvataan yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin toiminta-

suunnitelmissa. Suunnitelman valmistelua koordinoi perusterveydenhuol-

lon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila.  

 

 EPSHP:n hallitus käsittelee suunnitelman ensimmäisen kerran 17.12.2012 

ja pyytää lausunnot kunnilta.  Valtuustolle esitettävä suunnitelma perus-

tuu kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin yhteiseen näke-

mykseen. Suunnitelma ei ole kuitenkaan juridisesti sitova. 

 

 EPSHP:n uusi valtuusto hyväksyy suunnitelman vuoden 2013 aikana val-

tuustokaudeksi. 

 

 Aksila kokoaa kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin halli-

tuksen käyttöön vuosittain seurantaraportin. 

 

 Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa tarvittavat muutokset suunnitel-

maan vuosittain.  
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Kuva 6. Järjestämissuunnitelman valmistelu ja käsittely 
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näkemys 

Tavoite 

Tahtotila 

Sopimus 

Valmistelu 
Seminaari 

3/2012 

Seminaari 

6/2012 

Hallitus 

12/2012 

Lausunnot 

kunnilta 

Hallitus  

4–5/2013 

Valtuusto 

6/2013 



 

 

 

  

   

 

 26 

 

 

6 PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA SEURANTA 

(2§) 

 

"Laatimisessa on otettava huomioon kuntien hyvinvointikertomusten tieto-

ja ja muita tietoja alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelu-

tarpeesta sekä palvelujen toteuttamisesta, laadusta ja toimivuudesta." 

6.1 Väestö 

 

ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖTIETOJA 

 

 

Maakuntasuunnitelman vision mu-

kaan Etelä-Pohjanmaa on luova, 

kansallisesti ja kansainvälisesti 

vetovoimainen yrittäjyysmaakunta, 

jossa osaaminen, elinkeinot, hy-

vinvointi ja saavutettavuus kehitty-

vät ajassa. Ihmiset ja yritykset ha-

luavat valita Etelä-Pohjanmaan 

asuin- ja toimintaympäristökseen 

kiinnostavien arvojen, viihtyisyy-

den ja kilpailukyvyn vuoksi (Visio 

Maakuntasuunnitelmassa 2030).  

 

Vuoden 2011 lopussa sairaanhoi-

topiirin alueen väkiluku oli 

198 773 asukasta ja väestön keski-

ikä 42 vuotta (koko maa 41). Vuo-

sina 2000–2010 keski-ikä nousi 

kaksi vuotta ja väkiluku vähentyi 2 

297 asukasta. Isokyrö kuuluu Poh-

janmaan maakuntaan, mutta myös 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-

riin. Perusterveydenhuollon palve-

lut tuottaa Seinäjoen kaupunki.  
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Kuva 7. Väestö kunnittain 31.12.2012. Lähde: Tilastokeskus  

 

Jalasjärvi
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3848
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3122
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Teuva

5774
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2293

Kauhajoki

14176

Seinäjoki

59557

Karijoki

1514

Isokyrö

4887

Asukasluku 31.12.2012

Väestön väheneminen on johtunut suurelta osin muualle Suomeen siirtyvien 

opiskelijoiden muuttoliikkeestä. Sairaanhoitopiirin alueen väestön ennakoi-

daan kuitenkin lisääntyvän 2,9 % vuoteen 2030 mennessä (Tilastokeskuksen 

ennuste 2011). Väestökasvu on Pohjanmaan alueen kahteen muuhun sai-

raanhoitopiiriin (Vaasa ja Kokkola) verrattuna hidasta. 

 

Kehitysnäkymät (Etelä-Pohjanmaan liiton peruspalveluohjelma 2020) 

 

 Väestö keskittyy maakuntakeskusseudulle 

 Reuna-alueet menettävät väestöään 

 Alueellinen eriytyminen lisääntyy 

 Työttömyys lisää erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta 

 Työikäisen väestön määrä vähenee (2008–2025 noin 11 %) 

 Alle 15-vuotiaiden määrä kasvaa (2008–2025 noin 3 %) 

 Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti (2008–2025 lähes 46 %) 

 Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle 

 Väestöllinen huoltosuhde heikkenee 

 

Asukasluku lisääntyy ripeimmin Seinäjoella, missä asukasmäärän arvioidaan 

kasvavan 18 % vuoteen 2030 mennessä. Muita kasvavia kuntia ovat Lapua, 

Ilmajoki ja Töysä. Isojoki, Soini, Evijärvi ja Lappajärvi uhkaavat menettää vä-

estöstään arviolta jopa 15–20 % vuoteen 2030 mennessä. 
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Kuva 8. Väestöennuste 2011–2030 (%). Lähde: Tilastokeskus 

 

 

 

15–64 –vuotiaita on suhteellisesti eniten Seinäjoen ja JIK:n yhteistoiminta-

alueilla, alle 15-vuotiaita taasen Lapuan, Seinäjoen ja Järvi-Pohjanmaan alueil-

la. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on Etelä-Pohjanmaalla maan kes-

kiarvoa suurempi. 

 

Kuva 9. Väestöllinen huoltosuhde 2012 ja ennuste 2030. Väestöllisessä 

huoltosuhteessa verrataan lasten ja vanhuseläkeikäisten määrää työikäi-

sen väestön määrään. Lähde: Tilastokeskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto 

(Rossinen 2013) 
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Taulukko 6. Perustietoja Etelä-Pohjanmaan kunnista. Lähde: STM 2013. 

Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Alajärvi  10 327 10,9 15,0 89 3515 1113 119 

Alavus  12 385 11,3 15,9 79 3409 956 125 

Evijärvi  2 747 11,9 15,6 43 3850 1226 115 

Ilmajoki  11 898 9,2 10,9 47 3085 1054 100 

Isojoki  2 354 16,0 19,4 81 4384 1102 122 

Jalasjärvi  8 130 11,1 15,9 65 3473 1226 130 

Karijoki  1 527 15,1 19,2 83 3466 1079 104 

Kauhajoki  14 191 9,6 15,0 115 3628 1088 119 

Kauhava  17 265 11,7 16,1 78 3413 1116 107 

Kuortane  3 906 14,1 18,3 21 3475 906 123 

Kurikka  14 495 10,8 15,9 72 3469 1168 117 

Lappajärvi  3 436 14,0 18,5 36 3519 1180 119 

Lapua  14 530 10,0 12,5 68 3121 1069 108 

Seinäjoki  58 703 7,2 10,7 112 2936 1035 90 

Soini  2 360 12,8 16,9 39 3713 1321 123 

Teuva  5 847 14,3 19,1 72 3833 1114 113 

Vimpeli  3 222 11,6 14,4 79 3663 1184 128 

Ähtäri  6 412 11,5 17,7 54 3583 1089 121 

Maakunta 193 735 10,0 13,6 84 3302 1081 108 

Pienin 1 527 7,2 10,7 21 2936 906 90 

Suurin 58 703 16,0 19,4 115 4384 1321 130 

Koko maa (m) 5,4 8,2 12,4 120 3272 1011 100 
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Taulukko 

6 (jatkoa) 
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Alajärvi 2574 3013 3143 20,50 7,3 1,0 8,8 4,7 

Alavus 2457 2717 4385 19,87 7,6 0,9 7,6 4,7 

Evijärvi 2687 3009 1840 21,00 10,5 1,7 4,0 4,3 

Ilmajoki 2689 2048 4834 19,50 5,6 0,9 4,2 3,6 

Isojoki 2471 3430 675 20,50 9,2 0,0 5,6 6,8 

Jalasjärvi 2706 3875 1756 20,50 7,5 0,8 5,7 4,6 

Karijoki 2369 2714 1138 20,00 8,2 0,0 6,1 3,9 

Kauhajoki 2821 2462 5290 21,00 8,7 1,2 7,3 4,3 

Kauhava 2771 2474 3882 19,75 6,3 0,8 5,4 4,3 

Kuortane 2482 2812 2061 19,50 5,4 0,0 2,5 5,0 

Kurikka 2503 2347 2486 18,00 5,9 0,7 6,3 4,2 

Lappajärvi 2485 2695 2346 20,00 6,7 1,4 3,3 5,3 

Lapua 2837 2171 4263 19,50 6,1 0,7 5,6 3,6 

Seinäjoki 3419 1220 5421 19,25 3,5 1,1 6,9 3,0 

Soini 2305 3101 5890 20,75 1,9 0,0 4,8 4,5 

Teuva 2642 2711 1090 20,50 9,2 0,0 6,0 5,1 

Vimpeli 2982 2101 3671 19,75 9,3 1,4 7,4 5,0 

Ähtäri 2954 2537 5694 20,75 5,2 1,0 5,6 4,3 

Maakunta 2899 2180 4181 19,65 5,8 1,0 6,3 4,0 

Pienin 2305 1220 675 18,00 1,9 0,0 2,5 3,0 

Suurin 3419 3875 5890 21,00 10,5 1,7 8,8 6,8 

Koko maa 3530 1418 4729 19,16 6,7 1,4 6,9 2,8 

* 0–17 -vuotiaista  
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6.2 Palvelujen tarve 

 

6.2.1 Hyvinvointi ja elintavat 

 

LASTEN HYVINVOINTI SUOMESSA 

 

Enemmistö suomalaisista lapsista voi hyvin. Viidesosalla esiintyy psykososi-

aalisia ja mielenterveyden oireita. Pieni osa lapsista (arviolta 5–10 %) voi pa-

hoin. Pahoinvointi on monimutkaistunut ja vaikeutunut. Syynä tähän ovat 

pääasiassa vanhempien ongelmat kuten mielenterveys, päihteiden liikakäyt-

tö, väkivalta ja riitaisat parisuhteet. Suurin yksittäinen lasten pahoinvoinnin 

syy on vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö (Aula 2011). 

 

NUORTEN HYVINVOINTI SUOMESSA 

 

 

Suomen Nuorisotyö – Allianssi ry:n katsauksessa 

Nuorista Suomessa 2012 esitetään seuraavia 

havaintoja 15–29-vuotiaista suomalaisnuorista 

(joiden osuus väestöstä on noin 19 %). 

 

Nuorilla menee hyvin 

 

 Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, 

vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti 

taloudelliseen tilanteeseen vähenee 

 15–24-vuotiaista yli 80 prosenttia kokee ter-

veydentilansa hyväksi 

 Lähes puolet nuorista tapaa ystäviään päivittäin ja neljä viidesosaa vähintään 

viikoittain 

 Nuorten ja heidän vanhempiensa välit ovat enimmäkseen hyvät 

 Suurin osa suomalaisista nuorista viihtyy koulussa 

 Nuorten työn ja koulutuksen arvostus on pysynyt korkeana 

 Tupakoimattomien nuorten osuus on kasvanut selvästi 2000-luvun aikana  

 Nuorten viikoittainen alkoholinkäyttö on vähentynyt vuosituhannen taitteesta 

sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla. Täysin raittiiden nuorten osuus on 

sekin kasvanut 

 Kahdella kolmesta nuoresta on ainakin jokin luova harrastus 

 Kaksi viidestä nuoresta olisi valmis lähtemään mukaan vapaaehtoistoi-

mintaan, jos häntä pyydettäisiin 

 

 

  



 

 

 

  

   

 

 32 

Nuorilla menee huonosti 

 

 Mielenterveysongelmien takia eläkkeelle siirtyy enemmän nuoria kuin kos-

kaan 

 Kannabiksen käyttö on lisääntynyt 

 Nuorisotyöttömyys kasvaa jälleen 

 Syrjäytyneitä nuoria on yli 50 000 (noin 5 % kaikista nuorista) 

 Ulkopuolisuus ja työttömyys siirtyvät ainakin osittain sukupolvelta seuraavalle  

 Lähes neljännes syrjäytyneistä nuorista on maahanmuuttajataustaisia  

 Kahdeksalla prosentilla kouluikäisistä ei ole läheistä ystävää 

 Vanhempien alkoholinkäyttö aiheuttaa haittoja joka neljännelle suoma-

laisnuorelle  

 Nuorten asunnottomuus on lisääntynyt 

 Terveydenhoitajia on suosituksen mukainen määrä vain kolmasosalla kouluis-

ta ja lääkäreitä vain 4 prosentilla kouluista 

 

Edellinen katsaus (Nuorista Suomessa 2010) täydentää havaintoja 

  
Nuorilla menee hyvin 

 

• Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä 

• Raskauden keskeytysten ja klamydiatartuntojen määrä on vähentynyt 

• Nuorten miesten itsemurhat ovat vähentyneet 

• Opiskelijoiden osuus nuorista aikuisista on OECD-maiden suurin 

• Yli 25-vuotiaista yli kaksi kolmasosaa on suorittanut ammatillisen tai korkea-

koulututkinnon 

 

Nuorilla menee huonosti 

 

• Syrjäytyneiden nuorten määrä on kasvanut 

• Lasten ja nuorten psykiatrian, sijoitusten ja lastensuojelun avohuollon toimi-

en käyttö on kasvanut nopeasti 

• Masennuksen takia sairauseläkkeelle jäävien nuorten määrä on lisääntynyt 

• 16–18-vuotiaiden humalajuominen on lisääntynyt 

• Ylipainoisten nuorten määrä on kasvanut 

• Ylipainoiset nuoret ovat entistä lihavampia 

• Väkivallan, kiusaamisen ja varkauden uhriksi joutuneiden määrä on suurempi 

kuin kahteenkymmeneen vuoteen 

• Suomalaisissa perheissä on Pohjoismaista eniten perheväkivaltaa ja runsasta 

päihteiden käyttöä 

• Köyhien lapsiperheiden osuus on kasvanut merkitsevästi 

• Asunnottomien nuorten määrä on kääntynyt kasvuun 

• Nuorten maksuhäiriöt ovat kaksinkertaistuneet 

• Noin 200 nuorta jää vuosittain ilman peruskoulun päättötodistusta ja noin 

8000 nuorta jokaisesta ikäluokasta jää ilman jatkokoulutusta 

• Vieraskielisten oppilaiden menestys peruskoulussa on selvästi muita heikom-

paa ja he jäävät useammin jatko-opintojen ulkopuolelle 
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ETELÄPOHJALAISTEN HYVINVOINTI 

 

 

Sosiaalisen aseman ja terveydenti-

lan välillä vallitsee voimakas ja joh-

donmukainen yhteys: mitä huo-

nompi on sosiaalinen asema, sitä 

huonompi on myös terveys. Se on 

olemassa myös riippumatta siitä, 

mitataanko terveydentilaa koetun 

terveyden, pitkäaikaissairastavuu-

den vai kuolleisuuden avulla. Kuol-

leisuuden kehitys on ollut myön-

teisintä parhaassa sosiaalisessa 

asemassa olevien keskuudessa, ja 

näin sosiaalisen aseman mukaiset 

erot ovat kasvaneet (Karisto ja Lahelma 2005). Hyvinvoinnin käsite on koko-

naisvaltainen ja monisisältöinen. Alueelliseen hyvinvointiin vaikuttavat monet 

muutokset kuten taloudelliset suhdanteet, väestörakenne ja muuttoliike (Ku-

ronen-Ojala ym. 2009). 

 

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 

2009 -tutkimus toteutettiin toukokuussa 

2009 eri alojen asiantuntijoille suunnattuna 

internet-kyselynä (Kuronen-Ojala ym. 2009). 

Asiantuntijat tunnistivat selkeitä hyvinvoin-

nin vajeita liittyen päihteiden käyttöön, mie-

lenterveyden ongelmiin, työttömyyteen, toi-

meentuloon ja yksinäisyyteen. Turvallisuu-

den ja kansalaisten osallisuuden arvioitiin 

heikkenevän tulevaisuudessa. Kansalaisten 

kahtiajakautuminen hyvinvoinnin osalta on 

tosiasia myös Pohjanmaan maakunnissa. 

Toisaalta asiantuntijat toivat pohjalaismaa-

kuntien vahvuutena esiin elinympäristön viih-

tyvyyden, asumisen väljyyden ja harrastus-

mahdollisuudet.  

 

 

ETELÄPOHJALAISTEN ELINTAVAT 

 

 

Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia seurataan vuosittain toteutetta-

valla laajalla kouluterveyskyselyllä (Kouluterveyskysely 2011; www.thl.fi). 

Terveydenedistämisen tarve on suurin ammatillisten oppilaitosten opiskeli-

joiden kohdalla. 

 

  



 

 

 

  

   

 

 34 

Taulukko 7. Kouluterveyskysely 2011. Lähde: THL 

Kohderyhmän muodostavat peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat (vastanneita EP:llä 3 

953), lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat (n=1 837) sekä ammatillisten oppilaitosten 1. 

ja 2. vuoden opiskelijat (n=1 806). Osuudet (%). 

 Peruskoulu 

 

Lukio 

 

Ammatillinen oppilaitos 

 

 Koko 

maa 

EP Pojat Tytöt Koko 

maa 

EP Pojat Tytöt Koko 

maa 

EP Pojat Tytöt 

Tupakoi  

päivittäin 
15 14 18 11 9 9 8 9 39 38 39 36 

Tosi humala 

vähintään  

kerran kuussa  

15 19 19 19 23 25 26 24 39 39 44 34 

Kokeillut  

huumeita  
7 5   10 5   18 12   

Hengästyttävää 

vapaa-ajan 

liikuntaa  

enintään tunti 

viikossa 

34 36 33 37 30 28 24 30 47 43 40 45 

 

Aikuisväestön terveyskäyttäytymistä ja terveyttä on maassamme kartoitettu 

säännöllisesti vuodesta 1978 lähtien (AVTK-tutkimus; www.thl.fi). Kyselylo-

make lähetetään vuosittain 5 000 satunnaisotannalla poimitulle 15–64 -

vuotiaalle suomalaiselle. Vastausaktiivisuus on laskenut vuosien saatossa 

ollen nykyisin hieman alle 60 %. Vuosien 1978–2005 aineistojen yhteistarkas-

telu osoitti, että erityisesti eteläpohjalaisten miesten elintavat ovat epäedulli-

set alkoholinkäyttöä lukuun ottamatta (Helakorpi ym. Kansanterveyslaitoksen 

julkaisuja B 15/2007).  AVTK-tutkimuksen vuosittainen otoskoko jää niin 

pieneksi, että viime vuosien osalta alueellista vertailua ei voi tehdä. 

 

Taulukko 8.  Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen. Lähde: THL 

Terveyskäyttäytyminen ja terveys 15–64 -vuotiailla eteläpohjalaisilla vuosina 1978–

2005. Selitys: maakunnan tilanne valtakunnallisesti hyvin positiivinen (++), positiivi-

nen (+), negatiivinen (–), hyvin negatiivinen (––) tai ei poikennut koko maan tasosta 

(0).  

 Miehet Naiset 

Päivittäistupakointi 0 + 

Kasvisten päivittäinen käyttö – –  

Rasvaton tai ykkösmaito – – – – 

Terveelliset ruokatottumukset – – – – 

Alkoholinkäyttö (miehillä ≥ 8 annosta viikossa, naisilla ≥ 5) + + + + 

Vapaa-ajan liikunta vähintään 2–3 kertaa viikossa –  0 

Ylipaino (BMI ≥ 25 kg/m2) – – – 

Hyväksi koettu terveys 0 0 

Itse raportoidut masennusoireet (viimeisen 1 kk aikana) + 0 

Hampaiden harjaus useammin kuin kerran päivässä – – –  

Takaturvavyön käyttö – – – – 

Pyöräilykypärän käyttö – – – – 
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Lähivuosina saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa eteläpohjalaistenkin terve-

yskäyttäytymisestä THL:n toteuttaman alueellisen terveys- ja hyvinvointitut-

kimuksen (ATH-tutkimus) myötä (www.thl.fi). Tutkimus laajenee vuosina 

2012–2014 valtakunnalliseksi ja tarjoaa edellytykset seurata asukkaiden ter-

veyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkka tieto kuntalaisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista helpottaa alueen palveluiden suunnittelua sekä 

terveyttä edistävien toimien vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi aineistoa käy-

tetään yleisiin tutkimustarkoituksiin. 

 

 

PÄIHTEET 

 

Alkoholinkulutus on terveysriski 300 000–500 

000 suomalaiselle. Terveydenhuollon naispoti-

laista arviolta 10 % ja miespotilaista lähes 20 % 

on alkoholin ongelmakäyttäjiä. Vuonna 1999 

hoitoa hakeneista päihdeongelmaisista viides-

osalla arvioitiin esiintyvän lääkkeiden päihde-

käyttöä. Vuonna 2000 kyselytutkimuksen perus-

teella aikuisista 4,5 % (5,6 % miehistä ja 3,4 % 

naisista) oli käyttänyt elinaikanaan lääkkeitä 

päihdetarkoituksessa, 1,5 % viimeisen vuoden 

aikana ja 0,6 % viimeisen kuukauden aikana. Al-

koholin riskikulutus ja suurten alkoholimäärien 

kerralla juominen on erityisesti keski-ikäisillä miehillä yleistä (Koskinen ym. 

2012). 

Alkoholi on työikäisten merkittävin kuolinsyy. Suomessa kuoli vuonna 2007 

alkoholiperäisiin syihin kaikkiaan 2 167 ihmistä (Käypä hoito –suositus 

2011). 

Koko maan amfetamiinin ja opiaattien käyttäjien määräksi arvioitiin vuonna 

1998 eri rekistereitä yhdistämällä 10 000–15 000, josta miesten osuus oli 

noin kaksi kolmasosaa. Vuonna 2010 toteutetun huumekyselyn perusteella 

17 % suomalaisista ilmoitti käyttäneensä ainakin kerran elämässään jotain 

laitonta huumetta. Viimeksi kuluneen vuoden käyttö oli 4,5 % ja viimeksi ku-

luneiden kuukausien käyttö 1,5 % (Hakkarainen ym. 2011). 
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6.2.2 Terveysongelmat 

 

 

ETELÄPOHJALAISTEN TERVEYSONGELMAT 

 

Eteläpohjalaisia kuormittavat samat sairaudet kuin muitakin suomalaisia. Pit-

käaikaissairaudet ovat maakunnassa yleisiä osin ikärakenteesta johtuen. 

 

Tärkeimmät kansantaudit ja muut terveysongelmat 

 

 Verenkiertoelinten sairaudet 

 Syöpätaudit 

 Mielenterveyden ongelmat 

 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 

 Alkoholisairaudet 

 Itsemurhat 

 Tarttuvat taudit 

 Diabetes 

 Dementia 

 Krooninen keuhkoputkentulehdus ja 

keuhkoahtaumatauti 

 Allergiat ja astma 

 Osteoporoosi 

 Näkövammat 

 Kuulovammat 

 Hammassairaudet 

 Koti-, liikunta- ja muut vapaa-ajan tapaturmat 

 Liikennetapaturmat 

 Työtapaturmat 

 Ammattitaudit ja työhön liittyvät terveysvaarat 
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Seuraavassa esitetään suuntaa antavia havaintoja tavallisimpien sairauksien 

esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alu-

eella. Potilasmäärät ovat osin arvioita, koska useimpien sairauksien todelli-

sesta ilmaantuvuudesta ja esiintyvyydestä ei ole tietoa. Lähteinä on käytetty 

Kelan, Tilastokeskuksen ja Syöpärekisterin tilastoja sekä Duodecimin terve-

yskirjastoa. 

 

 Diabetesta sairastavia on arviolta 25 000. Useat ovat oireettomia ja diag-

nosoimatta. Diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeuden omaavia oli vuoden 

2012 lopussa 13 203.  

 

 Sepelvaltimotautia sairastaa arviolta 15 000 eteläpohjalaista. Lääkehoidon eri-

tyiskorvausoikeuden omaavia oli vuoden 2011 lopussa 8 418. 

 

 Verenpainelääkkeiden erityiskorvausoikeuden omaavia oli vuoden 2011 lo-

pussa 22 066. Kohonneeseen verenpaineeseen lääkehoitoa saavien koko-

naismäärä lienee joitakin tuhansia suurempi. Arviointia vaikeuttaa se, että 

samoja lääkkeitä käytetään muillakin käyttöperusteilla. 

 

 Vakavasta masennuksesta kärsii 8 000–10 000 eteläpohjalaista. Psykoosin ja 

psykoottisen masennuksen vuoksi lääkehoidon erityiskorvausoikeuden omaa-

via oli vuoden 2011 lopussa 4 154. 

 

 Astman ja vaikean keuhkoahtaumataudin vuoksi lääkehoidon erityiskorvaus-

oikeus oli vuoden 2011 lopussa 9 269 eteläpohjalaisella. Keuhkoahtaumatau-

tia potevia arvioidaan olevan 9 000. 

 

 Keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavia on arviolta 2 500. 

 

 Vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaalla todettiin 1 177 uutta syöpätapausta. 

 

 Polven nivelrikosta kärsii 12 000, lonkan nivelrikosta 6 000 ja pitkäaikaisista 

selkäkivuista 20 000. 

 

 Lonkkamurtumia ilmaantuu vuosittain noin 300. 

 

 Työkyvyttömyyseläkkeelle on ajautunut vuosittain noin 1 000 eteläpohjalais-

ta. Työkyvyttömyyseläkkeistä kolmannes johtui tuki- ja liikuntaelinten saira-

uksista ja lähes kolmasosa mielenterveyshäiriöistä. 

 

 Vuonna 2011 kuoli 2 205 eteläpohjalaista, joista verenkiertoelinsairauksiin 

942, syöpäsairauksiin 474, muistisairauksiin yli 300, tapaturmaisesti 96 ja 

hengityselinsairauksiin lähes 70. Tulehduskipulääkkeiden arvioidaan aiheut-

tavan vuosittain 6–12 kuolemaa. Tupakointi aiheuttaa vuosittain yli 200 kuo-

lemaa. Ylipainon ja riittämättömän liikunnan haitat lähentelevät tätä. 

 

 Itsemurhan on tehnyt vuosittain keskimäärin 30 eteläpohjalaista. Vuonna 

2011 tieliikenteessä kuoli 18 eteläpohjalaista. Alkoholi on tärkein työikäisen 

väestön kuolinsyy. Tapaturmaisesti kuolleista kolmasosa kuolee päihtyneenä. 
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KELAN KANSANTAUTI-INDEKSI 

 

 

Kelan kansantauti-indeksin perusteella kansantaudit ovat Ete-

lä-Pohjanmaalla yleisiä. Maakunnan suhteellinen asema on 

huonontunut viimeisen 20 vuoden aikana. Kelan seurantain-

deksejä käsitellään yksityiskohtaisesti liiteosassa.  

 

Kansantauti-indeksi koostuu diabeteksen, reumasairauksien, 

astman, verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin, sydämen va-

jaatoiminnan ja psykoosien lääkehoitojen erityiskorvausoike-

uksista ja heijastelee pitkäaikaissairauksien yleisyyttä. Erityis-

korvausoikeus ei kuvaa pitkäaikaissairauksien todellista mää-

rää. Esimerkiksi diabeetikoista arviolta puolet on toistaiseksi 

diagnosoimatta. Kuntakohtainen matala indeksi voi johtua osin myös lääkäri-

vajeen aiheuttamasta taudinmäärityksen viivästymisestä. Vastaavasti hyvä 

lääkäritilanne mahdollistaa sairauksien varhaisen toteamisen ja hoidon ja 

saattaa siten heijastua erityiskorvausoikeuksien määrään. Lisäksi erityiskor-

vausoikeuksien perusteet ovat vuosien saatossa yleensä lievittyneet, joten eri 

vuosikymmenien vertailu on vaikeaa. Mittari soveltuukin parhaiten suhteelli-

sen aseman seurantaan. 

 

Vuonna 2010 Kelan ikävakioimaton kansantauti-indeksi oli Etelä-

Pohjanmaalla 127 (koko maa 100).  Vuonna 1990 Etelä-Pohjanmaan vakioi-

maton indeksi oli 118, joten viimeisen 20 vuoden aikana Etelä-Pohjanmaan 

asema on huonontunut.  

 

Kaikissa eteläpohjalaisissa kunnissa vakioimaton kansantauti-indeksi on 

maan keskiarvoa korkeampi. Vuonna 2010 luku oli matalin Seinäjoella (101) 

ja korkein Lappajärvellä (179). Maakunnan ikärakenne selittää osan pitkäai-

kaissairauksien esiintyvyydestä.  

 

Ikävakioitu indeksi tarjoaa mahdollisuuden verrata tilannetta samanikäiseen 

väestöön. Vuonna 2010 ikävakioitu maakunnallinen kansantauti-indeksi oli 

117 eli vakioimatonta indeksiä matalampi, joten osa sairauskuormasta selit-

tyy ikärakenteella.  Alueellisten ja ehkäistävien tekijöiden, kuten elintapojen, 

osuus jää kuitenkin suureksi. Ikävakioitukin indeksi osoittaa maakuntamme 

tilanteen huonontuneen muuhun maahan nähden.  

 

Viimeisen 20 vuoden aikana kansantautimittarin osa-alueista ainoastaan psy-

koosiin liittyvät erityiskorvausoikeudet ovat vähentyneet maakunnassa. Suh-

teellisesti eniten on lisääntynyt sepelvaltimotauti väestön ikääntymisen seu-

rauksena, vaikka työikäisen väestön sepelvaltimotautikuolleisuus on vähen-

tynyt koko maassa nopeasti viimeisen 40 vuoden aikana. Vuonna 2010 Etelä-

Pohjanmaa poikkesi maan keskiarvosta eniten sydämen vajaatoiminnan (va-

kioimaton indeksi 165 ja vakioitu 142), diabeteksen (vakioimaton indeksi 

134 ja vakioitu 124) ja nivelreuman (vakioimaton indeksi 127 ja vakioitu 123) 

osalta.  
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KELAN SAIRASTAVUUSINDEKSI 

 

 

Vertailutietoa väestön sairauskuormasta saadaan myös Kelan sairastavuusin-

deksistä, joka sisältää lääkehoitojen erityiskorvausoikeuksien lisäksi työky-

vyttömyyden ja kuolleisuuden. Sairastavuusindeksi on noussut 1,3 % vuosina 

2000–2011 (Vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan vakioitu indeksi oli 107 ja vaki-

oimaton 118; koko maa 100). Työkyvyttömyys on lisääntynyt maakunnassa: 

vuonna 2011 indeksi oli 114 oltuaan 98 vuonna 1990. Kuolleisuusindeksi on 

alle maan keskiarvon. Vuonna 2011 indeksi oli 99 oltuaan 95 vuonna 1990. 
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THL:N SAIRASTAVUUSINDEKSI 

 

THL julkaisi kesällä 2012 kehitysversion laajasta kuntakohtaisesta sairasta-

vuusindeksistä vuosilta 2008–2010 (www.terveytemme.fi). Osoitin on tarkoi-

tettu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairasta-

vuuskehityksen mittariksi. Indeksi koostuu seitsemästä sairausryhmästä ja 

neljästä sairauksien merkityksen kuvaajasta. Kehitysvaiheessa oleva mittari 

on Kelan sairastavuusindeksiä kattavampi mikä näkyy kuntien suhteellisen 

aseman eroina. Molempiin mittareihin liittyy samoja rajoituksia. Kuntakohtai-

nen matala indeksi voi johtua osin lääkärivajeen aiheuttamasta taudinmääri-

tyksen viivästymisestä. Vastaavasti hyvä lääkäritilanne mahdollistaa sairauk-

sien varhaisen toteamisen ja hoidon ja saattaa siten nostaa indeksiä. 

 

Taulukko 9. THL:n sairastavuusindeksin rakenne. Lähde: THL 

(www.terveytemme.fi) 

Osoitin Tulkinta 

Syöpä Syöpää sairastavien osuus 0–79 -vuotiaasta väestöstä. Eturauhassyöpä on 

poistettu syöpäindeksistä, koska sen seulonnassa on merkittävää alueellista 

vaihtelua. Ihon ei-melanoomat on poistettu niiden vähäisemmän kansanter-

veydellisen merkityksen vuoksi. 

Sepelvaltimotauti Sepelvaltimotautitapahtumien määrä 35–79 -vuotiailla suhteutettuna vastaa-

van ikäiseen väestöön. 

Aivoverisuonitauti 

 

Aivohalvaustapahtumien määrä 35–79 -vuotiailla suhteutettuna vastaavan 

ikäiseen väestöön. 

Tuki- ja liikunta-

elinsairastavuus 

TULE-sairauksien takia työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 16–64 -

vuotiaasta väestöstä.  

Mielenterveys Mielenterveyden ongelmat suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön. Sisäl-

tää itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset, psykoosiin 

liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet ja mielenterveyssyistä johtuvat 

työkyvyttömyyseläkkeet. 

Tapaturmat Tapaturmien takia sairaalahoidossa olleiden osuus 0–79 -vuotiaasta väestös-

tä. 

Dementia Alzheimer-tautiin määrättyjen reseptilääkitysten määrä suhteutettuna alueen 

väestöön. 

Kuolleisuus Painokertoimet on tuotettu tarkastelemalla sairastavuusindeksissä mukana 

olevien sairausryhmien merkitystä ikävälillä 0–80 menetettyjen ikävuosien 

(PYLL-indeksi) kannalta. Sairastavuusindeksissä mukana olevat sairausryhmät 

kattavat menetetyistä ikävuosista noin 63 %. 

Työkyvyttömyys Painokertoimien määrittelyssä on hyödynnetty Kelan ja ETK:n julkaisemia 

tietoja sairausryhmäkohtaisista työkyvyttömyyseläkkeistä Sairastavuusindek-

sissä mukana olevat sairausryhmät kattavat työkyvyttömyyseläkkeistä noin 

81 %. 

Elämänlaatu Terveyteen liittyvä elämänlaadun vaje on määritelty hyödyntämällä Samuli 

Saarnin ym. tutkimusta 15-D elämänlaatumittarin yhteydestä kroonisiin sai-

rauksiin. Dementian osalta elämänlaatuvajetta on arvioitu käyttämällä WHO:n 

sairauskuormaraporttia. Sairastavuusindeksissä mukana olevat sairausryhmät 

kattavat elämänlaatuvajeesta noin 63 %. 

Kustannukset Terveydenhuollon suorien kustannusten sairausryhmäkohtaisessa määritte-

lyssä on käytetty Kiiskisen ym. 2005 laskelmia sekä THL:n 2011 raportin 

tietoja somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Suoriin kustannuksiin on sisälly-

tetty vuodeosastohoidon ja lääkärikäyntien kustannukset, reseptilääkkeet 

sekä kuntoutus. Sairastavuusindeksissä mukana olevat sairausryhmät katta-

vat terveydenhuollon suorista kustannuksista noin 53 %. 

 

 

http://www.terveytemme.fi/
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Kuva 10. THL:n sairastavuusindeksi 2008–2010. Etelä-Pohjanmaan kunti-

en vertailu. Koko maa 100. Lähde: THL (www.terveytemme.fi) 

 

Jalasjärvi

117

130

Kauhava

98

107

Evijärvi

104

115

Lappajärvi

101

119

Vimpeli

117

128

Alajärvi

110

119

Lapua

104

108
Soini

108

123
Kuortane

105

123

Ilmajoki

99

100

Kurikka

106

117

Alavus

117

130

Töysä

105

109
Ähtäri

104

121

Teuva

96

113

Isojoki

103

122

Kauhajoki

112

119

Seinäjoki

94

90

Karijoki

87

104

Isokyrö

98

107

THL:n  sairastavuusindeksi 2008–2010

Ylempi ikävakioitu

EPSHP 102

Alempi vakioimaton

EPSHP 108

Koko maa 100

 

 

 

Maakunta- ja sairaanhoitopiirikohtaiset tilastot julkaistiin vuoden 2012 lop-

pupuolella. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen ikävakioitu sairasta-

vuusindeksi oli 102, Vaasan sairaanhoitopiirin 88 ja koko TAYS:n ERVA-

alueen 97 (koko maa 100).  

 

EPSHP:n alueen vakioimaton indeksi oli 108, Vaasan sairaanhoitopiirin 88 ja 

koko TAYS:n ERVA-alueen 99. Kuntakohtainen vertailu esitetään oheisessa 

taulukossa.  
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Taulukko 10. THL:n sairastavuusindeksi 2008–2010. Kuntakohtainen ver-

tailu. Koko maa 100. Ylempi luku on ikävakioitu ja alempi vakioimaton. 

Lähde THL (www.terveytemme.fi) 
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 119 94 104 109 151 122 97 139 102 127 127 119 

Alavus 117 84 139 101 163 99 100 162 97 119 127 125 

 130 93 156 113 191 103 107 180 107 131 142 140 

Evijärvi 104 106 121 91 111 104 82 116 100 105 105 106 

 115 126 144 107 123 109 88 120 113 114 115 118 

Ilmajoki 99 109 121 106 97 82 102 107 104 90 96 104 

 100 107 121 106 101 82 104 124 104 92 99 107 

Isojoki 103 108 64 117 101 127 80 54 103 114 103 93 

 122 134 74 135 127 139 99 73 124 130 122 112 

Isokyrö 98 83 101 102 145 78 79 91 87 99 105 102 

 107 90 111 112 162 80 84 100 94 107 114 111 

Jalasjärvi 117 118 140 95 150 99 108 119 111 117 120 121 

 130 135 158 107 174 103 117 127 123 128 133 135 

Karijoki 87 66 114 54 121 81 87 78 73 94 92 89 

 104 84 140 66 149 89 102 95 88 109 110 108 

Kauhajoki 112 96 108 97 132 121 95 105 100 121 117 109 

 119 101 110 99 151 125 99 116 104 129 126 117 

Kauhava 98 106 91 66 123 92 93 103 93 101 101 97 

 107 115 102 73 140 95 100 117 101 109 111 107 

Kuortane 105 99 147 103 105 94 104 132 104 100 105 113 

 123 120 179 124 129 102 117 148 123 115 123 133 

Kurikka 106 98 113 98 110 116 98 87 101 112 107 104 

 117 109 122 106 135 121 104 96 110 123 119 115 

Lapua 104 98 116 116 118 95 100 85 103 103 105 106 

 108 100 123 122 123 96 104 94 106 106 109 111 

Lappajärvi 101 53 109 88 107 121 104 115 83 113 108 100 

 119 68 138 110 133 131 117 124 99 130 126 120 

Seinäjoki 94 105 91 65 96 93 99 113 94 94 94 93 

 90 96 87 63 90 91 96 114 88 90 90 90 

Soini 108 79 142 66 167 93 95 106 86 116 117 112 

 123 93 168 78 196 97 105 114 98 131 133 129 

Teuva 96 9 90 110 102 88 97 83 98 93 96 97 

 113 120 108 130 129 95 117 97 116 108 113 115 

Töysä 105 97 152 128 107 83 95 128 105 96 105 115 

 109 97 162 136 113 83 99 141 109 97 109 121 

Vimpeli 117 93 189 119 101 128 100 119 111 119 116 123 

 128 103 207 129 119 133 107 135 121 129 127 135 

Ähtäri 104 97 94 99 139 85 108 112 98 103 109 107 

     121 114 105 110 180 91 118 126 11 120 129 125 
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MIELENTERVEYS 

 

 

Vuosittain noin 6 % työssäkäyvistä 

suomalaisista sairastaa masennusta. 

Masennustilojen perusteella korvatut 

sairauspäivärahakaudet ovat lähes 

kaksinkertaistuneet kymmenen viime 

vuoden aikana. Vuonna 2007 korvat-

tiin masennustilojen vuoksi yli 2,5 

miljoonaa sairauspäivää. Mielenter-

veyden häiriöt, ja näistä erityisesti 

masennustilat, ovat Suomessa yleisin 

työkyvyttömyyden syy. Vuonna 2007 

mielenterveyden ja käyttäytymisen 

häiriöt kattoivat 34 % uusien työkyvyt-

tömyyseläkkeiden päädiagnooseista 

(Ahola ym. 2009). 

 

Pohjalaismaakuntien väestön masennusoireita on selvitetty laajalla 15–80 -

vuotiaille suunnatulla postikyselyllä (Tuulari ym. 2007). Vastaajista (n=2 765) 

24 % oli kokenut edeltäneen vuoden aikana itsensä surulliseksi, alakuloiseksi 

tai masentuneeksi yli kahden viikon ajan ja 17 % koki menettäneensä nautin-

takykynsä tai kiinnostuksensa melkein kaikkeen yli kahden viikon ajan. Nämä 

vastaajat raportoivat lisäksi runsaasti muitakin masennusoireita. Kyselyyn 

vastanneista itsemurha-ajatuksia raportoi 4,9 % ja itsemurhayrityksiä 0,2 %. 

Diagnostisia kriteereitä täyttävää masennustilaa oli viimeksi kuluneen vuoden 

aikana potenut 10,6 % vastaajista (naisista 12,1 % ja miehistä 8,4 %). Masen-

nustilan esiintyvyys ei poikennut sairaanhoitopiirien välillä. 

Psykoosit Suomessa –tutkimuksessa psykoosien elämänaikainen esiintyvyys 

Suomessa oli 3,5 % (Suvisaari ym. 2012). Yleisin psykoosisairaus oli skitso-

frenia, jonka esiintyvyys oli 1,0 %. Skitsofrenia ja muut ei-mielialaoireiset 

psykoosit olivat huomattavasti yleisempiä kuin mielialaoireiset psykoosit. 

Päihdepsykoosit olivat erityisen yleisiä keski-ikäisillä miehillä ja yleissairau-

teen liittyvät psykoosit yli 65-vuotiailla naisilla. Psykooseja esiintyi eniten 

Pohjois- ja Itä-Suomessa ja vähiten Lounais-Suomessa.  
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PALVELUTARPEEN TULEVA KEHITYS 

 

 

Suomessa ei ole tehty järjestelmällisiä terveysennusteita lukuun ottamatta 

syöpäsairauksia ja joitakin selkeästi määriteltäviä sairausryhmiä kuten lonk-

kamurtumat. Monien sairauksien yleisyyden ja muutosten arvioimiseksi tarvi-

taan toistettavia, riittävän suureen väestöotokseen perustuvia tutkimuksia, 

joissa sairauksien ja niiden tärkeimpien vaaratekijöiden esiintymistä arvioi-

daan pätevien mittausmenetelmien avulla. Suomalaiset asiantuntijat to-

teavatkin, että ”tulevaisuuden terveyspalvelujen tarpeen ennustaminen on 

aina osin arpapeliä” (Luoto ym. 2005). 

 

Palvelutarpeen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten väestön ikära-

kenne, pitkäaikaissairauksien ilmaantuvuus ja esiintyvyys, hoitomahdolli-

suuksien kehittyminen, väestön odotukset ja potilaan oma asema sairauksien 

hoidossa ja ehkäisyssä. Väestön ikääntyminen tulee lisäämään kansantautien 

ja muiden pitkäaikaissairauksien määrää. Kehitys riippuu kuitenkin ratkaise-

vasti valtimotaudeille ja syöpäsairauksille tyypillisten riskitekijöiden esiinty-

vyydestä väestössä. 

 

Väestökehityksen vaikutus palvelutarpeeseen (Etelä-Pohjanmaan liiton perus-

palveluohjelma 2020) 

 

 Väestö keskittyy maakuntakeskusseudulle 

 Reuna-alueet menettävät väestöään 

 Alueellinen eriytyminen lisääntyy 

 Työttömyys lisää erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta 

 Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti 

 Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle 

 Väestöllinen huoltosuhde heikkenee 

 

Seuraavaksi pohditaan riskitekijöiden vaikutusta valtimotautien ilmaantuvuu-

teen ja esiintyvyyteen niiden yleisyyden vuoksi. 

 

Sepelvaltimotaudin ikävakioitu kuolleisuus on laskenut 1970-luvulta lähtien 

noin 80 %. Tärkeimmät syyt ovat olleet kolesterolipitoisuuden aleneminen, 

verenpaineen lasku ja tupakoinnin väheneminen. Kolesterolitason laskun ar-

vioidaan selittävän puolet tästä myönteisestä kehityksestä. Vaikka ikävakioitu 

kuolleisuus ja esiintyvyys työikäisessä väestössä ovat vähentyneet, on sepel-

valtimotautipotilaiden kokonaismäärä lisääntynyt väestön ikääntymisen myö-

tä (Kattainen ym. 2006). Vuonna 1980 sepelvaltimotautipotilaiden määräksi 

arvioitiin 284 000 ja vuonna 2000 jo 335 000 (lisäys 50 000/18 %). 

 

Tuoreen FINRISKI 2012-tutkimuksen mukaan suomalaisten veren kolesteroli-

pitoisuus on kääntynyt nousuun viimeisen viiden vuoden aikana (www.thl.fi ja 

Vartiainen ym. 2012). Miehillä kolesterolipitoisuuden keskiarvo oli 5,34 

mmol/l (nousu 1,7 %) ja naisilla 5,31 mmol/l (nousu 3,3 %). Suositusten mu-

kaan kokonaiskolesterolin tulisi olla alle 5 mmol/l. Korkeimmillaan veren ko-

lesterolipitoisuus oli 1970-luvun alussa, jolloin keskiarvo oli noin 7 mmol/l. 

Yhden prosentin muutos väestön kolesterolitasossa lisää kansainvälisten tut-
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kimusyhteenvetojen mukaan sepelvaltimotautikuolemia 2–3 prosenttia. 

THL:n ennustemallin perusteella voidaan arvioida Etelä-Pohjanmaan osalta, 

että näinkin pieni kolesterolitason nousu lisää sepelvaltimotautikohtausten 

määrää vuosittain parilla kymmenellä ja aiheuttaa vuosittain 5–10 ennenai-

kaista sepelvaltimotautikuolemaa. 

 

Aivohalvauksien kokonaismäärän arvioidaan säilyvän ennallaan mikäli riski-

tekijöiden ja sairastuvuuden vähenevä suuntaus jatkuu. Sen sijaan tapausten 

vuotuinen määrä olisi vuonna 2030 lähes kaksinkertainen, jos riskitekijöiden 

määrä ja sairastuvuus pysyisi vuoden 2000 tasolla (Sivenius ym. 2010).  

Kuva 11. Aivohalvauksien ilmaantuvuus. Kuvioissa 1–4  esitetään arvio 

aivohalvausten ilmaantuvuudesta vuoteen 2030 saakka. Lähde: Sivenius 

ym. 2010 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

   

 

 46 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

   

 

 47 

Suomalaisten kolmen tärkeimmän kuolinsyyn, sepelvaltimotaudin, syöpätau-

tien ja aivoverenkiertosairauksien osuudet ovat pienentyneet, mikä näkyy 

eliniän odotteen merkittävänä pidentymisenä. Tilalle ovat kuitenkin tulossa 

dementiasta ja alkoholista johtuvat kuolemat. Erityisesti alkoholiperäisten 

kuolemien lisääntyminen työikäisessä väestössä on hälyttävä (Salomaa ym. 

2009). Dementian esiintyvyyden arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 20 

vuoden aikana. 

 

 

Kuva 12. Kuolinsyiden muutokset maassamme 1986–2006. Lähde: Salo-

maa ym. 2009 
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YHTEENVETO PALVELUTARPEESTA 

 

 

 Eteläpohjalaisten yleisimmät terveysongelmat ovat samat kuin koko 

maassa: sydän- ja verisuonisairaudet, syöpätaudit, diabetes, tuki- ja lii-

kuntaelinsairaudet, astma, keuhkoahtaumatauti, infektiosairaudet sekä 

mielenterveysongelmat.  

 

 Elintapoihin liittyvät kansantautien riskitekijät ovat maakunnassa yleisiä.  

 

 Kansantauteja esiintyy runsaasti. Tämä johtuu pääosin ikärakenteesta. 

Elintapojen osuus on kuitenkin suuri. 

 

 Pitkäaikaissairaudet ovat yleistyneet Etelä-Pohjanmaalla muuta maata no-

peammin. 

 

 Pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisää terveydenhuoltopalveluiden ky-

syntää, tarvetta ja kustannuksia. Lisääntyvään kysyntään vastataan kehit-

tämällä palvelutuotantoa ja vahvistamalla potilaan osallisuutta terveyshyö-

tymallin mukaisesti. 

 

 Palvelutarpeen ja kustannusten kasvua voidaan parhaiten hillitä ennalta-

ehkäisyllä. Terveyden edistäminen on jokaisen yksilön ja toimijan oikeus 

ja velvollisuus. 

 

 Terveyseroja kavennetaan kohdentamalla terveyttä edistäviä toimia riski-

ryhmiin. 
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6.2.3 Palvelutarpeen seuranta ja arviointi 

 

NYKYTILANNE 

 

Hilmo-järjestelmällä kerätään tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon laitos-

hoidosta, erikoissairaanhoidon avohoidosta, sosiaalihuollonasumispalveluista 

ja kotihoidon asiakkaista. Hoitoilmoitus tehdään kaikista päättyneistä vuode-

osastohoitojaksoista kaikissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Lisäksi hoi-

toilmoitus tehdään avohoidon käynneistä kunnallisissa ja eräissä muissa eri-

koissairaanhoidon yksiköissä. 

Perusterveydenhuollon avohoito (AvoHILMO) on osa valtakunnallista sosiaali- 

ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää (HILMO). AvoHILMO-rekisterin 

avulla toiminnan sisällöstä saadaan valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa 

perusterveydenhuollon avohoidon palvelujen saatavuudesta, sisällöstä ja pal-

velujen käyttäjistä. 

Potilastietojärjestelmistä saatavan tiedon tehokkaampi hyödyntäminen edel-

lyttää kirjaamiskäytäntöjen tehostamista. Eteläpohjalaiset terveyskeskukset 

ovat osallistuneet myös terveyskeskusten Conmedic-laatuverkoston toimin-

taan. 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Sairaanhoitopiirin ja Etelä-Pohjanmaan liiton on tarpeen sopia keskinäinen 

työnjako väestön hyvinvointitiedon tuottamisesta. Tarvearviossa hyödynne-

tään seuraavia perusterveydenhuollossa kerättäviä tietoja: kansainvälinen 

tautiluokitus ICD-10 tai perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus ICPC-

2 (avokäynnit ja osastojaksot) ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoil-

moitus avoHILMO. Kustannustiedot tuotetaan perusterveydenhuollon käyt-

töön erikoisaloittain ja yhteistoiminta-alueittain. 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

EPSHP:n kehittämisyksikkö ja Aksila toimittavat säännölli-

sesti (1–2 kertaa vuodessa) kuntien ja yhteistoiminta-

alueiden käyttöön hyvinvointiin ja sairastavuuteen liittyviä 

tutkimus- ja tilastotietoja toiminnan kehittämisen tueksi. 

Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksen (avo-

HILMO) käyttö antaa perusterveydenhuollon kehittämisen 

tueksi tietoa väestön palvelujen käytöstä, hoidon saata-

vuudesta, työnjaosta ja hoitamisen käytännöistä, väestön 

terveysongelmista, epidemioiden leviämisestä ja tervey-

den edistämisen palveluista. 
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YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 EPSHP:n kehittämisyksikkö ja Aksila toimittavat säännöllisesti (1–2 kertaa 

vuodessa) kunnille ja yhteistoiminta-alueille hyvinvointiin ja sairastavuu-

teen liittyviä tutkimus- ja tilastotietoja toiminnan kehittämisen tueksi. 

 

 Yhteistyö eri toimijoiden tuottaman tiedon kokoamiseksi ja keskinäisen 

työnjaon sopimiseksi on käynnistynyt sairaanhoitopiirin, Etelä-

Pohjanmaan liiton, SONet BOTNIA:n ja muiden toimijoiden kesken. 

 

 Mittarit perustuvat ensisijaisesti THL:n ja muiden kansallisten toimijoiden 

tietokantoihin (Sotkanet, Sairastavuusindeksi, Kelasto, hyvinvointimittarit). 

 

 Toiminnan seuranta ja kehittäminen edellyttävät järjestelmällistä kirjaa-

mista. Käyntisyyt kirjataan sekä erikoissairaanhoidossa että perustervey-

denhuollossa ensisijaisesti ICD10–koodistolla, perusterveydenhuollossa 

tarvittaessa vaihtoehtoisesti ICPC2–koodistolla THL:n suositusten mukai-

sesti (Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 2012) 

 

 Avokäyntien tiedot kirjataan perusterveydenhuollossa valtakunnallisen 

ohjeistuksen mukaisesti avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmään (avoHIL-

MO), jonka käyttö tukee perusterveydenhuollon kehittämistä antamalla 

tietoa väestön palvelujen käytöstä, hoidon saatavuudesta, työnjaosta ja 

hoitamisen käytännöistä, väestön terveysongelmista, epidemioiden leviä-

misestä ja terveyden edistämisen palveluista. 

 

 Aksila ja sairaanhoitopiirin kehittämisyksikkö tukevat yhteistoiminta-

alueiden kehittämistä tuottamalla kansallisiin tietokantoihin, erillisselvi-

tyksiin ja muihin lähteisiin perustuvia raportteja yhteistoiminta-alueiden 

käyttöön. Terveyskeskus- ja yhteistoiminta-aluekohtaisten tulosten julkai-

semisesta sovitaan erikseen.  

 

 Sairaanhoitopiirin seurantatietojen raportoinnista vastaa kehittämisyksik-

kö, joka tuottaa raportteja myös perusturvan käyttöön. Vertailua tehdään 

myös muihin sairaanhoitopiireihin. Kehittämisyksikkö toimittaa yhteis-

toiminta-alueille erikoisalakohtaiset kustannustoteumatiedot kunnittain 3 

kk välein ja tiedot yleisimmistä DRG-luokista vuosittain. 
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7 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

(3 §) 

 

”Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava kuntien tavoista 

toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen toteuttamiseksi”. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä sekä jokai-

sen yksilön ja toimijan oikeus ja velvollisuus. Kuntakohtaiset suunnitelmat 

kuvataan kuntien hyvinvointikertomuksissa. Vuonna 2011 hyväksytyssä maa-

kuntaliiton peruspalveluohjelmassa 2020 esitetään seuraavia, laaja-alaisia 

toimenpiteitä terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn tueksi 

(Peltola ym. 2011) 

 

ETELÄ-POHJANMAAN LIITON PERUSPALVELUOHJELMA 2020 

 

 Vahvistetaan monialaisia terveyden edistämisen rakenteita ja verkostoja  

 Siirretään painopistettä varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn (neuvo-

latyö ja varhaiskasvatus, lapsiperheiden kotipalvelu) 

 Vahvistetaan hyvinvointia elämän eri vaiheissa edistämällä työikäisten ja 

ikääntyneiden toimintakykyä  

 Lisätään palveluja kotona asumisen tukemiseksi  

 Kehitetään sekä hyödynnetään terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa  

 Tuetaan terveisiin elämäntapoihin liittyvää ennaltaehkäisevää työtä  

 Vahvistetaan nuorten työpajatoimintaa  

 Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä  

 Oppilaitoksissa tehtäviä päätöksiä arvioidaan systemaattisesti niiden terveys-

vaikutusten kannalta  

 Edistetään oppilaitosten henkilökunnan tupakoimattomuutta  

 Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin suunnataan lisää resursseja  

 Edistetään liikennekasvatusta  

 Asetetaan kunnissa strategisia tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

seksi myös kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteet kirjataan osaksi kuntien 

strategioita  

 Kunnat varaavat hoito- ja laitosympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi prosentin 

rakentamis- tai peruskorjauskustannuksista taidehankintoihin  

 Hoitoyksiköiden käyttökustannuksiin varataan vuotuinen määräraha, jolla voi-

daan edistää kulttuuritoimintaa, yhteisöllisyyttä ja luoda kodinomaisuutta hoi-

toympäristöön asiakkaiden ja henkilökunnan yhteisten toiveiden pohjalta  

 Kuntalaisten käyttöön etsitään lisää yhteisiä toiminta‐ ja kohtaamispaikkoja  

 Parannetaan julkisten rakennusten käyttömahdollisuuksia myös virka‐ajan jäl-

keen 

 Varmistetaan liikunnan päätoiminen asiantuntija kunnassa  

 Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa ja kuntien kesken sekä yh-

teistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken  

 Varmistetaan vapaan sivistystyön riittävät resurssit henkiseen ja fyysiseen hy-

vinvointiin tähtäävien opintojen järjestämisessä  

 Kehitetään kuntoutustoimintoja (lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen) 

osana hyvinvointi- ja terveyspalveluja  
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Sairaanhoitopiirissä on toiminut vuodesta 2002 lähtien terveyden edistämi-

sen yksikkö, joka liitettiin 1.5.2011 vastuuyksiköksi tuolloin perustettuun 

perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikköön, minkä 

vuoksi terveyden edistämistä käsitellään perusterveydenhuollon yksikön (6 §) 

yhteydessä.  

 

 

 

 

  

Terveyden edistäminen käsitellään 6 § yhteydessä 



 

 

 

  

   

 

 53 

8 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN (3 §) 

 

 

"Yhteistyössä sovittava terveydenhuoltolain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen 

perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä". 

 

Terveydenhuoltopalvelujen järjestämisvastuu on kunnilla. Kunnat voivat jär-

jestää palvelut itsenäisesti omana toimintana, olemalla jäsenenä kuntayhty-

mässä tai ostamalla palvelut muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Lisäksi eräitä palveluja voidaan järjestää palvelusetelin avulla. Perustervey-

denhuollosta vastaavat kuntien terveyskeskukset ja yhteistoiminta-alueet, 

erikoissairaanhoidosta sairaanhoitopiirit.  

 

8.1 Terveyskeskukset ja sairaanhoitopiiri 

 

 

TERVEYSKESKUKSET 

 

Terveyskeskusten toiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa (1360/2010) 

ja toiminnan järjestämisestä kansanterveyslaissa (66/1972). Ympäristöter-

veydenhuoltoa ohjaavat terveydensuojelu- ja elintarvikelait ja mielenterveys-

palveluita mielenterveyslaki. Työterveyshuoltolaki velvoittaa edistämään työn-

tekijän terveyttä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 13 §:ssä 

mainittuja tehtäviä, joista kunnan tulee huolehtia (Sosiaalihuoltolaki 

710/1982). Sosiaalipalvelut, joiden järjestämisestä kunnan on huolehdittava, 

on lueteltu sosiaalihuoltolain 17 §:ssä. Käytännössä sosiaalipalveluihin sisäl-

tyy seuraavia kokonaisuuksia: sosiaalityö, sosiaalipäivystys, kotipalvelut, 

omaishoidon tuki, asumispalvelut, laitoshoito, perhehoito, kuntoutus, lasten 

ja perheiden palvelut (päivähoito, lastensuojelu), ikäihmisten palvelut, vam-

maistyö- ja palvelut sekä päihdetyö ja -palvelut.  

Kunnan velvollisuutena on kehittää sosiaalisia oloja ja poistaa sosiaalisia 

epäkohtia. Terveyskeskuksen tehtävänä on 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 Terveysneuvonta ja terveystarkastukset 

 Seulonnat 

 Neuvolapalvelut 

 Kouluterveydenhuolto 

 Opiskeluterveydenhuolto 

 Työterveyshuolto 

 Merenkulkijoiden terveydenhuolto 

 Iäkkäiden neuvontapalvelut 

 Ympäristöterveydenhuolto 
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Sairaanhoito 

 Sairaanhoito 

 Kotisairaanhoito 

 Suun terveydenhuolto 

 Mielenterveystyö 

 Lääkinnällinen kuntoutus 

 

SAIRAANHOITOPIIRI 

 

Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää alueensa erikoissairaanhoito. Sai-

raanhoitopiiri  

 Tuottaa väestön tarpeisiin perustuvia erikoissairaanhoidon palveluja, 

jotka täydentävät terveyskeskusten perussairaanhoidon palveluja 

 Vastaa terveyskeskusten laboratorio- ja röntgenpalvelujen ja muiden 

vastaavien erityispalvelujen kehittämisestä ja laadun valvonnasta 

 Huolehtii tehtäväalueensa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnas-

ta yhteistyössä terveyskeskusten kanssa 

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen eri-

koisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoi-

toon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveyden-

huollon palveluja. Erikoisaloja on 49. 

Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaan-

hoitopiirin kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirejä on 20. 

Ensihoitopalvelujen järjestäminen on terveydenhuoltolaissa siirretty sairaan-

hoitopiirin tehtäväksi. Erikoissairaanhoidosta määrätään erikoissairaanhoito-

laissa 1062/1989 ja terveydenhuoltolaissa (1360/2010). 
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8.2 Hoitoonpääsy 

 

 

HOITOON PÄÄSY (HOITOTAKUU) PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 

 

 

Terveyskeskuksen tulee järjestää tutkimukset ja hoi-

dot kansanterveyslaissa määrätyn hoitotakuun mukai-

sesti. 

 

Kiireelliseen hoitoon on päästävä välittömästi. Kiireet-

tömään hoitoon on päästävä määräajassa.  

 

Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saa-

tava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. STM on 

linjannut, että odotusajan puhelinyhteyden saamiseksi ei tule ylittää viittä 

minuuttia. Käytännössä asiakas voi jättää soittopyynnön, jolloin hänelle soite-

taan takaisin saman päivän aikana terveyskeskuksen aukioloaikana.  

 

Kun yhteydensaanti johtaa vastaanottoajan varaamiseen ja hoidontarpeen 

arvio on ongelmaton, kirjataan varattu aika ja varauksen syy. Jos hoidontar-

peen arvio on edellyttänyt ammattilaisen laajempaa harkintaa ja johtaa muu-

hun ratkaisuun kuin vastaanotolle ohjaamiseen, tehdään merkintä myös joh-

topäätöksen perusteesta. Mahdollinen näkemysero potilaan kanssa kirjataan.  

 

Kun puhelinkontakti sisältää puhelimessa an-

nettua henkilökohtaista terveyden- ja sairaan-

hoidon neuvontaa tai omahoidon ohjausta, 

tehdään näistä asioista merkinnät. Kun puhe-

linkontakti käsittelee yleisiä terveysasioita ja -

neuvontaa eikä sisällä potilaskohtaista ohjaus-

ta tai arviota, siitä ei tehdä merkintöjä potilas-

asiakirjoihin. 

 

Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saa-

tava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Hoitoon on terveys-

keskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Jos terveyskeskus 

ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle 

mahdollisuus päästä hoitoon muualle (esim. yksityissektorille). Potilaalle ei 

aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja. Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä hoidos-

ta. 

 

Perusterveydenhuollolle ei ole suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta yhte-

näisiä kiireettömän hoidon perusteita.  
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HOITOON PÄÄSY (HOITOTAKUU) ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA 

 

 

Kiireelliseen hoitoon on päästävä välittömästi. Kiireettömään hoitoon on 

päästävä määräajassa.  

 

Kunnalliseen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Hoi-

don tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumises-

ta. 

 

Hoidon tarpeen arviointi 

 

Lähetteen perusteella tehdään alustava potilaan tutki-

musta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva 

yksilöllinen suunnitelma kolmen viikon sisällä lähetteen 

saapumisesta. Suunnitelman täytyy sisältää tieto siitä, 

mitä tutkimuksia potilaalle aiotaan tehdä ja milloin hän 

pääsee tutkimukseen, poliklinikkakäynnille tai hoitoon. 

Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä poti-

laan kanssa ja annettava potilaalle tiedoksi. Mikäli lähet-

teestä ei selviä, mitä tutkimuksia tai toimenpiteitä pitää 

tehdä, on potilaalle kolmessa viikossa lähetteen saapu-

misesta varattava aika poliklinikalle, jotta hoidon tar-

peen arviointi voidaan aloittaa. Tämä korostaa huolelli-

sesti laaditun lähetteen merkitystä. 

 

Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin 

arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja 

tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 

lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaan-

hoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lasten ja nuorten mielenterveyspalve-

luissa enimmäisaika on 6 viikkoa. 

 

 

Hoitoonpääsy 

 

Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä tai aloitettava hoidon kiireellisyys 

huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kulues-

sa siitä, kun hoidon tarve on tutkimusten perusteella todettu. Lasten ja nuor-

ten mielenterveyspalveluissa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin perusteella 

tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä hoidon edellyttämä kiireellisyys 

huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa elleivät lääketieteelliset, hoi-

dolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä. 

 

Jos sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen on järjestettävä 

potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopii-

riin tai yksityissektorille. Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja. Poti-

laalla on oikeus myös kieltäytyä hoidosta. 
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Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet (hoidon porrastus) 

 

Yhtenäisillä kiireettömän hoidon kriteereillä pyritään yhtenäistämään tervey-

denhuollon toimintaa yhtenäistämällä lähetekäytäntöjä erikoissairaanhoitoon 

ja tehostamaan hoidon porrastusta (STM 2010). Ensimmäiset kiireettömän 

hoidon perusteet laadittiin 193 sairauden hoitoon vuonna 2005. Sen jälkeen 

perusteita on päivitetty sekä laatimalla uusia kriteerejä että täydentämällä 

vanhoja kokonaisuuksia. Tavoitteena on ollut laatia perusteet noin 80 pro-

sentille kiireettömästä hoidosta. Viimeisin laaja päivitys tehtiin vuonna 2010 

(Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010. Sosiaali- ja terveysministeri-

ön selvityksiä 2010:31). Lääkärit käyttävät näitä suosituksia apunaan päättä-

essään potilaan hoidosta. Suositusten ohella lääkäri ottaa aina hoitopäätöstä 

tehdessään huomioon potilaan yksilöllisen elämäntilanteen ja hoidon tar-

peen. Lääkäri päättää potilaan hoidosta yhteisymmärryksessä tämän kanssa. 

Potilaalla ei ole oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa. Yksittäinen 

lääkäri tai hammaslääkäri voi hoidon aihetta asettaessaan myös poiketa ohei-

sista ohjeista perustellusta syystä. 

 

Esimerkkejä yhtenäisistä hoidon perusteista.  

 

Diabetes (E10–E14)  

 

Lähetteessä tulee ilmetä: ei eritelty 

 

Läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon: Kiireetön hoito 

järjestetään alueellisen hoidonporrastuksen ohjeiden 

mukaisesti tukeutuen Käypä hoito -suositukseen. Kii-

reetöntä konsultaatiotarvetta arvioitaessa on suljettava pois kiireellisen tai päivys-

tyshoidon tarve (esim. uusi tyypin 1 diabetes, diabeteksen vaikea elinkomplikaatio 

tai uusi vaikeaoireinen tyypin 2 diabetes). 

 

Seuranta: Ratkaisu seurantatarpeesta ja sen tiheydestä tapahtuu Käypä hoito –

suosituksen perusteella alueellisten hoidon porrastuksen ohjeiden tai erikoislääkärin 

arvion perusteella. 

 

Polven nivelrikon (M17) kiireetön leikkaushoito 

 

Lähetteessä tulee ilmetä: Potilaalla on kliinisesti ja radiologisesti todettu oireinen 

primaarinen tai sekundaarinen nivelrikko. 

 

Seuranta: Ei eritelty 

 

Läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon (kiireettömän leikkaushoidon perusteet eri-

koissairaanhoidossa):  

 

Leikkaushoidon aiheellisuus perustuu aina yksilölliseen arvioon. Riittävä konservatii-

vinen hoito, lääkehoidot ja tarpeettoman rasituksen vähentäminen tulee toteuttaa 

ennen lopullista arviointia. Hoitoon pääsyn perusteena on 50 pisteen raja, josta 

poikkeavat hoitopäätökset on perusteltava kirjallisesti. Vaikka pisteraja ylittyy, leik-

kausta ei tehdä, jos siitä ei ole odotettavissa hyötyä potilaan liitännäissairaudet ja 

muut tekijät huomioiden. Pisteytyksessä otetaan huomioon kipu, kävelymatka, muut 

toiminnalliset rajoitukset, kliiniset löydökset ja kuvantamislöydökset. 
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8.3 Lähipalvelut 

 

Kansalaiset haluavat lähipalveluita. Lähipalveluperiaatteen asettaminen kehit-

tämisen peruslähtökohdaksi edellyttää, että lähipalvelun käsite ensin määri-

tellään valtakunnallisesti. Lähipalvelulla tarkoitetaan usein palvelua, jota käy-

tetään lähes päivittäin ja jonka piiriin löytyy tarpeeksi asiakkaita muutaman 

tuhannen ihmisen asukaspohjasta. Lähipalvelun tulee olla helposti saavutet-

tavissa. Sen on oltava lähellä tai sinne on oltava hyvät kulkuyhteydet. Lähi-

palvelun tarkoitus on olla matalan kynnyksen ihmisläheistä palvelua (THL 

2011, STM 2012). 

 

Zittingin ja Ilmarisen mukaan lähipalveluilla voi katsoa olevan seuraavia piir-

teitä 

 

 Asiointikertojen tiheys. Lähipalvelu on arkipäiväistä, se koskettaa suu-

ria ihmisjoukkoja lähes päivittäin. Peruskoulu ja terveydenhoitajan vas-

taanotto ovat lähipalveluja, yliopisto ja silmälääkärin vastaanotto eivät. 

 Asiakaspohja. Lähipalvelulle löytyy tarpeeksi asiakkaita muutaman tu-

hannen ihmisen joukosta. Tällöin kirjasto ja päivähoito ovat lähipalve-

luja, ooppera ja mielenterveyskeskus eivät. 

 Saavutettavuus. Kynnyksen lähipalvelun käyttöön on oltava matala 

matkustamisen näkökulmasta. Mikäli asiakas kokee, että palvelu on 

kaukana tai sinne on muuten vaikea mennä, hän käyttää palvelua vasta 

äärimmäisessä tarpeessa mikäli silloinkaan. 

 Ihmisläheisyys. Palvelun käyttökynnyksen on oltava matala myös ih-

misläheisyyden näkökulmasta eli palvelun on oltava asiakkaat huo-

mioivaa, jotta he käyttäisivät palvelua mielellään. 
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Kuva 13. Lähipalvelut. Kuntaliiton jaottelu vuodelta 2007; 

www.kunnat.net ja STM:n malli 2012 

Koti

Seudulliset palvelut

Laajan väestöpohjan palvelut

Kotipalvelut

Kotisairaanhoito

Verkkopalvelut

Omaishoidon tuki

Lähi-

ympäristö

Posti

Joukkoliikenne

Lasten 

päivähoito

Lähikauppa

KirjastoautoPerusopetus

Lähipalvelut

Neuvola

Postinkanto

Lääkärin ja

hammaslääkärin

vastaanotto

Kaupan

suurmyymälät

Sosiaalihuollon

erityispalvelut

Lastensuojelu

Pankkikonttori

Pääkirjasto

Lukio

Vanhusten

laitoshoito

Erikoissairaanhoidon

päivystys

Ammattikorkeakoulu

Vuodeosastohoito

Tavaratalot

Ammattiteatteri

Erityiskaupat

 

Kansalaisen lähipalvelut ja keskitetyt palvelut

Sähköiset palvelut 24 h

• Parantavat palvelujen alueellista 

saatavuutta

• Palvelutiedot, neuvonta, omahoito, 

ajanvaraus, etäkonsultaatio jne.

Liikkuvat palvelut

• Pyörien päällä terveystarkastukset, 

rokotukset, laboratorio-kokeet, 

hammashoitola, sairaanhoitajan tai 

sosiaalityöntekijän vastaanotto, 

kriisipalvelut jne.

Kotiin tarjottavat palvelut

• Tukevat toimintakykyä ja arjessa 

selviytymistä

• Kotihoito, perhetyö, ensihoito, 

kotikuntoutus jne.

Lähellä tarjottavat palvelut

• Matalan kynnyksen palvelupisteet, 

neuvolat, perhekeskukset, hoitajan ja 

lääkärin vastaanotto, sosiaalityö jne.

Alueellisesti keskitetyt palvelut

• Harvemmin käytettyjä: päivystykset, poliklinikat, päiväkirurgia, perheneuvolat jne.

Kansallisesti keskitetyt palvelut 

• Viidessä yliopistollisessa keskuksessa

• Erityistason hoito ja kirurgia, riskiraskaudet, syöpäkeskus, hengityslaitepotilaat jne.

Kaikissa palveluissa voi olla tuottajana julkinen, yksityinen tai kolmas sektori

  

http://www.kunnat.net/
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9 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT ETELÄ-

POHJANMAALLA (3 §) 

 

"Yhteistyössä sovittava terveydenhuoltolain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen 

perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä". 

"Sovittava myös siitä, miten toteutetaan terveydenhuollon toimintayksikköjen 

tarvitsemat tukipalvelut". 

 

9.1 Palvelurakenne 

 

Etelä-Pohjanmaalla toimii perustasolla kaksi terveydenhuollon kuntayhtymää, 

kaksi liikelaitoskuntayhtymää ja kaksi yhteistoiminta-aluetta (Sosiaali- ja ter-

veysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7). Järjestämissuunnitelmassa 

käytetään termiä yhteistoiminta-alue kaikkien perusterveydenhuollon palvelu-

tuottajien yhteydessä. 

 

Lapua järjestää itse sosiaali- ja terveyspalvelut. Seinäjoen - Isonkyrön yhteis-

toiminta-alueella hoidetaan terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymä Kaksi-

neuvoinen vastaa Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven terveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta. Kuusiokuntien terveydenhuollon 

kuntayhtymään kuuluvat Alavus, Ähtäri ja Kuortane.  

 

Seinäjoki, Isokyrö, Alavus, Kuortane ja Ähtäri tuottavat pääosin itse sosiaali-

huollon palvelut. Kurikan sosiaalihuollon palvelut tuottaa JIK-

peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa myös Jalasjärven ja Ilmajoen 

vanhuspalveluista. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän muodos-

tavat Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Järvi-

Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen vastuulla on Alajärven, Vimpelin ja Soinin 

terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen tuottaminen. Seinäjoki järjestää sosi-

aalipäivystyksen maakunnan kunnille. Myös A-klinikka tarjoaa palveluja maa-

kunnallisesti. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä vastaa Etelä-

Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien suomenkielisten kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta. 

 

Erikoissairaanhoidon palveluista vastaa kuntien vuonna 1991 perustama Ete-

lä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.   
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Kuva 14. Julkisen terveydenhuollon rakenne Etelä-Pohjanmaalla.  

Peruspalveluiden rakenne esitetään oheisessa kuvassa. Sairaanhoitopiirissä 

on kaksi sairaalaa: Seinäjoen keskussairaala ja Ähtärin sairaala. Asukasluku 

31.12.2010. 

 

 

 

  

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Alajärvi – Vimpeli – Soini

16 133

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä 

Alavus – Kuortane – Ähtäri

22 864 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Jalasjärvi – Ilmajoki – Kurikka

34 652

Suupohjan 

peruspalveluliike-

laitoskuntayhtymä

Kauhajoki – Isojoki –

Karijoki – Teuva

24 113

Seinäjoen terveyskeskus

Seinäjoki – Isokyrö

62 776

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kauhava – Evijärvi – Lappajärvi 

23 503

Lapuan terveyskeskus

14 428

Jalasjärvi

Kauhava

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

Alajärvi
Lapua

Soini

Kuortane

Ilmajoki

Kurikka

Alavus

Ähtäri

Teuva

Karijoki

Isojoki

Kauhajoki

Isokyrö

Seinäjoki
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9.2 Perusterveydenhuolto 

 

9.2.1 Integraatio 

 

 

Taulukko 11. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio 2013 

  Sosiaalitoimi 

 

Ilmajoki  

Jalasjärvi  

Kurikka 

Osittain. Vanhuspalvelut 

sekä Kurikalle sosiaali-

huollon palvelut lukuun 

ottamatta lasten päivähoi-

toa. 

 
 

Alajärvi 

Soini 

Vimpeli 

 

Kyllä. Kuntien laaja yh-

teistoiminta. 

 

Evijärvi 

Kauhava 

Lappajärvi 

Kyllä.  

 

Alavus 

Kuortane 

Ähtäri 

Ei (terveyskuntayhtymä). 

Kotihoito on kuntien so-

siaalitoimen alaisuudessa 

ja ympäristöterveyden-

huolto Seinäjoen kaupun-

gin hallinnoimassa orga-

nisaatiossa. 

 

Lapua Kyllä. Koko perusturva. 

 

Isokyrö 

Seinäjoki 

Kyllä Seinäjoen osalta. 

Seinäjoki tuottaa Isonky-

rön perusterveydenhuol-

lon palvelut. Isokyrö vas-

taa sosiaalipalveluistaan 

pääosin itse. 

 

Isojoki 

Karijoki  

Kauhajoki 

Teuva 

Kyllä. Aikuissosiaalityö, 

lapsiperheiden sosiaali-

työ, sosiaalipäivystys, 

vammaispalvelut, talous- 

ja velkaneuvonta. 

 

 

  

http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
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9.2.2 Toimijat 

 

Taulukko 12. Yleiskuvaus 

  

JIK 

 

 

 

JIK on liikelaitoskuntayhtymä, joka tuottaa perusterveyden-

huollon palvelut ja hoivan ja kotihoidon palvelut Jalasjärven ja 

Ilmajoen kunnille sekä Kurikan kaupungille. 1.1.2013 toimin-

ta laajenee siten että liikelaitos tuottaa myös sosiaalihuollon 

palvelut Kurikan kaupungille lukuun ottamatta lasten päivä-

hoitoa. Sosiaalihuollon palvelut laajentunevat myöhemmin 

koskemaan myös Jalasjärven ja mahdollisesti myös Ilmajoen 

kuntia. Palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteelle siten että 

alueella toimii neljä terveysasemaa joissa on lääkärin vas-

taanotto ja vuodeosastotoimintaa. 

 

Tavoitteena on asiakaslähtöisyys, terveyden edistäminen ja 

kuntoutumista edistävä työtapa osana kaikkea 

toimintaa.  

 

Perhekeskusten toimintaa on kehitetty moniammatillisten 

tiimien avulla. Terveyden edistämisen koordinaattori on lisän-

nyt yhteistoimintaa peruskuntien kanssa. 

 

Jalasjärvellä, Kurikassa ja Ilmajoella toimivat lääkäreiden vas-

taanotot, vuodeosastot, röntgen, laboratoriot ja fysioterapia, 

Jurvassa hoivaosasto, lääkäreiden päivävastaanotto, laborato-

rionäytteiden otto ja fysioterapia.  

 

Päivystys on kolmessa pisteessä arki-iltaisin ja viikonloppui-

sin. Jurvan terveysaseman vuodeosasto siirtyy 1.1.2013 alka-

en hoivan vastuuyksikköön toimien myös jatkokuntoutus-

osastona. Jalasjärven, Kurikan ja Ilmajoen vuodeosastoilla 

tuotetaan akuuttisairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluita. 

 

Jokaisessa kolmessa kunnassa toimii lastenneuvola, äitiys-

neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja hammashuol-

to.  

 

Jalasjärvellä toimii kunnallinen mielenterveysyksikkö, jossa on 

psykiatrian erikoislääkärin virka. Muissa kunnissa on psykiat-

rian erikoissairaanhoidolliset poliklinikat. Päihdetyöpari aloit-

taa toiminnan vuonna 2013. 

 

Asiantuntijasairaanhoitajina toimivat diabetes-, astma-, dep-

ressio-, reuma-, osteoporoosi- ja muistihoitajat. 

 

Päivystävät sairaanhoitajat hoitavat osan lähinnä infek-

tiopäivystyspotilaista. Ilmajoella työskentelee kaksi hoitajaa, 

joilla on rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus (diabeteshoitaja 

ja päivystävä hoitaja). 

 

Alueen väestö saa ilman eri ilmoitusta valita haluamansa jä-

senkunnan toimipisteen. 
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Järvi-

Pohjanmaa 

 

 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue, Alajärvi, Soini ja Vimpe-

li, aloitti toimintansa 1.1.2009, jolloin myös Lehtimäen kunta 

liittyi Alajärveen. Alajärven kunta toimii isäntäkuntana perus-

turvan osalta, jossa sosiaali- ja terveystoimi on yhdistetty. 

Perusturvalautakunnassa on jokaisesta kunnasta neljä edusta-

jaa.  Perusturvan palvelut koostuvat 11 suurtuotteesta: 

 

 Aikuispsykososiaaliset palvelut 

 Vastaanottopalvelut 

 Erikoissairaanhoito 

 Suun terveydenhuollon palvelut 

 Kuntoutus 

 Ympäristöterveydenhuolto 

 Aikuissosiaalityö 

 Perhepalvelut 

 Hoito- ja hoivapalvelut 

 Vammaispalvelut 

 Työterveyshuolto 

 

Kaksineuvoinen 

 

1.1.2009 toimintansa aloittanut Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 

tuottaa jäsenkuntiensa sosiaalipalvelut mukaan lukien lasten 

päivähoito, vanhuspalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut. 

Palvelutarpeet nousevat väestön tarpeista ja lainsäädännöstä. 

Kuntayhtymälle on kehitetty yhtenäiset toimintaprosessit. 

Toiminta-ajatuksena on hyvinvoiva ja toimintakykyinen kunta-

lainen. Nykyinen strategia on määritelty vuosille 2010–2013. 

Palveluverkon laajuus arvioidaan seuraavan kerran vuonna 

2012. 

 

Kuntayhtymän tavoitteet 

 

 Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen 

ehkäiseminen, yhteisöllisyys, osallisuus, voimavarojen 

tukeminen 

 Laadukkaiden, vaikuttavien ja helposti saavutettavien 

palveluiden turvaaminen koko yhteistoiminta-alueella 

 Näyttöön perustuvien, kustannustasoltaan kestävien 

perusturvapalveluiden tarjoaminen 

 Riittävän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön 

turvaaminen 

 

Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan omana toimintana. 

Vanhuspalvelut tuotetaan pääosin omana toimintana, tehos-

tettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajil-

ta. Sosiaalipalveluissa ostetaan lastensuojelun palveluita ja 

vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja 

yksityisiltä palveluntuottajilta. Erikoissairaanhoidon palvelut 

ostetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja osin myös 

yksityisiltä palveluntuottajilta.  

 

Tavoitteena on kaikkien pitkäaikaisia sairauksia sairastavien 

terveyshyötymallin mukainen hoidon suunnittelu, potilaan 

voimaannuttaminen vastuulliseen itsehoitoon ja vastuuhenki-

lön nimeäminen asiantuntijoista. 
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Valtimotauti-, diabetes- ja reumapotilaan hoitoprosessit on 

päivitetty. Ryhmämuotoista kuntoutusta lisätään, samoin ver-

taistukea. Hoitoketjukuvauksia tehdään jatkossa yhdessä eri-

koissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja terveyden edis-

tämisen yksikön kanssa. 

 

Lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien työnjakoa 

on selkiytetty. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoimin-

ta on ollut käynnissä vuodesta 2003 alkaen. Asiantuntijasai-

raanhoitajien vastaanottotoimintaa kehitetään jatkossa alueel-

lisesti terveyshyötymallin mukaisesti Potku-hankkeen kanssa.  

 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä aloitti toimintansa 

1.1.2006 ja 1.1.2009 lähtien jäsenkuntina ovat jatkaneet Ala-

vus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri. Alavus ja Töysä yhdistyivät 

1.1.2013.  

 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän toiminta-ajatuksena on 

tuottaa kansanterveyslain ja uuden terveydenhuoltolain edel-

lyttämiä laadukkaita, tasapuolisia sekä taloudellisesti kestä-

vällä pohjalla olevia terveydenhuollon palveluja Kuusiokuntien 

alueella. 

 

Lisäksi tarkoituksena on perusterveydenhuollon vahvistami-

nen, kuntien sosiaalitoimien ja perusterveydenhuollon yhteis-

työn kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon kustannusten 

hallittavuuden parantaminen. 

 

Tavoitteena on vastata terveyskuntayhtymän väestön tarpei-

siin ottamalla huomioon väestökehitys, huoltosuhde, sairas-

tuvuusindeksi, yksityisen palvelutuotannon määrä, hoidon 

porrastus, uuden terveydenhuoltolain vaatimukset ja muut 

ohjeet ja määräykset.  

 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä tarjoaa asukkailleen laki-

sääteisten palvelujen lisäksi monipuoliset peruspalvelut sekä 

määritellyt erikoispalvelut uuden terveydenhuoltolain mukai-

sesti vähentäen erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palve-

lukysyntää ja lisäten kustannustehokkuutta.  

 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän toimipaikat ovat Alavu-

den pääterveysasema, Kuortaneen terveysasema, Töysän ter-

veysasema ja Ähtärin pääterveysasema. Pääterveysasemien 

yhteydessä on päivystyspisteet, vuodeosastot sekä tukipalve-

lut. 

 

Palvelujen käyttäjät ovat voineet hakeutua parhaaksi katso-

malleen terveysasemalle jo ennen uutta terveydenhuoltolakia. 

 

Kuntayhtymä vastaa akuuttiin hoidontarpeeseen mahdolli-

simman nopeasti kuntouttavalla työotteella. Pitkäaikaispoti-

laiden hoidossa tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvin 

kotihoitoa ja muita kevyempiä hoitomuotoja ja siten välttää 

laitoshoidon tarvetta. Peruskunnat vastaavat pitkäaikaishoi-

don järjestämisestä. 
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Palvelut tuotetaan terveyshyötymallin mukaisesti hyödyntäen 

moniosaamista. 

 

Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti pääosin itse. Osto-

palvelujen osuutta pyritään edelleen vähentämään. Ympäristö-

terveydenhuollon palvelut ostetaan Seinäjoen kaupungilta. 

Tavoitteena on tuottaa palvelut pääsääntöisesti lähipalveluna 

omana toimintana jatkossakin. 

 

Päihde- (Erityispalvelut Osviitta) ja mielenterveyspalvelut (psy-

kiatrian poliklinikka ja psykiatrian osasto) toimivat tiiviissä 

yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Päihdetyöntekijät toimivat 

kaikilla terveysasemilla.  

 

Terveyskuntayhtymän mielenterveystyö sisältää  

 

 Perusterveydenhuollon omat toiminnat (kuten depres-

siohoitajan)  

 Psykiatrian poliklinikan toiminnot Alavuden ja Kuorta-

neen asiakkaille 

 Ähtäriläiset saavat palvelut sairaanhoitopiirin psykiat-

rian poliklinikalta 

 Psykiatrian osaston (ei tahdosta riippumattomia hoito-

ja) palvelut ovat kaikkien kuntayhtymän asukkaiden 

käytössä. Palveluja voidaan tarjota rajoitetusti myös 

muille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille 

 

Lapua 

 

Toiminnan lähtökohtina ovat Lapuan kaupungin strategian 

mukaisesti oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, turvallisuus, 

terveys, resurssit, kumppanuus ja yhteistoiminta.  

 

Toiminnassa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön kohden-

tamalla henkilöstöresursseja avohuoltoon ja osallistumalla 

alueellisiin kehittämishankkeisiin. Uudenlaisten työmenetel-

mien avulla kuntalaisia motivoidaan ja voimaannutetaan pi-

tämään itsestään huolta, millä tavoitellaan kustannusten kas-

vun hidastamista.  

 

Tavoitteena on tuottaa joustavasti, ihmisläheisesti ja kohtuu-

hintaisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja 

ylläpitäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.  

 

Palveluja tuotetaan pääosin kaupungin omana toimintana ja 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niiltä osin kuin yh-

teistoiminta on toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituk-

senmukaista. Kunnallista palvelutuotantoa täydennetään os-

topalveluna yrityksiltä sekä yhteisöiltä. Tavoitteena on turvata 

oma palvelutuotanto myös tulevaisuudessa.  

 

Perusturvakeskuksen tavoitteena on tuottaa palvelut tarpee-

seen nähden taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Toi-

minta perustuu kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vahvaan 

yhteistoimintaan, sitoutuneeseen henkilöstöön sekä hallinto-

kuntien luontevaan yhteistyöhön. Palvelutuotannon lähtökoh-



 

 

 

  

   

 

 67 

tana on asiakaslähtöisyys. 

 

Lapuan kaupunki tekee yhteistyötä perusturvan palveluissa 

muiden kuntien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Es-

koon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän kanssa. Lapuan kau-

punki ostaa ympäristöterveydenhuollon, työterveyshuollon, 

talous- ja velkaneuvonnan sekä päihdehuollon palveluja Seinä-

joen kaupungilta.  

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetaan erikoissairaan-

hoidon palvelujen lisäksi perusterveydenhuollon laboratorio- 

ja röntgenpalvelut sekä tehdään sairaanhoitopiirin kanssa 

hankintayhteistyötä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankin-

nassa. Lääkekeskuksen palvelut tuotetaan tällä hetkellä oma-

na toimintana.  

 

Lapuan perusterveydenhuolto tuottaa seuraavia palveluja 

 

 Lääkäreiden vastaanottotoiminta 

 Vuodeosastotoiminta  

 Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  

 Hammashuolto  

 Fysioterapiapalvelut  

 Lääkekeskuksen palvelut  

 Asiantuntijahoitajien vastaanotot: astma/allergia-, 

reuma-, diabetes-, sydän- ja depressiohoitaja  

 Ensihoidon toimintavalmius (31.12.2012 saakka)  

 

Palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana.  

Omana toimintana tehdään myös pieniä erikoissairaanhoidon 

tasoisia tutkimuksia (diagnostiset erikoissairaanhoidon tutki-

mukset). Hoidon porrastus toimii pääosin hyvin.  

 

Lapuan kaupunki katsoo, että sosiaali- ja terveyspalvelut to-

teutuvat lapualaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla 

kaupungin nykyisillä palveluiden tuottamistavoilla. Lähtökoh-

tana on palvelujen saatavuus, sisältöjen kehittäminen, laadun 

parantaminen sekä kustannusten kasvun hidastaminen. Haas-

teita toimintojen järjestämiseen tuo lasten ja vanhusten mää-

rän lisääntyminen sekä henkilöstön rekrytointiongelmat.  

 

Terveyskeskuksessa on 9 + 1 lääkärin virkaa. Ammattiryhmi-

en välistä työnjakoa on täsmennetty ja valmisteltu vastaanotto 

on koettu hyväksi toimintamalliksi. Lisäksi asiantuntijasai-

raanhoitajat ja päivystävät sairaanhoitajat pitävät itsenäistä 

vastaanottoa, mikä vähentää lääkärin vastaanoton kuormitus-

ta. Hoitopolut on rakennettu Käypä hoito -suositusten mukai-

sesti. Tulevaisuudessa työnjaon kehittämistä jatketaan eri 

ammattiryhmien välillä.  Koska Lapua tuottaa palvelut itsenäi-

senä kuntana ja kunnassa vain yksi terveyskeskus, ei valinta-

mahdollisuutta terveysasemien välillä ole ollut.  

 

Lapualla sijaitsee myös sairaanhoitopiirin alainen psykiatrian 

poliklinikka sekä yksityinen mielenterveyspalveluja tuottava 

Terapiakeskus Päivikki. Mielenterveyskuntoutujille järjeste-
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tään kunnan omana toimintana asumispalveluja kahdessa eri 

yksikössä (Toivakka ja Mäntykoto). Lisäksi Lapualla on käy-

tössä yksityinen mielenterveyspotilaiden asumispalvelujen 

yksikkö. Vaativampi psykiatrinen hoito ostetaan sairaanhoito-

piiriltä.  

 

Seinäjoki 

 

Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus tukee eri elämänvaiheissa 

ja -tilanteissa olevien asukkaiden ja perheiden itsenäistä elä-

mää järjestämällä monimuotoisia ja asiakaslähtöisiä sosiaali- 

ja terveyspalveluja.  

 

Keskeiset toimintaperiaatteet ovat 

 Ennaltaehkäisy 

 Yksilöllisyys 

 Yhteisöllisyys 

 Alueellisuus 

 Ammatillisuus 

 Yhteistyö 

 Ajanmukaisuus 

 Ammattitaito 

 Jatkuva toiminnan arviointi 

Avohoidon toimintamalli uudistettiin vuonna 2010 siirtymällä 

pitkäaikaissairaiden kohdalla vaiheittain lääkäri-hoitaja –

työparimalliin. 

 

Muu vastaanottotoiminta 

 Astmahoitaja (1,5) 

 Diabeteshoitaja (5) 

 Depressiohoitaja (2) 

 Reumahoitaja (0,5) 

 Sydänhoitaja (0,5) 

 Osteoporoosihoitaja (0,3) 

 Muistihoitaja (1,5) 

 Kansanterveyshoitaja (20) 

 Työttömien terveydenhoitaja (1) 

 Aikuisneuvolan terveydenhoitaja (4) 

 

Seinäjoen kaupunki on tuottanut ja järjestänyt yhteistoiminta-

sopimuksen perusteella vuoden 2009 alusta lähtien peruster-

veydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille.  

 

Suupohja 

 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) aloitti 

toimintansa 1.1.2009. Sen perustehtävänä on tuottaa Kauha-

joen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien yh-

teistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut (lukuun otta-

matta päivähoitoa) sekä ympäristöterveydenhuollon, eläinlää-

kintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut tasa-arvoisesti 

yhteistoiminta-alueen asukkaille. 

 

LLKY:n visio on olla kehityksen kärjessä kulkeva, asiakkais-

taan, elinympäristöstään ja työntekijöistään huolehtiva sosiaa-

li-, terveys- ja ympäristöpalvelujen tuottaja. Kestävän kehityk-
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sen mukaisesti panostetaan ennalta ehkäisevään työhön ko-

rostaen ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Toimintaa 

ohjaavat arvot ovat: turvallisuus, elämänmyönteisyys, hyvin-

voinnin edistäminen, oikeudenmukaisuus, kunnioittaminen ja 

omatoimisuuden tukeminen. 

 

LLKY tuottaa perusterveydenhuollon palvelut omana toimin-

tana. Ikäihmisten palvelut tuotetaan pääosin omana toiminta-

na, tehostettua ja muistisairaiden palveluasumista ostetaan 

muilta palveluntuottajilta. Sosiaalipalveluissa ostetaan lasten-

suojelun palveluita ja vammaisten sekä mielenterveyskuntou-

tujien asumispalveluja. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja osin myös yksityisiltä 

palveluntuottajilta. 

 

Lääkärivastaanotot toimivat aluemallin mukaan Isojoen, Kari-

joen, Kauhajoen ja Teuvan terveyskeskuksissa. Ajanvarauk-

sessa koulutettu hoitohenkilökunta ohjaa vastaanotoille ja 

vastaa terveydenhuollon neuvontapalveluista. 

 

Muu vastaanottotoiminta 

 Depressiohoitaja 

 Diabeteshoitaja 

 Potilasasiamies 

 Sairaanhoitaja 

 Psykologi 

Terveyskeskusten yhteydessä on vuodeosastot Isojoella, Kau-

hajoella ja Teuvalla. Sosiaalisen kuntoutuksen ja psykogeriat-

rian osasto on Teuvalla. 
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Taulukko 13. Terveyskeskukset, terveysasemat ja terveyspalveluasemat 

2013.  Toimipisteitä on yhteensä 27 

  

 

Ilmajoen terveyskeskus 

Jalasjärven terveyskeskus 

Kurikan terveyskeskus 

Jurvan terveysasema 

 

 Alajärven toimipiste 

Lehtimäen toimipiste 

Soinin toimipiste 

Vimpelin toimipiste 

 

 

Alahärmän terveysasema 

Evijärven terveysasema 

Kauhavan pääterveysasema 

Kortesjärven terveysasema 

Lappajärven terveysasema 

Ylihärmän terveysasema 

 

 

Alavuden pääterveysasema 

Kuortaneen terveysasema 

Töysän terveysasema 

Ähtärin pääterveysasema 

 

 

Lapuan terveyskeskus 

 

 

Seinäjoen terveyskeskus (Y-talo) 

Nurmon terveyspalveluasema* 

Peräseinäjoen terveyspalveluasema** 

Ylistaron terveyspalveluasema*  

 

 

Isojoen terveyskeskus 

Karijoen terveyskeskus 

Kauhajoen terveyskeskus 

Teuvan terveyskeskus 

 

*muutos 2013. Ei lääkärinvastaanottoa 

** siirtymävaiheen jälkeen ei lääkärinvastaanottoa 

 

 

  

http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
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9.2.3 Terveyskeskusten palvelut 

 

PALVELUVALIKOIMA 

 

Terveyskeskusten palveluvalikoima on laaja. Tyypillisiä toimintoja ovat 

 Lääkäreiden vastaanotto 

o Ajanvaraus 

o Päivystys 

 Sairaanhoitajien vastaanotot 

o Ajanvaraus ja päivystys 

o Kansansairauksien asiantuntijasairaanhoitajat  

 Neuvola 

o Äitiysneuvola 

o Lastenneuvola 

o Perhesuunnittelu 

o Aikuisneuvola 

o Ikäneuvola 

 Koulu- ja opiskeluterveyden-

huolto 

 Suun terveydenhuolto 

 Vuodeosastotoiminta 

o Akuutti 

o Kuntoutus 

o Pitkäaikaishoito 

o Vuorohoito 

o Muu  

 Ensihoito (siirtyi sairaanhoitopii-

rien vastuulle 1.1.2013) 

 Laboratorio- ja röntgenpalvelut 

 Syöpäseulonta 

o Rintasyöpä 

o PAPA 

o Muu 

 Mielenterveyspalvelut 

 Fysioterapia ja muut kuntoutuspalvelut 

 Työterveyshuolto 

 Ympäristöterveydenhuolto 

 Hoitotarvikejakelu 

 Apuvälinepalvelut 

 Kotisairaalatoiminta 

 Psykologi- ja puheterapiapalvelut 

 Sosiaalineuvonta 

 Muut erityistyöntekijöiden palvelut 

 Kriisiryhmät 

 Päihdepalvelut 

 Potilasasiamiestoiminta 

 ITE-pisteet 
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Oheisessa taulukossa kuvataan erityistutkimusten saatavuus terveyskeskuk-

sissa. 

Taulukko 14. Erityistutkimukset ja –palvelut terveyskeskuksissa 

  

JIK 

 

 

 

Gastroskopia ja kolonoskopia ostopalveluina sekä 

Jalasjärven terveyskeskuksessa (terveyskeskuksen 

omilla laitteilla) että Lääkäritalolla. Valtaosa ilmajokis-

ten ostopalvelutähystyksistä tehdään Lääkäritalolla.  

 

Kardiologisia UÄ-tutkimuksia ja EKG:n pitkäaikaisre-

kisteröintejä (Holter) hankitaan ostopalveluina konsul-

toivilta kardiologeilta.  

 

Rasituskoelaitteisto Jalasjärvellä, Ilmajoella ja Kurikas-

sa. Elina Majapuro tekee rasituskokeita Ilmajoella, 

muutoin hankitaan ostopalveluina kardiologeilta. Pal-

veluntuottajalla käytössä mobiili UÄ-laite.  

 

Ilmajoella rannekanavamittaus (tutkimuksen suorittaa 

työfysioterapeutti). Suppea uniapnearekisteröinti Ilma-

joella ja Jalasjärvellä.  

 

Ostopalveluna erikoislääkärikonsultaation perusteella 

ENMG ja magneettikuvaus (Lääkäritalo ja Terveystalo). 

Konsultoivia erikoislääkäreitä: neurologi, sisätautilää-

käri, kardiologi, fysiatri, radiologi ja geriatri.  

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

Omana toimintana omilla laitteilla omissa tiloissa sy-

dämen ultraäänitutkimus ja suppea uniapnearekiste-

röinti.  

 

Ostopalveluna gastroskopia ja kolonoskopia (yksityi-

sen lääkäriaseman tiloissa), muut UÄ-tutkimukset, 

kliininen rasituskoe (Terveystalo) ja EKG:n pitkäaikais-

rekisteröinti (etälausunto ostopalveluna).  

 

Ostopalveluina urologin, radiologin sekä korva-, nenä- 

ja kurkkutautien erikoislääkärin konsultaatioita.  

 

Kaksineuvoinen 

 

Ostopalveluina Medipassa gastroskopia, kolonosko-

pia, kliininen rasituskoe ja sydämen UÄ-tutkimus. 

Muut ultraäänitutkimukset Kauhavalla terveyskeskuk-

sen tiloissa (sairaanhoitopiirin radiologi).  

 

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, ABPM ja suppea uniap-

nearekisteröinti, joista etälausunnot ostopalveluina.  

 

Erikoislääkärikonsultaatioita ostetaan yksityissektoril-

ta, jota kautta saatavana myös kardiologinen UÄ-

tutkimus. MRI-tutkimuksia ostetaan Lääkäritalolta. 

 

Kuusiokunnat Omana toimintana gastroskopia ja kolonoskopia, klii-
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ninen rasituskoe, UÄ-tutkimus (muu kuin kardiologi-

nen), Holter, ABPM ja uniapnearekisteröinti. Alavuden 

pääterveysasemalla on näitä tutkimuksia varten oma 

laitteet. Ähtärissä käytetään pääosin sairaanhoitopiirin 

laitteita (tähystykset, rasituskoe, sydämen UÄ). Kardio-

loginen ultraäänitutkimus Alavudella ostopalveluna 

terveyskeskuksen tiloissa (mobiili laite).  

 

MRI-tutkimuksia Rekkamagneetista (viikoittain Ähtärin 

sairaalan pihassa). 

 

Lapua 

 

Omana toimintana terveyskeskuksen tiloissa omilla 

laitteilla gastroskopia, kolonoskopia, kliininen rasitus-

koe (osa ostopalveluna), rannekanavamittaus ja ABPM 

(etätulkinta) ja Holter (etätulkinta).  

 

Kardiologinen ultraäänitutkimus ostopalveluna mobii-

lilaitteella terveyskeskuksessa. Muut UÄ-tutkimukset 

osin omana toimintana. 

 

Seinäjoki 

 

Omana toimintana, omilla laitteilla ja omissa tiloissa 

gastroskopia, kolonoskopia, kliininen rasituskoe ja 

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti (lausunto ostopalvelu-

na).  

 

Konsultaatiopalveluja ostetaan urologilta, gynekologil-

ta, neurologilta ja kardiologilta (UÄ, Holter ja ABPM; 

palveluntuottajalla käytössä mobiili UÄ-laite). Omia 

erikoislääkäreitä: geriatri, sisätautilääkäri, psykiatri ja 

lastenlääkäri. 

 

Suupohja Ostopalveluina gastroskopia, kolonoskopia, kardiolo-

ginen ja muu UÄ-tutkimus, kliininen rasituskoe ja 

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti (etälausunto). Tutki-

mukset terveyskeskuksen tiloissa (oma laite tai palve-

lutuottajan mobiili laite). 
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9.2.4 Vastaanottotoiminta 

 

Vuoden 2014 alusta lähtien potilaan valin-

nanvapaus laajenee siten että hän voi saada 

perusterveydenhuollon palvelut miltä ta-

hansa terveysasemalta maassamme. Valin-

nanvapaus laajenee koskemaan samalla 

myös kaikkia Suomen erikoissairaanhoidon 

julkisia toimintayksiköitä. Hoidon porrastus 

määräytyy kuitenkin lääketieteellisin perus-

tein. 

 

Lääkärien ja hoitajien vastaanotot toimivat 

ajanvarauksella. Aika varataan puhelimitse. 

Jos kaikki puhelinlinjat ovat käytössä ja 

käytössä on takaisinsoittojärjestelmä, tal-

lentuu soittajan numero järjestelmään äänimerkin jälkeen ja potilaalle soite-

taan saman päivän aikana. Kutsumenettely ei ole yleisesti käytössä. Vastaan-

ottoaika annetaan hoidon kiireellisyysarvion mukaan tarvittaessa joko lääkä-

rille tai sairaanhoitajalle.  

 

Lääkäri-hoitaja -työparimallissa säännöllistä seu-

rantaa tarvitsevien pitkäaikaispotilaiden suositel-

laan kirjautuvan lääkäri-hoitajatyöparille. Potilas 

saa ensimmäisen käynnin yhteydessä sairaanhoi-

tajan puhelinnumeron ja tiedon puhelinajoista. 

Työparin vastaanotolle hakeudutaan hoitajan 

kautta. Työpari vastaan kiireettömästä hoidosta, 

kiireiset asiat hoidetaan ensiavun tai ajanvarauk-

sen kautta. Asiantuntijahoitajille hakeudutaan 

vastaanottojen ajanvarauksen kautta.  

 

Tavallisimpia asiantuntijahoitajia eteläpohjalai-

sissa terveyskeskuksissa ovat 

 Astmahoitaja 

 Depressiohoitaja 

 Diabeteshoitaja 

 Muistihoitaja 

 Osteoporoosihoitaja 

 Psykiatrinen sairaanhoitaja 

 Reumahoitaja 

 Sydänhoitaja 

 Kansanterveyshoitaja (terveyshyötymalli) 

 

Osa tehtävistä on terveyskeskusten ja potilasryhmien koon vuoksi osatoimi-

sia. Päätoimisia ovat tyypillisesti psykiatristen sairaanhoitajien tehtävät ja 

usein myös diabeteshoitajien tehtävät työn sisällön ja potilasryhmien suuren 
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koon vuoksi. Vuonna 2012 seitsemän eteläpohjalaista sairaanhoitajaa hankki 

lisäkoulutuksen avulla rajatun reseptinkirjoitusoikeuden erikoispätevyyden. 

Vuonna 2009 tehdyn selvityksen mukaan terveyskeskuksissa oli 63 fysiote-

rapeutin tointa (erikoissairaanhoidossa 31). Muiden kuntoutukseen liittyvien 

perusterveydenhuollon toimien jakauma oli seuraava: kuntohoitajat 24, toi-

mintaterapeutit 4, puheterapeutit 12, sosiaalityöntekijät 71, sosiaaliohjaajat 

26 ja psykologit 35. Osa näiden ammattilaisten työpanoksesta suuntautui 

avohoitoon, osa osastoille. Fysioterapeuttien osaamista on tarkoitus suunna-

ta entistä enemmän muun henkilöstön koulutukseen, ryhmätoimintojen ke-

hittämiseen, toimintakyvyn arviointiin, ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin ja 

yhteistyöhön omaishoitajien sekä vapaa-aikatoimen kanssa. 

 

9.2.5 Osastohoito 

 

Vuodeosastojen sairaansijamäärä vaihtelee merkittä-

västi yhteistoiminta-alueittain, mutta on kokonaisuu-

tena valtakunnallisesti korkea. Vuonna 1995 terveys-

keskusten sairaaloissa oli 23 000 vuodepaikkaa eli 

450 vuodepaikkaa 100 000 asukasta kohden (Lähde: 

STM), vuonna 2011 arviolta 300. 

 

Laitoshoidon määrässä tapahtuneita muutoksia arvioi-

taessa on tärkeä määrittää, mitä laitoshoidolla tarkoi-

tetaan. Kelan määritelmän mukaan sosiaalihuollon laitokselle on tunnus-

omaista, että siellä annetaan hoitoa, kuntoutusta ja ylläpitoa erityistä huo-

lenpitoa vaativille henkilöille, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta jotka 

eivät selviä kotona tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelujen järjestämisestä huolimatta (www.kela.fi). 

 

Henkilölle järjestetty hoito on laitoshoitoa aina kun se on järjestetty 

 

 Sairaalan vuodeosastolla 

 Terveyskeskuksen vuodeosastolla 

 Vastaavassa sosiaalihuollon laitoksessa, kuten vanhainkodissa, kehitysvam-

maisten erityishuollon keskuslaitoksessa ja päihdehuoltolaitoksessa 

 

Muussa yksikössä annettu hoito voidaan katsoa laitoshoidoksi vain, jos sii-

hen on painavat perusteet. Arvioitaessa, vastaako toiminta sisällöltään ja jär-

jestelyiltään laitoshoitoa, tulee ottaa huomioon yksikön toiminta kokonaisuu-

tena sekä siellä olevien henkilöiden hoivan ja huolenpidon tarve. 

 

 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon mm. 

 

 Annettavien palveluiden laatu ja määrä 

 Toimintayksikön koko sekä hoitohenkilöstön koulutus 

 Henkilöstön määrä ja työajat 
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 Hoidettavien henkilöiden asuminen yhden tai monen henkilön huoneissa sekä 

muut tilajärjestelyt 

 Hoidettavien henkilöiden toimintakyky ja mahdollisuus vaikuttaa asumisen, 

palvelujen ja henkilökohtaisen toiminnan järjestelyihin 

 

Kun kunnallinen vanhainkoti on muutettu nimeltään asumispalveluyksiköksi, 

se voidaan katsoa avohoitoyksiköksi vain, jos yksikön toimintaa on myös 

käytännössä muutettu ja avohoidon tunnusmerkit täyttyvät. Hengityshal-

vauspotilas katsotaan aina laitoshoidossa olevaksi, vaikka hän asuisi omassa 

kodissaan tai palveluasunnossa (www.kela.fi). 

 

Taulukko 15. Perusterveydenhuollon vuodeosastot 1.1.2013. Osastoja on 

profiloitu joustavasti akuuttiin toimintaan ja kuntoutukseen. Potilasvaih-

tuvuus eri akuuttipainotteisilla osastoilla 3–14/vrk. SS = sairaansijoja 

 

  SS Muuta 

JIK (121) Ilmajoki 42 Akuutti 23 ja kuntoutus 19 

 Jalasjärvi 37 Akuutti 19 ja kuntoutus 18 

 Kurikka 42 Akuutti 24 ja kuntoutus 18 

Järvi-Pohjanmaa (51) Alajärvi 35 Akuutti ja kuntoutus 

 Vimpeli 16  Intervalli 

Kaksineuvoinen (88) Kauhava 44 Akuutti (vaihtuvuus 10/vrk) 

  21 Vuorohoito (Ylihärmä) 

 Lappajärvi 23 Kuntoutusosasto 

Kuusiokunnat (129) Alavus 34 Akuutti ja kuntoutus 

  34 Akuutti ja kuntoutus 

  23  Psykogeriatria 

  12 Psykiatria 

 Ähtäri 26 Akuutti ja kuntoutus (vaihtuvuus 3–7/vrk) 

Lapua (28)  28 Akuutti ja kuntoutus (1:1) 

Seinäjoki (167)  40 Akuuttiosasto (vaihtuvuus 14/vrk) 

  36 Kuntoutusosasto  

  27 Psykogeriatria 

  28 Dementiaosasto 

  36 Saattohoito- ja jatkokuntoutus 

Suupohja (188) Isojoki 21 Kuntoutusosasto 

 Kauhajoki 40 Akuuttiosasto (vaihtuvuus 13/vrk) 

  60 Kuntoutusosasto (20 intervallipaikkaa) 

 Teuva 33 Akuuttiosasto, pitkäaikaispaikkoja puolet 

  17 Psykiatria (osasto 2) 

  17 Psykiatria (osasto 3) 

Yhteensä  772  
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JIK. Tavoitteena laitosjaksojen lyhentäminen mikä edellyttää yhteistyön kehit-

tämistä kotihoidon kanssa. Kuntoutumista edistävää toimintaa lisätään. Pit-

käaikaispotilaiden hoito tapahtuu tehostettuna palveluasumisena. 

 

Järvi-Pohjanmaa. Alajärven akuuttiosaston sairaansijamäärä jatkossa 35. 

Nykyinen osastoprofilointi järkevä. 

 

Kaksineuvoinen. Nykyinen profilointi on toimiva. Sekä akuutti- että kuntou-

tuspaikkoja vähennettiin vuoden 2012 alussa. 

 

Kuusiokunnat. Nykyinen profilointi toimiva. Vuodeosastojen isoja 3–4 hen-

gen huoneita saneerataan 1–2 hengen huoneiksi. Hoidon painopiste siirtyy 

entistä akuutimpaan ja kuntouttavampaan suuntaan. Sekä psykogeriatrian 

että psykiatrian osastolla voitaisiin hoitaa muutamia kuntayhtymän ulkopuo-

lisia potilaita. Yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa tulisi lisätä. 

 

Lapua. Pitkäaikaisosastojen lakkauttamisen vuoksi tarvitaan lisää tehostetun 

palveluasumisen yksiköitä. Erikoissairaanhoidon sairaansijojen vähentyminen 

ja hoitojaksojen (esimerkiksi leikkauspotilaat) lyhentyminen lisää terveyskes-

kuksen vuodeosastotoiminnan kehittämistarvetta. Terveyskeskuksessa tarvi-

taan sekä akuutti- että kuntoutusosasto. Kuntoutusosasto suunnitteilla ny-

kyiseltä hoivaosastolta vapautuviin tiloihin. 

 

Seinäjoki. Y-talossa toimii kaksi vuodeosastoa: akuuttiosasto (Y2) ja kuntou-

tusosasto (Y1). Kuntoutusosastolla toimii akuuttikuntoutuksen moduuli. Huh-

talan pitkäaikaisosastosta (H3) muodostetaan jatkokuntoutusosasto, jossa 

toteutetaan myös saattohoito. Myllypuistosairaalassa toimivat psykogeriatri-

nen osasto M4 ja muistihäiriöpotilaiden osasto M5. 

 

Suupohja. Osasto 1 Teuvalla profiloituu koko Suupohjan alueen leikkausten 

jälkeiseen kuntoutukseen ja lisäksi osastolla toimii eristysyksikkö. Kauhajoen 

akuuttiosastolla hoidetaan muu akuuttiosastotoiminta. Tavoitteena on laitos-

hoidon purkaminen – pitkäaikaishoiva pitää saada pois terveyskeskuksen 

vuodeosastoilta. Kauhajoen kuntouttavan osaston hoivayksikön paikkalukua 

vähennetään asteittain alkaen 5 paikalla 1.1.2013 alkaen. Tavoitteena on 

myös psykiatrisen osastohoidon kehittäminen: pitkäaikaiset mielenterveys-

kuntoutujat osastoilta heille suunnattuun tehostettuun palveluasumiseen mi-

kä mahdollistaa nykyisten osastojen toiminnan muutoksen ja erikoistumisen. 
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9.2.6 Ikäihmisten palvelut 

 

Heinäkuussa 2012 täyttyi Suomessa miljoonan 65 

vuotta täyttäneen henkilön raja. Seuraavan vajaan 

kymmenen vuoden aikana yli 85-vuotiaiden kansa-

laisten määrä kasvaa nykyisestä 108 000 henkilöstä 

50 000:lla. Vuoteen 2040 mennessä määrä kolmin-

kertaistuu noin 325 000 henkilöön (Lith 2012). 

 

Ikääntyminen lisää hoivan ja hoidon tarvetta. Kun 

keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastaa nyt 

noin 93 000 yli 65-vuotiasta henkilöä, heidän mää-

ränsä arvioidaan kasvavan tämän vuosikymmenen aikana noin 130 000 hen-

kilöön. Heistä 85 vuotta täyttäneitä olisi lähes 60 000 (Lith 2012). 

 

Yksityisten asumispalvelujen tuottaminen on luvanvaraista toimintaa. Hoita-

jamitoituksista ei säädetä tällä hetkellä laissa eikä asetuksessa. Mitoitusta on 

ohjeistettu ministeriön laatusuosituksissa ja Valviran valvontaohjelmissa. 

Valviran suositus henkilökunnan vähimmäismäärästä sosiaalihuollon ympäri-

vuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa on 0,5 hoitotyöntekijää/asiakas. 

Erittäin hyvän henkilöstön määrä on yli 0,8 työntekijää/asiakas, hyvä henki-

löstön määrä 0,7–0,8 työntekijää/asiakas, tyydyttävä 0,5–0,6 työnteki-

jää/asiakas ja huono alle 0,5 työntekijää/asiakas. Yksityisten palveluntuotta-

jien osalta suositusten noudattamista vaaditaan jo nykyisin.  

 

Hallituspuolueiden linjauksen mukaan tulevaa vanhuspalvelulakia (tarkoitus 

astua voimaan kesällä 2013) täydennetään asetuksella, jos nykyinen suositus 

(0,5 hoitajaa laitoshoidon asiakasta kohden) ei seurannassa toteudu (Lith 

2012). 

 

Tavallisessa palveluasumisessa (palvelutaloissa) asukas käyttää asumista tu-

kevia palveluja tarpeensa mukaan, mutta palvelutaloissa ei ole henkilökuntaa 

öisin, joten asukkaat ovat parempikuntoisia ja omatoimisia. Asumista tukevia 

yksilöllisiä palveluja ovat esimerkiksi hoito- ja hoivapalvelut, terveydenhoito, 

kuntoutus, kodinhoitoapu, ateriapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan liitty-

vät palvelut, turvapalvelut ja avustaminen muissa arkiaskareissa.  

 

Kun hoidon tarve on suurempi, puhutaan tehostetusta tai tuetusta palvelu-

asumista. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri 

vuorokauden. 

 

Tuetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla päivisin ja yöhoito jär-

jestetään sovittuina käynteinä tai turvahälytyksillä. Täsmällinen rajanveto eri 

palveluasumisen muotojen välillä voi olla joskus vaikeaa. Laitoshoidolla tar-

koitetaan vanhainkodeissa ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa olevia 

vanhuksia. 

 

THL:n mukaan tehostetussa ja tavallisessa palveluasumisessa oli vuoden 

2010 lopussa 65 vuotta täyttäneitä lähes 34 400, mikä oli vajaat neljä pro-

senttia saman ikäisestä väestöstä. Kymmenessä vuodessa heidän määränsä 
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oli yli kaksinkertaistunut. 85 vuotta täyttäneistä palveluasunnoissa asui liki 

15 prosenttia. Samanaikaisesti laitoshoidossa olevien vanhusten määrä on 

vähentynyt 9 500 henkilöllä (30 %). 

 

Tehostettu palveluasuminen on lisääntynyt ja tavallinen palveluasuminen vä-

hentynyt. Tavallisessa palveluasumisessa asiakasmäärien laskua selittää se, 

että moni parempikuntoinen asiakas on kotihoidon ja omaishoidon piirissä. 

 

Valtakunnallisina tavoitteina on ollut vuoteen 2012 mennessä, että 75 vuotta 

täyttäneistä henkilöistä (STM:n julkaisuja 2008:3) 

 

 91–92 % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin pe-

rusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvin 

 13–14 % saa säännöllistä kotihoitoa 

 5–6 % saa omaishoidon tukea 

 5–6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä 

 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskus-

ten vuodeosastoilla 

 

Etelä-Pohjanmaalla laitoshoidon osuus oli maan keskitasoa vuonna 2006 

(STM 2008). 

 

Taulukko 16. Ikäihmisten palveluiden rakenne ja peittävyys vuonna 

2006. 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus %) 75 vuotta täyttäneestä 

väestöstä. Lähde STM 2008 

  Etelä-Pohjanmaa Koko maa 

Kotihoito Omaishoidon tuki 5,7 3,7 

 Säännöllinen kotihoito 10,6 11,5 

Palveluasuminen Palveluasuminen 7,1 5,7 

 Tehostettu palveluasuminen 4,0 3,9 

Laitoshoito Vanhainkoti 3,7 4,1 

 Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito 2,7 2,4 
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Taulukko 17. Ikääntyneiden palvelut perusturvassa 

  

JIK 

 

 

 

Ikääntyneiden kuntalaisten määrän kasvun huomioiminen, 

heidän parissaan tehtävä ennaltaehkäisevä työ ja palveluketjun 

toiminnan kehittäminen ovat keskeinen periaate JIK-

peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ikäihmisten palvelutoi-

minnassa.  Tavoitteena on mahdollisimman terve ja hyvinvoiva 

ikääntynyt kuntalainen, jonka kotona asuminen on mahdollista 

niin pitkään kuin se on turvallista ja asiakkaan kannalta perus-

teltua. 

 

Kotihoitoa kehitetään edelleen siten, että se palvelumuotona 

mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään alen-

tuneesta toimintakyvystä ja sairauksista huolimatta. Neuvon-

nan, ohjauksen, hoidon ja kuntouttavan työotteen avulla turva-

taan omassa kodissaan asuvien ikäihmisten tarvitsemat hoito, 

hoiva- ja huolenpitopalvelut. 

 

Asumispalveluissa tavoitteena ovat yhtenäiset kriteerit koko 

JIK:n alueella. 

 

Yksiköiden henkilökuntarakennetta ja toimintatiloja kehitetään 

siten, että niissä pystytään tarjoamaan palveluita entistä vaati-

vimmille asiakkaille. Tavoitteena on ikääntyneiden asumispal-

veluita tarvitsevien kuntalaisten yksiportainen palvelujärjes-

telmä, jolloin palvelut toteutetaan samassa yksikössä mahdol-

lisimman pitkälle. 

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen vanhustyön strate-

giaohjelmassa 2009–2012 asetetaan seuraavat tavoitteet 

 Pitkäaikaislaitospaikkoja vähennetään valtakunnallisten 

suositusten tasolle (laitospaikkoja muutetaan tehoste-

tun palveluasumisen paikoiksi) 

 Vahvistetaan kotihoitoa 

 Lisätään kotihoidon ja vuodeosastojen yhteistyötä 

Laitospainotteisuus rajoittaa ikäihmisten palvelujen kehittä-

mistä yhteistoiminta-alueella. Valtakunnallisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi on pitkäaikaislaitospaikkoja ja tehostetun pal-

veluasumisen paikkoja pystyttävä vähentämään huomattavasti 

kevyemmän asumispalvelun ja kotihoidon tehostamisen kaut-

ta. Ennaltaehkäisevään toimintaan ei ole pystytty vastaamaan 

riittävästi. 

Vuoden 2013 alusta kolme pitkäaikaislaitososastoa (79 paik-

kaa) muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Uusi 

tukiasumisyksikkö otetaan käyttöön (6 paikkaa). Kevyemmän 

asumispalvelun, tukiasumisen ja kotihoidon tehostamisen 

kautta pyritään vähentämään vuoden aikana noin 20 ympäri-

vuorokautista hoivapaikkaa.   

Palvelurakenteen muutos jatkuu lähivuosina, tavoitteena mah-
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dollistaa 90 %:lle yli 75-vuotiaista asuminen palvelujen turvin 

omassa kodissa. Palveluprosesseja uudistetaan ja muutoksilla 

pyritään turvaamaan laadukkaat ja hyvin organisoidut lähipal-

velut ikäihmisille. 

Kaksineuvoinen 

 

Ikäpoliittinen ohjelma 2011–2015 linjaa ikäihmisten palvelui-

den kehittämisen suunnan. Tavoitteena on ikääntyvien hyvin-

voinnin ja toimintakyvyn edistäminen voimavaralähtöisen van-

huskäsityksen mukaisesti. Palvelurakennetta kehitetään koti-

hoitoa ja kotona selviytymistä tukevaksi. Kehittämistä ohjaavat 

valtakunnalliset tavoitteet. 

Kuusiokunnat Terveyskuntayhtymä 

Lapua 

 

Ikäihmisten palveluissa on meneillään suuri palvelurakenne-

muutos. Sellainen pitkäaikainen hoiva, joka ei ole lääketieteel-

lisesti perusteltua tullaan korvaamaan muilla vaihtoehdoilla. 

Maaliskuussa 2012 Lapualle valmistui uusi tehostetun palvelu-

asumisen yksikkö.  Liuhtarin hoivaosastolta siirtyi osa potilais-

ta 14-paikkaiseen tehostetun palveluasumisen yksikköön. 

Liuhtarin hoivaosastolle jäi 12 potilaspaikkaa.   

 

Vuoden 2012 aikana on laadittu suunnitelmat 40–60 -

paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön hankinnasta. 

Palvelurakennemuutokseen liittyen myös terveyskeskuksen 

hoivaosasto nykymuotoisena tullaan lakkauttamaan. Tavoit-

teena on, että suunnitelmakaudella 2014–2015 yli 75-

vuotiaista vanhuksista ei käytännössä kukaan olisi pitkäaikai-

sessa laitoshoidossa ja että heistä 90 % voisi asua palvelujen 

turvin omassa kodissaan.  

 

Palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Rakenteiden ohella 

uudistetaan myös muita palveluprosesseja.  

 

Seinäjoki 

 

Vanhustyön palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteella. Koti-

hoito toimii aluelähtöisesti. Asumis- ja laitospalveluja on kai-

kissa kaupunginosissa. 

 

Kaupungin ikäkeskus edesauttaa ikääntyvän väestön arjen 

elämää ja kotona asumista lisäämällä tietoutta, antamalla neu-

vontaa, ohjausta ja sosiaalityön palveluja sekä tekemällä hy-

vinvointia edistäviä kotikäyntejä 75-vuotiaille, tukemalla 

omaishoitajuutta ja ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoa. 

 

Vuonna 2010 Seinäjoen kaupungilla oli käytössä 162 laitos-

paikkaa, 225 tehostetun palveluasumispaikkaa (osa ostopalve-

luna), 80 muuta asumispalvelupaikkaa ja 50 paikkaa vuorohoi-

toa, jatkohoitoa ja lyhtyaikaisasumista varten. 

 

SAS-toimisto (selvitä – arvioi – sijoita) valmistelee vanhusten 

sijoitukset pitkäaikaiseen laitos- ja palveluasumiseen ja orga-

nisoi myös lyhytaikaisia hoitojaksoja. 

Suupohja 

 

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat  

 

 Intervallihoito eli lyhytaikaishoito jaksoittain ikäihmis-

ten perhehoidossa, palvelukodeissa tai osastoilla 

 Kotihoito 
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 Omaishoito 

 Palveluasuminen 

 Ikäihmisten perhehoito 

 Päivätoiminta 

 SAS 

 Kuljetuspalvelut 

 Muistineuvolatoiminta 

 

Kotihoito muodostuu kotipalvelusta, kotisairaanhoidosta ja 

kotihoidon tukipalveluista. LLKY:n kotihoidon, perhehoidon, 

palveluasumisen ja laitoshoidon palveluverkon kehittämis-

suunnitelma muodostaa perustan ikäihmisten palveluiden ke-

hittämiselle. Tavoitteena on siirtyä laitospainotteisuudesta 

ennakoivaan toimintatapaan ja avopalvelujen suuntaan mm. 

kehittämällä ikäihmisten perhehoitoa ja yöpartiotoimintaa. 

 

Laitoshoidon purkaminen aloitetaan muuttamalla vanhainkodit 

tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Kehittämistä ohjaavat 

valtakunnalliset suositukset ja tavoitteet. 

 

Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden koto-

na selviytymistä ja vähentää tavallisen ja tehostetun palvelu-

asumisen tarvetta sekä laitoshoitoa. Palveluasumisen tarkoi-

tuksena on tuottaa kodinomaisia palveluja ja tukea asiakkaan 

itsenäistä selviytymistä ohjaamalla asukkaita kuntouttavan 

työotteen keinoin. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyt-

tä, kodinomaisuutta, virikkeellisyyttä, inhimillisyyttä ja asiak-

kaan omien voimavarojen tukemista. Toiminnassa korostetaan 

asiakaslähtöisyyttä, kodinomaisuutta, virikkeellisyyttä, inhimil-

lisyyttä ja asiakkaan omien voimavarojen tukemista. 

 

Palveluasumista tuotetaan omana toimintana kaikissa kuntayh-

tymän kunnissa. Tehostettua palveluasumista tarjoavat Sanssin 

palvelukoti Kauhajoella, Koivukoti ja Kultatähkä Isojoella, Salii-

ninkoti Karijoella, Henriikkakoti (1.1.2013 alkaen) ja Mänty-

niemi Teuvalla. Omia tavallisen palveluasumisen yksiköitä ovat 

Niittyleinikki, Nummiranta, Simonhovi ja Syyspihlaja Teuvalla. 

 

Laitospaikkoja vähennetään muuttamalla vanhainkodit tehos-

tetuksi palveluasumiseksi. Teuvalla Henriikkakodin muutos 

käynnistyy vuoden 2013 alussa. Karijoen vanhainkoti yhdistyy 

Saliininkotiin laajennuksen valmistuttua talvella 2013–2014.  

 

Omaa palveluntuotantoa täydennetään ostamalla tavallista ja 

tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluasumisen yrittä-

jiltä sekä kolmannen sektorin toimijoilta. 
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9.2.7 Suun terveydenhuolto 

 

Kunnan on järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollon 

palvelut. Palveluihin kuuluvat 

 

 Väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta 

 Terveysneuvonta- ja terveystarkastukset 

 Suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito 

 Tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen 

 Tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen 

 

Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Tämä aika voidaan ylittää kol-

mella kuukaudella, jos potilaan terveys ei vaarannu. Kunnan tulee järjestää 

kiireellinen suun terveydenhuolto potilaan asuinpaikasta riippumatta. Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella jokainen terveyskes-

kus/yhteistoiminta-alue järjestää virka-aikaisen päivystyksen itse. Viikonlop-

pu- ja arkipyhäpäivystys järjestetään Seinäjoella ja se siirtyi syyskuussa 2012 

Y-talon hammaslääkäripäivystysvastaanotolle. Niinä virka-ajan ulkopuolisina 

tunteina, jolloin järjestettyä hammaslääkäripäivystystä ei ole, tukeudutaan 

yleislääkäripäivystykseen. Vuodesta 2014 lähtien ympärivuorokautinen suun 

terveydenhuollon päivystys on järjestettävä yhteistoiminnassa erityisvastuu-

alueilla. Kunnan järjestämässä suun terveydenhuollossa tehdään yhteistyötä 

erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon ja kunnan sosiaalihuollon 

kanssa. Kunnat voivat järjestää suun terveydenhuollon palvelut itse kunnan 

terveyskeskuksessa, kuulua kuntayhtymään tai ostaa palvelut muilta palve-

luntuottajilta. Myös palveluseteliä voidaan käyttää. 

 

Erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon palveluja järjestetään sairaan-

hoitopiirien yksiköissä sekä osin myös terveyskeskuksissa ja ostopalveluna. 

Palveluiden yhdenvertaista saatavuutta turvaamaan on laadittu yhtenäiset 

hoitoon pääsyn perusteet suun terveydenhuollossa (Hoitoon pääsy. Yhtenäi-

set kiireettömän hoidon perusteet 2010. STM:n selvityksiä 2010:31). 

 

Suun terveydenhuollolle erityisiä haasteita 2010-luvulla tuovat hammaslääkä-

rityövoiman niukkuus, erikoishammaslääkäripula sekä väestön ikääntymises-

tä ja erityisesti omahampaisten vanhusten määrän noususta johtuva hoidon 

tarpeen lisääntyminen. Terveyskeskusten hammaslääkäripulasta johtuen hoi-

toon pääsy on usealla Etelä-Pohjanmaan alueella pitkittynyt ja päivystysvas-

taanottokin on ajoittain ruuhkautunut. Osa väestöstä käyttää yksityisham-

mashoidon palveluja ja Kelan korvaamat yksityishoidon hammaslääkärikäyn-

nit ovat viime vuosina lisääntyneet. Etelä-Pohjanmaan terveyskeskusten ja 

yhteistoiminta-alueiden suun terveydenhuollon yksiköt toimivat yhteistyössä 

päivystyksen järjestämisessä, henkilökunnan kouluttamisessa ja terveyden 

edistämisessä. Vuoden 2012 alussa käynnistetyssä Lakeuden suunvuoro –

hankkeessa tavoitteena on yhdessä saada aikaan kohennusta suunterveyttä 

edistävien elintapojen omaksumiseen, koska eteläpohjalaisten terveystavois-

sa on koko maan vertailussa paljon parannettavaa. Sekä ruokatottumukset 

että hampaiden harjaustavat ovat huonommat kuin muualla. Lakeuden suun-
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vuoro –hankkeen alkukartoituksen mukaan Kaksineuvoisen alueella oli vähi-

ten paikkaushoitoa tarvitsevia 12-vuotiaita. Kaksineuvoisen alueella suuhy-

gienistien työtä on suunnattu alle kouluikäisten ja koululaisten suun tervey-

den edistämiseen enemmän kuin muilla alueilla on ollut mahdollista. Yksilön 

suun terveydenhuollon palvelujen tarve vähenee, mikäli omahoitotottumuk-

set ovat suositusten mukaiset. Väestötasolla lasten, nuorten ja nuoren ai-

kuisväestön hoidon tarpeen vähenemisellä voidaan kompensoida ikäihmisten 

hoidon tarpeen lisäystä. 

 

Piirteitä terveyskeskuksittain ja yhteistoiminta-alueittain 

 

 JIK:n alueella hammaslääkäripula on parantunut merkittävästi syksyn 2012 

aikana. 

 

 Järvi-Pohjanmaalla hammashoito on ulkoistettu kokonaan. Terveydenhuollon 

ammattihenkilö arvioi puhelimessa hoidon kiireellisyyden ja tekee hoidon 

tarpeen arvioinnin. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon saman päi-

vän kuluessa, muut 4–10 viikon sisällä. Viikonloppuisin päivystys on Seinäjo-

ella. Kuuden kuukauden hoitotakuu on toteutunut kaikkien osalta. 

 

 Kaksineuvoisen hammaslääkäritilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä. Aino-

astaan Lappajärvellä on esiintynyt vajetta. Toimintaa on alueen jokaisella 

kuudella terveysasemalla. Hoitotakuu toimii hyvin. Merkittävä osa väestöstä 

on kutsujärjestelmän piirissä. Terveyskeskus hoitaa SUHAT-verkoston tietojen 

perusteella 80 % väestöstä. Lasten suun terveydentila on valtakunnallisessa 

vertailussa hyvä.  

 

 Kuusiokunnissa hammaslääkäripula haittaa toimintaa, mutta hoitotakuun 

puitteissa on pysytty ja julkisen hammashoidon kattavuus on korkea (85 % 

väestöstä). 

 

 Lapualla hammaslääkärin viroista on täyttämättä noin kolmasosa, mutta hoi-

totakuu on pystytty täyttämään. Vajetta on täytetty pääasiassa vuokraham-

maslääkärijärjestelyin, jonkin verran on käytetty myös ostopalveluja.  Viikon-

lopun ja arkipyhien hammaslääkäripalvelut on järjestetty alueellisesti Seinäjo-

ella.  Paikkakunnalla toimii useita yksityishammaslääkäreitä. Julkisen sektorin 

kattavuudesta ei ole tietoa. 

 

 Seinäjoen-Isonkyrön yhteistoiminta-alueella on kahdeksan hammashoitolaa ja 

lisäksi uusi Y-talon hammaslääkäripäivystysvastaanotto. Kaikki hammaslääkä-

rin virat ovat täynnä, mutta Seinäjoella väestönkasvu tuo suuria haasteita hoi-

totakuussa pysymiseen. Myös sijaisten huono saatavuus vaikeuttaa hoidon 

sujuvuutta. Ostopalveluina hankitaan erikoishammaslääkäripalveluja, päivys-

tyksen jatkohoitoja ja hammaslääkärin tutkimukseen perustuvia hoitokoko-

naisuuksia.  

 

 Suupohjassa 13 terveyskeskushammaslääkärin virasta neljä on täyttämättä (ti-

lanne kesällä 2012). Tukena käytetään vuokrahammaslääkäreitä ja ostopalve-

luita. Näin toimien on pysytty hoitotakuun rajoissa. Väestöstä arviolta 70 % 

käyttää julkisia palveluita ja 30 % asioi yksityisellä hammaslääkärillä. Suupoh-

jan alueella toimii (kesä 2012) kolme yksityistä hammaslääkäriä. Tavoitteena 

on tehostaa suuhygienistien ja hammashoitajien välistä työnjakoa ja tehostaa 

ennaltaehkäisyä. 
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9.3 Sairaanhoitopiiri (erikoissairaanhoito) 

 

9.3.1 Yleistä 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuu-

luu 19 kuntaa. Väestöpohja on 198 773 

(31.12.2011). Sairaanhoitopiirin tehtävänä 

on edistää piirin asukkaiden terveyttä yh-

teistyössä perusterveydenhuollon ja sosi-

aalitoimen kanssa huolehtimalla sairaan-

hoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteis-

ta ja tuottamalla erikoissairaanhoidon 

palveluja alueen väestölle. Sairaanhoito-

piiri kuuluu Tampereen yliopistollisen 

sairaalan erityisvastuualueeseen, joka on yksi Suomen viidestä yliopistollisten 

sairaaloiden erityisvastuualueista. Tähän niin sanottuun miljoonapiiriin kuu-

luvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Pirkanmaan ja Kanta-

Hämeen sairaanhoitopiirit sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Eri-

tyisvastuualueella sovitaan sellaisen erityistason hoidon järjestämisestä, jota 

ei ole syytä ylläpitää omana toimintana jokaisessa sairaanhoitopiirissä. Lisäk-

si erityisvastuualueella käsitellään muita yhteisiä kehittämissuunnitelmia, 

esimerkiksi yhteistoimintaa koulutuksen ja hankintojen järjestämisessä. 

Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan toimipisteitä ovat Seinäjoen keskussairaa-

lan ja Ähtärin sairaalan lisäksi 11 psykiatrian avohoidon yksikköä. Sijainti-

kunnat ovat Alajärvi, Ilmajoki, Isokyrö, Kauhava, Kauhajoki, Kurikka, Lappa-

järvi, Lapua, Seinäjoki, Teuva ja Ähtäri. Ähtärin sairaalassa toimivat sisätau-

tien ja kirurgian poliklinikat sekä kirurgian osasto. 

 

Oman toiminnan lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja järjestetään ostamalla 

niitä muilta sairaanhoitopiireiltä ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 
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Seinäjoen keskussairaala ja Ähtärin sairaala 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

   

 

 87 

9.3.2 Organisaatio 

 

Kuva 15. EPSHP:n organisaatio 

 

  

Tilintarkastaja 

Hallintopalvelujen 
toiminta-alue 

Logistiikkapalvelut 
Tietohallinto 
Henkilöstöhallinto 
Taloushallinto 
Asiakirjahallinto ja 
arkistotoimi 

Tukipalvelujen 
toiminta-alue 

Operatiivinen 
toiminta-alue 

Konservatiivinen 
toiminta-alue 

Sairaanhoidollisten 
palvelujen toiminta-alue 

Potilashoidon tukipalvelu 
Ruokapalvelu 
Välinehuolto 
Kiinteistö- ja tilapalvelu 
Kahvilatoiminta 
Laitehuolto 
LVI- ja konehuolto 
Sähkötekniikka 
Kuljetustoiminta 

Leikkaus -ja anestesiatoiminta 
Synnytykset ja naistentaudit 
Lastentaudit 
Ortopedia 
Kliininen toimintayksikkö (ÄS) 
Vatsataudit 
Kirurgia 
Urologia 
Tehostettu hoito 
Silmätaudit 
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 
Suu- ja leukasairaudet 

Sisätaudit 
Fysiatria ja kuntoutus 
Keuhkosairaudet 
Neurologia 
Syöpätaudit 
Ihotaudit ja allergologia 
Geriatria 

Psykiatrinen 
toiminta-alue 

Psykiatria 
Lasten- ja nuorisopsykiatria 
Psykiatrian yhteispoliklinikat 

Päivystyskeskuksen 
toiminta-alue 

Päivystyspoliklinikka 
Ensihoitokeskus 

Kliininen kemia 
Radiologia 
Patologia 
Sosiaalitoimen toimintayksikkö 
Kliininen mikrobiologia 
Psykologian palveluyksikkö 
Sairaala-apteekki 
Kliininen fysiologia ja  
isotooppilääketiede 
Kliininen neurofysiologia 
Ravitsemusterapia 

Kuntayhtymähallinto 

Keskushallinto 
Kehittämisyksikkö 

 Turvallisuustoimisto 
 Sisäinen tarkastus 
Perusterveydenhuollon ja terveyden 
edistämisen yksikkö 

Johtajaylilääkäri 

Sairaanhoitopiirin johtaja 

Hallitus 

Valtuusto 

Tarkastuslautakunta 

Yhteistoimintaneuvosto 

Sairaanhoitopiirin 
johtoryhmä 

Johtajiston 
kokous 

Hallintoylihoitaja 

Opetus ja tutkimustoiminta 

Hoitotyön hallinto 
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Sairaanhoitopiiri tuottaa alueellisesti ne julkiset erikoissairaanhoidon palve-

lut, joita ei ole tarkoituksenmukaisinta hankkia muualta. Organisaatioraken-

ne perustuu vastuuyksiköistä koostuviin toimintayksiköihin ja näiden muo-

dostamiin toiminta-alueisiin.  

 

Tehokkaan päiväaikaisen toiminnan järjestäminen edellyttää riittävän suurta 

väestöpohjaa, joka vaihtelee erikoisaloittain. Esimerkiksi sisätaudeilla arvioi-

daan tarvittavan yksi erikoislääkäri 5 000 asukasta kohti ja neurologiassa 

yksi erikoislääkäri 20 000 asukasta kohti. Elektiivisen toiminnan kannalta 3–4 

saman erikoisalan lääkäriä on riittävä minimimäärä (yliopistosairaaloiden 

kannanotto 19.9.2012). 

 

Erikoisalat sijoittuvat seuraaville toiminta-alueille. 

 

Operatiivinen toiminta-alue 

 

 Leikkaus- ja anestesiatoiminta 

 Kirurgia 

 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 

 Lastentaudit 

 Ortopedia 

 Urologia 

 Silmätaudit 

 Suu- ja leukasairaudet 

 Synnytykset ja naistentaudit 

 Vatsataudit 

 

Psykiatrinen toiminta-alue 

 

 Lasten- ja nuorisopsykiatria 

 Psykiatria 

 

Konservatiivinen toiminta-alue 

 

 Fysiatria 

 Geriatria 

 Ihotaudit ja allergologia 

 Keuhkosairaudet 

 Neurologia 

 Sisätaudit 

 Syöpätaudit 

 

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue 

 

 Kliininen fysiologia 

 Kliininen kemia 

 Kliininen mikrobiologia 

 Kliininen neurofysiologia 

 Patologia 

 Radiologia 
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9.3.3 Henkilöstö ja sairaansijat 

 

Oheisessa taulukossa esitetään perustietoja EPSHP:n henki-

löstö- ja sairaansijakehityksestä. 

 

Taulukko 18. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Perustietoja.  Lähde: 

EPSHP:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2015 

 

Erikoisala: 

  Sairaansijat ja hoitopaikat   

 31.12.  1.1. 

2012 

31.12. 

2012 

 1.1.  

2009 2010 2011 2013 2014 2015 

Kirurgia 

Urologia 

Vatsataudit 

Ortopedia 

Synnytykset ja naistentaudit 

Lastentaudit 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 

Operatiivinen ta yhteensä 

78 

38 

48 

54 

30 

8 

256 

54 

16 

38 

48 

54 

30 

8 

248 

52 

16 

36 

42 

54 

30 

8 

238 

52 

24 

36 

42 

48 

28 

230 

52 

24 

36 

42 

48 

28 

230 

52 

24 

34 

38 

44 

28 

220 

52 

24 

34 

38 

44 

28 

220 

52 

24 

34 

38 

44 

28 

220 

Sisätaudit 

Neurologia 

Kuntoutus 

Keuhkosairaudet 

Konservatiivinen ta yhteensä 

70 

34 

27 

131 

76 

28 

27 

131 

76 

28 

14 

118 

76 

28 

14 

118 

71 

28 

21 

14 

134 

60 

16 

21 

14 

111 

60 

16 

21 

14 

111 

60 

16 

21 

14 

111 

Lasten- ja nuorisopsykiatria 

Psykiatria 

Psykiatrinen ta yhteensä 

22 

123 

145 

22 

120 

142 

20 

106 

126 

18 

105 

123 

16 

90 

106 

16 

90 

106 

16 

90 

106 

16 

90 

106 

Päivystyskeskuksen ta yhteen-

sä 

   22 22 22 22 

Sairaansijat yhteensä 532 521 482 471 492 459 459 459 

      

Tarkkailuosasto 8 8 8 8    

Tehostettu valvonta 11 11 11 11 11 11 11 19 

Sydänvalvonta yksikkö 10 10 10 10 10 10 10 10 

Henkilöstö: 2 301 2 297 2 344 2 440 

 

2 657 2 656 2 656 
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9.3.4 ERVA-alueen järjestämissopimus 

 

 

EPSHP:n valtuusto hyväksyi 12.11.2012 

Tampereen yliopistollisen sairaalan eri-

tyisvastuualueen erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksen kunnallisvaltuus-

tokaudeksi 2013–2016. Sopimuksen toi-

meenpanosta vastaa TAYS:n ERVA:n johto-

ryhmä, joka raportoi sopimuksen toteu-

tumisesta ERVA:n yhteistoimintaelimelle. 

Sopimuksessa määritellään ERVA-alueen 

erikoissairaanhoidon työnjako. 

 

 

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelle keskitetään 

tyypillisesti seuraavat hoidot 

 

 

Operatiivinen toiminta-alue 

 

 Lasten syöpien intensiivihoidot ja erittäin ennenaikaisten keskosten 

hoito 

 Radikaalien gynekologisten syöpien hoito 

 Vaativat uusintaleikkaukset tekonivelkirurgiassa sekä monialayhteis-

työtä vaativat monivammat 

 Ruokatorvisyöpäleikkaukset ja haimanpään kirurgia 

 

 

Konservatiivinen toiminta-alue 

 

 Vaativaa hematologista osaamista vaativat hoidot 

 Katetriteitse tehtävät läppäleikkaukset ja aikuisten sydänleikkaukset 

 Korkean selkäydinvamman kirurginen hoito ja kuntoutus 

 Vaikeahoitoisen epilepsian hoidolliset arviot ja kirurginen hoito 

 Harvinaisten syöpien hoito ja kaikki tarvittava sädehoito 

 Sydänelektrofysiologia 

 

Psykiatrinen toiminta-alue  

 

 Oikeuspsykiatriset tutkimukset ja osin niihin liittyvät hoidot 
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9.4 Saattohoito 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

antoi vuonna 2010 saattohoi-

don järjestämiseksi valtakun-

nallisen suosituksen Hyvä 

saattohoito Suomessa. Suosi-

tuksen mukaisesti saattohoi-

topotilaiden yhdenvertaisesta 

hoidosta vastaavat sairaanhoi-

topiirit ja terveyskeskukset. 

 

Palliatiivisella eli oireita lievit-

tävällä hoidolla tarkoitetaan 

potilaan aktiivista kokonaisval-

taista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava etenevä sairaus ei enää ole pa-

rannettavissa. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja ajoittuu potilaan vii-

meisille elinviikoille.  

 

Terveyskeskusjärjestelmä tarjoaa hyvät edellytykset saattohoidon järjestämi-

seksi. Valtaosa saattohoitopotilaista hoidetaankin terveyskeskusten vuode-

osastoilla. Kotisaattohoidossa hyödynnetään terveyskeskusten kotihoitoa tai 

kotisairaanhoitoa (Koivuranta-Vaara, www.kunnat.net). 

 

STM:n suosituksessa esitetään, että kaikkiin keskussairaaloihin perustetaan 

palliatiivisen hoidon poliklinikka hyvän palliatiivisen hoidon onnistumiseksi, 

konsultaatioavun saamiseksi ja koulutuksen järjestämiseksi.  

 

Saattohoidon tarve  

 

Saattohoitoa tarvitsee vuosittain noin 200 syöpäpotilasta ja noin 40 muita 

sairauksia sairastavaa potilasta 100 000 asukasta kohden. 

 

Saattohoidon suurin potilasryhmä ovat syöpäpotilaat. Saattohoitoa tarvitsevat 

myös monet sydämen vajaatoimintaa, keuhkoahtaumatautia, munuaisten ja 

maksan vajaatoimintaa sekä eteneviä neurologisia sairauksia sairastavat poti-

laat. Dementiaa sairastavien potilaiden saattohoito tulisi järjestää heitä hoita-

vissa yksiköissä, joihin tulee viedä saattohoidon osaamista (Koivuranta-Vaara, 

www.kunnat.net). 

 

Saattohoitoon tarvittavat resurssit 

 

EU:n ja Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen (EAPC) kriteerien mukaan 

saattohoitovuodepaikkojen minimitarve on 10/100 000 asukasta. Yhdistys 

on antanut suosituksen myös henkilökuntamitoituksesta, jonka tulisi olla 

tavanomaista vuodeosastotoimintaa korkeampi, lisäksi henkilökunnan tulee 

olla erityiskoulutettua ja vuodepaikkojen saattohoitoon sopivia. Kotisaatto-

hoitoon suositellaan muodostettavaksi yksi asiantuntijaryhmä 100 000 asu-

kasta kohden. STM:n suosituksessa ehdotetaan suurilla paikkakunnilla toi-
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mintojen yhdistämistä yhteen yksikköön (Palliative care unit) ja pienillä paik-

kakunnilla yhteistyötä alueen terveyskeskusten kesken.  

 

Saattohoidon kolmiportainen malli 

 

 

Saattohoidon organisoimiseksi STM suosittaa kolmiportaista mallia  

 

 Portaan A mukaista hoitoa tulee kyetä tarjoamaan kaikissa terveydenhuollon 

laitoksissa. Kaikissa yksiköissä tulee olla saattohoitoa koordinoiva hoitaja.  

 

 Portaan B mukaista hoitoa voidaan toteuttaa keskikokoisissa terveyskeskuk-

sissa kotihoidossa, kotisairaalassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. B-

tasolla tulee olla nimetty vastuuhoitaja ja vastuulääkäri. Suurilla paikkakunnil-

la tarvitaan koko- tai osa-aikainen lääkäri ja useita hoitajia, joilla on perusta-

soa laajempi koulutus saattohoitoon. 

 

 Tason C hoitoa toteuttavat yliopisto- ja keskussairaaloiden moniammatilliset 

palliatiiviset yksiköt sekä osa saattohoitokodeista.  

 

 

Etelä-Pohjanmaalla saattohoito toteutetaan pääosin terveyskeskusten kautta, 

erillistä saattohoitokotia maakunnassa ei ole. Sairaanhoitopiirissä toimii saat-

tohoitotyöryhmä. Yhteistoiminta-alueilla on tehty saattohoitosuunnitelmat. 

Alueellista konsultaatio- ja koulutustukea sekä koordinaatiota on tarpeen 

lisätä STM:n linjauksen mukaisesti. Palliatiivisen hoidon poliklinikka tukisi 

hoidon kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteuttamista vahvistamalla perus-

terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Yksikön keskeinen teh-

tävä olisi terveyskeskusten järjestämän palliatiivisen hoidon tukeminen kon-

sultaatioiden ja koulutuksen avulla. 
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10 PALVELUTUOTANNON MÄÄRÄ 

 

10.1 Perusterveydenhuolto 

10.1.1 Avohoito 

 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien suhteellinen määrä oli Ete-

lä-Pohjanmaalla vuonna 2010 neljänneksen maan keskiarvoa suurempi. Tämä 

selittyy pitkäaikaissairauksien yleisyydellä, päivystyspotilaiden suurella mää-

rällä ja suppeammalla yksityisellä palvelutarjonnalla. Lääkärikäyntien määrä 

on ollut valtakunnalliseen tapaan aleneva. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin 

suuret. Yhteistoiminta-alueittain tarkasteltuna käyntejä oli eniten Kuusiokun-

nissa, Lapualla ja JIK:ssä. Terveyskeskusten avokäynneistä valtaosa tapahtuu 

muilla terveydenhuollon ammattilaisilla kuin lääkäreillä. Näiden käyntien 

määrä oli suurin Lapualla, Kuusiokunnissa, Kaksineuvoisessa ja JIK:ssä.  

 

Taulukko 19. Perusterveydenhuollon lääkärikäynnit kunnittain 1000 

asukasta kohden. EP = koko sairaanhoitopiirin alue. Sisältää myös päi-

vystyskäynnit. Vuoden 2011 tiedot Sotkanetissä osin puutteelliset. Läh-

de: Sotkanet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 

Alavus 2305 2181 2558 2468 

Kurikka 2571 2280 2456 2555 

Töysä 2260 2183 2410 2407 

Ähtäri 2360 2217 2394 2330 

Lapua 2029 2360 2333 2498 

Kuortane 2092 2026 2302 2195 

Jalasjärvi 2363 2052 2172 2473 

Ilmajoki 2148 1823 1973 2061 

EP 2003 1888 1941 - 

Kauhajoki 2281 2103 1925 2010 

Teuva 2441 2014 1919 2116 

Vimpeli 1766 1803 1869 - 

Soini 1928 1744 1832 - 

Alajärvi 1810 1663 1803 - 

Evijärvi 1683 1649 1762 1774 

Seinäjoki 1763 1679 1696 - 

Kauhava 1833 1722 1682 2008 

Karijoki 1673 1500 1609 1865 

Isojoki 2116 2040 1568 1780 

Koko maa 1632 1535 1562 1320 

Isokyrö 1268 1329 1462 - 

Lappajärvi 1386 1363 1432 - 
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Taulukko 20. Perusterveydenhuollon lääkärikäynnit yhteistoiminta-

alueittain 1000 asukasta kohden. EP = koko sairaanhoitopiirin alue. Sisäl-

tää myös päivystyskäynnit. Lähde: Sotkanet 

 

 2008 2009 2010 

Kuusiokunnat 2278 2165 2447 

Lapua 2029 2360 2333 

JIK 2379 2071 2224 

EP 2003 1888 1941 

Suupohja 2265 2037 1868 

Järvi-Pohjanmaa 1819 1704 1821 

Seinäjoki 1723 1651 1677 

Kaksineuvoinen 1750 1660 1654 

Koko maa 1632 1535 1562 

 

 

 

Taulukko 21. Perusterveydenhuollon avohoidon muut kuin lääkärikäyn-

nit kunnittain 1000 asukasta kohden. EP = koko sairaanhoitopiirin alue. 

Vuoden 2011 lukuja ei esitetä, koska Sotkanetin tiedot tältä osin puut-

teellisia. Lähde: Sotkanet 

 

 2008 2009 2010 

Evijärvi 4990 5038 4984 

Lapua 4936 4753 4513 

Lappajärvi 4161 4110 4101 

Isokyrö 3862 3908 3987 

Kauhava 3992 3951 3886 

Vimpeli 2930 4163 3864 

Ähtäri 3331 3750 3827 

Jalasjärvi 3624 3980 3770 

Alavus 3653 3553 3575 

Koko maa 3163 3350 3497 

Ilmajoki 3345 3798 3481 

Kuortane 3271 3159 3478 

Kurikka 2715 3065 3459 

Töysä 3068 3222 3451 

EP 3453 3571 3333 

Alajärvi 2722 3194 3320 

Soini 2702 2794 3008 

Kauhajoki 4022 4273 2826 

Teuva 3956 3962 2700 

Seinäjoki 2829 2809 2684 

Karijoki 3714 3440 2642 

Isojoki 6284 6490 2513 
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Taulukko 22. Perusterveydenhuollon avohoidon muut kuin lääkärikäyn-

nit yhteistoiminta-alueittain 1000 asukasta kohden. EP = koko sairaan-

hoitopiirin alue. Lähde: Sotkanet  

 2008 2009 2010 

Lapua 4936 4753 4513 

Kaksineuvoinen 4132 4101 4047 

Kuusiokunnat 3415 3496 3612 

JIK 3145 3532 3540 

Koko maa 3163 3350 3497 

Järvi-Pohjanmaa 2761 3330 3384 

EP 3453 3571 3333 

Seinäjoki 2913 2897 2787 

Suupohja 4213 4364 2752 

 

Päivystysaikaisia käyntejä maakunnassa on lähes kaksinkertainen määrä 

maan keskitasoon nähden, joskin kuntakohtaiset erot ovat suuret. Suhteelli-

sesti eniten käyntejä on JIK:n alueella. Osassa terveyskeskuksista toimii itse-

näinen päivystävä sairaanhoitaja, joka hoitaa osan päivystyspotilaista tark-

kaan määritellyn tehtäväkuvan puitteissa. Päivystyskäyntien määrään vaikut-

taa merkittävästi myös hoitoonohjaus, päivystyspalveluiden saatavuus, ajan-

varaustoiminnan järjestelyt ja pitkäaikaispotilaiden hoito. 

 

Taulukko 23. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ilta-, yö-, 

viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystyksessä/1000 asukasta. Lähde: Sotkanet 

 2000 2005 2010 

Alajärvi 984 498 476 

Alavus 830 580 512 

Evijärvi 385 1 260 

Ilmajoki 766 631 594 

Isojoki 242 0 300 

Isokyrö 0 316 211 

Jalasjärvi 1002 906 829 

Karijoki 436 543 308 

Kauhajoki 0 752 631 

Kauhava 612 481 337 

Kuortane 475 337 294 

Kurikka 0 765 634 

Lapua 627 569 472 

Lappajärvi 457 0 174 

Seinäjoki 359 347 272 

Soini 315 327 332 

Teuva 794 692 301 

Töysä 694 600 456 

Vimpeli 356 0 284 

Ähtäri 800 650 485 

Koko maa 368 322 242 

EPSHP 489 500 418 
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10.1.2 Osastohoito 

 

 

Perusterveydenhuollon vuodeosastopalveluja tuotetaan Etelä-Pohjanmaalla 

runsaasti (Rautiainen ja Pelanteri 2012). Vuonna 2010 vuodeosastohoidossa 

olleiden potilaiden osuus väestöstä koko maassa oli 28 potilasta 1000 asu-

kasta kohden. Osuus oli suurin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 

(49/1000 asukasta) ja pienin Ahvenanmaalla (7/1000 asukasta).  

 

75 vuotta täyttäneiden kohdalla erot ovat pienemmät. Etelä-Pohjanmaalla on 

suhteellisesti eniten hoitojaksoja myös tässä ikäryhmässä. Hoitopäivien suh-

teellinen määrä sekä koko väestössä että 75 vuotta täyttäneillä oli suurin 

Pohjois-Karjalan alueella. Erot kuvastavat paitsi alueen hoitokäytäntöjä ja sai-

rastavuutta, myös terveydenhuoltojärjestelmän rakennetta ja työnjakoa.  

 

Terveyskeskusten perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon tilasto ei sisällä 

erikoissairaanhoidon sairaaloiden tietoja eikä vanhainkotien ja tehostetun 

asumispalvelun asiakkaita. Tämä vaikeuttaa kuntien ja alueiden välistä vertai-

lua. Joissakin kunnissa aluesairaalatasolla erikoissairaanhoidossa voidaan 

hoitaa potilaita, jotka toisessa kunnassa olisivat oman kunnan terveyskes-

kuksen sairaaloissa. Myös erot yksityisessä palvelutarjonnassa voivat selittää 

eroja. Alueellisessa vertailussa sairaanhoitopiiri ja kunta määräytyvät potilaan 

asuinkunnan mukaan. 
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Taulukko 24. Terveyskeskusten vuodeosastohoito 2010. Hoitojaksot, 

hoitopäivät ja potilaat 1000 asukasta kohden. Lähde: Rautiainen ja Pelan-

teri 2012 
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Sairaanhoitopiiri 
Kaikki ikäryhmät  Yli 75-vuotiaat  

Etelä-Pohjanmaan 93 1 745 49 318 13 965 646 

Lapin 88 1 816 48 305 15 801 585 

Keski-Suomen 80 1 447 45 311 12 952 581 

Pohjois-Karjalan 78 2 129 46 295 17 875 514 

Keski-Pohjanmaan 73 1 191 40 291 10 094 542 

Pohjois-Savon 73 1 543 40 261 12 529 489 

Satakunnan 63 1 349 38 254 10 331 429 

Kainuun 61 1 344 37 235 10 158 405 

Pohjois-Pohjanmaan  55 846 30 261 9 407 498 

Etelä-Savon 53 1 431 32 193 10 248 325 

Länsi-Pohjan 53 1 674 33 242 15 213 396 

Koko maa  47 1 163 28 220 11 077 377 

Pirkanmaan 44 1 171 27 214 10 799 365 

Vaasan 44 1 535 25 209 14 084 369 

Päijät-Hämeen 40 1 857 28 217 16 984 304 

Varsinais-Suomen  36 1 074 23 181 9 769 273 

Itä-Savon 34 1 968 27 172 13 714 209 

HUS  32 701 20 188 8 350 323 

Etelä-Karjalan 29 1 592 22 149 12 546 197 

Kanta-Hämeen 26 939 19 151 8 144 206 

Kymenlaakson 18 928 15 109 7 454 125 

Ahvenanmaa 7 894 7 65 7 772 68 

 

Etelä-Pohjanmaalla keskimääräiset hoitoajat ovat valtakunnallisesti lyhyitä. 

Kunta- ja osastokohtaiset erot ovat kuitenkin suuret osin erilaisista osasto-

profiileista johtuen.  

 

Eteläpohjalaisten terveyskeskusten aktiivin päivystystoiminnan johdosta val-

taosa osastopotilaista on otettu sisään omasta päivystyksestä ja vain joka 

neljäs potilas on tullut sairaalasiirtona erikoissairaanhoidosta.  
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Taulukko 25. Terveyskeskusten vuodeosastotoiminta vuonna 2010. Poti-

laita maamme terveyskeskuksissa oli vuoden 2010 lopussa 16 594. Rau-

tiainen ja Pelanteri 2012 

 Terveyskeskukset 

(EPSHP:n alue) 

Koko maa 

Potilaita 9 670 151 129 

Yli 75-vuotiaita 6 267 94 802 

Hoitoaika (vrk) 20 (vaihteluväli 4–62) 25 

Hoitoaika yli 75-vuotiailla 24 30 

Ikä (keskiarvo) 77 76 

Hoitojaksojen määrä 18 547 253 775 

Sairaalasta tulleet (osuus %) Vuonna 2009: 24 % Vuonna 2009: 31 % 

Hoitopäivät 346 301 6 237 552 

 

 

Taulukko 26. Perusterveydenhuollon vuodeosastojaksot 1000 asukasta 

kohden vuosina 2007–2010. EP = koko sairaanhoitopiirin alue.  Lähde: 

Sotkanet 

 

 2007 2008 2009 2010 

Kauhajoki 121 131 141 165 

Jalasjärvi 122 139 128 161 

Isojoki 164 155 156 149 

Ähtäri 116 142 123 134 

Karijoki 73 93 75 127 

Teuva 94 103 117 123 

Kauhava 106 103 116 121 

Vimpeli 132 132 109 111 

Alavus 105 104 91 105 

Kurikka 93 103 93 105 

Lappajärvi 133 114 99 104 

Ilmajoki 96 99 99 99 

EP 88 92 87 93 

Soini 107 102 108 92 

Lapua 88 92 81 91 

Evijärvi 96 114 89 90 

Kuortane 91 100 97 88 

Töysä 91 98 105 81 

Alajärvi 104 102 88 70 

Seinäjoki 51 53 44 50 

Koko maa 46 47 47 47 

Isokyrö 6 12 45 44 

 

Terveyskeskusten vuodeosastohoidon päädiagnoosiryhmistä merkittävimmät 

ovat maassamme verenkiertoelinten sairaudet ja psykiatriset sairaudet. Nämä 

diagnoosiryhmät kuluttavat lähes puolet hoitopäivistä. Hoitopäivien määrä 

diagnoosiryhmittäin kertoo, mitkä sairaudet kuormittavat kuntien vuodeosas-

toja eniten. Kaikissa diagnoosiryhmissä hoitopäivien määrä väheni ja hoito-

jaksojen kesto lyheni. Psykiatrian keskimääräinen hoitojakson pituus oli 53 
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päivää ja näistä muistisairailla keskimäärin 99 päivää. Verenkiertoelinten sai-

rauksissa keskimääräinen hoitojakson pituus oli 34 päivää. 

 

Suurimmat diagnoosiryhmät terveyskeskusten vuodeosastoilla 

 

 Psykiatriset sairaudet 

 Verenkiertoelinten sairaudet 

 Hermoston sairaudet 

 Vammat ja myrkytykset 

 Hengityselinten sairaudet 

 Kasvaimet 

 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 

 Tartuntataudit 

 

Taulukko 27. Maamme terveyskeskusten vuodeosastojen hoitopäivät 

vuonna 2010. Eniten hoitopäiviä aiheuttaneet sairausryhmät ICD10-

luokittelun mukaan. Koko maassa vuonna 2010 yhteensä 6 237 552 hoi-

topäivää (= HPV). ICD-luokittelun rakenne on tärkeä tunnistaa (esimer-

kiksi muistipotilaiden tai infektiosairauksien hoidon tarvetta arvioitaes-

sa). Aineisto perustuu HILMO-järjestelmän päädiagnoosiin. Lähde: Rauti-

ainen ja Pelander 2012 

Ryhmä HPV Osuus 

(%) 

Eniten hoitopäiviä ICD HPV 

Psykiatriset sairaudet 1462332 23,4 Dementia F00–F03 1144712 

   Skitsofrenia F20–F29 113077 

   Alkoholisairaudet F10 82656 

   Mielialahäiriöt F30–F39 54632 

Verenkiertoelimistö 1450357 23,3 Aivoinfarkti I63 386299 

   Aivoverenkiertohäiriön myöhäisseuraukset I69 246539 

   Iskeemiset sydänsairaudet I20–I25 189142 

   Sydämen vajaatoiminta I50 168742 

   Aivoverenvuoto I61 93643 

   Ateroskleroosi I70 96269 

   Verenpainesairaudet I10–I15  79830 

   Eteisvärinä ja -lepatus I48 56614 

Hermosto 836868 12,4 Alzheimer G30 512146 

   Parkinson G20 94772 

   Epilepsia G40 36156 

Vammat ja myrkytykset 590249 9,5 Reisiluun murtuma S72 226316  

   Pään vammat S00–S09 85443 

   Polven ja säären murtuma S82 55105 

   Lannerangan ja lantion murtuma S32 41065 

Hengityselimet 366389 5,9 Keuhkokuume J9–J18 240833 

Kasvaimet 355946 5,7 Ruuansulatuselinsyövät C15–C26 86059 

   Keuhkosyöpä C34 36949 

   Rintasyöpä C50 32339 

   Leukemia ja lymfooma C81–C96 28983 

Tule-sairaudet 223376 3,6 Nivelsairaudet M00–M25 103990 

   Selkäsairaudet M40–M54 60692 

Oire tai löydös  181957 2,9 Huonovointisuus ja väsymys R53 45889  

   Psyykkinen oire R40–R46  33380 

Virtsatiesairaudet 181149 2,9 Virtsarakkotulehdus N30 35782 

   Akuutti tubulointerstitiaalinen nefriitti N10 63887 

Tartuntataudit 156216 2,5 Suoliston tartuntataudit A00–A09 48155 

   Ruusu A46 42153 

Muut 432713 6,9 Aikuistyypin diabetes E11 66731  

   Hoitokomplikaatiot T80–T88 35286 

Yhteensä 6237552 100    
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10.2 Sairaanhoitopiiri (erikoissairaanhoito) 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toimii valtakunnallisten tavoitteiden mu-

kaisesti avohoitopainotteisesti. Sairaansijojen, hoitojaksojen ja hoitopäivien 

määrät ovat vähentyneet ja avohoito lisääntynyt.  

Vuonna 2000 EPSHP:ssä oli 749 sairaansijaa, loppuvuodesta 2010 vain 492 

(väheneminen 257/34 %).  Syksyllä 2012 sairaansijamäärässä tapahtui pieni 

kasvu 22-paikkaisen päivystysosaston aloitettua toimintansa Y-talossa. 

 

Vuonna 2000 aikuispsykiatriassa oli 184 sairaansijaa 11 osastolla. Vuoden 

2012 lopussa sairaansijoja on 90 ja osastoja kuusi. Sisätautien sairaansija-

määrä on laskenut tänä aikana alle puoleen: vuonna 2000 sairaansijoja oli 

151, nyt 71. Osastot ovat vähentyneet viidestä kahteen. Somaattisen erikois-

sairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioitu käyttö on erityisesti osastohoidon 

osalta maan keskiarvoa (100) vähäisempää: hoitojaksot 87, hoitopäivät 79 ja 

avokäynnit 91. Muutoksen on mahdollistanut avo- ja osastotoimintojen kehit-

täminen sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.  

 

Kuva 16. Toiminnan ja voimavarojen muutokset EPSHP:ssä vuosina 

2001–2010.  Lähde: EPSHP:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Avohoito 100 101 103 113 117 115 123 125 127 131

Leikkaukset 100 105 104 108 109 110 108 109 109 108

Virat ja toimet 100 100 100 100 99 100 102 104 105 105

Sairaansijat 100 94 90 89 88 88 84 81 70 70

Hoitojaksot 100 95 83 84 83 81 79 77 71 71

Hoitopäivät 100 90 88 86 85 82 77 75 64 64
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Vuonna 2010 erikoissairaanhoidon poliklinikoilla kävi 62 910 eteläpohjalais-

ta. Osastohoitoa sai 18 347 henkilöä. Vuonna 2011 käyntejä oli kaikkiaan 

364 6293, joista lääkärikäyntejä 55,1 % (psykiatrialla 18,6 %). Kaikista käyn-

neistä vain 10,5 % oli ensikäyntejä (lääkärikäynneistä 16,8 %). 

 

Taulukko 28. EPSHP:n käyntimäärät vuonna 2011 toiminta-alueittain ja 

ammattiryhmittäin. Lähde: EPSHP, Svahn 2012 

 

Toiminta-alue Lääkärit Hoitajat Terapeutit Muut Yhteensä 

Konservatiivinen  59278 26893 11112 2255 99538 

 

Operatiivinen 100379 42166 2302 1473 146320 

 

Psykiatrinen 16819 46633 11179 15585 90216 

 

Päivystyskeskus 24568 1   24569 

 

Sairaanhoidolliset 

palvelut 

12 2 2028 1944 3986 

Yhteensä 201056 115695 26621 21257 364629 

 

 

Taulukko 29. Erikoissairaanhoidon avokäynnit 1 000 asukasta kohden 

vuosina 1995–2010. Lähde: Sotkanet 

  1995 2000 2005 2010 

Sisätaudit Koko maa 175 192 239 279 

 EPSHP 145 157 197 218 

Kirurgia Koko maa 185 170 213 237 

 EPSHP 129 136 216 252 

Lastentaudit (0–14 v) Koko maa 330 367 373 416 

 EPSHP 273 404 429 389 

Psykiatria Koko maa 238 218 261 301 

 EPSHP 206 240 235 365 

Somaattinen erikoissairaanhoito Koko maa 906 979 1044 1157 

 EPSHP 754 913 990 1088 
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Taulukko 30.  Jäsenkuntien avohoitopalvelujen käyttö 1000 asukasta 

kohden vuosina 2000–2010. Lähde: www.epshp.fi 

 

Kunta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alahärmä 996 1 022 922 882 1 010 1 049 1 088 1 062 1 043   

Alajärvi 1 273 1 201 1 186 1 237 1 314 1 352 1 408 1 415 1 424 1 231 1 270 

Alavus 1 117 751 779 753 849 909 852 821 808 833 928 

Evijärvi 1 089 1 083 1 108 1 256 1 342 1 235 1 095 1 161 1 236 1 128 1 145 

Ilmajoki 1 123 1 008 1 083 1 192 1 287 1 301 1 254 1 227 1 287 1 273 1 275 

Isojoki 649 1 189 664 628 754 769 871 897 952 1 022 1 002 

Isokyrö 1 021 649 750 769 897 987 1 074 1 069 1 041 1 095 1 156 

Jalasjärvi 881 813 837 833 959 970 972 940 974 1 030 1 065 

Karijoki 538 752 650 603 827 815 799 853 956 902 1 129 

Kauhajoki 1 075 992 983 1 011 1 090 1 101 1 097 1 119 1 229 1 303 1 356 

Kauhava 1 204 1 123 1 142 1 169 1 207 1 171 1 125 1 136 1 196 1 126 1 180 

Kortesjärvi 1 232 1 057 1 062 1 061 1 177 1 296 1 427 1 448 1 207   

Kuortane 1 146 658 652 647 716 806 839 892 917 894 1 016 

Kurikka 1 161 1 042 1 071 1 153 1 173 1 157 1 164 1 215 1 261 1 140 1 224 

Lappajärvi 1 225 1 218 1 191 1 216 1 433 1 387 1 345 1 247 1 197 4 192 1 226 

Lapua 1 340 1 249 1 282 1 215 1 282 1 317 1 272 1 309 1 235 1 246 1 310 

Lehtimäki 1 104 947 1 019 973 1 023 989 1 037 992 1 106   

Nurmo 1 153 910 890 835 850 858 935 1 129 1 203   

Peräseinäjoki 1 042 819 777 780 904       

Seinäjoki 1 352 1 003 956 974 996 1 023 1 023 1 268 1 324 1 297 1 326 

Soini 1 040 941 953 887 1 008 978 1 027 1 110 1 197 1 235 1 274 

Teuva 994 1 027 1 059 966 1 082 1 161 1 149 1 224 1 314 1 337 1 322 

Töysä 847 676 664 663 788 832 812 870 706 744 800 

Vimpeli 1 150 1 036 1 117 1 102 1 172 1 171 1 216 1 224 1 214 1 092 1 109 

Ylihärmä 1 000 995 923 1 166 1 198 1 071 1 014 1 011 969   

Ylistaro 1 241 753 763 846 915 956 946 1 047 1 129   

Ähtäri 1 354 1 244 1 194 1 169 1 238 1 213 1 265 1 263 1 239 1 315 1 295 

Yhteensä 1 157 993 986 998 1 071 1 089 923 1160 1 190 1 193 1 237 

 

Somaattisen erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien suhteellinen määrä on 

sairaanhoitopiirivertailussa kolmanneksi matalin mikä viittaa terveyskeskus-

ten hyvään toimivuuteen. Vuonna 2010 käyntejä oli 1000 asukasta kohden 

130 (THL:n tilastoraportti 45/2011). 

  

http://www.epshp.fi/


 

 

 

  

   

 

 103 

 

Taulukko 31. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä sairaanhoi-

topiireittäin 1000 asukasta kohden vuosina 2006–2010. Lähde: THL 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Pohjois-Pohjanmaa 126 144 141 126 120 

Lappi  153 127 132 130 127 

Etelä-Pohjanmaa 142 141 141 133 130 

Pirkanmaa 147 162 142 134 131 

Satakunta 170 162 151 143 138 

Päijät-Häme 171 176 160 151 144 

Keski-Suomi 138 146 148 151 147 

Etelä-Karjala 154 152 166 156 151 

Pohjois-Karjala 176 182 178 172 154 

Varsinais-Suomi 208 174 173 167 157 

Koko maa 171 173 173 167 158 

HUS  179 180 178 174 161 

Kainuu 164 170 175 166 164 

Pohjois-Savo 153 180 187 173 165 

Länsi-Pohja 177 185 183 178 170 

Etelä-Savo 180 192 200 190 178 

Vaasa  197 207 211 190 181 

Keski-Pohjanmaa 211 212 215 205 183 

Kymenlaakso 193 199 194 191 185 

Kanta-Häme 223 220 215 213 214 

Itä-Savo 238 242 246 245 254 

 

Vuonna 2011 EPSHP:ssä tapahtui kaikkiaan 31 977 päivystyskäyntiä, joista 

23 894 päivystyskeskuksessa (näistä terveyskeskuskäyntejä 4 367). Päivys-

tyskeskuksen potilasta 41 % otettiin sairaalahoitoon. Päivystyskäynneistä 

8083 (25 %) tapahtui päivystyslogistiikan mukaisesti suoraan toimintayksi-

köissä. Näitä käyntejä oli eniten synnytysten ja naistentautien alalla (2 604), 

lastentaudeilla (1 916), silmätaudeilla (1 531), psykiatrialla (1 344) sekä kor-

va- nenä- ja kurkkutaudeilla (444). Toimintayksikkökäynneistä 33 % johti sai-

raalahoitoon. 

 

Taulukko 32. Seinäjoen keskussairaalan päivystyspotilaat 

 

 2008 2009 2010 2011 

Osastolle 10077 11019 11303 10855 

Kotiin 12328 14223 14538 15348 

Terveyskeskuskäynti 3728 4176 4100 4367 

Muu 966 1169 1501 1425 

Yhteensä 27099 30587 31442 31977 
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Lähettävä taho

Alueen terveyskeskus  

n=12 009 (48 %)

Yksityinen taho 

n=1 233 (5 %)

Sairaanhoitopiirin sisäinen 

lähete; n=169 (1 %)

Muu lähettäjä  

n=168 (1 %)

Ulkopuolinen 

sairaanhoitopiiri   

n=148

Ilman lähetettä

n=11 330 (45 %)

Saapujan kotikunta-alue

Saapumiset / 1000 as.

•Kaksineuvoinen     2 487 106

•Järvipohjanmaa      1 635 103

•Lapua 1 784 123

•Kuusiokunnat        2 001 88

•Seinäjoki 8 802 138

•JIK 4 381 127

•Suupohja 2 711 113

•Ulkokuntalaiset     1 256

Päivystyspoliklinikka

25 057 saapumista

Esh:n päivystyskäynnit

n=11 122 (45 %)

Lähetteellä 

n=13 724 (55 %)

Saapumiset

Ilman lähetettä 

n=4 131 (16 %)  

Kuolleeksi 

toteaminen

n=27   

Tk-yöpäivystyskäynnit

n=4 366 (18 %)

Tk-yöpäivystys 

n=7 175 (29 %)  

Terveyskeskus-

yöpäivystyssaapumisista 

2 296 käyntiä muuttui 

erikoissairaanhoidon 

käynneiksi ja 1 297 

käyntiä johti 

erikoissairaanhoidon  

osastohoitoon

Päivystyksenä osastolle

n=9 028 (37 %)

Potilas kotiutettiin      

n=9 152 (82 %)

Siirto terveyskeskukseen

n=1 279 (12 %)

Sairaala/laitossiirto    

n=650 (6 %)

Potilas kuoli n=41     

Sairaala/laitossiirto    

n=197 (5 %)

Potilas kotiutettiin      

n=3 961 (90 %)

Siirto terveyskeskukseen

n=208 (5 %)

Operatiivinen TA n=4 082 (45 %) 

Konservatiivinen TA n=4 899 (54 %) 

Psykiatrinen TA n=47 (1 %)         

Potilas kotiutettiin n=6 579 (65 %)

Siirto terveyskeskukseen n=2 267 (23 %)

Sairaala/laitossiirto n=966 (9 %)

Potilas kuoli n=307 (3 %)     

Kuva 17. Potilasvirrat. EPSHP:n päivystyspoliklinikka 2011. Kirsti Svahn ja 

Tuomas Metsä-Ketelä ja 2012 
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Taulukko 33. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot 1000 asu-

kasta kohden vuosina 2007–2010. Lähde: Sotkanet  

 2007 2008 2009 2010 

Soini 186 174 189 206 

Isojoki 199 202 189 194 

Vimpeli 204 165 181 189 

Lappajärvi 171 173 160 188 

Jalasjärvi 195 188 182 187 

Koko maa 190 188 183 182 

Kuortane 205 206 156 180 

Alajärvi 173 174 159 173 

Kurikka 176 187 164 173 

Ähtäri 193 181 168 172 

Töysä 175 153 177 171 

Evijärvi 205 203 166 170 

Karijoki 195 183 155 169 

Isokyrö 206 182 176 168 

EPSHP 182 175 167 164 

Alavus 179 170 157 162 

Kauhava 173 161 159 159 

Teuva 158 169 171 159 

Seinäjoki 183 177 168 156 

Ilmajoki 184 174 163 156 

Kauhajoki 176 166 171 156 

Lapua 182 171 167 152 

 

Taulukko 34. Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot 1000 asukasta kohden  

vuosina 2007–2010.  Lähde: Sotkanet 

 2007 2008 2009 2010 

Vimpeli 10 10 20 17 

Töysä 21 11 18 16 

Kuortane 13 12 11 15 

Alavus 11 15 15 15 

Evijärvi 11 11 13 13 

Alajärvi 14 15 12 11 

Isojoki 8 8 7 11 

Soini 11 12 9 11 

Kauhajoki 7 8 9 9 

EPSHP 9 9 8 8 

Seinäjoki 9 9 8 8 

Koko maa 9 9 8 8 

Lappajärvi 8 12 6 8 

Ähtäri 8 10 8 8 

Kurikka 6 6 8 7 

Jalasjärvi 9 8 7 7 

Teuva 7 7 6 6 

Isokyrö 9 6 6 6 

Kauhava 7 8 5 6 

Ilmajoki 5 7 7 5 

Lapua 6 5 6 5 

Karijoki 9 9 6 4 
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11 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUS-

TANNUKSET  

 

Etelä-Pohjanmaan kuntien kyky rahoittaa peruspalvelu-

ja on vaikeutunut viime vuosina. Sosiaali-, terveys- ja 

sivistyspalvelut kattavat jo noin 75 prosenttia kuntien 

käyttömenoista. Etelä-Pohjanmaan kuntatalouden on-

gelmana ovat muuta maata pienemmät verotulot. Ra-

hoituksen riittävyyden ongelmat lisääntyvät erityisesti 

pienissä kunnissa. Toimintamenojen ja investointien 

kasvupaineet keskittyvät puolestaan suuriin kasvaviin 

kuntiin (Etelä-Pohjanmaan liiton peruspalveluohjelma 

2020). 

Seuraavissa taulukoissa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitystä 

sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Tarvevakioidut menot ovat Etelä-

Pohjanmaalla alle maan keskitason. Lisätietoja saatavana liiteosassa. 

 

Taulukko 35. Nettokustannukset 2011 sairaanhoitopiireittäin (€/as). 

Lähde: Kuntaliitto 2012 

 SOSTE SOS TH PTH ESH 

Manner-Suomi 3273 1595 1678 633 1031 

Etelä-Karjala 3209 1431 1779 664 1096 

Etelä-Pohjanmaa 3299 1501 1798 691 1085 

Etelä-Savo 3513 1590 1923 757 1146 

Helsingin ja Uudenmaa 3206 1677 1529 582 940 

Itä-Savo 3807 1616 2191 751 1416 

Kanta-Häme 3191 1576 1615 577 1021 

Keski-Pohjanmaa 3436 1537 1899 752 1124 

Keski-Suomi 3238 1575 1663 674 974 

Kymenlaakso 3443 1750 1693 581 1099 

Lappi 3609 1720 1889 823 1043 

Länsi-Pohja 3279 1427 1853 697 1139 

Pirkanmaa 3188 1503 1685 606 1066 

Pohjois-Karjala 3383 1574 1809 698 1091 

Pohjois-Pohjanmaa 3223 1539 1684 643 1027 

Pohjois-Savo 3481 1605 1876 682 1172 

Päijät-Häme 3144 1497 1648 723 912 

Satakunta 3300 1526 1774 665 1091 

Vaasa 3378 1592 1786 657 1113 

Varsinais-Suomi 3265 1598 1668 576 1080 

SOSTE = sosiaali- ja terveystoimi 

SOS = sosiaalitoimi; TH = terveydenhuolto 

  



 

 

 

  

   

 

 107 

Taulukko 36. Nettokustannukset 2011 kunnittain (€/as).  Lähde: Kunta-

liitto 2012 

 

 SOSTE SOS TH PTH ESH 

Isojoki 4384 2009 2375 1174 1102 

Evijärvi            3850 1814 2036 788 1226 

Teuva               3833 1633 2200 1047 1114 

Soini               3713 1581 2131 778 1321 

Vimpeli             3663 1716 1946 745 1184 

Kauhajoki           3628 1712 1916 772 1088 

Ähtäri              3583 1544 2039 925 1089 

Lappajärvi          3519 1598 1922 712 1180 

Alajärvi            3515 1731 1784 638 1113 

Kuortane            3475 1613 1862 930 906 

Jalasjärvi          3473 1314 2159 903 1226 

Kurikka             3469 1525 1944 749 1168 

Karijoki            3466 1619 1847 732 1079 

Alavus              3435 1457 1978 975 984 

Kauhava             3413 1567 1845 702 1116 

Töysä               3332 1615 1717 823 873 

Isokyrö             3212 1383 1830 564 1245 

Lapua               3121 1335 1786 702 1069 

Ilmajoki            3085 1310 1775 704 1054 

Seinäjoki           2936 1414 1522 477 1035 

 

 

SOSTE = sosiaali- ja terveystoimi 

SOS = sosiaalitoimi 

TH = terveydenhuolto 
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12 YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN JA SAIRAAN-

HOITOPIIRIN VERTAILU 

 

Yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin toimintamenot olivat vuonna 

2010 yhteensä 590,5 milj. €. Erikoissairaanhoidon osuus oli tästä 37 %. Etelä-

Pohjanmaalla perusterveydenhuollon palvelutuotannon osuus terveydenhuol-

lon koko palvelutuotannosta on suuri. Avokäyntien määrät ovat korkeat ja 

vuodeosastotoiminta aktiivia. Erityisesti päivystystoiminnan osuus on suuri. 

Vastaavasti erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien suhteellinen määrä on 

matala (sairaanhoitopiirivertailussa kolmanneksi vähiten), samoin osastojak-

sojen määrä (HUS:n jälkeen toiseksi vähiten). 

 

Kuva 18. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot Etelä-Pohjanmaalla 2010 

(milj. €) 

 

 

 

Taulukko 37.  Kuntien/yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysmenot 

(milj. €. Tilinpäätökset 2010). JP = Järvi-Pohjanmaa, 2N = Kaksineuvoinen, 

6TK = Kuusiokunnat. Lähde: Pusa, Premissi 5/2011 

  
JIK JP 2N 6TK Lapua Seinäjoki Suupohja Yhteensä 

Toimintakulut 85,5 59,5 84 49 47,4 158,1 82,8 566,3 

Perusterveydenhuolto 25,8 8,8 14,3 24 11,6 33,6 22,8 140,9 

Vanhuspalvelut 19,5 18,8 20,1 
 

8,3 25,9 17,9 110,5 

Muut sosiaalipalvelut 
 

11,7 18,8 
 

13,9 34,5 15,9 94,8 

Erikoissairaanhoito 36 16,5 23,5 23,4 13,4 56,7 23,4 192,9 

Väestö (31.12.2010) 34652 16133 23503 22864 14428 62776 24113 198469 

PTH 

141 

24 % 

Muu 

perusturva 

233 

39 % 

ESH 

217 

37 % 
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Oheisessa taulukossa verrataan Etelä-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueita ja 

sairaanhoitopiiriä. Toimintojen erilaisuuden vuoksi vertailun merkitys on ra-

jallinen. Perusterveydenhuollon palvelutuotannon mittavuus on selvästi ha-

vaittavissa. 

 

Taulukko 38. Etelä-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoito-

piirin toiminnan vertailua. Tiedot ovat vuodelta 2010, jollei toisin ilmoi-

teta. Lähteinä yksiköiden toimintakertomukset 

 Yhteistoiminta-

alueet 

EPSHP Havaintoja 

Toimintakulut (m€) 373,4 217,1 Perusterveydenhuolto 

140,9 

Vanhuspalvelut 110,5 

Muut sosiaalipalvelut 93,8 

Henkilöstö 

31.12.2010 

Myös ei-vakinaiset 

5 906 2 975 Kokonaismäärä 8 881 

Perusturvan osuus 67 % 

Sairaansijat 1.1.2013 772 459 EPSHP 2000: 749 sairaan-

sijaa. Härmän sairaala 

suljettiin vuonna 2001. 

Hoitopäivät  346 301 129 881 EPSHP 2000: 207 800 

Hoitojaksot  18 547 25 249 EPSHP 2000: 33 157 

Osastohoitoa saanei-

ta  

9 670 18 347 EPSHP 2000: 21 775 

Päivystyksenä alka-

neiden hoitojaksojen 

osuus (%) 

 51,6 Kokonaisosuudessa ei ole 

tapahtunut merkittäviä 

muutoksia 2000-luvulla. 

Erikoisaloista suurin päi-

vystysosuus lastentaudeil-

la (85 %), psykiatrialla (76 

%) ja sisätaudeilla (74 %). 

Vuonna 2000 osuus oli 

50,6 % 

Osastolla kuolleet   350  

Avohoitoa saaneita Lääkärikäyntejä 140 

516 

62 910 EPSHP vuonna 2000: 

58 632 

Terveyskeskukset 2000: 

147 462 

Avokäynnit Lääkäreillä perus- Vuonna 2011 

lääkärissäkäynte-
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työaikana 302 268  

Muilla 661 497 

jä 201 056 

Muilla 163 573  

Leikkauksia (2011)  14 310 Näistä Ähtärin sairaalassa 

2386 

Päivystysleikkauksia 2651 

Päiväkirurgia 5767  

Päivystyskäynnit  Lääkäreillä  

82 960 

 

Itsenäinen päivystä-

vä sairaanhoitaja 

31 977 (2011)  EPSHP:n päivystyskäyn-

neistä 4367 terveyskes-

kuskäyntiä. 

Terveyskeskus-

yöpäivystyskäynnit  

Yöpäivystys Seinä-

joella 

Vuonna 

2011 

4 367 

Vuosi 2000: 1 770 

Vuosi 2010: 4206 

Ostopalvelut (m€)   24,2 Eniten ostopalveluja käyt-

tävät sisätaudit, lasten-

taudit, ortopedia, neuro-

logia ja vatsataudit. Sisä-

tautien ostopalvelut vä-

hentyneet merkittävästi 

vuoden 2006 jälkeen 

oman invasiivisen kardio-

logisen toiminnan käyn-

nistymisen myötä.  

Saapuneet lähetteet  Hoidon tarpeen 

arvioi yleensä sai-

raanhoitaja yhteis-

työssä lääkärin 

kanssa. 

68 669 Vuosi 2000: 54 250 
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Kuva 19. Avokäyntien vuosittainen määrä 1 000 asukasta kohden vuosi-

na 1997–2010. EP = koko sairaanhoitopiirin alue.  Sisältää myös päivys-

tyskäynnit. Lähde: Sotkanet 

 

 

  

1997 2000 2003 2006 2009 2010

PTH-lääkärikäynnit, koko maa 2083 1998 1809 1717 1535 1562

PTH-lääkärikäynnit, EP 2315 2172 2140 2037 1888 1941

PTH, muu kuin lääkäri, koko maa 2832 2853 2955 2995 3350 3497

PTH, muu kuin lääkäri, EP 2893 3115 3340 3345 3571 3333

ESH-käynnit, EP 1104 1153 1106 1341 1401 1453

ESH-käynnit, koko maa 1221 1197 1253 1306 1393 1458

Yksityislääkärilläkäynnit, koko maa 600 600 700 700 700 700

Yksityislääkärilläkäynnit, EP 400 500 500 500 500 500
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Taulukko 39.  Avokäynnit lääkäreillä vuosina 2000–2010. Lähde: Sotkanet 

 

  2000 2005 2010 Muutos 

(%) 

Sisätaudit Koko maa 192 239 279 +45 

 EPSHP 157 197 218 +39 

Kirurgia Koko maa 170 213 237 +39 

 EPSHP 136 216 252 +85 

Lastentaudit (0-14 v) Koko maa 367 373 416 +13 

 EPSHP 404 429 389 –4 

Psykiatria Koko maa 218 261 301 +38 

 EPSHP 240 235 365 +52 

Somaattinen erikoissairaanhoito Koko maa 979 1044 1157 +18 

 EPSHP 913 990 1088 +19 

Perusterveydenhuolto (kaikki) Koko maa 1998 1777 1562 –22 

 EPSHP 2172 2114 1941 –11 

Perusterveydenhuolto (päiväaika) Koko maa 1630 1455 1320 –19 

 EPSHP 1683 1614 1523 –10 

 

Taulukko 40. Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon menokehitys 2003–2010 (nettomenot, €/asukas).  Lähde: Sotka-

net 2011 (SOS = sosiaalitoimi) 

 

 2003 2010 Kasvu (€) Kasvu (%) 

PTH - EP 497 661 164 33 

PTH - koko maa 447 607 160 36 

ESH - EP 689 997 308 45 

ESH - koko maa 695 978 283 41 

SOS - EP 873 1 395 522 60 

SOS - koko maa 1 043 1 508 465 45 
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13 PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ (4§) 

 

"Sovittava kuntien terveyskeskusten yhteistyöstä". 

"Sovittava, kuinka kunnan järjestämisvastuulla olevat työterveyshuollon pal-

velut ja muut erityisosaamista vaativat perusterveydenhuollon tehtävät to-

teutetaan". 

"Sovittava, miten alueen terveydenhuolto toimii yhteistyössä erityistilanteisiin 

varautumisessa". 

13.1 Kuntien terveyskeskusten yhteistyö 

 

NYKYTILA 

 

Kuvataan yhteistoiminta-alueiden suunnitelmissa. Yhteistyön rakenteina toi-

mivat perusturvan vuonna 2011 toimintansa aloittanut maakunnallinen yh-

teistyöryhmä, johtavien ylilääkäreiden yhteistyökokoukset, Aksilan ohjaus- ja 

asiantuntijaryhmä sekä kansalliset verkostot. 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Yhteistoiminta-alueiden tavoitteet esitetään yhteistoiminta-alueiden omissa 

suunnitelmissa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kansalaislähtöisesti 

maakunnallisena kokonaisuutena. Yhteinen kehittämispolku kuvataan yksi-

tyiskohtaisemmin eri palvelutuotantomuotojen yhteydessä. 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Tuetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaslähtöistä ke-

hittämistä.  

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 Yhteistoiminta-alueiden tavoitteet esitetään yhteistoiminta-alueiden omis-

sa suunnitelmissa.  

 

 Yhteistyön rakenteina toimivat nykytilanteessa perusturvan yhteistyöryh-

mä, johtavien ylilääkäreiden yhteistyökokoukset, Aksilan ohjaus- ja asian-

tuntijaryhmä sekä kansalliset verkostot.  

 

 Hyödynnetään tulevien rakennemuutosten antamat mahdollisuudet sosi-

aali- ja terveydenhuollon kehittämisessä maakunnallisena kokonaisuutena 

alueelliset erityistarpeet huomioon ottaen. 
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13.2 Työterveyshuolto 

 

NYKYTILA 

 

Työterveyshuollosta säädetään työterveyshuolto-, työturvallisuus-, kansanter-

veys-, terveydenhuolto- ja sairausvakuutuslaissa.   

 

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tehtäviin kuuluu tuottaa alueellaan si-

jaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain 12 

§:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on järjes-

tettävä myös alueellaan toimiville yrittä-

jille ja muille omaa työtään tekeville 

soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 

§:ssä tarkoitettua työterveyshuoltoa. 

Kunta voi sopia alueellaan toimivan 

työnantajan tai yrittäjän kanssa myös 

siitä, että työnantajan palveluksessa 

oleville työntekijöille tai yrittäjälle jär-

jestetään työterveyshuoltolain 14 §:ssä 

tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita ter-

veydenhuoltopalveluja.  

 

Voimassa olevan kansanterveyslain järjestämisvelvoitteen mukaan muusta 

terveydenhuollosta poiketen kunta voi päätöksensä mukaisesti hoitaa ympä-

ristöterveydenhuollon tai työterveyshuollon tehtävät muullakin tavalla itse tai 

alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa 

(25.11.2005/928).  

 

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja 

työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja tor-

jumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojele-

miseksi ja edistämiseksi. Työnantaja voi hankkia työterveyshuoltopalvelut 

terveyskeskukselta, järjestää palvelut itse, yhdessä toisten työnantajien kans-

sa tai hankkia palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Työnantajan ja työter-

veyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä työterveyshuollon järjestämises-

tä, palvelujen sisällöstä ja laajuudesta kirjallinen sopimus. 

 

Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuol-

lon yhteistoimin edistää 

 

 Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 

 Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä  

 Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 

 Työyhteisön toimintaa 

  

Työterveyshuoltolain mukaisia työterveyshuoltopalveluja ovat esimerkiksi 

työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, tietojen antaminen, neuvonta ja ohja-

us, vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen, seuranta ja 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066#a25.11.2005-928#a25.11.2005-928
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kuntoutukseen ohjaaminen, työpaikan ensiapuvalmiuden suunnitteluun osal-

listuminen sekä työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä jatkamismahdolli-

suuksia koskeva selvittelytyö yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa.  

 

Työterveyshuoltopalvelu muutoksessa 

 

Terveydenhuollon sektoreista työterveyshuolto toimii lähimpänä työelämää ja 

työterveyshuoltotoimintaa on pystyttävä uudistamaan sisällön ja toimintata-

pojen osalta entistä nopeammin työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaa-

vaksi. 

 

Hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet eläkkeellesiirtymisiän 

nostosta, työhyvinvoinnin sekä työssä jaksamista edesauttavien toimenpitei-

den lisäämisestä. STM:n työryhmä on laatinut ehdotuksen työterveyshuollon 

uudelleen suuntaamisesta. Jatkossa työterveyshuoltotoiminnassa painopis-

teenä on terveyden ja työkyvyn edistäminen, työkyvyttömyyden ehkäisy sekä 

työterveysyhteistyön vahvistuminen. Työkyvynarviointiprosesseja kehitetään 

yhdessä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja palvelujen alueelli-

sen saatavuuden, kattavuuden ja rahoituksen varmistamisessa tulee huomi-

oida erityisesti pienet työpaikat. 

 

Osa työryhmän tekemistä ehdotuksista on vahvistettu jo lainsäädäntöä muut-

tamalla; mm. sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutokset 1.6.2012 

alkaen. Asetus Hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä valmistuu vuoden 2012 

aikana. Työterveyshuoltolakia täydentävä asetus säätää työterveyshuollon 

järjestämisestä, sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden päte-

vyydestä.  

 

Työterveyspalvelujen tuottajat joutuvat lähivuosina entistä voimakkaammin 

priorisoimaan toiminnassaan laajenevan lakisääteisen työterveyshuollon toi-

mintoja. Tähän liittyen sujuvan työnjaon ja hoitoketjujen kehittäminen yh-

dessä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. 

 

Työterveyshuollon rahoitus ja kustannusten korvaaminen 

 

Työnantaja vastaa työterveyshuollosta aiheutuneista kustannuksista täysi-

määräisesti. Kansaneläkelaitos korvaa lakisääteisen työterveyshuollon kus-

tannuksista 60 prosenttia vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saak-

ka niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työterveyshuollon kanssa 

työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla. 

Jos työkyvyn hallinnan toteuttamisesta ei sovita, korvaus ennaltaehkäisevän 

työterveyshuollon kustannuksista on 50 prosenttia. Kelalta vuosittain työnan-

tajan anomuksen perusteella maksettava työterveyshuoltokorvaus kustanne-

taan työtulovakuutuksesta. Työtulovakuutuksella katetaan työterveyshuolto-

korvausten lisäksi kaikki sairaus-, vanhempain- ja kuntoutuspäivärahat. Työ-

tulovakuutuksen rahoitus kerätään työnantajilta sairausvakuutusmaksulla (73 

%) ja työntekijöiltä sv-päivärahamaksulla (27 %). Työterveyshuollon kaikista 

kustannuksista vastaavat siten työnantajat ja työntekijät yhdessä. Kuntara-

hoitusta tai verovaroja työntekijöiden työterveyshuollon kustannusten katta-

miseen ei käytetä. Työterveyshuollon kokonaiskulut Suomessa työntekijää 

kohti vuonna 2010 olivat keskimäärin 342 €/työntekijä ja Kelan korvaus 156 
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€/työntekijä. Kelan työtulovakuutuksesta maksamat kokonaiskulut työpai-

koille olivat 284 miljoonaa euroa eli 1,8 % terveydenhuollon kokonaiskustan-

nuksista. 

 

Työterveyshuollon käyttäjät ja käynnit 

 

Vuonna 2010 työterveyshuollon piiriin kuului 86 % kaikista palkansaajista ja 

palveluita tuotettiin 1,83 miljoonalle työntekijälle.  Vuoden 2010 työterveys-

huoltotilaston mukaan terveystarkastuksia työterveyshuollossa tehtiin 

973 500 ja sairaanhoitokäyntejä oli 5 587 600.  

 

Lääkärit 

 

Käytännössä valtaosan työterveyshuollosta tuottavat yksityiset toimijat. 

Vuonna 2010 työterveyshuollossa työskenteli 1 600 lääkäriä, joista vain 30 % 

julkisella taholla, kuten terveyskeskuksissa. Lääkäreiden keski-ikä oli 49 

vuotta. Naislääkäreiden osuus oli 60 %. Vuonna 2009 työterveyshuollossa 

toimineista lääkäreistä vajaalla puolella oli työterveyshuollon erikoislääkärin 

oikeudet, neljäsosalla yleislääketieteen erikoislääkärin oikeudet ja kymme-

nesosalla molemmat. Lääkäriliiton lääkärilaskurin mukaan Etelä-Pohjanmaalla 

oli 1.1.2012 kaikkiaan 483 työikäistä lääkäriä, joista 23:lla oli työterveyshuol-

lon erikoislääkärin oikeudet. Osuus (7,5 %) oli hivenen maan keskiarvoa (6,4 

%) korkeampi. 

 

JULKINEN TYÖTERVEYSHUOLTO 

 

Etelä-Pohjanmaalla kunnallinen työterveyshuolto toimii kuudessa eri organi-

saatiossa: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä, JIK -

peruspalveluliikelaitoskunta-yhtymässä, Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa, Jär-

vi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymässä 

ja Seinäjoen kaupungin Työterveys-liikelaitoksessa. Kunnallisen työterveys-

huollon asiakasmäärän arvioidaan olleen vuonna 2011 noin 50 000 ja yksi-

tyisen noin 15 000, joten julkisen työterveyshuollon osuus on valtakunnalli-

sesti korkea. 

 

Seinäjoen kaupunki toimii työterveyshuollon osalta yhteistoiminta-

aluemallilla Isonkyrön kunnan ja Lapuan kaupungin kanssa siten, että Seinä-

joen kaupunki vastaa kaikesta kuntien järjestämisvastuulla olevasta työterve-

yshuoltotoiminnasta näiden kolmen kunnan alueella. Seinäjoen kaupungin 

työterveyshuollon organisointimalli vastaa Suomen muiden maakuntakeskus-

ten ja kaupunkien kunnallisen työterveyshuollon toimintamallia. Tällä hetkel-

lä Suomessa on vireillä useita kunnallisen sektorin työterveyshuoltojen yhdis-

tymisiä ja valtakunnallisen yhteistyöverkoston tiivistämistä. Seinäjoen Työter-

veys on verkostoitunut aktiiviseksi toimijaksi valtakunnallisessa kuntien työ-

terveyshuoltojen verkostossa Työ ja terveys ry:ssä.   
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Kuva 20. Julkinen työterveyshuolto 2013 

 

Jalasjärvi

Kauhava

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

Alajärvi
Lapua

Soini

Kuortane

Ilmajoki

Kurikka

Alavus

Ähtäri

Teuva

Karijoki

Isojoki

Kauhajoki

Isokyrö

Seinäjoki

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Alajärvi – Vimpeli – Soini

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä 

Alavus – Kuortane – Ähtäri 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Jalasjärvi – Ilmajoki – Kurikka

Suupohjan 

peruspalveluliike-

laitoskuntayhtymä

Kauhajoki – Isojoki –

Karijoki – Teuva

Seinäjoen Työterveys

–liikelaitos

Seinäjoki – Isokyrö – Lapua

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kauhava – Evijärvi – Lappajärvi 

Julkinen työterveyshuolto 2013
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Taulukko 41. Työterveyshuollon järjestelyt 

 

  

JIK 

 

 

 

Työterveyshuolto järjestetään osana perusterveydenhuoltoa. 

Työterveyshuollossa toimii kolme lääkäriä, joista kaksi osa-

aikaisesti. Työterveyshoitajia on 9 ja työfysioterapeutteja kak-

si. Laskennallinen osastonsihteerityöpanos on noin 2,5. Asiak-

kaita on 7 000. 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

Lääkäripalvelut ostetaan yksityisiltä toimijoilta (tällä hetkellä 

kolmelta), muilta osin työterveyshuolto järjestetään osana pe-

rusterveydenhuoltoa. Työterveyshuollossa toimii neljä työter-

veyshoitajaa ja 0,4 työfysioterapeuttia. Psykologipalvelut han-

kitaan ostopalveluna. Vuonna 2011 työterveyshuollolla oli 

3060 henkilöasiakasta. 

Kaksineuvoinen 

 

Työterveyshuolto järjestetään osana perusterveydenhuoltoa. 

Työterveyshuollossa toimii kaksi lääkäriä ja 6,5 työterveyshoi-

tajaa sekä 1,3 työfysioterapeuttia ja kaksi osastonsihteeriä. 

Psykologipalvelut saadaan terveyskeskuspsykologilta. Vuonna 

2011 työterveyshuollolla oli 5168 henkilöasiakasta. 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä kehittää omaa työterveys-

huoltoaan toimialueellaan. Työterveyshuolto toimii tarvittaessa 

yhteistyössä muualla toimivien valtakunnallisten yksityisten tai 

sairaanhoitopiirin alueella toimivien liikelaitosten alihankkija-

na. Työterveyshuolto toimii läheisessä yhteistyössä peruster-

veydenhuollon kanssa toiminnallisten ja taloudellisten syner-

giaetujen saamiseksi. Eriyttäminen saattaa heikentää eri am-

mattiryhmien välistä hyödyllistä kanssakäymistä. 

 

Työterveyshuollossa toimii viisi lääkäriä, 12 työterveyshoitajaa 

(+ osastonhoitaja), kolme työfysioterapeuttia ja yksi psykologi. 

Vuonna 2011 työterveyshuollolla oli 9892 henkilöasiakasta. 

Lapua Työterveyshuollon palvelut ostetaan Seinäjoen kaupungilta 

jatkossakin. Yhteistyö on toiminut hyvin.  

Seinäjoki 

 

Työterveyspalvelut tuottaa Seinäjoen Työterveys –liikelaitos. 

Asiakkaita on 18 000 ja vakituisia toimia/virkoja 40. Kokopäi-

vätoimisia työterveyslääkäreitä on 15, työterveyshoitajia 14 ja 

vastaanottohoitajia 6. Vastaanottokäyntejä oli vuonna 2011 

yhteensä 49 240 kpl.  Kokonaiskustannukset olivat vuonna 

2011 noin 200 €/työntekijä ja Kela-korvauksen jälkeen työn-

tekijäkohtainen kustannus oli alle 100 €/työntekijä/vuosi. 

Taloudellisena tavoitteena on kattaa toiminnasta aiheutuneet 

menot omilla tuloilla voittoa tavoittelematta. 

Suupohja 

 

Työterveyshuolto on liikelaitoskuntayhtymän omana toiminta-

na. Toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

 

Työterveyshuollossa toimii kaksi lääkäriä, kahdeksan työterve-

yshoitajaa, kaksi työfysioterapeuttia, yksi psykologi ja 2–3 

osastonsihteeriä. 
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Julkisista toimijoista suurin on Seinäjoen Työterveys –liikelaitos, joka tuottaa 

kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa työterveyshuoltoa Seinäjo-

en ja Lapuan kaupunkien sekä Isonkyrön kunnan alueen työpaikoille. Toimin-

ta-alueen väestöpohja kasvoi 78 000 asukkaaseen ja vuoden 2011 lopussa 

Seinäjoen Työterveyden asiakkaana oli 860 eri työpaikkaa ja 770 yksityisyrit-

täjää tai maatalousyrittäjää. Henkilöasiakkaiden määrä vuoden lopussa oli yli 

17 500. Virkoja ja toimia oli yhteensä 39 ja näistä 38 oli vakituisesti täytetty. 

 

Seinäjoen Työterveys on toiminut aktiivisena työterveyshuollon erikoislääkä-

reiden koulutusyksikkönä Tampereen yliopiston alaisuudessa. Vuoden 2011 

aikana Seinäjoen Työterveydessä oli erikoislääkärikoulutuksessa neljä työter-

veyshuoltoon erikoistuvaa lääkäriä, joiden koulutuksesta saatiin valtiolta 

EVO-rahoitusta. Seinäjoen Työterveyden vakituisista lääkäreistä kolmella on 

Tampereen yliopiston kouluttajalääkärioikeudet. Myös Seinäjoen ammatti-

korkeakoulun kanssa on ollut tiivistä koulutusyhteistyötä muiden terveyden-

huollon ammattilaisten koulutuksessa. Vuoden 2011 aikana työterveyshuol-

lon ammattilaisten vastaanotoilla toteutui 46 573 käyntiä ja asiantuntijoiden 

vastaanotoilla 2667 käyntiä eli käyntimäärätavoitteet saavutettiin. Asiakastyy-

tyväisyyskyselyn yleisarvosana on kiitettävä. 

 

Lääkärivastaanotoilla lisääntyivät erityisesti vajaakuntoisten työntekijöiden 

seurantakäynnit sekä työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointikäyn-

nit.  

 

EPSHP:ssä on toiminut 1.1.2000 alkaen työlääketieteen poliklinikka, jonka 

tehtävänä on ammattitautien ja työperäisten sairauksien tutkiminen ja työter-

veyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden kouluttaminen koulutussopimusten 

mukaisesti. 

 

YKSITYINEN TYÖTERVEYSHUOLTO 

 

Yksityisiä toimijoita on runsaasti: Seinäjoen Lääkäritalon työterveyshuolto, 

Terveystalo (toimipisteet Seinäjoella, Kauhajoella, Kurikassa, Lapualla, Kau-

havalla ja Alajärvellä), Atria työterveyshuolto (Seinäjoki), Lääkäriasema K 

Niemelä (Ilmajoki ja Seinäjoki), HärmäMedi Oy (Kauhava), Lääkäriasema ILO 

(Alavus), SL Lääkintäpalvelu (Ähtäri), Lääkäriasema Anselmi Oy (Alajärvi) ja 

Vimpelin Lääkärikeskus Oy (Vimpeli). Yksinomaan työterveyshuoltopalveluita 

tuottavat yritykset esitellään tässä, muut toimijat yksityisen palvelutuotannon 

yhteydessä. 
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HärmäMedi Oy 

 
HärmäMedi on kahdeksan Härmänmaan yrityksen vuonna 2012 perustama 

kokonaisvaltaisia työterveyshuoltopalveluita tuottava yhteisyritys. Tavoittee-

na on siirtää työterveyshuollon painopiste akuutista sairaanhoidosta enna-

koivaan työterveyshoitoon ja työhyvinvointiin.  Toimitilat ovat Kauhavalla Yli-

härmässä. 

 

Atria Oyj Työterveyshuolto 

 

Atrian työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon palvelut omistajayrityksel-

leen. Uudet toimitilat valmistuivat Atrian Seinäjoen tuotantolaitoksen yhtey-

teen vuonna 2011. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Työterveyshuollon osalta monimuotoinen järjestämistapa tulee todennäköi-

sesti säilymään. Työterveyshuolto halutaan säilyttää osana yhteistoiminta-

alueiden ydintoimintaa. Maakunnalliselle toimijamallille (kuten liikelaitos) ei 

nähdä tarvetta. Työterveyshuollon järjestelyt arvioidaan tarkemmin uuden 

SOTE-rakennelain myötä. 

 

Työterveyshuollon piiriin halutaan liittää myös kansansairauksien hoito, mi-

käli kyseessä on sairaanhoidon käsittävä sopimus.   

 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Työterveyshuollon erityisosaamista ovat työn ja terveyden välisten yhteyksien 

tuntemus sekä työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvä asiantuntemus. 

Sairausvakuutuslaki muuttui 1.6.2012 siten, että työkyvyttömyyden pitkitty-

essä (90 SV-päivää) tarvitaan lausunto työterveyshuollosta. Tavoitteena on 

tukea työhön paluuta. Muiden terveydenhuollon toimijoiden tulee ohjata poti-

las työterveydenhuollon piiriin sairausloman pitkittyessä. Työterveyslääkäri 

tekee lausunnon Kelalle ja työnantaja selvittää mahdollisuuksia työn muok-

kaamiseen työhönpaluun helpottamiseksi. 

Työterveyshuollon tulevaisuuden painopisteitä ovat 

 Työkyvyn arviointi ja varhaisen välittämisen malli 

 Työterveysyhteistyö ja yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa 

 Alueellisen koulutuksen ja työterveyshuollon erityisopintojen turvaaminen 

Etelä-Pohjanmaalla 

 Ammatillisen kuntoutuksen osaamisen varmistaminen 

 Työperäisten sairauksien ehkäisy, tutkiminen ja hoito sekä terveyden edistä-

minen 
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Osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosta on tarpeen arvioida 

kuinka julkinen työterveyshuolto järjestetään muuttuvassa toimintaympäris-

tössä. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

Työterveyshuollon ja työpaikkojen välisen yhteistyön kehittäminen 

 

 Selvitetään entistä aikaisemmassa vaiheessa työntekijän työ- ja toiminta-

kykyä, työkyvyn tuen tarvetta sekä mahdollisuuksia mukauttaa työtä työn-

tekijän työkykyä vastaavaksi 

 Ammatillisen kuntoutuksen aikaistaminen 

 Tiedon tuottaminen työntekijöiden työhyvinvoinnista johtamisen tueksi 

 Lakisääteisen työterveyshuollon palvelujen ja yhteistyön korostaminen 

työterveyshuoltosopimusta tehtäessä ja toimintasuunnitelmaa vuosittain 

päivitettäessä 

  

Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon välisen työkyky-prosesseihin 

liittyvän yhteistyön kehittäminen 

 

 Informaation vaihto puolin ja toisin riittävän varhaisessa vaiheessa 

 Verkostoyhteistyön ja moniammatillisuuden kehittäminen 

 Avoin keskustelu työnantajan kustantaman työterveyshuollon roolista ter-

veydenhuollon toimintakentässä 

 

Työterveyshuollon sisäisten prosessien kehittäminen 

 

 Lakisääteisen työkyvyn edistämiseen, ylläpitämiseen ja työkyvyttömyyden 

ehkäisyyn liittyvien työtehtävien priorisointi 

 Työkyvyn kannalta vähämerkityksellisistä tehtävistä luopuminen  
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13.3 Erityistilanteisiin varautuminen 

 

Viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että 

tehtävät kyetään hoitamaan normaaliolojen lisäk-

si myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Val-

miuslaki velvoittaa viranomaisia valmiussuunni-

telmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan 

etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein 

varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman häi-

riötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Poik-

keusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yhteen 

sovittaa valtioneuvosto sekä kukin ministeriö 

hallinnonalallaan. 

Sairaanhoitopiirillä ja yhteistoiminta-alueilla on vahvistetut valmiussuunni-

telmat. Osana valmiussuunnitelmaa Seinäjoen keskussairaalassa on laadittu 

suuronnettomuussuunnitelma, joka valmistui 16.3.2007. Suunnitelma tarkis-

tetaan vuosittain, viimeksi 23.11.2011. 

Valmiuslain (1080/91) mukaan sairaaloissa tulee olla suunnitelma toiminta-

valmiuden lisäämiseksi suuronnettomuuksien varalle.  

Suuronnettomuusvalmiuden turvaamiseksi järjestetään koulutusta ja harjoi-

tuksia (Valmiuslaki 1991/1080, 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911080), joihin henkilökunta 

on velvollinen osallistumaan. Yksiköt päivittävät omia sisäisiä ohjeitaan tar-

vittaessa. 

Sairaalan sisäisen hälytysjärjestelmän toimivuus tarkistetaan vuosittain ja sen 

toimeenpanosta ja kirjaamisesta vastaa päivystyspoliklinikan ylilääkäri. Tes-

tauksen/harjoituksen laajuudesta ja luonteesta päättää valmiuspäällikkö. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti sairaanhoitopiirien ja kuntien 

tulee laatia vuoden 2012 aikana valmiussuunnitelmat, joita ylläpidetään 

kansallisessa nettiportaalissa.  

 Sairaanhoitopiirin tehtävänä on koordinoida oman alueensa kuntien val-

miussuunnittelutyötä. 

 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911080
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14 TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN JA 

TUTKIMUS (5 §) 

 

"Sovittava, miten terveyskeskukset ja muut terveydenhuollon toimijat tekevät 

yhteistyötä alueella perusterveydenhuollon kehittämisessä ja sen tueksi tar-

vittavan arvioinnin ja tutkimuksen toteuttamisessa sekä yhtenäisten hoidon 

perusteiden toteuttamisessa ja niiden toteutumisen seurannassa." 

"Sovittava yhteistyön tavoista laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täy-

täntöönpanossa alueella". 

 

YLEISTÄ 

 

Terveydenhuoltoa on kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti maa-

kunnan kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Vuosia jatkunut kehittämistyö 

muodostaa perustan myös nyt työstettävälle järjestämissuunnitelmalle.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan perusterveydenhuollon kehittämistä tukevia sai-

raanhoitopiirin strategisia linjauksia. Perusterveydenhuollon kehittämistä kä-

sitellään myös yhteistoiminta-alueiden palvelutuotannon ja kehittämistavoit-

teiden yhteydessä. 

 

 

 

 

Junat kehittyvät 

Matkustajat vaihtuvat 

Aksilaa tarvitaan aina 
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14.1 EPSHP maakunnallisena kehittäjänä 

 

 

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYSSTRATEGIA 2002 

 

Maakunnassa toteutettiin vuonna 2002 kunnianhimoinen hanke perustervey-

denhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen kehittämispolun löytämiseksi. 

 

Aloitteen teki sairaanhoitopiirin valtuusto. Todettiin, että pelkkä erikoissai-

raanhoidon strateginen suunnittelu ei riitä, vaan tavoitteena tulee olla myös 

perusterveydenhuollon vahvistaminen.  

 

Terveysstrategia laadittiin maakunnallisena yhteistyönä sairaanhoitopiirin 

johdolla vuonna 2002. Työryhmiä oli 18 ja jäseniä lähes 200. Edustettuina 

olivat kuntien luottamus- ja virkamiesjohto, perusturvan johtavat viranhalti-

jat, sairaanhoitopiirin asiantuntijat ja potilasjärjestöt.  

 

Strategiaa seurasi toimeenpanovaihe sekä suuri joukko muita hankkeita, joi-

hin saatiin kansallisen terveyshankkeen rahoitusta STM:stä. Strategia kiteytyi 

11 ehdotukseen. Oheisessa taulukossa arvioidaan näiden toteutumista. 

 

Taulukko 42. Etelä-Pohjanmaan terveysstrategian toteutuminen 2002–

2012 

Ehdotus 2002 Toteutuminen 2012 

Terveyskeskukset yhdistyvät terveysyh-

tymiksi vuoden 2005 alusta lukien siten, 

että Seinänaapuri-kunnat (Seinäjoki, Nur-

mo, Ylistaro, Ilmajoki, Jalasjärvi ja Kurik-

ka) muodostavat yhden terveyskeskuk-

sen, samoin Kuusiokunnat (Alavus, Kuor-

tane, Ähtäri, Töysä, Soini ja Lehtimäki), 

samoin Suupohjan kunnat (Kauhajoki, 

Teuva, Isojoki ja Karijoki), samoin Här-

mänmaan kunnat (Alahärmä, Ylihärmä, 

Lapua, Kauhava ja Kortesjärvi) sekä Järvi-

seutu (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja 

Vimpeli). Kullakin seutukunnalla määritel-

lään rajapinta sosiaalitoimen ja kotisai-

raanhoidon osalta kunnan ja kuntayhty-

män tuottaman palvelun välillä. 

 

Lähtövaiheessa oli 19 terveyskeskusta, 

nyt 6 yhteistoiminta-aluetta ja Lapuan 

terveyskeskus. Nykyinen JIK-alue ajatel-

tiin tuolloin osaksi Seinäjoen seudun 

terveyskeskusta ja Lapua yhteen Här-

mänmaan kanssa. 

Virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskus-

päivystys keskitetään vuoden 2005 alusta 

lukien keskussairaalan päivystyspoliklini-

kan välittömään läheisyyteen rakennetta-

vaan päivystyskeskukseen. Keskuksen 

rakentamiseen ja toiminnan käynnistämi-

seen haetaan valtion rahoitusta. 

 

Päivystyskeskus toteutui Y-talon valmis-

tuessa vuonna 2012. Keskittämi-

nen muiden kuin Seinäjoen osalta kos-

kee vain yöaikaa. 

Terveyskeskustoiminnan jäntevöittämi- Sairaanhoitopiirissä oli toiminut vuoden 
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seksi perustetaan terveydenedistämiskes-

kus, jota kunnat rahoittavat asukaspoh-

jaisesti. Keskuksen välittömästä hallin-

nosta vastaa sairaanhoitopiiri. Keskuksen 

perustamiselle haetaan valtion rahoitusta. 

Keskus käynnistetään vuonna 2004. 

 

2002 alusta lähtien terveydenedistämi-

sen yksikkö, joka liitettiin 1.5.2011 pe-

rustettuun perusterveydenhuollon ja 

terveyden edistämisen toimintayksik-

köön. 

Työvoiman riittävyyden turvaamiseksi 

ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja 

lisätään sairaanhoitaja- ja terveydenhoita-

jakoulutuksen osalta sekä käynnistetään 

bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulu-

tus. Lisäykset pyritään toteuttamaan vuo-

den 2004 aikana. 

 

Aloituspaikat ovat lisääntyneet, yksi 

röntgenhoitajaryhmä on koulutettu ja 

bioanalyytikkokoulutus on käynnistynyt. 

Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämi-

seksi ja kehittämiseksi perustetaan maa-

kunnallinen täydennyskoulutuskeskus. 

Sen tehtävänä on huolehtia, että henkilö-

kunta saa tarvittavan täydennyskoulutuk-

sen ja ylläpitää henkilökunnan osaa-

mis/koulutusrekisteriä. Keskuksen välit-

tömästä hallinnosta vastaa sairaanhoito-

piiri. Keskus rahoitetaan palvelujen 

myynnillä ja asukaslukupohjaisella kunta-

osuudella. Keskuksen perustamishank-

keelle haetaan valtion rahoitusta. Keskus 

käynnistetään vuoden 2004 aikana. 

 

Keskus perustettiin sairaanhoitopiirin ja 

ammattikorkeakoulun yhteistyönä. 

Kuvantamispalvelujen tuottaminen siirre-

tään kokonaisuudessaan sairaanhoitopii-

rin radiologian yksikön vastuulle vuoden 

2005 alusta lukien. Röntgenhoitajat siir-

tyvät sairaanhoitopiirin palvelukseen. 

Sairaanhoitopiiri lunastaa terveyskeskuk-

silta laitteet ja vuokraa tarvittavat tilat. 

Sairaanhoitopiiri hankkii alueellisen digi-

taalisen kuva-arkiston viimeistään vuonna 

2005. 

 

Sairaanhoitopiiri tuottaa kuvantamispal-

velut neljälle yhteistoiminta-alueelle. 

Laboratoriopalveluiden tuottaminen siir-

tyy sairaanhoitopiirin vastuulle vuoden 

2005 alusta lukien. Näytteenotto pidetään 

kuitenkin hajautettuna 

Sairaanhoitopiiri tuottaa palvelut neljälle 

yhteistoiminta-alueelle. 

Terveyskeskusten lääkehuolto siirtyy sai-

raanhoitopiirin sairaala-apteekin vastuulle 

ja hoidettavaksi vuoden 2006 alusta luki-

en. 

 

Sairaanhoitopiiri tuottaa nyt palvelun 

neljälle yhteistoiminta-alueelle. 

 

Terveyskeskusten apuvälinetoiminta siir-

tyy sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen 

toiminnaksi. Samalla apuvälineiden ra-

hoittaminen siirretään asukasmääräpoh-

jaiseksi. 

 

Sairaanhoitopiiri tuottaa palvelut kuudel-

le yhteistoiminta-alueelle. 
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Välittömästi potilaiden hoitoon liittyvä 

ATK-tietohuolto siirtyy sairaanhoitopiirin 

ATK-yksikön vastuulle. Terveyskeskusten 

talous- ja henkilöstöhallinnolliset järjes-

telmät jäävät paikallisesti järjestettäviksi. 

Sairaanhoitopiiri toteuttaa alueellisen 

tietojärjestelmän, joka mahdollistaa poti-

lastiedon hyödyntämisen kaikissa kunnal-

lisissa palvelupisteissä ja sopimuksen 

mukaisesti myös yksityissektorilla. ATK:n 

kokoaminen toteutetaan vuoden 2006 

loppuun mennessä. 

 

Näin ei ole tapahtunut. Asiaa työstetään 

EP-POTTI –hankkeessa. 

Erikoissairaanhoidon palvelutuotannon 

rationoimiseksi sairaanhoitopiiri ryhtyy 

tiiviiseen yhteistyöhön Vaasan ja Pirkan-

maan sairaanhoitopiirien kanssa siten, 

että Vaasan kanssa yhteistyötä vahviste-

taan myös hallinnollisilla rakenteilla. 

 

Pirkanmaan kanssa yhteistyö on kehitty-

nyt hyvin. Vaasan kanssa oli kunnianhi-

moinen yhteistyöhanke, joka tulokset 

jäivät vaatimattomiksi. 

 

Maakunnallisen strategian tavoitteista osa on saavutettu hyvällä yhteistyöllä. 

Muutokset ovat kuitenkin toteutuneet ennakoitua hitaammin. Järjestämis-

suunnitelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suunnitella ja sopia yhdes-

sä, kuinka rakennamme terveydenhuoltopalvelut mahdollisimman potilasläh-

töisiksi, joustaviksi, vaikuttaviksi, eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoisiksi 

sekä kustannustehokkaiksi. 

 

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIA 2009–2018  

 

Sairaanhoitopiirin strategian perustan muodostaa vahva alueellinen yhteistyö 

perusterveydenhuollon kanssa. 

Kansalaiset odottavat päättäjiltä ja terveydenhuollon ammattilaisilta palvelui-

ta, joiden saatavuus on hyvä ja laatu korkea. Terveydenhuollon toiminnan 

tulee perustua korkeaan ammattitaitoon, joka koostuu osaamisesta ja kyvys-

tä kohdata ihminen. Uusien hoitokäytäntöjen omaksuminen perustuu suunni-

telmalliseen täydennyskoulutukseen. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää 

rohkeaa johtajuutta.  

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nykyinen strategia on potilaslähtöinen. 

Sairaanhoitopiirin missioksi määritellään ”ihmisen terveyden tähden”. Sai-

raanhoitopiiri haluaa toimia luotettavana ja yhteistyökykyisenä suunnannäyt-

täjänä ja tarvitsee kumppanikseen vahvan perusterveydenhuollon. Sairauksi-

en ehkäisy on halpaa ja hoitaminen kallista. Keskittymällä eettisesti perustel-

tuihin, kustannusvaikuttaviin terveyttä edistäviin toimiin ja hoitomenetelmiin 

terveydenhuolto tuottaa terveyshyötyä. 

Vuosille 2009–2018 vahvistetussa strategiassa arvioidaan sairaanhoitopiirin 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia nelikentässä seuraavasti. 
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Taulukko 43. Sairaanhoitopiirin nelikenttäanalyysi 

 

Vahvuudet Heikkoudet 

Sopivankokoinen, toimiva ja joustava ko-

konaisuus 

Keskussairaalan sijaintikunnan vetovoi-

ma korkeakoulutetulle henkilökunnalle 

Positiivinen imago Taloudelliset resurssit 

Osaava, kehityskykyinen henkilöstö Sairastamiskulttuuri 

Koulutus- ja tutkimusmahdollisuudet Tiedottaminen ja viestintä 

Yhteistyökykyisyys Keskeneräiset tietojärjestelmät 

Väestöpohjan riittävyys Toimimattomat hoitoketjut 

 

  

Vahvuudet Heikkoudet 

Mahdollisuudet Uhat 
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Mahdollisuudet Uhat 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus Avainosaajien saatavuus 

Teknologian kehittyminen Kilpailun koveneminen 

Terveyden edistäminen Kuntatalouden heikkeneminen 

Rekrytointi ja paluumuuttajat  

Vahva alueellinen koulutus  

Ikääntyvä väestö  

 

Taulukko 44. Sairaanhoitopiirin skenaariomalli. Tulevaisuuden kuvat 

vuoteen 2018. Näkemyksiä perusterveydenhuollon tulevaisuudesta 

Tavoitteellinen tila Todennäköinen tila Ei-toivottu tila 

Vakinaiset lääkärit Pula henkilökunnasta Keikkalääkärit 

Yleislääketieteen erikoislää-

käreitä 

Hoitoketjut eivät toimi Henkilökuntaa ei riittäväs-

ti 

Riittävästi lääkäreitä Väestön ikärakenne lisää 

kysyntää 

Kielitaidottomuus 

Terveydenhuollon ja sosiaa-

litoimen hyvä yhteistyö 

Seutukunnat yhdistyvät, 

reuna-alueet tyhjenevät ja 

palvelut keskittyvät 

Osastot eivät toimi eivät-

kä vedä 

Toimivat päivystyspalvelut Talous kiristyy  

Riittävä, osaava henkilökun-

ta 

  

Perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon hyvä 

yhteistyö 
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SKENAARIOSELVITYS 2011–2012  

 

EPSHP:n kuntayhtymästrategiaan liittyen 

käynnistettiin loppuvuodesta 2011 ske-

naarioselvitys, joka pohjautuu yhtymähal-

litukselle, johtoryhmälle, toimintayksikkö-

johtajille, ylihoitajille, osastonhoitajille ja 

perusturvan johtajille suunnattuun kyse-

lyyn ja työpajoihin. Tulokset esitellään 

sairaanhoitopiirin hallitukselle keväällä 

2012. 

Valmisteluun osallistuneiden asiantuntijoiden arviot ovat varsin yhtenäisiä ja 

myötäilevät kansainvälisten selvitysten havaintoja: kansalaisen vastuu omasta 

terveydestä lisääntyy. Terveyden edistämisen merkitys korostuu. Osa sitou-

tuu entistä vahvemmin terveisiin elämäntapoihin. Samalla eriarvoistuminen, 

syrjäytyminen ja terveyserot näyttävät lisääntyvän. Väestön ikääntyminen ja 

lääketieteen nopea kehitys kasvattavat palvelujen kysyntää ja tarvetta. Eri-

tyisosaajista on pulaa jo nyt ja kilpailu ammattitaitoisesta henkilöstöstä on 

kiristymässä. Taloudelliset voimavarat ovat rajalliset, joten sairauksien ehkäi-

syn ja hoidon on perustuttava kaikkein kustannusvaikuttavimpiin menetel-

miin. 

 

STRATEGIAPÄIVITYS 2012  

 

 

Sairaanhoitopiirin kriittiset menestystekijät ovat 

 

 Näyttöön perustuvat, vaikuttavat toimintatavat toimintaa ohjaamassa 

 Riittävä kysyntä- ja tuotantovolyymi 

 Voimavarojen oikea käyttö 

 Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö 

 Potilaslähtöiset, saumattomat hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut 

 Laatutaso ja potilasturvallisuus hyvä verrattuna muihin toimijoihin 

 Terveyttä edistävät toimintatavat osana hoitoa 

 Toimintaa tukevat, hyvätasoiset diagnostiset ja hoidolliset välineet se-

kä tilat 
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14.2 Kehittämishankkeet ja tutkimustoiminta 

 

Etelä-Pohjanmaalla on toteutettu useita perusturvan ja erikoissairaanhoidon 

yhteisiä kehittämishankkeita erityisesti Kaste-ohjelmaan liittyen. Osa näistä 

on koko Väli-Suomen alueen laajoja monivuotisia kehittämisohjelmia, osa 

yhteistoiminta-alueiden omia kehittämishankkeita. EPSHP on saanut laajan 

hankeosaamisen toimimalla useiden hankkeiden hallinnoijana. 

Erillisten hankkeiden lisäksi kehittämistyö sisältyy osana terveydenhuollon 

kaikkeen toimintaan.  

Hankkeista esitellään myös jo päättynyt tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 

(D2D) sen maakunnallisen merkityksen vuoksi. 

 

DIABETEKSEN EHKÄISYHANKE D2D 2003–2008   

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osallistui Diabetesliiton ja neljän muun 

sairaanhoitopiirin yhteisvoimin vuosina 2003–2008 toteuttamaan tyypin 2 

diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman Dehkon 2D -

hankkeeseen (D2D). Mukana olivat Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sai-

raanhoitopiirien lisäksi kolme yliopistollista sairaanhoitopiiriä (Pirkanmaa, 

Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo). Hankkeen väestöpohja oli 1,5 miljoonaa 

asukasta.  

Diabetesepidemia osoittautui ennakoitua pahemmaksi: diabetes ja esidiabe-

tes olivat odotettua yleisempiä. Diabeetikkojen määrä kasvoi nopeasti. Ilme-

ni, että vain puolella todellisuudessa tyypin 2 diabetesta sairastavista sairaus 

oli diagnosoitu. Tyypin 2 diabetes on usein alkuvaiheessa oireeton, joten 

varhainen diagnostiikka edellyttää riskipotilaiden aktiivia seulontaa. Osin uu-

sien tapausten määrän nopea kasvu selittyi diabeteksen lisääntyneellä etsin-

nällä esimerkiksi sokerirasituskokeen avulla.  
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Väestön lihominen on diabetesepidemian syy, altistaa monille muillekin sai-

rauksille ja muodostaa kansanterveydelle vakavan uhan. Hankkeessa kehitet-

tiin uusia työkaluja omahoidon ja potilastyön tueksi. Hanke vahvisti aiemman 

havainnon siitä, että tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä tehokkaasti elinta-

pamuutoksilla. DEHKO-ohjelman aikana todettiin diabeteksen hoitotulosten 

paranevan maassamme. 

 

Kuva 21. DEHKO 2000–2010  
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Taulukko 45. Sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnalliset ja ylimaakun-

nalliset yhteiset kehittämishankkeet.  

Hanke Kesto Kuvaus 

Pohjanmaa 

Välittäjä 

2005–

2014  

KASTE-hanke. Mukana kaikki yhteistoiminta-alueet. 

EPSHP vastaa hankehallinnosta. 

Ehkäise  

tapaturmat 

2009–

2015 

Mukana kaikki yhteistoiminta-alueet. EPSHP vastaa 

hankehallinnosta. Hanke päättyi 31.12.2012. 

POTKU 2010–

2014 

KASTE-hanke. Mukana kaikki yhteistoiminta-alueet. 

EPSHP vastaa hankehallinnosta. 

Vammais-

palvelujen ke-

hittämishanke 

2010–

2013  

KASTE-hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää vam-

maispalveluja lisäämällä yksilön osallisuutta, kehittä-

mällä lähipalveluja sekä vahvistamalla alan erityis-

osaamista. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 

yhtenä hanketoimijana. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjan-

maan osahankkeessa palvelurakenteita kehitetään mal-

lintamalla palveluprosesseja sekä selkeyttämällä pe-

ruspalveluiden ja erityispalveluiden välistä työnjakoa. 

Pilottialueena toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitos-

kuntayhtymä. 

ELLA 2011–

2013  

KASTE-hanke. Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelujen –

kehittämishankkeen (ELLA) päätavoitteena on monia-

laisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen perhei-

den kanssa tehtävässä työssä: erityispalveluiden jal-

kauttaminen peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevät 

monialaiset rakenteet perheiden palveluissa. Hanke 

sisältyy Kasperi II –kehittämishankkeeseen (Väli-

Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ke-

hittämishanke 2011–2013). Osallistujat kaikki kunnat 

ja EPSHP. Seinäjoki toimii hallinnoijana. 

BotniaSEITTI 2011–

2014 

Työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehittämisoh-

jelma, jota toteutamme yhteistyössä kunnallisten työ-

terveyshuollon toimijoiden kanssa Pohjanmaan sekä 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Tavoitteem-

me on saada aikaan vaikuttavammat ja tasalaatuisem-

mat työterveyshuollon palvelut sekä tiivistää työterve-

yshuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. Etelä-

Pohjanmaalta mukana ovat kaikki julkisen työterveys-

huollon toimijat: JIK, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-

alue, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien 

terveyskuntayhtymä, Suupohjan peruspalveluliikelaitos 

ja Seinäjoen Työterveys. Rahoittajina ESR ja STM. 

Lakeuden suun-

vuoro 

2012 Maakunnan terveyskeskusten hammashuollon yhteis-

hankkeen tavoitteena on lisätä terveyttä edistäviä ja 

ylläpitäviä tapoja ja parempaa suunterveyttä. 

 

  



 

 

 

  

   

 

 133 

 

POHJANMAA-HANKE 2005–2014  

 

Pohjanmaa-hanke (nykyisin osa Välittäjä 2013 –hanketta) on laaja mielenter-

veys- ja päihdetyön KASTE-kehittämishanke, jota EPSHP hallinnoi. 

 

Kuva 22. Pohjanmaa-hanke 2005–2014  
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EHKÄISE TAPATURMAT -HANKE 2009–2012 

 

 

Ehkäise tapaturmat –hanke (2009–2012, alkuperäinen tavoite 2009–2015) oli 

Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan kuntien yhteishanke, jota EPSHP hallinnoi. 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) 

ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä kahden pilottialueen (Etelä-

Pohjanmaa ja Etelä-Kymenlaakso) kanssa. Hankkeessa lähestyttiin tapaturmi-

en ehkäisyä yhteisöllisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli rakentaa verkosto-

yhteistyönä maakunnallinen tapaturmien ehkäisymalli. Valtakunnallisen 

hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää tapaturmien kirjaamiskäytäntöjä seuran-

tajärjestelmäksi, mikä tukee ennaltaehkäisevän työn suunnittelua, arviointia 

ja tutkimusta. Tarkoitus on ollut kehittää tapaturmien ennaltaehkäiseviä toi-

mintamalleja, joita voidaan pilottihankkeen jälkeen hyödyntää koko valta-

kunnan alueella. 

 

Hanke päättyi 31.12.2012 STM:n kielteisen rahoituspäätöksen vuoksi. Leena 

Kämäri analysoi perusteellisesti hankkeen vahvuudet ja heikkoudet vuonna 

2013 valmistuneessa gradutyössään. 

 

Kuva 23. Ehkäise tapaturmat –hanke 2009–2012  
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POTKU-HANKE 2010–2014 

 

 

Potku-hanke (2010–2014) on perusterveyden-

huollon laajin kehittämishanke. Väli-Suomen 

Kaste-hankkeeseen osallistuvat kaikki yhteis-

toiminta-alueet Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen 

tavoitteena on Terveyshyötymallin käyttöönot-

to pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidossa. 

Terveyshyötymalli on valittu Sosiaali- ja terve-

ysministeriön Toimiva terveyskeskus –

ohjelmassa terveyskeskusten valtakunnallisek-

si viitekehykseksi. 

Terveyshyötymallin mukaisesti alueen terveys-

keskusten toiminnan painopistealuetta siirre-

tään akuuttisairaanhoidosta pitkäaikaissairaiden potilaiden suunnitelmalli-

seen, hyvään hoitoon. Vastaanottotoiminnan käytäntöjä muutetaan vastaa-

maan potilaiden hoidon todellisia tarpeita. Hoitamisen kulmakiven muodos-

taa potilaan kanssa yhdessä laadittava terveys- ja hoitosuunnitelma. Toimin-

nassa korostuu potilaan asiantuntijuus ja vastuunotto oman sairautensa hoi-

dossa ja elämänsä hallinnassa. Moniammatillisen hoitotiimin ja potilaan ak-

tiivisen omahoidon yhteistyönä tavoitellaan lisää terveyshyötyä pitkäaikais-

sairaiden potilaiden elämään.  

 

Potilaiden omahoidon tukemiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Pot-

ku-hankkeen käynnistämisen yhteydessä tehtiin alueen perusterveydenhuol-

lossa henkilökunnalle ja johdolle osoitettu terveyshyötymallin itsearviointi –

kysely ACIC, jossa mitattiin organisaatioiden kykyä ja laatua pitkäaikaissai-

raiden potilaiden hoidossa. Kyselyn tulosten mukaan perusterveydenhuollon 

ammattilaiset eivät ole kyenneet tukemaan potilaiden omahoitoa riittävästi. 

Potilaan ja hänen perheensä elämäntilanteeseen liittyviä huolenaiheita ei ole 

otettu hoidossa tarpeeksi huomioon. Myös vertaistuen ja elämäntapamuu-

toksiin kohdentuvien interventioiden tarjoaminen koettiin puutteelliseksi.  

 

Potku-hankkeen aikana hoitohenkilöstön valmiuksia tukea potilaan omahoi-

toa lisätään kouluttamalla henkilökuntaa voimaannuttavaan vuorovaikutuk-

seen ja laajentamalla palveluvalikoimaa. Ryhmämuotoisia ohjaus- ja hoitovas-

taanottoja käynnistetään elämäntapamuutosten tukemiseksi.  Erityistä huo-

miota kiinnitetään hoito- ja palveluprosessien kehittämiseen potilaiden yksi-

lölliset hoito- ja seurantatarpeet huomioiden. Erilaisen tuen tarpeessa oleville 

potilaille luodaan kohdennettuja palvelulinjastoja. Erityisen tuen tarpeessa 

oleville potilaille kehitetään myös järjestelmä, missä heillä on palvelukoko-

naisuudesta vastaava nimetty ammattihenkilö.  
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Asiakkaiden omaa aktiivisuutta tukevia sähköisen asioinnin apuvälineitä, ku-

ten nettiajanvarausta ja itseilmoittautumista on tarpeen kehittää.  

 

Kutsujärjestelmää on tarpeen hyödyntää terveyserojen kaventamiseksi (esi-

merkiksi mielenterveyskuntoutujat). 

 

 

 

Kuva 24. Potku-hanke 2010–2014  
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Taulukko 46. Kehittämishankkeet yhteistoiminta-alueittain 

 Hanke Kesto Kuvaus 

JIK Voimaa vanhuuteen 2005–2014  Valtakunnallinen ikäihmisten ter-

veyden edistämishanke, jonka 

päämääränä on edistää kotona asu-

vien, toimintakyvyltään heikenty-

neiden ikäihmisten (75+) itsenäistä 

selviytymistä ja elämänlaatua terve-

ysliikunnan avulla. JIK-kunnat mu-

kana vuodesta 2010 alkaen. 

 Ikälain pilotointi 

(osahanke) 

2012–2013 Hanke pilotoi suunnitteilla olevan 

ikälain keskeisimpiä teema-alueita. 

 Ensio        2012–2013 Sisäinen projekti ikääntyneiden 

vaivojen ennaltaehkäisyyn. 

 Kotiovelta liikkeelle  2012–2013 Ikääntyneiden seurantateknologian 

hyödyntäminen ja liikkumisen tur-

vaaminen. 

 Lapsiperheen tuki 2012  

 EP-POTTI (pilotti) 2012–2013 Alueellisen potilastietojärjestelmän 

käyttöönotto (pilottiselvitys). 

EPSHP:n tietohallintoyksikön vetä-

mä kehittämishanke. 

 Ikäkaste II 2011–2013 Lisätietoja Seinäjoen kohdalla. 

 SOS 2012–2013 Lisätietoja Seinäjoen kohdalla. Mu-

kana Kurikan kaupunki (ei JIK). 

Järvi-

Pohjanmaa 

Kampa III 2011–2013 Hyvinvointipalveluiden kehittämi-

nen kansalaisosallistumisen ja yh-

teisöllisyyden pohjalta maaseudul-

la. Toimialueen muodostavat Kok-

kola ja Kruunupyy, Peruspalvelu-

kuntayhtymä JYTA sekä Järvi-

Pohjanmaan yhteistoiminta-alue. 

Kaste-hanke. 

 Vapa-hanke (Järvi-

seutu) 

2010–2013  Hankkeessa kehitetään omaishoita-

jille ja omaishoitajaperheille suun-

nattua varhaisen palveluohjauksen 

mallia. Hanke toteutetaan Alajär-

ven, Soinin, Vimpelin, Lappajärven 

ja Evijärven alueella. 

 Järvi-Pohjanmaa 

palvelutuotannon 

kehittämishanke 

2009–2012  Alueen saavutettavuuden ja toimin-

taympäristön parantaminen. 
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pilotti 

 EP-POTTI (pilotti) 2012–2013  Alueellisen potilastietojärjestelmän 

käyttöönotto (pilottiselvitys). 

EPSHP:n tietohallintoyksikön vetä-

mä kehittämishanke. 

Kaksineuvoinen Ikäkaste II 2011–2013 Lisätietoja Seinäjoen kohdalla 

 Aijjoos 2008–2012 Ennaltaehkäisevän vanhustyön mal-

lin kehittäminen Kuntayhtymä Kak-

sineuvoisen kuntien alueelle. Aij-

joos II –hankkeesta on jätetty ha-

kemus RAY:lle.  

 Kyytitakuu 

 

2011–2013 Palveluliikenteen käynnistäminen 

kuntayhtymän alueella.  

 Kuntayhtymä Kaksi-

neuvoisen työpaja 

2010–2013 Auttaa työllistämään vaikeasti työl-

listyviä aikuisia, ehkäistä syrjäyty-

mistä ja kehittää välityömarkkinoi-

ta. 

 Nuorten työpaja-

hanke Jelppis 

2011–2013 Antaa 15–24 -vuotiaille nuorille 

yksilöllistä ohjausta ja tukea opin-

toihin, työnhakuun, oman alan löy-

tämiseen ja elämänhallintaan.  

 

 PrimCareIT 2012–2014 Hankkeessa parannetaan maaseu-

dun perusterveydenhuollon organi-

saatioiden vetovoimaisuutta ja hen-

kilöstön pysyvyyttä. Tähän pyritään 

hyödyntämällä tietotekniikkaa hen-

kilöstön konsultaatiossa ja osaami-

sen kehittämisessä. 

 

 Jatkumo 2007–2012 Asiakkaan työ- ja toimintakyvyn 

selvittäminen ja työmarkkinaval-

miuksien parantaminen. Asiakkai-

den tukeminen välityömarkkinoilta 

avoimille työmarkkinoille. 

 Haavi 2009–2012 Pysyvän työllistämispalvelun suun-

nittelu ja mallintaminen osaksi so-

siaalipsykiatrisen yhdistyksen toi-

mintaa. Henkilökohtaisen aktivoin-

tipalvelun kehittäminen.  

 ViVa – Virtuaali-

valmennusta nuoril-

le 24 h (Sedu) 

2011–2013 17–30 -vuotiaiden nuorten työllis-

tymisen edistäminen. 
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 IKKU – Ikääntyvien 

kuntoutujien yhteis-

toiminnallinen kun-

toutus -hanke 

2012–2013 Yli 74-vuotiaille kotona tai palvelu-

asumisessa asuville ikäihmisille. 

Tavoitteena on arjessa selviytymi-

nen, omatoimisuuden ja toiminta-

kyvyn säilyttäminen ja parantami-

nen sekä hyvän elämänlaadun yllä-

pitäminen. Kumppani Härmän Kun-

tokeskus.  

 SUHAT  Sitoutumi-

nen vuo-

deksi kerral-

laan 

Suun terveydenhuollon kehittämis-

hanke. 

 Vapa-hanke (Järvi-

seutu) 

2010–2013 Hankkeessa kehitetään omaishoita-

jille ja omaishoitajaperheille suun-

nattua varhaisen palveluohjauksen 

mallia. Hanke toteutetaan Alajär-

ven, Soinin, Vimpelin, Lappajärven 

ja Evijärven alueella. 

 Osuva – Osallistuva 

innovaatiotoiminta 

ja sen johtamista 

edistävät tekijät 

sote-hallinnon muu-

toksessa 

2012–2014 Työterveyslaitoksen ja yhteistyöta-

hojen tutkimus- ja kehittämishanke. 

Tavoitteena on edistää organisaati-

on muutosten toteuttamista ja hen-

kilöstön työhyvinvointia luovuutta 

ja innovatiivisuutta tukien. Tarkas-

telussa on lähiesimiestyö, pilottina 

Evijärven kotihoito.  

 Sohvi 2012–2014 Hyvinvoinnista kertovan kokemus-

tiedon kerääminen. Yhteistyö-

kumppanina SeAMK.  

 TUPA – tukea ja hy-

vinvointia kotona 

asumiseen  

2012–2014 Hankkeen tavoitteena on tukea 

ikäihmisten kotona asumista tekno-

logisia apuvälineratkaisuja hyödyn-

tämällä. Eptek ry:n hanke. 

 Kulttuurista  

muistoja 

2012–2014 EP:n muistiyhdistyksen hanke. 

Etsitään uudenlaisia toimintatapoja 

osallistumismahdollisuuksien 

lisäämiseksi ikääntyville, 

muistioireisille ja muistisairaille.  

 Palvelupaletti 

 

2012 Kauhavan kaupungin ja Evijärven ja 

Lappajärven kuntien hanke alueen 

palvelustrategioiden ja -rakenteiden 

selvittämiseksi. 

 Lääkelistan yhte-

näistäminen  

2012 Lääkehoitokäytäntöjen 

yhtenäistäminen EPSHP:n alueella. 

Kuusiokunnat SOS 2012–2013 Lisätietoja Seinäjoen kohdalla. Mu-

kana Alavus, Töysä, Kuortane ja 
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Ähtäri (sosiaalitoimi ei sisälly Kuu-

siokuntien terveyskuntayhtymään). 

 Ikäkaste II 2011–2013 Lisätietoja Seinäjoen kohdalla. Mu-

kana Alavus, Töysä, Kuortane ja 

Ähtäri (sosiaalitoimi ei sisälly Kuu-

siokuntien terveyskuntayhtymään). 

Lapua* Ikäkaste II 2011–2013 Lisätietoja Seinäjoen kohdalla 

Seinäjoki SOS 2012–2013  SOS – Syrjäytyneestä osalliseksi 

sosiaalityön keinoin – on aikuis-

sosiaalityön kehittämishanke Väli-

Suomessa. Etelä-Pohjanmaan SOS-

osahankkeessa ovat mukana Seinä-

joki, Kurikka, Alavus, Töysä, Kuor-

tane ja Ähtäri. Hanketta hallinnoi 

Seinäjoen kaupunki, käytännön 

koordinoinnista vastaa sosiaalialan 

osaamiskeskus SoNet BOTNIA. 

Hankkeen tavoitteena on ammatilli-

sen aikuissosiaalityön paikantami-

nen palvelujärjestelmässä ja aikuis-

sosiaalityön ammatti- ja tehtävära-

kenteiden kehittäminen ja asiakkai-

den osallisuuden vahvistaminen. 

 Ikäkaste II 2011–2013 Hankkeessa kehitetään vanhustyötä 

ja samalla vastataan vuodelle 2011 

asetettuihin Kaste-

painopistealueisiin; vahvistetaan 

sosiaalihuoltoa ja perusterveyden-

huoltoa, lisätään osallisuutta ja 

vähennetään syrjäytymistä sekä 

vahvistetaan terveyden ja hyvin-

voinnin rakenteita. Mukana ovat 

Seinäjoki (hankkeen hallinnoija) 

Alavus, JIK, Kuntayhtymä Kaksineu-

voinen, Kuortane, Lapua, Töysä, 

Ähtäri ja Isokyrö. 

 Stoppia 2011–2013 Lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen 

ja puuttumiseen liittyvän toiminta-

ohjeen käyttöönotto ja arviointi. 

 Savuton Seinäjoki 2012–2015  Savuttomuuden edistämishanke, 

vastuutahona Seinäjoen terveyden 

edistämisen yksikkö. 

 Adelante 2012 Sairaanhoitajien rekrytointi Espan-

jasta (ESR-hanke) 

 Jamit 2012–2014  Tavoitteena työurien jatkaminen. 
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 Perhevapaalta työ-

elämään 

2012–2014  Perhevapaalta työelämään paluuta 

tukeva ESR-hanke. 

 Pyöräilykaupunki 2012–  Pyöräilyn edistämishanke. 

 Elämyspyöräily 2012 Elämyspyöräilyn kehittämisen ESR-

hanke. 

 Lasten ja nuorten 

terveyden edistämi-

nen 

2012– Epanet-professori Leena Koivusillan 

tutkimushanke. 

Suupohja Kasperi II 2011–2012 Kehitysympäristöihin vietävät palve-

lut ja asiakaslähtöiset palvelupro-

sessit. 

 Ennalta ehkäisevä 

perhetyö 

 Ehkäisevän perhetyön kehittämi-

nen. 

 

*Lapua on sitoutunut ja keskittynyt kehittämistoiminnassaan laajoihin yhteis-

hankkeisiin omien erillishankkeiden sijaan. 

  

Jalasjärvi

Kauhava

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

Alajärvi
Lapua

Soini

Kuortane

Ilmajoki

Kurikka

Ähtäri
Teuva

Isojoki

Kauhajoki

Seinäjoki

Karijoki

Isokyrö

Alavus
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Taulukko 47. EPSHP ja kehittämishankkeet 

Sairaanhoitopiiri on mukana seuraavissa hankkeissa, joihin saadaan ulkopuo-

lista rahoitusta. Osa näistä on kuvattu myös perusterveydenhuollon hanke-

toiminnan yhteydessä. Merkittävä osa kehittämistoiminnasta tapahtuu sai-

raanhoitopiirin omien tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta. Tähän TU-

KE-toimintaan on varattu vuosittain 250 000 €. 

 

Hanke Kuvas 

Välittäjä 2011–

2013 

Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke, joka on jatko Poh-

janmaa-hankkeelle. EPSHP on vastuussa hankehallinnosta. 

 

Hospilot Energiansäästöhanke, jossa yhdessä hollantilaisen, espanjalaisen 

ja ranskalaisen sairaalan kanssa kehitetään sairaaloiden energia-

tehokkuutta käyttämällä hyväksi ICT-ratkaisuja. Mukana on myös 

tutkimuslaitoksia ja yrityksiä kyseisistä maista, Suomesta mm. 

VTT ja Insinööritoimisto Granlund Oy. 

 

Potku Potilas kuljettajan paikalle –hanke on KASTE-ohjelman rahoitusta 

saava hanke, jossa pilotoidaan Terveyshyötymallia (Chronic Care 

Model). Mukana on terveydenhuollon yksiköitä viiden sairaanhoi-

topiirin alueelta. Hankkeen painopiste on perusterveydenhuollon 

kehittämisessä. EPSHP vastaa hankehallinnosta. 

 

ICT for Health Interreg IV B -ohjelmasta rahoituksen saava hanke, jossa kehite-

tään sähköisten järjestelmien hyväksikäyttöä vanhusten ja pitkäai-

kaissairaiden hoitamisessa sekä tähän liittyvää koulutusta. Muka-

na on seitsemän Itämeren alueen maata. Suomesta partnereina 

sairaanhoitopiirin rinnalla ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja 

Etelä-Pohjanmaan liitto.  

 

PrimCareIT Interreg IV B –ohjelmasta rahoituksen saava kuuden Itämeren 

maan hanke, joka käynnistyi vuoden 2012 alussa. Uutena partne-

rina Suomesta E-P:n liiton ja SeAMK:n ohella on Kuntayhtymä Kak-

sineuvoinen. Pyrkimyksenä on kehittää ICT:n hyödyntämisen avul-

la erityisesti harvaan asuttujen alueiden perusterveydenhuollon 

toimintaa ja parantaa henkilökunnan pysyvyyttä. EPSHP vastaa 

hankkeen koordinoinnista. 

 

KASPERI II Väli-Suomen viiden maakunnan Kaste-rahoitteinen hanke. Etelä-

Pohjanmaan maakunnallisessa osiossa kehitetään lasten, nuorten 

ja perheiden palveluja, asiakaslähtöisiä palveluprosesseja ja mo-

nialaista työn koordinointia ja ylisektoraalista johtamista. 

 

 Valmisteilla on TEKES-rahoitteinen hanke teho-osaston näyttöön 

perustuvasta suunnittelusta. Mukana olisi ainakin VTT ja yrityksiä. 
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Taulukko 48. Hankkeiden kustannukset sairaanhoitopiirille 

 Aika Hyväksytyt 

kokonais-

kustannuk-

set 

EPSHP:n osuus 

Välittäjä 2011–2013 2011–2013  2 000 000 520 000 

Hospilot 2009–2012  4 340 000 250 125 

EPSHP Pohjanmaa 2012–2013  223 000 223 000 

Väli-Suomen Potku 2009–2012  6 666 667 0 

Kasperi II Väli-Suomi 2011–2013   21 800 

ICT for Health 2010–2012  3 645 621 15 569 

ICT for Health 2012–2014 2 580 000 18 700 

 

Vuonna 2012 omarahoitusosuudet olivat yhteensä 224 500 €. Vuoden 2013 

varaus on 160 300 €. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Perusturvan kehittämistä tuetaan kehittämishankkeilla hankesuunnitelmien 

mukaisesti. Suurimmat hankkeet ovat monivuotisia Kaste-hankkeita. Tärkeä 

osa hanketoimintaa on niiden vaikuttavuuden arviointi. 

Kehittämistoiminnan tueksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan alueelli-

nen kehittäjäverkosto. 

Perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimustyötä tuetaan. 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Sairaanhoitopiiri tukee perusterveydenhuollon kehittämistä ja perustervey-

denhuollossa tehtävää tutkimustyötä. Erikoissairaanhoito tarvitsee kump-

panikseen vahvan perusterveydenhuollon. Terveydenhuollon palvelujärjes-

telmän kehittämistä arvioivaa tutkimusta on tarpeen lisätä. Tutkimustyön 

edellytyksenä olevia rakenteita tulisi vahvistaa.  
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ERVA-alueen sairaanhoitopiirit ovat edustettuina TAYS:n tutkimustoimikun-

nassa. Valtion tutkimusrahoituksen jaossa otetaan huomioon bibliografisten 

indeksien lisäksi tutkimustyön kliininen merkitys. Erityisesti hoitomenetelmi-

en kehittämiseen tähtäävän tutkimustoiminnan tarvetta on korostettu. ERVA-

alueen järjestämissopimuksen mukaan TAYS:n tiedekeskus tarjoaa tutkimus-

työhön tarvittavia peruspalveluita kuten tilastotieteellistä asiantuntemusta ja 

tukea taloussuunnitteluun.  

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Perusturvan kehittämistä tuetaan kehittämishankkeilla. Painopiste on or-

ganisaatiorajat ylittävissä maakunnallisissa, ylimaakunnallisissa ja valta-

kunnallisissa hankkeissa. 

 Lisätään terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä arvioivaa tut-

kimusta. Vahvistetaan tutkimustyön edellytyksenä olevia rakenteita. 

 Pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa kehitetään perusterveydenhuollossa 

Terveyshyötymallin mukaisesti Potku-hankkeessa 2010–2014. Hankkee-

seen liittyy arviointiosio. 

 Perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa kehitetään lääkäri-hoitaja –

työparimallin mukaisesti. 

 Selvitetään mahdollisuuksia terveyshyötymallin käyttöönottoon myös eri-

koissairaanhoidossa erityisesti niiden pitkäaikaissairaiden osalta, jotka 

tarvitsevat molempien järjestelmien palveluita runsaasti. 

 Rakennetaan terveyskeskuksiin moniammatillinen kehittäjäverkosto yh-

dessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. 

 Yhteistyössä oppilaitosten kanssa tuetaan terveydenhuollon kehittämi-

seen niveltyviä opinnäytetöitä. 
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14.3 Yhteistyö laadunhallinnassa ja potilastur-

vallisuudessa 

 

NYKYTILA 

 

Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta annettu asetus 3411/2011 edel-

lyttää erillisen laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman laatimista.  

Suunnitelmassa kuvataan vastuulliset toimijat ja palautekäytännöt sekä vaa-

ra- ja haittatapahtumien tunnistaminen ja raportointi. 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Kukin yhteistoiminta-alue valmistelee lakisääteisen laatu- ja potilasturvalli-

suussuunnitelmansa.  

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma laaditaan yhteistyössä perustervey-

denhuollon ja terveyden edistämisen yksikön kanssa, joka koordinoi toimin-

taa alueellisesti. Erikoissairaanhoidon tehtävänä on alueellisen laatu- ja poti-

lasturvallisuussuunnitelman laatiminen, joka on sovellettavissa perustervey-

denhuollon tarpeisiin. Laadittavassa alueellisessa laatu- ja potilasturvallisuus-

suunnitelmassa noudatetaan STM:n asetusta ja hyödynnetään valtakunnalli-

sesti käytössä olevia laatu- ja potilasturvallisuusmittareita. Tavoitteena on, 

että STM:n asetuksen mukaiset vaatimukset täytetään. Toimeenpanossa kiin-

nitetään huomio laatu- ja potilasturvallisuuden toteutumiseen. Tavoitteena 

on organisaatioiden oppiminen ja ennakoiva toimintatapa. 

 

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma käsitellään sairaanhoitopiirin val-

tuustossa 6/2013. Aksila ja sairaanhoitopiirin laatupäällikkö toimivat yhdes-

sä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa ja perusterveydenhuollossa 

laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmat integroidaan sairaanhoitopiirin 

suunnitelmaan ja määritetään yhteiset laatu- ja potilasturvallisuuden mittarit. 

ERVA-alueen järjestämissopimuksen mukaan miljoonapiirin alueelle tullaan 

laatimaan terveydenhuollon yhteiset laatuindikaattorit. Vertailutiedot ovat 

julkisia ja edistävät potilaan valinnanvapauden toteutumista. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Kullakin EPSHP:n yhteistoiminta-alueella on käytössä laatu- ja potilastur-

vallisuusohjelma vuoden 2013 loppuun mennessä. 

 Osallistutaan ERVA-alueen yhteisten laatuindikaattorien laadintaan.  
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14.4 Sairaanhoitopiirin kehittäminen 2013–15  

 

Oheiseen taulukkoon on koottu kuntien ja yhteistoiminta-alueiden näkemyk-

set sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä. 

 

Taulukko 49. Kooste kuntien ja yhteistoiminta-alueiden näkemyksistä 

sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä vuosina 2013–2015. Lähde: 

EPSHP:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2013–2015   

  

Alajärvi Sisältyy Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan lausuntoon. 

 

Alavus Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnan ja palvelu-

tuotannon osalta on kehitettävä kustannustehokkaita ja vaikuttavia 

yhteistyömuotoja ja tehtäväjakoa toimivan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kokonaisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon erityis- ja peruspalve-

lujen sekä tutkimus- ja kehittämisrakenteen aikaansaamiseksi. Sai-

raanhoitopiirin tulee omassa toiminnassaan ja palvelujen hinnoittelus-

sa ottaa huomioon kuntien taloudellinen tilanne. Ensihoidon lisäänty-

vät kustannukset on pyrittävä kattamaan erikoissairaanhoidon sisältä. 

On kiinnitettävä huomiota ensihoidon kustannustehokkaaseen järjes-

tämiseen niin, että ensihoito on osa hoidon porrastusta ja varallaolo-

resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä esim. osana kun-

tien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. 

  

Evijärvi Erikoissairaanhoidon kustannusten kehittymiseen on kiinnitettävä 

huomiota siten, että kustannusten nousua on hillittävä potilastoimin-

nan siitä kärsimättä. Kuntayhtymän on panostettava toimintansa kehit-

tämiseen siten, että palvelut tuotetaan jäsenkunnille taloudellisesti ja 

tehokkaasti. Henkilöstökulujen ja hallinnon kehittymiseen oikeaan 

suuntaan on panostettava. 

 

Ilmajoki Ilmajoen lausunto saman sisältöinen kuin jäljempänä oleva JIK:n lau-

sunto. 

 

Isojoki Sairaanhoitopiirin tulee toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa 

ottaa huomioon kuntien ja seutukuntien resurssit ja tavoitteet palvelu-

jen järjestämisessä. Terveyden edistäminen lähtee yksilön omasta 

elinympäristöstä ja terveyden edistämiseen lähipalveluissa on turvatta-

va riittävät resurssit. 

 

Sairaanhoitopiirin palveluissa toivotaan hyödynnettävän edelleen hoi-

toketjuajattelua siten, että palvelurakenne parantaa kuntien omaa pää-

täntävaltaa siitä, mitkä terveydenhuollon palvelut tuotetaan lähipalve-

luna oman kunnan alueella esim. ostopalveluin ja mitkä palvelut etä-

palveluna sairaanhoitopiirin toimesta. Laadullisesti sairaanhoitopiirin 

toivotaan keskittyvän vaativimpaan osaan erikoislääkärijohtoista eri-

koissairaanhoitoa. 

 

Mikäli sairaanhoitopiirille suunnatut resurssit uhkaavat ylittyä, tulee 

sairaanhoitopiirin keskittyä kaikkein vaikuttavimpaan osaan vaativaa 

erikoissairaanhoitoa. 
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Sairaanhoitopiirin kustannusten nousu on pyrittävä sopeuttamaan kun-

tien verotulojen lisäykseen ja valtionosuuksien muutokseen. 

 

Ensihoitopalveluiden sairaanhoitopiirille siirtymisestä johtuvat lisään-

tyneet kustannukset toivotaan katettavaksi sairaanhoitopiirin muun 

toiminnan tehostamisella ja tehokkaalla päivystyksen palveluprosessil-

la. 

 

Isokyrö Erikoissairaanhoidon kustannusten nousua on hillittävä käytettävissä 

olevin keinoin. On pyrittävä hoidon oikean porrastuksen optimointiin 

ja arvioitava perusteellisesti kiinteistömassan kustannuspaineita lisää-

viä hankkeita. Ensihoidon kustannusten hillitsemiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. 

 

Jalasjärvi Jalasjärven lausunto saman sisältöinen kuin jäljempänä oleva JIK:n lau-

sunto, painottaen lisäksi seuraavaa: 

 

Edellytämme selkeää toiminnan ja resurssien sopeuttamisohjelmaa, 

joka on sopusoinnussa peruskuntien talouden kanssa. 

 

Hoitoprosessien kehittäminen niin, että perusterveydenhuolto pystyisi 

käsittelemään pääosan hoidosta ja erikoissairaanhoitoon turvaudutaan 

vain silloin kun se sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lää-

käriresursseja pystyttäisiin osoittamaan myös perusterveydenhuol-

toon. 

 

Kustannustason nousun on pysyttävä BKT:n kasvun raameissa. Tämä 

edellyttää myös sairaanhoitopiiriltä kehitysprosesseja, jotka tehostavat 

toimintoja, kuten keskittämistä, prosessien kehittämistä ja organisaa-

tion madaltamista. Kehitysinnovaatioita on kehitettävä palvelemaan 

toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 

 

Karijoki Lausunto saman sisältöinen kuin Isojoen lausunto. 

 

Kauhajoki Lausunto saman sisältöinen kuin Isojoen lausunto. 

 

Kauhava Sairaanhoitopiirin tulee toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa 

ottaa huomioon kuntien ja seutukuntien resurssit ja tavoitteet palvelu-

jen järjestämisessä. Terveyden edistäminen lähtee yksilön omasta 

elinympäristöstä ja terveyden edistämiseen yhteistoiminta-alueilla on 

turvattava riittävät resurssit. 

 

Perusterveydenhuolto tulee jatkossakin turvata lähipalveluna alueen 

terveysasemilla. Laadullisesti sairaanhoitopiirin toivotaan keskittyvän 

vaativimpaan osaan erikoislääkärijohtoista erikoissairaanhoitoa. 

 

Mikäli sairaanhoitopiirille suunnatut resurssit uhkaavat ylittyä, tulee 

sairaanhoitopiirin keskittyä kaikkein vaikuttavimpaan osaan vaativaa 

erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoitopiirin kustannusten nousu on pyrit-

tävä sopeuttamaan kuntien verotulojen lisäykseen ja valtionosuuksien 

muutokseen. Ensihoitopalveluiden sairaanhoitopiirille siirtymisestä 

johtuvat lisääntyneet kustannukset toivotaan katettavaksi sairaanhoi-

topiirin muun toiminnan tehostamisella ja tehokkaalla päivystyksen 

palveluprosessilla. 
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Kuortane Palvelukokonaisuuden järjestämisessä toimintaa tulee edelleen kehit-

tää yhteistyössä kaikkien jäsenkuntien kanssa terveyden ja hyvinvoin-

nin edistämistä vahvasti painottavaksi sekä Terveydenhuoltolain että 

muun toimintaa säätelevän ohjeistuksen suuntaisesti. 

 

Hankintojen osalta hankintarenkaan hankintakriteereitä tulee tarkastel-

la niin, että tuotteiden laatu, eettisyys ja alkuperä huomioidaan kilpai-

lutuksessa selkeämmin. 

 

Entistä laajempi poikkihallinnollinen yhteistyö on tarpeen. 

 

Ensihoitohenkilöstön osaamisen hyödyntäminen virka-ajan ulkopuoli-

sena aikana tulee suunnitella yhteistyössä kuntien kanssa. 

 

Kuntien taloudellisen tilanteen kiristyessä myös erikoissairaanhoidon 

on sopeutettava toimintansa jäsenkuntien taloudellisten ja toiminnal-

listen resurssien mukaan. 

 

Kurikka Lausunto saman sisältöinen kuin JIK:n lausunto. 

 

Lappajärvi Lappajärven lausunto saman sisältöinen kuin edempänä oleva Kauha-

van lausunto, mainiten lisäksi seuraavat seikat: 

 

Yhteistyötä sairaanhoitopiirin, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Lappa-

järven kunnan välillä on lisättävä. Sekä Lappajärven kunnan että Kun-

tayhtymä Kaksineuvoisen viranhaltijoita on informoitava tulevista mer-

kittävistä kustannuksista. 

 

Kunnanhallitus toivoo, että myös pienten kuntien edustajien ääni kuu-

luu kuntayhtymän päätöksenteossa. 

 

Lapua Pyritään jatkuvasti oikeaan hoidon porrastukseen ja huomioidaan tut-

kimusten suunnittelussa eri terveyskeskusten erilaiset valmiudet tietty-

jen tutkimusten järjestämiseen osana terveyskeskustoimintaa. 

 

Terveyden edistäminen nähdään ensisijaisesti perusterveydenhuollon 

toimintaan kuuluvana. 

 

Sairaanhoitopiirin tulee varautua siihen, että lääkärityövoiman saata-

vuus voi heikentyä sairaanhoitopiirin alueella lähivuosina ja se voi joh-

taa päivystyskeskuksen laajempaan käyttöön. 

 

Hoidon porrastuksen osalta nähdään myönteisenä suuntauksena se, 

että sairaanhoitopiirin toiminta on tehostunut kotiuttamisen suhteen 

sekä palveluasumiseen että osastoille siirtojen suhteen. Sairaanhoito-

piirin tulee kuitenkin ottaa huomioon kuntien rajalliset resurssit ja 

kapasiteetti ottaa vastaan yhä aikaisemmassa vaiheessa perustervey-

denhuoltoon siirtyviä potilaita sekä aikaisempaa vaativampaa hoitoa 

tarvitsevia potilaita/asiakkaita.  

 

Erikoissairaanhoidon menojen kasvu ei saisi ylittää kunnissa muiden 

menojen keskimääräiseksi nousuksi hyväksyttävää tasoa. Erikoissai-

raanhoidon kustannusten nousua tulisi käytettävissä olevin keinoin 

pyrkiä hillitsemään ja sopeuttamaan erikoissairaanhoidon palveluiden 

tarjonta kysyntää vastaavaksi. 
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Seinäjoki Edellytetään, että perusterveydenhuollon yksikkö toimii erityisesti pe-

rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistoiminnan kehittä-

jänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteen osalta perus-

terveydenhuollon yksikön ja sosiaalialan osaamiskeskuksen (SONet 

BOTNIA) yhteistyötä on entisestään vahvistettava tavoitteena sosiaali- 

ja terveydenhuollon toimiva alueellinen kehittämisrakenne. 

 

Edellytetään, että ensihoitoyksikön työpanosta käytetään Seinäjoen 

sosiaali- ja terveyskeskuksen yksiköissä kaupungin maksuosuuden 

mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Ensihoitoyksiköltä edellytetään tarkkaa 

toiminnallista ja taloudellista seurantaa sekä arviointia toiminnan vai-

kuttavuudesta ja kustannuksista. Seinäjoen kaupunki edellyttää, että 

mittavan ensihoitoinvestoinnin tulee näkyä erikoissairaanhoidon käy-

tön vähenemisenä ja pienentyneinä kustannuksina. 

 

Seinäjoen kaupunki esittää, että osana perusterveydenhuollon ja eri-

koissairaanhoidon palvelurakenteen kehittämistä selvitetään ja toteu-

tetaan erikoislääkärikonsultaatioiden ja tutkimuspalvelujen tarjoami-

nen perusterveydenhuoltoa vahvistavana toimintamallina. 

 

Seinäjoen kaupungin näkemyksen mukaan sairaanhoitopiirin investoin-

tisuunnitelma ja sen jaksottaminen nykysuunnittelua pidemmälle aika-

välille on otettava tarkasteluun, koska jäsenkuntien ei ole mahdollista 

rahoittaa näin merkittävää investointiohjelmaa. Investoinnit tulee arvi-

oida kriittisesti ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva 

rakenneuudistus ja toiminnalliset muutokset. 

 

Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu ei voi olla suurempaa kuin 

tulorahoituksen ja kustannustason yleinen nousu. 

 

Soini Lausunto sisältyy Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan lausuntoon. 

 

Teuva Sairaanhoitopiirin tulee toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa 

ottaa huomioon kuntien ja seutukuntien resurssit ja tavoitteet palvelu-

jen järjestämisessä. Terveyden edistäminen lähtee yksilön omasta 

elinympäristöstä ja terveyden edistämiseen lähipalveluissa on turvatta-

va riittävät resurssit. 

 

Sairaanhoitopiirin palveluissa toivotaan hyödynnettävän edelleen hoi-

toketjuajattelua siten, että palvelurakenne parantaa kuntien omaa pää-

täntävaltaa siitä, mitkä terveydenhuollon palvelut tuotetaan lähipalve-

luna oman kunnan alueella esim. ostopalveluin ja mitkä palvelut etä-

palveluna sairaanhoitopiirin toimesta. Laadullisesti sairaanhoitopiirin 

toivotaan keskittyvän vaativimpaan osaan erikoislääkärijohtoista eri-

koissairaanhoitoa. 

 

Sairaanhoitopiirin kustannusten nousu on pyrittävä sopeuttamaan kun-

tien verotulojen lisäykseen ja valtionosuuksien muutokseen. 

 

Ensihoitopalveluiden sairaanhoitopiirille siirtymisestä johtuvat lisään-

tyneet kustannukset tulee kattaa sairaanhoitopiirin muun toiminnan 

tehostamisella ja tehokkaalla päivystyksen palveluprosessilla. 

Töysä 

(kuntalii-

tos Alavu-

Saumatonta yhteistyötä ja hoitoketjua on rakennettava myös perus-

kunnan tasolle saakka. Tällöin yhteistoiminta kunnan sosiaalitoimen 

kanssa korostuu. Yhteistoiminta korostuu sairaanhoitopiirin peruster-
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den kanssa 

1.1.2013) 

veydenhuollon yksikön (Aksila) aloitettua toimintansa. Tästä yksiköstä 

tulisi muodostua vahva terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyön 

lenkki. 

 

Ensihoidon tulee toimia niin, että se vähentää hoitokustannuksia myö-

hemmässä vaiheessa. Ensihoito on osa hoidon porrastusta ja hoitoket-

jua. Toimintaa tulee seurata ja kehittää aktiivisesti. 

 

Kotihoitoon panostaminen on vastaus myös niihin kustannuspaineisiin, 

jotka sosiaali- ja terveystoimella on vastassa. Tällöin vaatimus yhteis-

työn kehittämiseksi kotihoidon kanssa korostuu. 

 

Kuntatalouden taloudelliset ja toiminnalliset haasteet näyttävät reali-

soituvan. Tämän vuoksi myös kuntayhtymän tulee sopeuttaa talouten-

sa tähän toimintaympäristöön. Jo toteutunutta myönteistä kustannus-

kehitystä on edelleen voimistettava. 

 

Vimpeli Lausunto sisältyy Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan lausuntoon. 

 

Ähtäri Sairaanhoitopiirin toimintaa tulee kehittää kahden sairaalan toiminta-

mallilla siten, että hyödynnetään Ähtärin sairaalan operatiivisen hoidon 

resurssi täysimääräisesti. Ähtärin sairaalassa työskentelevien, sairaan-

hoitopiirin ulkopuolisten erikoislääkäreiden toiminnan jatkuvuus on 

turvattava. 

 

JIK Hallinnon tehokkuuteen ja riittävän matalaan hierarkiarakenteeseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota organisaatio- ja palvelurakenteiden 

mahdollisesti muuttuessa. 

 

Perusterveydenhuollon yksikön rooli tulee näkyä vahvana perustervey-

denhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä kehittävänä yk-

sikkönä. 

 

Perusterveydenhuoltoon on syytä järjestää sellaisia erikoissairaanhoi-

don konsultaatiopalveluja, jotka asiakkaan näkökulmasta on hyödylli-

sempää toteuttaa terveyskeskuksissa. 

 

Ensihoidon toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja toiminta arvioi-

daan ja raportoidaan vuosittain. Ensihoitohenkilöstön toimenkuvat 

suunnitellaan siten, että he voivat osallistua koko välittömän lähtöval-

miusvarallaolon ajan sellaisiin perusterveydenhuollon tehtäviin, josta 

voivat nopeasti tarvittaessa siirtyä kiireellisiin ensi-hoitotehtäviin. Ensi-

hoidon toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja toiminta arvioidaan ja 

raportoidaan vuosittain.  

 

Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät saa nousta kuntien keskimää-

räisen tulorahoituksen kasvua enempää. Erityistä huomiota tulee kiin-

nittää toiminnan, myös hallinnon ja tukipalveluiden, kustannustehok-

kuuteen ja palveluiden kustannusvaikuttavuuteen. 

 

Järvi-

Pohjan-

maan pe-

rusturva-

lautakunta 

Keskeisimpänä tehtävänä tulee olla terveyden edistäminen. Toisena 

tärkeänä kohteena ovat edelleenkin hoitoketjujen kehittämiset siten, 

että potilas on yksi ja hoito on kokonaisuus. Hoidonporrastuksessa 

tulee huomioida terveyskeskuksen niukat resurssit. 
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Sairaanhoitopiiri ja toimintansa aloittanut Aksila voivat ottaa vastuuta 

alueellisesta koulutuksesta huomioiden jatkossa myös paikalliset vi-

deoneuvottelumahdollisuudet. 

 

Päihde- ja mielenterveystyötä tulee edelleen alueellisesti kehittää ja 

meille tärkeän Järviseudun sairaalan funktiota parantaa. 

 

Lääkäreiden rekrytointia tulisi kehittää koko sairaanhoitopiirin alueella 

yhteisenä projektina ja löytää ongelmaan uudentyyppisiä ratkaisumal-

leja. 

 

Kuntien taloustilanne on hyvin haasteellinen. Taloussuunnittelussa ei 

ole mahdollista lisätä resursointia, vaan kehittämistoimenpiteet tulee 

tehdä palvelurakenteita muuttamalla. 
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15 PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ (6 §) 

 

 

"Sovittava terveydenhuoltolain 35 §:ssä tarkoitetun moniammatillisen perus-

terveydenhuollon yksikön toiminnasta, toimintamahdollisuuksista ja ohjauk-

sesta." 

 

"Sovittava perusterveydenhuollon yksikön vastuut ja tehtävät järjestämis-

suunnitelman laatimisessa, palvelutarpeen arvioinnissa, palvelutarpeeseen 

vastaamisen seurannassa, koulutuksessa, kehittämistoiminnassa ja sen tu-

eksi tarvittavassa tutkimustoiminnassa sekä perusterveydenhuollon, työter-

veyshuoltopalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön toteuttamisessa." 

 

”Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava kuntien tavoista 

toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen toteuttamiseksi”. 

Terveyden edistäminen on kuntien perustehtäviä ja kuntakohtaiset suunni-

telmat kuvataan kunnallisissa hyvinvointikertomuksissa. Koska yksikköön 

sisältyy terveyden edistämisen vastuuyksikkö, käsitellään terveyden edistä-

minen (3 §) tässä yhteydessä. 

15.1 Perustaminen 

 

Sairaanhoitopiirin hallitus perusti perusterveydenhuollon ja 

terveyden edistämien toimintayksikön 1.5.2011. Vuodesta 

2002 sairaanhoitopiirissä toiminut terveyden edistämisen 

yksikkö siirrettiin samalla vastuuyksiköksi uuteen, kuntayh-

tymähallinnon toiminta-alueelle sijoittuvaan toimintayksik-

köön. 

 

Vuonna 2010 käynnistyneeseen valmisteluun olivat osallis-

tuneet sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueiden lisäksi 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin silloinen YLVA-yksikkö 

(1.1.2012 yksikön nimeksi vaihtui PETE, perusterveyden-

huollon yksikkö). Toimintayksikön johtaja (ylilääkäri) aloitti 

tehtävässään 1.8.2011. Loppuvuodesta 2011 yksikköön 

valittiin asiantuntijahoitaja (kliinisen hoitotyön asiantuntija) ja suunnittelusih-

teeri. Terveyden edistämisen yksikössä toimii kolme asiantuntijaa. Lisäksi 

EPSHP:n hallinnoimassa, vuonna 2012 päättyneessä tapaturmien ehkäisy-

hankkeessa toimi aluekoordinaattori.  

 

Yleislääketieteen erikoistumisvirat (nykyisin 4) ja Pirkanmaan sairaanhoitopii-

rin Etelä-Pohjanmaalle sijoittamat yleislääketieteen koulutusylilääkärin virka 

(50 %) ja koulutustoimintaa koordinoivan sairaanhoitajan toimi (50 %) siirtyi-

vät yksikköön 1.1.2012. Vuonna 2012 henkilötyövuosia oli 7. Rahoitus pe-

rustuu erityisvelvoitemaksuun. 
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15.2 Rakenne 

 

Kuva 25. Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 

 

 

 

Kuva 26. Aksilan ohjaus 

 

www.epshp.fi

Kuntayhtymähallinnossa sairaanhoitopiirin johtajan ja 

johtajaylilääkärin alaisena
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15.3 Tehtävät 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Terveyden edistäminen on peruskunti-

en ja yhteistoiminta-alueiden perusteh-

tävä. Vastuu terveyden edistämisestä 

on kunnalla ja terveydenedistämisen 

toimenpiteet sisältyvät kuntaorganisaa-

tion eri hallintokuntien toimintoihin ja 

palveluihin.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät 

toimivat asiantuntijaroolissa paikallista-

solla terveydenedistämisen suunnitel-

mien laadinnassa ja suunnitelmien toi-

meenpanon tukijoina.  

Sairaanhoitopiirin tehtävänä on koota tutkimus- ja tilastotietoja suunnitelmi-

en laadinnan perustaksi ja kerätä seurantatietoja toiminnan kehittämisen tu-

eksi sekä järjestää alueellista koulutusta yhteistyössä perustason kanssa. 

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö koordinoi ja kehit-

tää keskeisimpien ja suurten potilasryhmien hoitopolkuja.  

 

Keskeisten potilasryhmien palveluprosessien kehittäminen edellyttää mo-

niammatillista asiantuntijaryhmää sekä perusterveydenhuollosta että erikois-

sairaanhoidosta.  

Uuden terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissuunnitelman kokoami-

nen aloitettiin perusturvassa keväällä 2011. On tarkoituksenmukaista, että 

Aksila jatkossa koordinoi valmistelua perusturvassa käynnistetyn työn pohjal-

ta. 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

Terveydenedistämistyön perusvastuu on kunnilla ja yhteistoiminta-alueilla. 

Sairaanhoitopiirin vastuut on määritelty terveydenhuoltolaissa. Terveyden-

huollon keskeinen tehtävä on sairauksien hoito ja ehkäisy. Ehkäisyn painopis-

te on kansanterveysongelmille altistavissa elintavoissa (Terveydenhuollon 

menojen hillintä. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2007 ja Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisu 1/2008). Muut toimijat vastaavat hyvinvointia 

edistävien elinolosuhteiden kehittämisestä. Terveydenhuolto toimii asiantun-

temuksensa mukaisesti yhteistyökumppanina. 
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Kuva 27. Kansanterveysongelmien vähentäminen. Terveydenhuollon me-

nojen hillintä. Valtioneuvosto 2007 

 

 

Terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjotta-

va asiantuntemusta ja tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla 

hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sai-

rauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä 

käytäntöjä.  

Terveydenhuoltolain mukaisesti Aksila antaa asiantuntemusta ja sovittaa yh-

teen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, 

hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii hen-

kilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuol-

lon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta sekä tukee alueen 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

Terveyden edistäminen 

 

Terveydenedistämistyön perusvastuu on kunnilla ja yhteistoiminta-alueilla.  

 

Eteläpohjalaisten hyvinvoinnin edistäminen, ennenaikaisen sairastuvuuden 

vähentäminen, sairauksien etenemisen hidastaminen ja terveydenhuollon 

menokasvun hillitseminen edellyttävät terveydenhuollon lisäksi potilaiden, 

koko väestön ja kaikkien yhteistyötahojen vahvaa sitoutumista ja yhteistyötä. 

Terveyden edistäminen kuuluu kiinteästi kaikkeen terveydenhuollon toimin-

taan. Jokaisella potilastyötä tekevällä terveydenhuollon ammattilaisella tulee 

olla riittävät perusvalmiudet potilaan tukemiseen motivoivan haastattelun 

keinoin terveyttä edistävissä valinnoissa. 
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Aksila tukee terveydenedistämistyötä ohjausryhmän linjausten mukaisesti ja 

järjestää yhteistyössä perustason kanssa alueellista koulutusta ja tarjoaa 

osaamisalueidensa mukaisia asiantuntijapalveluita kuntien tarpeiden mukai-

sesti. Kuntien hyvinvointikertomusten valmistelusta vastaavat kunnat. Aksilan 

toiminnan painopiste on ohjausryhmän linjausten mukaisesti hoito-, kuntou-

tus- ja palveluketjuissa. Tarvittaessa ohjausryhmä ohjaa Aksilan työpanosta 

kuntien hyvinvointikertomusten valmistelun tukemiseen. 

 

Painopistealueet on valittu kustannusvaikuttavuuden perusteella (Sosiaali- ja 

terveysministeriön katsaus vuodelta 2008). Vahvin osoitus vaikuttavuudesta 

liittyy tupakoinnin, alkoholin (päihteiden) käytön ja kaatumistapaturmien eh-

käisyyn sekä terveellisten ravitsemustottumusten (painonhallinnan) ja tervey-

den kannalta riittävän liikunnan edistämiseen. 

Tavoitteena on kansansairauksien ehkäisy ja väestön terveyserojen kaventa-

minen. Aksila toteuttaa vuosina 2012–2013 yhteistoiminta-alueiden ja sai-

raanhoitopiirin työntekijöille suunnatun Webropol-kyselytutkimuksen, jossa 

selvitetään sekä terveysliikunnan hyödyntämistä potilasohjauksessa että 

henkilöstön koulutustarpeita. Tutkimustuloksia hyödynnetään sekä henkilös-

tön täydennyskoulutuksessa että perusopetuksen kehittämisessä. 

Kuva 28. Terveyden edistämistyön painopisteet  

 

www.epshp.fi
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Psykiatrian toiminta-alueen johdolla on toteutettu vuosien ajan kansallisesti-

kin merkittävää mielenterveyden edistämistyötä (Välittäjä/Pohjanmaa-hanke 

2005–2014). Kehittämistyön tulokset ovat niin hyvät, että psykiatrian klinikan 

johdolla tehtävän kehittämistoiminnan jatkuvuus on tärkeä turvata. 

Aksila tukeutuu mielenterveyden edistämisen osalta psykiatrian toiminta-

alueen asiantuntemukseen, jotta terveyden edistämisen näkökulma säilyy 

mahdollisimman laajana myös Aksilan omassa toiminnassa. 
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Kuva 29. Hyvinvointia edistäviä ja 

estäviä tekijöitä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

   

 

 158 

Perusterveydenhuollon tukeminen 

Aksilan terveydenhuoltolakiin perustuvat tehtävät on eritelty ohjausryhmän ja 

asiantuntijaryhmän toimesta. Aksila palvelee alueen perusturvaa terveyden-

huoltolain mukaisesti tukeutuen vahvasti ohjausryhmän ja asiantuntijaryh-

män linjauksiin.  

Aksilan tehtävät 

 Tukea perusterveydenhuollon kehittämistä.  

 Edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia kokoamalla hyvinvointi- ja terveys-

seurantatietoja, järjestämällä koulutusta ja tarjoamalla toimijoiden käyttöön 

vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja. 

 

 Tukea alueellisten hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen valmistelua ja toi-

meenpanoa.  

 Kehittää yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta yhdessä yliopistojen ja ter-

veyskeskusten kanssa.  

 Koordinoida terveyskeskusten järjestämää lakisääteistä täydennyskoulutusta 

ja terveyskeskusten toimipaikkakoulutusverkoston toimintaa Pirkanmaan sai-

raanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ohjauksessa. 

 Edesauttaa perusterveydenhuollon kehittäjäverkoston perustamista ja toimin-

taa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa. 

 Seurata terveydenhuollon palvelutarpeen kehittymistä ja tuottaa yhdessä sai-

raanhoitopiirin kehittämisyksikön kanssa yhteistoiminta-alueiden käyttöön 

niiden tarvitsemia ennakointi- ja seurantatietoja sekä arviointeja. 

 Ennakoida perusterveydenhuollon henkilöstötarpeen kehittymistä yhdessä 

terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin kanssa. 

 Koordinoida terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista. 

 Tukea perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalialan integraa-

tiota, terveydenhuollon julkisten ja yksityisten toimijoiden vuorovaikutusta 

sekä potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä. 

 Osallistua perusterveydenhuollon kansalliseen kehittämiseen ja perustervey-

denhuollon yksiköiden valtakunnalliseen yhteistyöhön.  

 Tukea perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta ja edistää terveydenhuol-

lon palvelujärjestelmien arviointitutkimusta. 

 Vastata muista ohjausryhmän antamista tehtävistä. 
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Kuva 30. Aksilan painopistealueet 2012–2014 

 

 

Verkostot 

 Aksilan ohjausryhmä. Sairaanhoitopiirin hallitus nimeää ohjausryhmän val-

tuustokausittain. Ohjausryhmässä ovat edustettuina perusturvan lisäksi sai-

raanhoitopiirin johto, lääketieteelliset toiminta-alueet ja Pirkanmaan sairaan-

hoitopiiri. Ohjausryhmän tehtävät on määritelty erillisessä ohjesäännössä. 

 Aksilan asiantuntijaryhmä. Ryhmä on nimetty Aksilan ohjausryhmässä siten, 

että edustettuina ovat yhteistoiminta-alueiden johtavat ylilääkärit, sairaanhoi-

topiirin lääketieteellisten toiminta-alueiden johtajat, kehitysjohtaja sekä Aksi-

la. Asiantuntijaryhmän tehtävät on määritelty erillisessä ohjesäännössä. 

 Perusturvan yhteistyöryhmä.  

 Perusturvan ja toiminta-alueiden yhteistyöneuvottelut. 

 Alueellinen terveyden edistämisen neuvottelukunta. Sairaanhoitopiirin hallitus 

nimeää neuvottelukunnan valtuustokaudeksi. Laajasti maakunnallisia toimi-

joita edustavan neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin 

hallituksen jäsen. Aksila valmistelee neuvottelukunnan kokoukset puheenjoh-

tajan johdolla. 

 Perusterveydenhuollon yksiköiden kansalliset verkostot, joita koordinoivat 

THL, STM ja Kuntaliitto.  

 Väli-Suomen Potku-hankkeen ja Pohjanmaan Potku-osahankkeen ohjausryh-

mät.  

 ERVA-alueen yhteistyöverkosto yleislääketieteen koulutustoiminnan ja terve-

yskeskusten täydennyskoulutustoiminnan kehittämiseksi Pirkanmaan sai-

raanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ohjauksessa.  

 Aksilan työntekijät ovat toimenkuvansa, vastuualueensa ja erityisosaamisensa 

mukaisesti jäseninä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa ohjaus- ja 

asiantuntijaryhmissä. Osa näistä sijoittuu perusturvaan ja erikoissairaanhoi-

toon, osa muuhun kuntakenttään, alue- ja valtiohallintoon sekä osa kolman-

nelle sektorille.  

Hoitoketjut 

Koulutus ja kehittäminen 

Järjestämissuunnitelma 

Terveyden edistäminen 
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16 PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAI-

RAANHOIDON YHTEISTYÖ (7§)  

 

"Sovittava, miten hoitoketjut tai alueelliset hoitosuunnitelmat laaditaan yh-

teistyössä ja miten niiden toteutumista tuetaan ja seurataan." 

 

"Sovittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vahvistaa terveyskeskusten 

toimintaa järjestämällä erikoisaloittaisia palveluja ja muuta tukea terveys-

keskuksiin." 

 

"Sovittava, miten palvelut toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa ja siitä, mi-

ten terveyskeskus vastaa potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamises-

ta." 

 

16.1 Hoitoketjujen laatiminen 

 

 

NYKYTILA 

 

Hoitoketjuja käytetään työvälineinä palvelujärjestelmän kehittämisessä ja yh-

teistyön edistämisessä. Tavoitteena on yhtenäistää menettelytapoja hoitoket-

jujuurrutuksen, alueellisen yhteistyön ja toimipaikkakoulutusten avulla. Hoi-

to- ja kuntoutusketjut ja porrastusohjeet kartoitettiin EPSHP:ssä alkuvuodesta 

2012. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen rakentaminen aloitetaan terveydenhuol-

toa eniten kuormittavista sairausryhmistä.  
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen rakentaminen aloitetaan terveydenhuol-

toa eniten kuormittavista sairausryhmistä mahdollisimman suuren terveys-

hyödyn saavuttamiseksi käytössä olevilla voimavaroilla. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 Hoito- ja kuntoutusketjut rakennetaan moniammatillisesti yhteistoiminta-

alueiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä.  Ketjujen toimivuuden kan-

nalta keskeistä on, että työhön osallistuvat kaikki ne tahot, jotka ovat osa 

muodostuvaa ketjua. Aksila koordinoi hoito- ja kuntoutusketjujen raken-

tamista, mutta päävastuu on prosessin käynnistäjällä.  

 

 Aiheet on valittu Aksilan ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä painottaen ter-

veydenhuollon voimavaroja runsaasti sitovia kokonaisuuksia. 

 

 

Aiheet 2012–2013 

 

 Lasten ylipainon hoitopolku 

 Savuton leikkaus 

 Tuberkuloosin hoitoketju 

 Sepelvaltimotautipotilas 

 Kotiutus ja jatkohoito (OIOS-hanke) 

 Ensihoidon vaikuttavuusarvio 

 

 

Aiheet 2014–2016 

 

 Määritellään Aksilan ohjausryhmässä (ensihoidon vaikuttavuusarvio jat-

kuu) 
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16.2 Radiologia 

 

NYKYTILA 

 

Radiologian toimintayksikön keskussairaalan vastuuyksikössä 

tehdään tutkimuksia pääasiassa erikoissairaanhoidon tarpeisiin.  

Seinäjoen, Lapuan, Kaksineuvoisen ja Järvi-Pohjanmaan röntgenit 

ovat sairaanhoitopiirin toimintaa, lisäksi Ähtärin terveyskeskuksen 

potilaat käyvät kuvauksissa Ähtärin sairaalan röntgenissä, joka 

myös on sairaanhoitopiirin yksikkö.  Kuusiokunnat, JIK ja Suupoh-

ja hoitavat röntgenkuvaukset omana toimintanaan, mutta niiden-

kin kanssa on yhteistyösopimukset valmiina tai tekeillä kuvanta-

misen tukipalveluista, fyysikon ja laadunvarmistushoitajien palve-

luista sekä kuvien katseluohjelmien ja digitaalisen kuva-arkiston 

yhteiskäytöstä. 

Kuva 31. Radiologia 2013 

Radiologia 2013

Sairaanhoitopiirin 

toimintana

• Seinäjoki

• Lapua

• Kaksineuvoinen

• Järvi-Pohjanmaa

• Ähtäri

Ähtärin 

terveyskeskuksen 

potilaat käyvät 

kuvauksissa Ähtärin 

sairaalassa 

(sairaanhoitopiirin 

yksikkö)

Röntgenlaite

Jalasjärvi

Kauhava

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

Alajärvi
Lapua

Soini

Kuortane

Ilmajoki

Kurikka

Alavus

Ähtäri

Teuva

Karijoki

Isojoki

Kauhajoki

Isokyrö

Seinäjoki

 

Radiologian toimintayksikkö järjestää myös alueellista säteilysuojelukoulu-

tusta. Lisäksi kuvausohjeistukset lähetetään kaikkiin sairaanhoitopiirimme 

röntgenkuvausyksikköihin. 
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YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Radiologiset palvelut tulee järjestää perusterveydenhuollon toiminnallisen 

tarpeen kannalta eli radiologinen toiminta järjestetään akuutin perustervey-

denhuollon toimipisteiden sijainnin mukaisesti. Erikoissairaanhoidolta on 

tarpeen saada tukea fyysikon palveluihin, alueelliseen digitaaliseen arkistoin-

tiin sekä tietohallinnon kehittämiseen.  

Keskeistä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa on radiologien työpanok-

sen ja palveluiden saanti perusterveydenhuollon akuuttihoidon toimipistei-

siin. Perusterveydenhuollon yksiköiden toiminnalliset ratkaisut Etelä-

Pohjanmaalla saattavat poiketa toisistaan.  MRI- ja TT-kuvantamisen ostami-

nen tulisi olla mahdollista erikoissairaanhoidosta ilman potilaan hoitovastuun 

siirtämistä erityisesti erikoislääkärin tekemän omaan alaansa kuuluvan indi-

kaatioarvion perusteella. 

Taulukko 50. Perusterveydenhuollon näkemyksiä radiologisista palve-

luista 

ALUEKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ 

JIK 

 

Digitaalinen röntgen halutaan säilyttää Jalasjärvellä, Ilmajoella 

ja Kurikassa. Näin turvataan lähipalvelut ja akuuttivuodeosas-

tojen toiminta. Magneettikuvauksia ostetaan harkiten yksityi-

siltä tuottajilta. 

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

Radiologiset palvelut ostetaan sairaanhoitopiiriltä. Järvi-

Pohjanmaan terveyskeskuksessa Alajärvellä röntgen on auki 

arkisin maanantaista perjantaihin. Radiologi käy Seinäjoelta 

viikoittain Alajärven terveyskeskuksessa.  

MRI- ja CT- tutkimukset tulisi voida hankkia suoraan radiologi-

alta.  

 

Kaksineuvoinen 

 

Radiologiset palvelut järjestää sairaanhoitopiiri Kauhavan ter-

veysasemalla. Alueellinen digitaalinen arkisto on käytössä. 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Alavuden pääterveysaseman röntgenpalvelut jatkuvat entisel-

lään palvellen pääsääntöisesti Alavuden, Kuortaneen ja Töysän 

terveysasemilta potilaille määrättyjä tutkimuksia. Ähtärin pää-

terveysaseman palveluja käyttävät ohjautuvat pääsääntöisesti 

Ähtärin sairaalasta ostettaviin palveluihin (sairaanhoitopiirin 

toimintaa). 

 

Erikoistutkimuksia (esim. MRI) ostetaan maksusitoumuksilla 

Seinäjoen Lääkäritalolta ja Ähtärin sairaalan alueella käyvältä 

mobiiliröntgenyksiköltä. Seinäjoen sairaalan palveluita käyte-

tään kohdennetusti (esim. luuston tiheysmittaus). 
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Lapua 

 

Radiologiset palvelut ostetaan sairaanhoitopiiriltä. Lapuan ter-

veyskeskuksessa röntgentoiminta arkisin (ma–pe). Tavoitteena 

on, että radiologisten palvelujen saatavuus säilyy Lapualla. 

 

Seinäjoki Seinäjoki käyttää Y-talon röntgeniä ja aikaisemman käytännön 

mukaisesti ostaa erikoistutkimukset sairaanhoitopiiriltä. Lä-

heinen yhteys Y-talossa parantaa yhteistyömahdollisuuksia ja 

tuo synergiaetuja. MRI-tutkimuksille on tarvetta esimerkiksi 

muistipotilaiden diagnostiikassa. Perusterveydenhuollon eri-

koislääkärit tarvitsevat tutkimuksia erikoissairaanhoidosta. On 

järkevää, että tarvittavat tutkimukset voidaan tehdä peruster-

veydenhuollon erikoislääkärin lähetteellä tai konsultoivan eri-

koislääkärin ohjeen mukaisesti ilman, että hoitovastuu siirtyy. 

 

Ensiapupäivystyksestä on välttämätöntä saada yleislääkärin 

lähetteellä päivystystutkimuksia, jotta tavoitellut hyödyt saavu-

tetaan eikä potilasta jouduta pelkän tutkimuksen vuoksi siir-

tämään erikoissairaanhoitoon. On tarkoituksenmukaista saada 

tutkimukset ilman hoitovastuun siirtämistä. 

 

Suupohja 

 

Vuonna 2011 valmistui Kauhajoen toimipisteen röntgenin digi-

talisointi sisältäen arkistointipalvelut sairaanhoitopiirissä. Ke-

väällä 2012 digitalisoitiin Teuvan röntgen. Kuvantamispalvelut 

on tarkoitus pitää liikelaitoskuntayhtymän omana toimintana.  

 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

Erikoissairaanhoito antaa tukea fyysikon palveluihin tehtyjen sopimusten 

pohjalta. Alueellinen arkistointi ja tietohallinnon kehittäminen kannattaa teh-

dä yhteistyössä ja näin saavuttaa paremmin toimiva järjestelmä ja kustannus-

säästöjä. Radiologian toimipisteitä olisi syytä maakunnassa edelleen vähen-

tää. Kokemukset tällaisesta toiminnasta ovat olleet myönteisiä.  

Natiiviröntgentutkimukset tulevat edelleen vähenemään. Jo nyt monessa tut-

kimuspaikassa kuvausmäärät ovat vähäiset ja toiminta tehotonta. Sairaanhoi-

topiiri hoitaa sille siirtyneiden ja siirtyvien radiologian perustoimintojen (na-

tiivikuvaukset ja ultraäänet) palvelut ja mammokuvantamisen kokonaisuu-

dessaan ja turvaa näihin toimintoihin kuuluvat radiologipalvelut, mutta ei voi 

tuottaa niitä perusterveyden yksiköihin, joiden toiminta ei kuulu sairaanhoi-

topiirille. Magneetti- ja tietokonetomografiatutkimukset on syytä tehdä pää-

sääntöisesti osana erikoissairaanhoitoa. Tutkimusten saanti suoraan perus-

terveydenhuollosta lisäisi niiden kysyntää huomattavasti, aiheuttaisi kustan-

nuksia, mutta tuottaisi vähän terveyshyötyä. Tämän hetkinen laitteistokapasi-

teetti ei myöskään riittäisi. Näiden erikoistutkimusten indikaatiot, tutkimus-

löydösten merkityksen arviointi ja jatkotoimenpiteet vaativat yleensä pitkälle 

spesialisoituneen lääkärin eikä hoitovastuuta voi erottaa tutkimuksista. TT-

tutkimuksiin pitää suhtautua erityisen kriittisesti niiden aiheuttaman suuren 

sädeannoksen takia.  
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Perusterveydenhuollon geriatrien lähetteillä voidaan tehdä pään TT-

tutkimuksia potilaille, jotka eivät sovellu magneettitutkimuksiin, koska yksi-

tyispuolella ei alueellamme ole TT-tutkimuslaitetta.  Sairaanhoitopiirin hoita-

milta alueilta potilaat, joilla epäillään dementiaa, pääsevät geriatrin lähetteel-

lä pään TT-tutkimuksiin suoraan.   

Noudatamme tutkimusten tutkimusindikaatioissa yleisiä tutkimus- ja hoi-

tosuosituksia sekä säteilylainsäädäntöä ja viranomaisohjeita.  Toimintaperi-

aatteita suunnitellaan myös yhdessä eri erikoisalojen kanssa. Yksittäisiä tut-

kimuksia voidaan tehdä ja tehdäänkin tapauskohtaisesti suoraan peruster-

veydenhuollolle laatu- ja sädeturvallisuussyistä (esim. skolioosikuvaukset). 

Nämä tutkimuslinjat on sovittava erikseen. Omien kuvauspisteiden toimintaa 

ja tietojärjestelmiä kehitetään edelleen ja sopimusten mukaisesti tarjotaan 

tukea ja neuvontaa myös muille alueen röntgeneille. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto sopivat tarkoituksenmukai-

sista järjestelyistä radiologian toimintayksikön koordinoimana. 
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16.3 Kliininen fysiologia ja neurofysiologia 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimuspalveluita tulisi olla mahdol-

lista ostaa erikoissairaanhoidosta ilman potilaan hoitovastuun siirtämistä pe-

rusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.  

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Keskussairaalan tutkimusten toteuttaminen ja hoitotakuussa pysyminen tuot-

tavat vaikeuksia, vaikka osittain käytetään ostopalveluja. Syynä on erikoisesti 

alan erikoislääkärivaje. Nykyisten resurssien puitteissa ei ole mahdollisuuksia 

myydä palveluja suoraan perusterveydenhuollolle. Lähitulevaisuudessa ei ole 

näkyvissä tilanteeseen muutosta. Tiettyjä keuhkofunktiotutkimuksia olisi 

mahdollisuus myydä suoraan perusterveydenhuollolle, kun Y-taloon saadaan 

uudet tilat. Tämä edellyttää kuitenkin, että henkilökuntatilanne, erikoisesti 

lääkäritilanne, saadaan korjaantumaan. Kliinisen fysiologian ja neurofysiolo-

gian erikoistutkimuksia ei toistaiseksi pystytä myymään suoraan terveyskes-

kuksiin alueellisen ja erikoislääkärivajeen vuoksi. Erikoisalojen koulutusoh-

jelmissa olevien lääkäreiden määrän perusteella tilanne tulee jatkumaan vai-

keana koko Suomessa. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian erikoistutkimuksia ei toistaiseksi 

pystytä myymään suoraan terveyskeskuksiin erikoislääkärivajeen vuoksi.  

 

 Mikäli erikoislääkäritilanne korjaantuu, arvioidaan tilanne uudelleen. 
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16.4 Kliininen kemia 

 

NYKYTILA 

 

 

Sairaanhoitopiirin kliinisen kemian akkreditoitu 

testauslaboratorio tuottaa palvelut Seinäjoen kes-

kussairaalan ja Ähtärin sairaalan lisäksi usealle 

perusterveydenhuollon yksikölle (Seinäjoen terve-

yskeskus, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Lapuan 

terveyskeskus, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-

alue ja Ähtärin pääterveysasema).  

Kuva 32. Laboratoriotoiminta 2013 

 

Jalasjärvi

Kauhava

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

Alajärvi
Lapua

Soini

Kuortane

Ilmajoki

Kurikka

Alavus Ähtäri
Teuva

Isojoki

Kauhajoki

Seinäjoki

Karijoki

Isokyrö

Laboratorio 2013

Sairaanhoitopiirin toimintana

• Seinäjoki

• Lapua

• Kaksineuvoinen

• Järvi-Pohjanmaa

• Ähtärin terveyskeskus
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YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Laboratoriotoiminnassa tulee kehittää alueellisesti tarkoituksenmukaisia rat-

kaisuja. Näytteenotto ja analytiikka on mahdollista erottaa prosessissa toisis-

taan. Keskeistä on laadunvarmistus ja näytteenottopalvelujen turvaaminen 

jokaisessa terveyskeskuksessa ja terveysasemalla, missä näytteenotto on lä-

hipalvelua ja tulee tapahtua säännöllisesti potilaiden hoidon kannalta tarkoi-

tuksenmukaisella tiheydellä.  

Akuuttihoidon kannalta on tarpeellista saada vastaukset 1–2 tunnin sisällä, 

joten laboratoriopalvelujen nopeus on toiminnalliselta kannalta keskeistä. 

Erikoissairaanhoidon kustannustehokkuuden tulisi olla vähintään peruster-

veydenhuollon tasolla. Suuremman yksikön tulisi pystyä tuottamaan tukipal-

velut edullisemmin ja kustannustehokkaammin. 

 

Taulukko 51. Perusterveydenhuolto ja kliininen kemia 

ALUEKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ 

JIK 

 

 

 

Laboratoriopalvelut ovat omaa toimintaa, osa analyyseistä 

tehdään keskussairaalassa. Laboratoriopalveluiden tuottami-

nen arvioitiin vuonna 2011 ja oma toiminta todettiin edulli-

semmaksi kuin sairaanhoitopiirin tuottama toiminta. 

Jalasjärvellä, Kurikassa ja Ilmajoella sekä näytteenotto että 

analytiikka, Jurvassa näytteenotto. 

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

Laboratoriopalvelut ostetaan sairaanhoitopiiriltä. Näytteenotto 

toimii seuraavasti   

 Soinin terveysasemalla tiistai- ja torstaiaamupäivinä 

 Lehtimäen terveysasemalla maanantai- ja keskiviikko-

aamuisin 

 Vimpelin terveysasemalla arkiaamuisin 

 Alajärven terveyskeskuksessa otetaan näytteitä ja teh-

dään osa analytiikasta arkisin maanantaista perjantai-

hin  

Reittikuljetus päivittäin keskussairaalan ja perusterveydenhuol-

lon yksiköiden välillä kuljettaen näytteitä laboratorioiden välil-

lä.  

EPSHP:n keuhko-osastotoiminnan muutosten takia tarve Ast-

rup-laitteistolle.  

Kaksineuvoinen 

 

Laboratoriotoiminnat järjestää sairaanhoitopiiri. Kaikilla terve-

ysasemilla on näytteenotto arkipäivisin ja osa analytiikasta, 

muutoin analytiikka on keskitetty Kauhavan terveysasemalle ja 

keskussairaalaan. Näytteet kuljetetaan sairaanhoitopiirin reitti-
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liikenteellä.  Laboratoriotoiminnassa on keskeistä laadunvar-

mistus. Yhteistyökokouksia pidetään kahdesti vuodessa.  

 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Alavuden pääterveysaseman laboratoriopalvelut jatkuvat enti-

sellään palvellen pääsääntöisesti Alavuden, Kuortaneen ja Töy-

sän terveysasemilta potilaille määrättyjä tutkimuksia. Näyt-

teenottopisteet ovat myös Kuortaneen ja Töysän terveysase-

milla. Ähtärin pääterveysaseman palveluja käyttävät ohjautuvat 

pääsääntöisesti Ähtärin sairaalasta ostettaviin palveluihin (sai-

raanhoitopiirin toimintaa).  

 

Tutkimuksia ostetaan Seinäjoen keskussairaalan laboratoriosta 

sovitun käytännön mukaisesti kuten myös vähäisessä määrin 

yliopistosairaaloiden laboratorioilta sekä yksityisiltä palvelujen 

tuottajilta.  

 

Keskussairaalan laboratorion henkilöstön kanssa toimitaan 

läheisessä yhteistyössä alueellisia lähipalveluja kehittäen – 

esimerkkinä vieritutkimukset. 

 

Lapua 

 

Laboratoriotoiminnat ostetaan sairaanhoitopiiriltä. Terveys-

keskuksessa on näytteenotto ja analysointi arkisin. Tavoittee-

na on, että näytteenotto ja analysointitoiminta säilyvät myös 

jatkossa Lapualla.  

  

Seinäjoki 

 

Sairaanhoitopiiri järjestää laboratoriotoiminnat. Lääkäreiden 

vastaanottotoiminta ja akuuttihoito ovat keskittyneet Y-taloon, 

jossa myös näytteenotto ja analytiikka tapahtuvat.  

 

Päivystystoiminnan muutokset lisäävät analytiikan tarvetta 

jonkin verran iltaisin ja viikonloppuisin. Tutkimusten koko-

naistarve ei tule kasvamaan enempää kuin yleinen väestönkas-

vu edellyttää. 

 

Näytteenottopalveluja tarvitaan Peräseinäjoen, Ylistaron ja 

Isonkyrön terveyspalveluasemilla edelleen viikoittain. Huhtala 

10-remontissa varaudutaan osa-aikaisesti toimivaan näyt-

teenottopisteeseen Marevan-potilaiden joustavan INR-

seurannan varmistamiseksi. Myös vanhusten palvelukeskusten 

ja tehostettujen asumispalveluyksiköiden näytteenottopalvelut 

tulee turvata. 

 

Suupohja 

 

Laboratoriotoiminnat jatkuvat liikelaitoskuntayhtymässä oma-

na toimintana. Laboratoriopalvelu lähipalveluna tapahtuu näyt-

teenottopalveluna. Potilaan välitöntä hoitoa palvelevien tutki-

musten vastaukset tulee saada nopeasti. Alueella tulee olla 

analyysia suorittava laboratorio. 
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Laboratorioprosessissa näytteenotto ja analytiikka on mahdollista erottaa 

toisistaan. Laadunvarmistuksesta ja näytteenotosta on huolehdittava kaikissa 

maakunnan terveyskeskuksissa ja terveysasemilla. Pienimmissäkin toimipis-

teissä, esimerkiksi terveysasemilla, näytteenotto on turvattava lähipalveluna. 

Näytteenottojen aikatauluttaminen potilaiden hoidon kannalta tarkoituksen-

mukaisiin ajankohtiin neuvotellaan yhteistyössä perusterveydenhuollon kans-

sa. Potilaiden välitöntä hoitoa palvelevien tutkimusten riittävän nopeaan val-

mistumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  

 

Päivystystoiminnan keskittäminen auttaa järjestämään myös laboratoriopalve-

lut aiempaa tehokkaammin. Tavoitteena on saada kiireellisten tutkimusten 

vastaukset valmiiksi 1–2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Perusterveyden-

huollon ja erikoissairaanhoidon mahdollisten päällekkäisten laboratoriotut-

kimusten pyyntöjen välttämiseksi tietojärjestelmiä on kehitettävä ja hyödyn-

nettävä aiempaa tehokkaammin. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 Pienimmissäkin toimipisteissä, esimerkiksi terveysasemilla, näytteenotto 

turvataan lähipalveluna. Näytteenottojen aikatauluttaminen potilaiden 

hoidon kannalta tarkoituksenmukaisiin ajankohtiin neuvotellaan yhteis-

työssä perusterveydenhuollon kanssa. Potilaiden välitöntä hoitoa palvele-

vien tutkimusten riittävän nopeaan valmistumiseen kiinnitetään erityistä 

huomiota.  

 

 Tavoitteena on saada kiireellisten tutkimusten vastaukset valmiiksi 1–2 

tunnin kuluessa näytteenotosta. Päivystystoiminnan keskittäminen autta-

nee tavoitteen saavuttamisessa.  

 

 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mahdollisten päällekkäis-

ten laboratoriotutkimusten pyyntöjen välttämiseksi tietojärjestelmiä kehi-

tetään ja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. 

 

 Kustannustehokkuudessa hyödynnetään suuren yksikkökoon tuomat 

edut. 
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16.5 Kliininen mikrobiologia 

 

Yhteistyötä alueen terveyskeskuslaboratorioiden 

kanssa (mm. ohjekirja, puhelinkonsultaatiot ja laa-

dunvarmistus) on tarpeen lisätä. Mikrobiologisten 

näytteiden ottoon ja mikrobiologisten tulosten tul-

kintaan liittyvää koulutusta on perusteltua lisätä. 

Kliinisen mikrobiologian yksikön tavoitteena on 

nopeuttaa mikrobiologista diagnostiikkaa ja ottaa 

käyttöön uusia toimintoja, kuten uudet geenitekni-

set ja massaspektrofotometriset menetelmät. Virt-

saviljelyt on tarkoitus automatisoida, ei-kiireellisiä 

tutkimuksia keskittää. Mikrobiologisten tutkimus-

ten lähetys- ja vastausliikenteessä tullaan hyödyn-

tämään uusia ICT-ratkaisuja.  

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen muodostaa keskei-

sen haasteen palvelutuotannon kehittämiselle.  

Mikrobien tunnistus- ja herkkyysmääritysmenetelmistä tulee entistä vaati-

vampia. Uudet moniresistentit mikrobit (lisääntyvä ulkomaanmatkailu ja 

maahanmuutto) lisäävät työn vaatimustasoa. Uudet nopeammat analyysime-

netelmät edellyttävät kalliimpien ja vaativampien laitteiden hankintaa. 

Erikoissairaanhoidossa yhteistyötä lisätään erityisesti sairaalahygieniayksikön 

kanssa moniresistenttien mikrobien seurannan ja torjunnan tehostamiseksi. 

Lapua korostaa lausunnossaan, että kliinisen mikrobiologian näytteenoton ja 

analysointitoiminnan tulee säilyä nykyisessä laajuudessa paikkakunnalla. 

Säännölliset alueelliset koulutukset nähdään tärkeiksi, jotta toimintakäytän-

nöt koko sairaanhoitopiirin alueella ovat yhteneväiset (mm. oikea näytteenot-

totekniikka ja näytteiden säilyvyyden varmistaminen).  

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 Yhteistyötä alueen terveyskeskuslaboratorioiden kanssa lisätään. 

 Mikrobiologisten näytteiden ottoon ja mikrobiologisten tulosten tulkin-

taan liittyvää koulutusta järjestetään yhdessä perusterveydenhuollon 

kanssa. 
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16.6 Lääkehuolto 

 

NYKYTILA 

 

Seinäjoen keskussairaalassa toimii sairaala-apteekki ja 

Ähtärin sairaalassa sairaala-apteekin osasto. Terveys-

keskuksissa toimii vielä kuusi omaa lääkekeskusta: Ala-

järvi, Alavus, Kauhajoki, Kauhava, Lapua ja Teuva. Muil-

ta osin kuntien lääkehuolto on siirtynyt sairaala-

apteekin vastuulle. JIK:n lääkehuoltopalvelut siirtyivät 

kokonaan sairaala-apteekin vastuulle 1.1.2012, jolloin 

JIK:n alueen viimeinen lääkekeskus lakkautettiin. Alueel-

la toimii ns. kuntafarmaseutti, jonka lääketietoutta 

osastot voivat hyödyntää ja jonka kanssa sairaala-apteekki tulee olemaan lä-

heisessä yhteistyössä.  

 

Suurimmassa osassa lääketoimituksia vastaanottavissa yksiköissä ei ole far-

maseuttista henkilöstöä. Lääkitysturvallisuuden kannalta riskialttiita vaiheita 

ovat osastoilla tapahtuva lääkkeiden jakaminen ja annostelu potilaille. Sairaa-

la-apteekeilla ja lääkekeskuksilla on resursseihinsa nähden liikaa valvottavia 

ja ohjattavia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä. Etelä-Pohjanmaalla toimii 

30 yksityistä apteekkia. 

 

Kuva 33. Lääkehuolto 2013 

Jalasjärvi

Kauhava

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

AlajärviLapua

Soini

Kuortane

Ilmajoki

Kurikka

Alavus

Ähtäri

Teuva

Karijoki

Isojoki

Kauhajoki

Isokyrö

Seinäjoki

Lääkehuolto 2013

Sairaanhoitopiiri tuottaa 

lääkehuoltopalvelut

• Seinäjoki

• JIK

• Kaksineuvoinen (Kauhava 

vain osin)

• Ähtärin terveyskeskus

Muutoin terveyskeskusten 

lääkekeskukset

Lääkekeskus
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YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Taulukko 52. Perusterveydenhuollon näkemyksiä lääkehuollon kehittä-

misestä 

  

JIK JIK ostaa lääkehuollon palvelut sairaanhoitopiiriltä. Hoivan ja 

kotihoidon annosjakelua ostetaan paikallisilta apteekeilta.  

Oman kunnallisen farmaseutin erityisosaamista on tarkoitus 

hyödyntää turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen osastoilla, 

kotihoidossa ja hoivaosastoilla. 

 

Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksessa toimii oma apteekki ja 

farmaseutti. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on oma 

peruslääkevalikoima, joka noudattelee tarjouspyyntökilpailu-

tuksessa päätettyä lääkevalikoimaa sovellettuna perustervey-

denhuollon käyttöön. Akuuttiosastofarmasiaa vahvistetaan ja 

farmaseutin osaamista hyödynnetään lääkehoidon kokonaisar-

vioinnissa. 

 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Alavuden pääterveysaseman lääkekeskus palvelee pääsääntöi-

sesti Alavuden, Kuortaneen ja Töysän terveysasemia ja näiden 

jäsenkuntien vanhainkoteja. Toimintaa kehitetään lisäämällä 

lääkekeskuksen farmaseutin osaamista ja palveluja osastofar-

masian sekä LHKA (lääkehoidon kokonaisarvioinnin) suuntaan.  

 

Ähtärin pääterveysaseman lääkehuoltoa käyttävät yksiköt os-

tavat lääkehuollon palvelut sairaanhoitopiiriltä. Lääkkeiden 

kilpailutuksessa kuntayhtymä on mukana sairaanhoitopiirin 

kautta miljoonapiirin hankintarenkaassa. Kuntayhtymällä on 

oma peruslääkevalikoima, joka noudattelee tarjouspyyntökil-

pailutuksessa päätettyä lääkevalikoimaa sovellettuna peruster-

veydenhuollon käyttöön. 

 

Lapua Lapualla toimii oma lääkekeskus.  Lääkekeskuksen etuna on, 

että farmaseuttista osaamista on tarjolla lähellä ja että lääke-

toimitukset on saatu eri yksikköihin jouhevasti ja nopeasti. 

Koska toiminnasta vastaa vain yksi henkilö, toiminta on haa-

voittuvaa. Osaavan henkilökunnan rekrytointi loma- ja muihin 

sijaisuuksiin on haasteellista.  

 

Lääkehuollon järjestelyjä selvitetään paraikaa. Mikäli lääke-

huolto jatkuu omana toimintana, niin tulevaisuudessa far-

maseuttista osaamista tulisi hyödyntää aikaisempaa enemmän 

lääkehoidon kokonaisarvioineissa (LKHA) ja osastofarmasiassa. 

 

Seinäjoki Seinäjoki tukeutuu sairaanhoitopiirin lääkekeskukseen ja on 

mukana hankintarenkaissa. Sairaanhoitopiiri toimittaa terveys-

keskuksen yksiköille lääkkeet ja muut hoitotarvikkeet ja antaa 

tarvittaessa lääkeinformaation, suorittaa lääkekaappien tarkas-



 

 

 

  

   

 

 174 

tukset, toimittaa lääkekulutusraportit ja ylläpitää lääkkeiden 

velvoitevarastointilain mukaista lääkevarastoa. 

 

Peruslääkevalikoimassa tulee huomioida perusterveydenhuol-

lon erilainen toimintaympäristö ja varsinkin avohoidon erilai-

nen lääkevalikoima. 

 

Suupohja 

 

Suupohjan lääkekeskus huolehtii koko LLKY:n lääkehuollosta. 

Lääkevarastot sijaitsevat Kauhajoen ja Teuvan terveyskeskus-

ten tiloissa. Kauhajoen lääkekeskuksesta toimitetaan lääkkeet 

Kauhajoelle ja Karijoelle ja Teuvan toimipisteestä Teuvalle ja 

Isojoelle. Lääkekeskuksessa on töissä kaksi farmaseuttia, joi-

den päätehtävä on huolehtia lääkkeiden tilaamisesta, toimit-

tamisesta, varastoinnista, ohjauksesta, kouluttamisesta sekä 

osastofarmasiasta. Farmaseutit lomittavat toisiaan, joten lää-

kekeskuksen toiminta on keskeytymätöntä. Tavoitteena on, 

että LLKY:ssä on tulevaisuudessakin oma lääkekeskus. Far-

maseuttien työpanosta on tarkoitus suunnata nykyistä enem-

män lääkehoidon kokonaisarviointeihin. Lääkkeiden kilpailu-

tuksessa LLKY on mukana sairaanhoitopiirin kautta miljoona-

piirin hankintarenkaassa. LLKY:llä on oma peruslääkevalikoi-

ma, joka noudattelee tarjouspyyntökilpailutuksessa päätettyä 

lääkevalikoimaa sovellettuna perusterveydenhuollon käyttöön. 
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

Lähivuosien aikana suurimmat kehityskohteet ovat lääkevalmistustilojen, ns. 

puhdastilojen, suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto sekä apteekkitilo-

jen suunnittelu ja remontointi. Lisäksi osastojen remontoinnin yhteydessä 

pohditaan osastojen lääkehuollon uudistamista. 

 

Suunnittelussa pyritään huomioimaan tilojemme riittävyys ja automaation 

hyödyntäminen sairaala-apteekin asiakkaiden mahdollisesti lisääntyessä. 

 

Koneelliseen annosjakeluun siirtyminen vähentäisi lääkityspoikkeamia ja va-

pauttaisi henkilöstöresursseja. Järjestelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, 

joissa lääkitysmuutoksia ei tapahdu tiheästi. Annosjakelulaitteen hankinta 

sairaala-apteekkiin edellyttää riittävän laajaa asiakaskantaa maakunnasta, 

jotta toiminta olisi kustannustehokasta. Sairaala-apteekki kartoittaa vuoden 

2012 aikana yhteistoiminta-alueiden halukkuuden koneelliseen annosjake-

luun. Palvelu voisi käynnistyä vuoden 2014 aikana. 

 

Apteekin farmaseuttisia henkilöstöresursseja olisi lisättävä tulevaa toimintaa 

ja kehitystyötä varten. Sairaala-apteekissa on vain yksi proviisori sairaala-

apteekkarin lisäksi ja 8 farmaseuttia, joista yksi on Ähtärin sairaalassa. Tällä 

farmaseuttisen henkilökunnan resurssilla on mahdotonta hoitaa mahdolliset 

lisäasiakkaat, osastojen lääkehuollon kehitystyötä, lääkehoidon kokonaisar-

viointi-palvelun tuottamista asiakkaille, lisääntyvää lääkevalmistusta, annos-

jakelupalvelua ja kaiken kaikkiaan lääkehuollon kehittämistehtäviä. 
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Edellä kuvatuilla toimilla pyrimme lisäämään sairaanhoitajien työajan koh-

dentumista potilastyöhön.  Farmaseuttiset resurssit kunnissa kannattaa 

suunnata farmaseuttiseen osaamiseen pelkän lääkejakelun sijaan. Nykykäy-

tännöllä farmaseuttien tietotaito jää suurelta osin hyödyntämättä.  

 

Taulukko 53. Lääkehuollon keskittämisen edut ja haitat  

 

EDUT HAITAT 

Lääkelogistiikan hoitaminen 

 

Perusterveydenhuollon farmaseuttinen asiantun-

temus ja ohjaus vähenevät 

 

Lääkkeiden kilpailuttaminen ja 

peruslääkevalikoiman laatimi-

nen 

 

Farmaseuttinen henkilöstö työskentelee sairaala-

apteekissa tai erityissairaanhoidon osastoilla 

 

Toiminnan laatu Toiminta painottuu logistiikkatehtäviin 

 

Lääkevalmistus ja koneellinen 

annosjakelu 

Osastofarmasian vähäisyys 

 

Kustannustehokkuus  

 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Yhteistoiminta-alueet selvittävät yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa sairaa-

la-apteekkarin johdolla, kuinka lääkehuolto on tarkoituksenmukaisinta 

jatkossa toteuttaa ottamalla huomioon kustannustehokkuus ja riittävän 

farmasiaosaamisen varmistaminen yhteistoiminta-alueilla. 

 

 Sairaala-apteekki kartoittaa vuoden 2012 aikana yhteistoiminta-alueiden 

halukkuuden koneelliseen annosjakeluun. Palvelu voisi käynnistyä aikai-

sintaan vuoden 2014 aikana. 
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16.7 Välinehuolto 

 

NYKYTILA JA YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Lapua. Välinehuollon palvelut tuotetaan Lapualla pääosin omana toimintana. 

Välinehuollosta vastaavaa henkilöä ei ole erikseen nimetty ja välinehuoltoon 

osallistuu useampi henkilö oman toimen ohella. Tavoitteena on nimetä vä-

linehuoltoon vastuuhenkilö. Alueelliselle, perusterveydenhuoltoon kohdenne-

tulle välinehuoltokoulutukselle on tarvetta. Lisäksi on pohdittava, millaiset 

palvelut on järkevää keskittää alueellisesti välinehuoltokeskukseen. 

 

Seinäjoki. Seinäjoen kaupungin välinehuolto tuot-

taa puhtaita ja desinfioituja välineitä potilaan hoitoa 

ja tutkimusta varten neuvoloissa, terveysasemilla ja 

keskitetyssä välinehuollossa. Tilat ja välineistö ovat 

asianmukaiset. Henkilöstö on koulutettu tehtävään-

sä. 

 

Asiakkaita ovat perusterveydenhuollon, vanhustyön 

sekä työterveyshuollon eri yksiköt Seinäjoen kaupungin ja 

Isonkyrön yhteistoiminta-alueella.  

  

Y-talossa olevat yksiköt tulevat käyttämään sairaanhoitopiirin välinehuoltoa.  

 

Suun terveydenhuollon välineet huolletaan jokaisessa hammashoitolassa. 

Tilat ja laitteet ovat asianmukaiset ja toiminnan laatua seurataan säännölli-

sesti. Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja ja steriilejä välineitä ja tar-

vikkeita potilaan tutkimusta ja hoitoa varten.  

 

Välinehuolto keskitetään terveydenhuollon osalta Huhtalan välinehuoltokes-

kukseen. Huhtalan yksiköiden välinehuolto aina esipesusta asti suoritetaan 

keskitetyssä välinehuollossa, koska yksiköt sijaitsevat samassa rakennukses-

sa. Huhtalan ulkopuolisissa yksiköissä suoritetaan vain esipuhdistus ja varsi-

nainen pudistus ja huolto tehdään keskitetysti Huhtalan välinehuoltokeskuk-

sessa. Huhtalan ulkopuolisia yksikköjä on vähän, jolloin kuljetuskustannuk-

set ovat vähäiset. Kuljetuksista huolehtii kaupungin oma kuljetuskeskus ja 

kuljetukset yhdistetään muuhun kuljetukseen. 

 

Keskitetyssä välinehuollossa on välinehuoltotehtävään koulutettu henkilökun-

ta. Huhtalan remontin yhteydessä päivitetään välinehuollon tilat ja varmiste-

taan koneiden ja laitteiden kunto.  

 

Y-talossa olevat yksiköt käyttävät edelleen sairaanhoitopiirin välinehuoltoa. 

 

Suun terveydenhuollon välinehuolto jatkaa ennallaan. 
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

 

Seinäjoen keskussairaalan välinehuolto tuottaa laaduk-

kaasti ja turvallisesti puhtaita, desinfioituja, steriilejä, 

toimintakuntoisia ja käyttötarkoituksenmukaisia väli-

neitä (monikäyttöisten välineiden huolto) sekä muita 

tuotteita (omavalmisteet) ja välinehuoltopalveluja poti-

laan hoitoa ja tutkimusta varten välinehuoltokeskuk-

sessa ja tähystinhuollossa tai asiakasyksiköissä. Vä-

linehuoltopalvelut on tuotteistettu.  

 

Sisäisiä asiakkaita ovat keskussairaalan osastot ja poli-

klinikat sekä ns. kotihoitopotilaat (hengityshalvauspoti-

laat). Ähtärin sairaalalle tuotetaan matalalämpösteri-

lointipalvelut. Ulkoisia sopimusasiakkaita on tällä hetkellä yksi (Y-talon val-

mistuttua myös terveyskeskus) ja satunnaisia sterilointipalveluja myydään 

tarvittaessa erillisen sopimuksen mukaan (esim. alueen terveyskeskuksen 

höyryautoklaavi ei ole ollut toimintakuntoinen). 

 

Välinehuolto toimii asiantuntijana sairaanhoitopiirin hankintarenkaan materi-

aalihankinnoissa (pesu- ja desinfektioaineet, sterilointitarvikkeet ja instru-

mentit). Keskussairaalan välinehuolto toimii myös kysynnän mukaan alueelli-

sena välinehuollon asiantuntijana ja myy alueen terveyskeskuksille ja muille 

toimijoille höyryautoklaavien biologisten indikaattoreiden testauspalvelua. 

Ähtärin sairaalan välinehuolto toimii hallinnollisesti ja toiminnallisesti leikka-

usosaston yhteydessä ja huoltaa Ähtärin sairaalan sekä terveyskeskuksen 

monikäyttöiset välineet. 

Keskussairaalan välinehuoltoa on systemaattisesti kehitetty tuottamaan am-

mattitaitoisesti laadukkaita (lait, asetukset ja standardit täyttäviä) välinehuol-

topalveluja. Tilojen laajennussaneeraus ja toimintojen yhdistäminen leikka-

usosaston kanssa on tarkoitus tehdä vuonna 2013. 

 

Terveyskeskusten eri toimipisteissä välinehuoltoa suorittavilta puuttuu usein 

välinehuollon asiantuntemus. Huoltoon käytettävien laitteiden kunto ja toi-

minnan valvonta ei kaikilta osin vastaa nykyisiä vaatimuksia, joten sterilointi-

palvelujen keskittäminen keskussairaalan välinehuoltokeskukseen tulevai-

suudessa kannattaa selvittää. Edellytyksenä on asiakkaan riittävä välineistö, 

kuljetusten organisoiminen kustannustehokkaasti sekä välinehuoltokeskuk-

sen toimintaympäristö (tilojen ja laitteiden kapasiteetti) ja henkilöstöresurs-

sit. 

 

Sairaanhoitopiirin välinehuollon asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää mm. 

kartoittamalla terveyskeskusten toimintayksiköiden laitekanta ja toiminta-

kunnon seuranta sekä välinehuoltokäytännöt. Kartoituksen perusteella voitai-

siin suunnitella ja kehittää huoltoprosessin toimintamalleja niin, että ne vas-

taisivat laadullisesti voimassaolevia suosituksia ja määräyksiä. 
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Huollon kustannustehokkuutta arvioitaessa on huomioitava kalliiden laittei-

den investointi-, huolto- ja käyttökustannukset. Huoltokustannuksia vertailta-

essa tulee huomioida kertakäyttötuotteesta aiheutuvat jätekustannukset. 

Huollettavien tuotteiden määrän kasvu ilman lisäinvestointeja lisää kustan-

nustehokkuutta. 

 

Kuitenkin suurin kustannusvaikutus olisi sairaanhoitopiirin sisäisten vyörytys-

ten poistaminen ja kustannusten kohdistaminen palvelujen käytön suhteen. 

 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

  

 

 EPSHP:n välinehuoltopäällikkö ja yhteistoiminta-alueet selvittävät steriloin-

tipalvelujen keskittämistä keskussairaalan välinehuoltokeskukseen. 

 

 Välinehuoltopäällikön johdolla kartoitetaan terveyskeskusten toimintayk-

siköiden laitekanta, toimintakunnon seuranta ja välinehuoltokäytännöt. 

 

 Kartoituksen perusteella kehitetään huoltoprosessin toimintamalleja niin, 

että ne vastaavat laadullisesti voimassaolevia suosituksia ja määräyksiä. 
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16.8 Kuljetus- ja varastointipalvelut 

 

NYKYTILA 

 

Maakunnallisen hankintayhteistyön tavoit-

teena ovat edulliset hankintahinnat, pääl-

lekkäistyön vähentäminen ja hankinta-

asiantuntemuksen lisääminen. 

Hankintojen kilpailuttaminen ja päätöksen-

teko hoidetaan keskitetysti Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män toimesta. Hankintaryhmiin osallistuvien 

toimijoiden edustajat toimivat hankintaren-

kaiden asiantuntijoina. Hankintalain mukai-

sen kilpailuttamisen ja tiedottamisen hoitaa 

keskitetysti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Hankintakes-

kus. Päätökset lähetetään tiedoksi kunnille ja hankintarenkaan yksiköt hoita-

vat itsenäisesti kaikki tilauksiin ja toimituksiin liittyvät toimenpiteet ellei toi-

sin ole sovittu. 

 

Maakunnallisen yhteishankintarenkaan kautta hankitaan kattavasti peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarvitsemat tarvikkeet, kuten laborato-

riovälineet, pesu- ja desinfektioaineet, röntgenfilmit ja -kemikaalit, diabetes-

tarvikkeet, haavanhoitoon, sidontaan ja lastoitukseen liittyvät tarvikkeet, suo-

jaus- ja peittelytarvikkeet, anestesian ja tehohoidon tarvikkeet, dialyysi- ja 

urologiset tarvikkeet sekä erilaiset toimistotarvikkeet. 

 

Lääkkeiden, sähköpyörätuolien ja –mopojen osalta osallistutaan ERVA-alueen 

hankintayhteistyöhön. 

 

Sairaanhoitopiirin logistiikkapalveluiden toimintayksikköön kuuluva keskus-

varasto huolehtii keskussairaalan, Ähtärin sairaalan sekä sopimuskumppani-

en käyttämien tuotteiden tilaamisesta, varastoinnista ja toimittamisesta. Kes-

kusvaraston tehtäviin kuuluu myös Valtion huoltovarmuuskeskuksen alueva-

raston hallinnointi. 

 

Tavarakuljetuksen tehtävänä on huolehtia sisäisten ja ulkoisten kuljetusten 

järjestämisestä ja koordinoinnista sekä optimoida kuljetusten järjestäminen. 

 

Kuljetuskeskus siirtyi vuoden 2013 alussa ensihoitokeskuksen vastuuyksi-

köksi. Toiminnot säilyivät ennallaan. 
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YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Hoitotarvikkeiden yhteishankinta on toteutunut kustannustehokkaasti sai-

raanhoitopiirin hoitaman hankintarenkaan kautta. Tämän käytännön toivo-

taan jatkuvan.  

 

Laajempi selvitys nimikkeittäin, volyymeittäin ja kustannuksittain erikoissai-

raanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta on tarpeen, jotta mahdollinen 

liittyminen ERVA-alueen hankintarenkaaseen arvioitaisiin myös perustervey-

denhuollon näkökulmasta. 

Hoitotarvikkeiden hankintaprosessissa kuntien asiantuntemusta tulee koros-

taa silloin kun kyseessä on kunnissa kulutusmääriltään suuret tarvikeryhmät. 

Tarvikkeista annettujen reklamaatioiden käsittelyprosessia tulee selventää 

kuntiin päin annettavan palautteen osalta. 

Lapua korostaa lausunnossaan seuraavia asioita: Hoitotarvikkeiden yhteis-

hankinnoissa on tärkeää, että valmistelevassa työryhmässä on perusturvan 

edustaja mukana myös jatkossa. Lisäksi on tarpeen tehdä kustannuslaskel-

mat siitä, mitä toimintayksikköön kuuluvan keskusvarastotoiminnan järjes-

täminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta maksaa verrattuna 

omaan toimintaan ja mitä synergiaetuja keskittämisellä saataisiin.  Tarpeellis-

ta on laatia myös selkeät toimintalinjat, milloin siirtokuljetuksissa on perus-

teltua käyttää sairaanhoitopiirin ambulanssia tai henkilöautoa. Perusturvan 

osalta on myös tarpeen linjata, millaisissa tilanteissa käytetään osastopotilai-

den kuljetuksissa erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynneillä taksia ja milloin 

ambulanssia.    

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

  

Logistiikkapalvelujen toimintayksikön tavoitteena on turvata Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja yhteistyöorganisaatioiden logistiset palvelut 

kokonaistaloudellisesti. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 Hoitotarvikkeiden hankintaprosessissa kuntien asiantuntemusta tulee 

korostaa erityisesti kun kyseessä on kunnissa kulutusmääriltään suu-

ret tarvikeryhmät.  

 

 Tarvikkeista annettujen reklamaatioiden käsittelyprosessia selvenne-

tään kuntiin päin annettavan palautteen osalta. 

 

 Hankintajärjestelyt linjataan ERVA-alueen järjestämissopimuksessa. 

Hankintatoimi on tarkoituksenmukaista säilyttää kokonaisuutena 

omana toimintana.    
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16.9 Tietojärjestelmien ja potilastietorekisteri-

en toimivuus ja yhteiskäyttö 

 

NYKYTILA 

 

Julkisen terveydenhuollon yksiköissä on käytössä Effica-

potilastietojärjestelmä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa 

Järvi-Pohjanmaata lukuun ottamatta, joka siirtyy Pegasoksesta Effica-

järjestelmään 1.1.2013. Järvi-Pohjanmaata lukuun ottamatta maakunnassa ei 

ole käytössä yhteistä tietokantaa vaan ns. alue-Effica. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Tietohallinnon selvitystyö on meneillään. Selvitystyötä ja yhdessä sovittavia 

toimenpiteitä koordinoi sairaanhoitopiirin tietohallintoyksikkö terveydenhuol-

tolain (1. luku, 9§) mukaisesti.  

Kansallisella tasolla arkkitehtuuriluonnoksissa korostetaan alueellisten yh-

teisten järjestelmien merkitystä yhdessä kansallisen eArkiston kanssa. Alu-

eelliset toimipisteet edellyttävät kuitenkin paikallista työpanosta. Peruster-

veydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tietohallinnon osalta voidaan hyödyntää 

myös seutukunnallisia yhteistyömuotoja, jotka tukevat paikallisia toimipistei-

tä. 

EP-POTTI -hankkeessa selvitellään yhteistyömuotoja alueellisen potilastieto-

järjestelmän suhteen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä on laajentunut katta-

maan myös perusterveydenhuollon avohoidon vuonna 2011. Ongelmana on 

edelleen, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella valta-aseman saa-

nut Effica-potilastietojärjestelmä tukee erittäin huonosti avohoidon tietouu-

distuksen käyttöönottoa.  

AvoHILMOsta saatava tieto helpottaisi merkittävästi alueellisten, yhteistoi-

minta-alueiden ja kuntakohtaisten tietojen vertailua esimerkiksi väestön pal-

velujen käytön ja terveysongelmien osalta. 

Tämä merkittävä ongelma pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti yhteis-

työssä EPSHP:n, yhteistoiminta-alueiden ja Tieto Oy:n kanssa. 

Lapua korostaa lausunnossaan seuraavaa: perusturvassa vanhustyön vastuu-

alueella toimivissa yksiköissä on hoidollisesti samankaltaisia asiakkaita kuin 

perusterveydenhuollossa. Lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista sosiaali- ja 

terveydenhuollon saumatonta yhteistyötä. Lupakäytännöt työllistävät henki-

löstöä ja hidastavat asiakaslähtöistä toimintaa.  Tietohallintoa ja lainsäädän-
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töä tulee kehittää siten, että tarpeellinen ja riittävä tieto on helposti saatavilla 

järjestelmätoimittajasta riippumatta.   

 

Haasteena on myös avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmän jalkauttaminen käy-

tännön tasolle. Kirjaaminen on työlästä ja aikaa vievää.  Jatkuvat muutokset 

järjestelmiin aiheuttavat epävarmuutta ja osaamisvajetta.  Lisäksi toiminta-

mallit ja -käytännöt saattavat vaihdella alueittain. Yhteneväisten käytäntöjen 

luominen alueelle nähdään tärkeäksi. 

 

   

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Sairaanhoitopiirissä on käynnissä tietohallinnon selvitystyö, jota koordinoi 

sairaanhoitopiirin tietohallintoyksikkö terveydenhuoltolain (1. luku, 9§) mu-

kaisesti. Tietohallintotoimikunta koordinoi perusturvan ja erikoissairaanhoi-

don tietohallintoyhteistyötä. Tärkeä yhteistyömuoto ovat erilaiset alueelliset 

projektit. 

 

Alueelliset toimipisteet edellyttävät paikallista työpanosta. Perusterveyden-

huollon ja sosiaalipalveluiden tietohallinnon osalta on mahdollista löytää seu-
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tukunnallisia yhteistyömuotoja, jotka tukevat paikallisia toimipisteitä. Olisi 

perusteltua selvittää, olisiko perusteltua siirtyä alueellisen ICT-toimijan mal-

liin, jolloin nykyisillä resursseilla pystyttäisiin joustavammin palvelemaan 

alueen tarpeita. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisen päätöksentekoa tulee tukea varmistamalla 

tarvittavan tiedon käsillä olo päätöstä tehtäessä. Tätä voidaan tukea esimer-

kiksi erilaisilla yhteenvetonäkymillä, päätöksentuen toiminnoilla, yhteisillä 

mittariraporteilla ja alueen yhteisillä tietokannoilla. Tämä edellyttää tietojär-

jestelmien kehittämisen lisäksi myös toiminnan ja kirjaamisen kehittämistä ja 

yhtenäistämistä. 

 

Asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut 

 

Alueellisen tietohallintotoimikunnan vetämä alueellinen tietohallintoyhteistyö 

tukee perusterveydenhuoltoa yhdessä Aksilan kanssa asiakaskeskeisten ja 

saumattomien palveluiden kehittämisessä. Aktiivisten asiakkaiden toimintaa 

tuetaan alueellisesti toteutettavilla sähköisillä palveluilla. Tietohallinto tukee 

potilaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi sähköisten asiointikanavien 

käyttöönottoa. Esimerkkinä kansalaisportaalit (esim. ”KEKSI”), joista saa tie-

toa, pystyy tekemään testejä ja ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammatti-

laisiin.  

 

Perusterveydenhuollon vahvistaminen 

 

Tietohallinnon resurssien joustavaa alueellista käyttöä lisätään. Tuetaan pe-

rusterveydenhuoltoa yhteisissä tietojärjestelmähankkeissa, esimerkkinä aloi-

tettu yhteistyö Potku-hankkeen kanssa päätöksentuen järjestelmän osalta.  

 

Tulossa olevat kansalliset palvelut edellyttävät joka tapauksessa lisäresur-

sointia, suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen koordinointia. 

 

 

Terveyspalvelujen saatavuus ja tuottaminen 

 

 

Potilastiedon alueellinen ja kansallinen kulku pyritään varmistamaan. Tällä 

hetkellä esimerkkeinä ovat alueen yhteinen EPKanTa-projekti (liittyminen 

kansallisiin palveluihin) ja EP-POTTI-hanke (yhteisen potilastietojärjestelmän 

selvitys ja käyttöönotto). 

 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 

 

Alueellista raportointia ja mittarointia on perusteltua kehittää perusturvan ja 

Aksilan kanssa siten, että erikoissairaanhoidon raportointijärjestelmä (ExRe-

port) kattaisi myös perusterveydenhuollon Effica-kannat. Tavoitteena on tu-

kea päätöksentekoa ja lisätä vertailtavuutta. 
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YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

  

 ICT-palvelujen nopeasti laajenevan tarjonnan harkittu hyödyntäminen 

edellyttää tiivistä toimijoiden yhteistyötä erityisesti tietohallintoyksikön, 

perusturvan, Aksilan ja erikoissairaanhoidon kesken  

 

 Tukeudutaan EPSHP:n tietohallintoyksikön asiantuntemukseen ohjelmis-

tohankinnoissa ja potilastietojärjestelmien kehittämistarpeissa vaikutus-

mahdollisuuksien tehostamiseksi suhteessa tietojärjestelmätoimittajiin  

 

 Toteutetaan yhteinen EPKanTa-projekti (liittyminen kansallisiin eResepti- 

ja eArkistopalveluihin) 

 

 Toteutetaan EP-POTTI-hanke (sairaanhoitopiirin ja mukaan lähtevien yh-

teistoiminta-alueiden yhteinen potilastietojärjestelmä) 

 

 Tietohallintoyksikkö tukee perusterveydenhuoltoa tietojärjestelmien käy-

tössä ja kehittämisessä (esimerkiksi AvoHILMO) 

 

 Selvitetään sähköisen asioinnin alueellisten palvelujen (kuten KEKSI) käyt-

töönottoa. Tietoteknisen järjestelmän lisäksi tämä edellyttää terveyden-

huollon ammattilaisten panostusta  

 

 Selvitetään, olisiko perusteltua siirtyä alueellisen ICT-toimijan malliin, jol-

loin nykyisillä resursseilla pystyttäisiin joustavammin palvelemaan alueen 

tarpeita  

 

 Kehitetään alueellista raportointia ja mittarointia perusturvan ja Aksilan 

kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ExReport-järjestelmää päätöksentuessa 

ja vertailtavuudessa 
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16.10 Lääkinnällinen kuntoutus 

 

NYKYTILA 

 

Yleistä 

 

Kuntoutuksen toimintayksikössä on laadittu selvityksiä alueen 

terveyskeskusten kuntoutusosastojen ja avokuntoutuksen toi-

minnasta vuonna 2011 ja 2012. Perusterveydenhuollossa on 

tiedostettu lääkinnällisen kuntoutuksen merkitys sairaanhoi-

toon liittyvänä toimintana, jonka tavoitteena on itsenäisen 

toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään. Kuntou-

tuksen erityistyöntekijöiden resurssit vaihtelevat ja ovat ylei-

sesti ottaen niukat. Kuntouttavan hoitotyön työote on tuttu 

terveyskeskusten vuodeosastoilla. Tahtotila kuntoutuksen 

osaamisen lisäämiseen ja koulutukseen on olemassa.  

 

Erikoissairaanhoidossa Kuntoutuksen toimintayksikköön kuu-

luvat lähes kaikki terveydenhuoltolain 29§:ssä mainitut lääkin-

nällisen kuntoutuksen toiminnat sekä erikoisaloina fysiatria 

sekä työlääketiede. Syksyllä 2012 toimintayksikössä on aloit-

tanut toiminnan erikoissairaanhoidon kuntoutuksen osasto. 

Toimintayksikön vastuuyksiköiden yhteinen toiminta-ajatus 

tukee tavoitetta: potilaiden itsenäisen toimintakyvyn tukemi-

nen kuntoutuksen keinoin. Lääkinnällisen kuntoutuksen eri osa-alueiden 

keskittäminen samaan toimintayksikköön luo mahdollisuuden palvelujen 

tuottamisen tulokselliselle synergialle, osaamisen jakamiselle ja resurssien 

järkevälle kohdentamiselle. 

 

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Lääkinnällinen kuntoutus 29 § 

 

Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kun-

toutus. 

 

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat: 

 

1) Kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus 

 

Tietoa eri kuntoutuspalveluista ja hakeutumismahdollisuuksista asiakkaat 

saavat kohdatessaan asiantuntijoita eri organisaatioissa terveydenhuollossa, 

sosiaalitoimessa ja työ- ja elinkeinotoimistossa sekä kolmannen sektorin 

toimijoilta. 

 

Kuntoutusohjauksen resurssit erikoissairaanhoidossa vaihtelevat erikoisaloit-

tain. Kuntoutusohjaajia on silmätautien, korva, nenä- ja kurkkutautien, las-

tentautien, sisätautien, neurologian, syöpätautien, psykiatrian ja kuntoutuk-

sen toimintayksiköissä.  Vuoden 2011 tilastojen mukaan kuntoutusohjauk-

seen ohjautui 2756 potilasta. Kunnissa kuntoutusohjaajia toimii erityislasten 

ohjauksessa ja neuvonnassa sekä Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymäs-
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sä. Neuvonta ja ohjaus kuntoutuksen palveluissa riippuvat asiantuntijan kun-

toutuksen osaamisesta sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoi-

dossa. Kuntoutusneuvontaa ja kuntoutusohjausta tulisi kunnissa toteuttaa 

järjestelmällisemmin kuntoutuksen suunnittelun ja kuntoutuksen käynnistä-

misen varmistamiseksi oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 

 

2) Potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi 

 

Toiminta- ja työkykyä sekä kuntoutustarvetta arvioidaan yleensä perustehtä-

vään liittyen niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa.  Mo-

niammatilliseen tai monialaiseen toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustar-

peen arviointiin ohjaudutaan erikoissairaanhoitoon.  

 

Perusterveydenhuollossa toteutetaan kattavasti laaja, kotona asuvien 75 

vuotta täyttäneiden, toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi. Työkyvyn 

arviointiin ei perusterveydenhuollossa ole koettu olevan riittäviä resursseja. 

Työterveyshuoltojen vastuu oikea-aikaisen kuntoutustarpeen havaitsemisessa 

ja kuntoutuksen käynnistämisessä on lisääntynyt sairausvakuutus ja työter-

veyshuoltolakien muutoksen astuttua voimaan 1.7.2012.  

 

Vaikeavammaisten kuntoutustarpeen arviointiin ei ole riittävän selkeää toi-

mintamallia. Ongelmat kasaantuvat perusterveydenhuollossa Kelan kuntou-

tusvastuun päättymisvaiheeseen. Pelkästään päivystyspalveluita käyttävien ja 

pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen tarpeen havaitsemisessa uhkana ovat 

viiveet palvelutarpeen havaitsemisessa. 

 

Valmiudet toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointiin ovat usein 

riittämättömät, samoin resurssit työkyvyn arviointiin. 

 

3) Kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmah-

dollisuuksia 

 

Erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimuspoliklinikalle ohjautuvat asiakkaat 

tarvitsevat moniammatillisesti toteutettavaa kuntoutuksen suunnittelua. Kun-

toutustutkimukseen saapuvista lähetteistä kolmasosa tulee erikoissairaan-

hoidosta ja noin 40 % perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta. Poli-

klinikalla tehdään paljon myös työkyvyn arviointia, johon perusterveyden-

huollon resurssit eivät riitä. Erikoissairaanhoidosta ohjautuvista lähetteistä 

kuntoutustutkimukseen eivät perusterveydenhuolto/työterveyshuolto aina 

ole tietoisia. 
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4) Toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat se-

kä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet 

 

Sairaanhoitopiirissä noudatetaan käytäntöä, jossa perusterveydenhuolto 

myöntää julkisin varoin kustannettavat terapiat ja 

kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Erikoissai-

raanhoidossa toteutetaan sairauden hoitoon sekä 

välitön kuntoutumista edistävä terapia ja muut 

tarvittavat toimenpiteet. Erikoissairaanhoidossa 

voidaan tehdä suosituksia eri jatkoterapioihin, 

mutta kunnat tahoillaan päättävät mitä kustanta-

vat toteutettavaksi palveluntuottajilla tai itse to-

teuttavat. Tämä käytäntö saattaa johtaa alueelli-

seen epätasa-arvoon. Alueella ei ole tarjolla riittä-

västi psykologeja toimintaterapeutteja eikä puhe-

terapeutteja. Kuntoutusyhteistyön kehittäminen, ryhmätoiminnan osalta, 

kuntien liikuntatoimen ja opetustoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa tulisi kiinnittää huomiota.  

 

5) Apuvälinepalvelut 

 

Alueellinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa 1.1.2006. Erikoissairaanhoi-

dossa toimivaan apuvälinekeskukseen on keskitetty liikuntavammaisten las-

ten, vaikeasti liikuntavammaisten ja monivammaisten aikuisten sekä erityis-

osaamista vaativa apuvälinepalvelu, kuten tietotekniikka- ja kommunikaatio-

apuvälinepalvelu. Kustannukset laskutetaan kuntien asukasluvun mukaan. 

Yhteistoiminta-alueet ovat mukana alueellisessa apuvälinekeskuksessa Suu-

pohjaa lukuun ottamatta, joka ostaa keskuksesta vain erikoissairaanhoidon 

palvelut. Myös Laihia ja Vähäkyrö hankkivat perusterveydenhuollon palvelut 

apuvälinekeskuksesta (ostajana Vaasa). 

 

6) Sopeutumisvalmennus 

 

Erikoissairaanhoidossa sopeutumisvalmennusta on järjestetty vuonna 2011, 

esim. psykiatrialla, lastentaudeilla sekä silmätaudeilla, omana toimintana 35 

henkilölle ja ostettuna toimintana 23:lle. Pääasiallisesti ohjaudutaan Kelan 

järjestämään sopeutumisvalmennukseen. 

 

Ensitietopäiviä järjestetään aiempaa enemmän erikoissairaanhoidon kuntou-

tusohjaajien toimesta, sopeutumisvalmennukseen varattujen määrärahojen 

vähennyttyä. Perusterveydenhuollossa sopeutumisvalmennusta ei järjestetä, 

erityisryhmien ryhmätoiminnoista haetaan vertaistuen hyötyjä. 

 

7) Kohdissa 1–6 tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat 

kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa 

 

Avohoidossa kuntoutusjaksoja toteutetaan erikoissairaanhoidossa yksilölli-

sesti suunniteltuina sekä Kuntoutuksen toimintayksikössä ryhmämuotoisina 

jaksoina. Laitoshoidossa kuntoutusjaksot toteutuvat akuutin tarpeen mukai-

sesti. Moniammatillinen erikoissairaanhoidon sairaalakuntoutus on keskitetty 

lokakuussa 2012 avatulle 21-paikkaisella kuntoutusosastolla. Erityisosaamis-
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ta vaativia kuntoutusjaksoja hankitaan erikoisaloille jonkin verran Sairaala 

Ortonista sekä ERVA-alueella keskitetyt palvelut Tampereen yliopistollisesta 

sairaalasta.  

 

Perusterveydenhuollossa kuntoutuspaikkoja on erillisillä kuntoutusosastoilla 

sekä yhdistelmäosastoilla.  

 

Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että 

kuntoutus muodostaa yhdessä hoidon kanssa tarpeenmukaisen toiminnalli-

sen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö 

on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta 

vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää 

potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. Kuntoutuksen suunnitte-

lu tapahtuu pääosin hoidosta vastaavien yksittäisillä vastaanotoilla. Kuntou-

tustyöryhmien kokoonpano ja toiminnan sisältö vaihtelee perusterveyden-

huollossa huomattavasti yhteistoiminta-alueittain ja toimipisteittäin. Kuntou-

tustyöryhmien pääasiallinen tehtävä on maksusitoumuskäytännöistä sopimi-

nen. Yksilöllisten kokonaisvaltaisten kuntoutussuunnitelmien laadinta ja yh-

teisistä toimintalinjoista sopiminen on ollut vähäisempää. Monilla yhteistoi-

minta-alueilla kuntoutustyöryhmien toimintaa on kehitetty viimeisten vuosien 

aikana, esim. on perustettu kuntoutustyöryhmiä lapsille. Lakisääteinen kun-

toutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta on pääasiassa keskittynyt henki-

löasiakkaiden kuntoutumisen suunnitteluun, toimintalinjojen kokonaisvaltai-

sen suunnittelun ja kehittämisen jäädessä taustalle. 

 

Kuntoutussuunnitelmia tehdään yleensä etuuden hakemiseen liittyen. Tieto-

järjestelmistä vielä puuttuva hoito- ja kuntoutussuunnitelma koetaan ongel-

maksi. Kuntoutuksen yhdyshenkilön nimeäminen potilaalle on vielä vierasta. 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyössä yhteyshenkilö kyllä nimetään aina, muuten 

yhdyshenkilön valitsee potilas. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä laaditaan perustason ja erikois-

sairaanhoidon kanssa sairaanhoitopiirin alueellinen järjestämissuunnitelma. 

Suunnitelmassa kuvataan sairausryhmittäin ns. kuntoutusketjut (prosessit) 

vastuutahoineen.  

 

Lääkinnällinen kuntoutus liittyy läheisesti lääketieteelliseen hoitoon ja kulkee 

sen rinnalla kaikissa palveluprosessin vaiheissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen 

tarve määräytyy yksilöllisesti ja sen suunnitelma tulee laatia yhdessä hoito-

suunnitelman laadinnan kanssa. Potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta 

perustasolle hyvän suunnitelman merkitys korostuu. Suunnitelmassa tarvi-

taan yhteistyötä perustason ja erikoissairaanhoidon toimijoiden välillä.  

 

Kuntoutuksen toimeenpanon painopiste on perustasolla lähellä potilaan koti-

ympäristöä ja yhteisöä, jossa myös laajat potilaan kuntoutumista edistävät 

toimijaverkostot voivat osallistua helpommin kuntoutuksen suunnitteluun ja 

toteutukseen.  
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Lääkinnällinen kuntoutus on tavoitteellista toimintaa ja kuntoutuksen resurs-

sit tulee suunnitella järkevän painopisteen periaatteella.  

 

Erikoissairaanhoidon tehtävä kuntoutuksessa on vaativan kuntoutuksen 

suunnittelu yhteistyössä perustason edustajien kanssa, vaativan laitoskun-

toutuksen toteutus tietyiltä osin ja muuhun somaattiseen ja psykiatriseen 

hoitoon läheisesti liittyvät kuntoutussuunnittelu ja kuntoutusterapiat sairaa-

lajakson aikana. 

 

Lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatriaan liittyvä kuntoutus on huomioitava kun-

toutuksen alueellisessa järjestämissuunnitelmassa. 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen potilaskeskeisen ja tuloksellisen järjestämisen 

toteuttamiseen tarvitaan perusterveydenhuollon kanssa yhteisesti sovittu 

toimintamalli. Tässä mallissa kuvataan sairausryhmittäin kuntoutusketjut eli 

kuntoutusprosessit toteutuksen vastuutahoineen. Prosessien kuvauksessa on 

huomioitava, että lääkinnällinen kuntoutus liittyy läheisesti lääketieteelliseen 

hoitoon ja kulkee sen rinnalla kaikissa palveluprosessin vaiheissa. Kuntou-

tusketjujen ja -prosessien kuvaus on laadittava tiiviissä yhteistyössä perus-

terveydenhuollon kanssa. Koska lääkinnällisen kuntoutuksen tarve ja sisältö 

määräytyvät yksilöllisesti, korostuu kuntoutussuunnitelman merkitys osana 

hoitoprosessia. Terveydenhuollon rajapinnoilla kuntoutussuunnitelman mer-

kitys on erityisen tärkeä. 

 

Kuntoutuksen tavoitteena myös erikoissairaanhoidossa on potilaan selviyty-

minen mahdollisimman itsenäisesti omassa elinympäristössään, joten kun-

toutusketjuissa ja yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmissa on huomioitava pai-

kalliset toimijaverkostot. Erikoissairaanhoidossa kuntoutuksen on keskityttä-

vä niihin potilaisiin, joiden sairaus tai vamma on edellyttänyt erikoissairaan-

hoitoa. Sairauden ja vamman akuutissa tai subakuutissa vaiheessa erikoissai-

raanhoidon terapiat tai kuntoutusosasto tarjoavat parhaat edellytykset oikea-

aikaiselle moniammatilliselle kuntoutukselle. Erikoissairaanhoidon kuntou-

tusosastojaksot eivät ole yleensä pitkiä. Erikoissairaanhoidon kuntoutuksen 

toimintayksiköllä on tahtotila kuntoutusprosessien kehittämiseen yhdessä 

perusterveydenhuollon kanssa. Tähän liittyy myös koulutuksen ja ohjauksen 

järjestäminen. 

 

Apuvälinepalvelu on kokonaisvaltainen prosessi, jota kehitetään asiakkaiden 

tarpeiden perusteella. Tavoitteena on erotella hoidolliset välineet ja lääkinnäl-

lisenä kuntoutuksena myönnettävät apuvälineet. Hoidolliset välineet kuuluvat 

hoitoprosesseihin, esimerkiksi ortopedin suosittelemat ortoosit ja tukipohjal-

liset, palovamman hoidossa tarvittavat tekstiilit ja haavanhoidossa tarvittavat 

tukipohjalliset ja hoitojalkineet. 

 

Myös terapeuttien ja apuvälinealan asiantuntijoiden välistä työnjakoa on tar-

peen täsmentää. 
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Apuvälinetoiminnan skenaarionäkymiä ovat erityispalvelu (vaikeavammaisten 

apuvälinepalvelu, liikuntavammaisten kuntoutusohjaus, erityisosaamista vaa-

tivat tai kalliit apuvälineet), "yhden luukun" periaate (myös sairaalasta kotiu-

tuvat saavat apuvälineet mukaansa), laaja apuvälinepalvelu (myös sosiaali-

puolen apuvälineet, keskitetty erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelu) ja kes-

kitetty palvelu (asiakaskuntana kaikki apuvälineitä tarvitsevat). 

 

Kuva 34. Apuvälineprosessi 

Palveluun hakeutuminen

1

2

Apuvälinetarpeen arviointi3

Apuvälineen valinta4

Apuvälinepäätös5
Apuvälineen hankinta

6
7

8

9

Apuvälineen luovutus ja 

käyttöönotto/käytönopetus

Apuvälineen

huolto ja korjaus

Apuvälineen palautus

Tarkoituksen-

mukainen

toimiva

apuväline
Apuvälineen

käytön seuranta

Apuvälinepalveluprosessi

10 Apuvälinetarpeen havaitseminen

 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikassa ja hoidossa tarvitaan erikois-

sairaanhoidon fysiatrian erikoisalan sekä kuntoutuksen toimintayksikön kun-

toutuspalveluita, mutta kaikki tuki- ja liikuntaelinsairaudet eivät edellytä eri-

koissairaanhoidon tutkimuksia tai hoitoa. Hoitopäätösten tekemiseksi voi-

daan tarvita erikoissairaanhoidosta saatavia kuvantamis- tai neurofysiologisia 

tutkimuksia. Olisi selvitettävä mahdollisuudet hankkia nämä lisätutkimukset 

diagnostiikan sitä edellyttäessä perusterveydenhuollossa ilman hoitovastuun 

siirtämistä erikoissairaanhoitoon. Esimerkiksi monien selkäkipuoireyhtymien 

hoito- ja kuntoutustoimenpiteet tulisi järjestää mahdollisimman lähellä poti-

laan omaa elinympäristöä ilman viiveitä. Tällä järjestelyllä saadaan parhaat 

hoitotulokset.  

 

Erikoissairaanhoidon kuntoutuksen toimintayksikön erikoislääkäriresurssi on 

todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen niukka ja fysiatrian erikoislääkärin 

osuus tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuk-
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sessa tulisikin olla konsultaatioissa ja perusterveydenhuollon toimijoiden 

ohjauksessa. 

 

Psykiatriaan liittyvä kuntoutus on myös suunniteltava toimiviin hoito- ja kun-

toutusketjuihin perustuvana. Tässä psykiatrian toiminta-alue on erikoissai-

raanhoidossa toimijana. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 Alueen resurssit kartoitetaan, myös kolmannen sektorin osalta. Kuntou-

tuksen alalla koordinointi kuuluu kuitenkin julkiselle sektorille. Tätä edel-

lyttää kuntoutusetuuksien lainsäädäntö. 

 

 Lääkinnällisestä kuntoutuksesta laaditaan yksityiskohtaisempi alueellinen 

suunnitelma yhdessä perusterveydenhuollon kanssa Kuntoutuksen yksi-

kön johdolla alkaen vuonna 2013. Kuntoutusketjujen ja -prosessien kuva-

uksessa on lähdettävä liikkeelle eniten resursseja vaativista potilasryhmis-

tä (esim. selkäkipupotilaat, AVH–kuntoutujat, lonkkamurtumapotilaat). 

Vastuuhenkilönä toimii ylilääkäri Heikki Suoyrjö. Yksityisen laitoskuntou-

tuksen asema julkisen terveydenhuollon yhteistyötahona määritellään 

osana suunnitelmaa. 

 

 Apuvälinekeskuksen palvelutoimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden 

perusteella. Valinta vaihtoehtoisten kehittämispolkujen välillä tehdään 

yhdessä perusturvan kanssa. 

 

 

 

16.11 Taudinmääritykseen liittyvät näytteet 

 

Taudinmääritykseen liittyvien näytteiden käsittelyssä ja säilytyksessä nouda-

tetaan valtakunnallisia ohjeita. Menettelyohjeet kuvataan tarkemmin yksiköi-

den laatukäsikirjoissa. 
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16.12 Sairaanhoitopiirin järjestämät konsultaa-

tiopalvelut ja tuki terveyskeskuksille 

 

NYKYTILA 

 

Konsultaatiopalveluita ei ole pystytty tarjoamaan terveyskeskuksille niiden 

toivomassa laajuudessa. 

 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Selvitetään yhteistyössä mahdollisuudet tarjota erikoislääkäreiden palveluita 

perusterveydenhuollon toimintayksiköissä ei-kiireellisenä konsultointipalve-

luna.  

 

Etäpoliklinikoiden perustamista esim. sisätautien, kirurgian ja lastentautien 

erikoisaloilla tulisi arvioida ja kartoittaa muualta saatuja kokemuksia. Toisena 

vaihtoehtona ovat yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin yhteiset eri-

koislääkärivirat. 

 

Erityisasiantuntijoiden palveluita - kriisipsykologi, ravitsemusterapeutti ja 

neuropsykologi - tulisi pystyä tarjoamaan osana perusterveydenhuollon mo-

niammatillista tiimiä. 

 

Seinäjoki korostaa kannanotossaan sitä, että valtakunnallisen linjauksen mu-

kaan erikoissairaanhoidon konsultaatiopalveluja tullaan jatkossa jalkautta-

maan perusterveydenhuoltoon. Keskussairaalan ja Seinäjoen terveyskeskuk-

sen läheisyys luo hyvät edellytykset lääkärien ja erityishoitaji-

en/työntekijöiden konsultaatioiden lisäämiseen asiakaskohtaisena työnä tai 

ohjauksellisena toimintana. Esimerkiksi fysiatrin asiantuntemusta tarvitaan. 

 

 

YLIOPISTOSAIRAALOIDEN NÄKEMYS 

 

Kannanotto peruspalvelujen vahvistamiseen perustuu yliopistollisten sairaan-

hoitopiirien näkemykseen terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä 

11.9.2012. 

 

Peruspalveluja tulee vahvistaa erityisosaamisella. Tällaisia erikoisaloja ovat 

mm. synnytys- ja naistentaudit, lastentaudit, silmäsairaudet, iho- ja allergia-

sairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, kirurgian ja sisätautien yleisimmät 

erikoisalat, kuten ortopedia ja kardiologia, keuhkosairaudet, neurologia ja 

fysiatria. Tämä on perusteltua 10–15 lääketieteen yleisimmällä erikoisalalla 

(50 erikoisalasta).  

 

Perustason erikoissairaanhoidon tulee olla kokonaisuudessaan kustannuste-

hokasta. Kiertävät ja perusterveydenhuollossa toimivat erikoislääkärit ja muu 
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erikoistunut henkilöstö työskentelee osan työajastaan (5–40 %) perustervey-

denhuollon toimipisteissä. Toiminnan sisältö muodostuu perusterveyden-

huollon henkilöstön konsultaatioista, yhdessä perusterveydenhuollon henki-

löstön kanssa hoidettavista potilaista, työpaikkakoulutuksesta ja meeting-

toiminnasta, itsenäisestä polikliinisesta vastaanotosta, vuodeosasto- ja lai-

toskierroista sekä lääketieteellisistä toimenpiteistä, joissa toimintaympäristö, 

laitteistot ja muu toiminnallinen varustus mahdollistavat kustannustehok-

kaan ja laadukkaan työn. 

 

Toimintamalli tukee perusterveydenhuollon henkilöstön työtä eikä korvaa 

sitä. Toimintamalli tähtää yhteisen osaamisen lisäämiseen ja mahdollistaa 

matalan kynnyksen konsultaatiot ja erikoisosaajien tuen perusterveydenhuol-

lon henkilöstölle. Lähetteiden määrän sairaaloihin voidaan arvioida vähenty-

vän, jatkohoidon erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon nopeutuvan 

ja hoitoaikojen lyhentyvän, mikä vuorostaan mahdollistaa toiminnan muutok-

sen ja tuottaa kustannussäästöjä erikoissairaanhoidossa. Tärkeintä on, että 

potilas saa nopeammin oikea-aikaisen ja laadukkaan tutkimuksen ja hoidon. 

Pääasiallisena tavoitteena on tukea perusterveydenhuollon omaa osaamista. 

Perustason erikoislääkärityöpanokseksi arvioidaan noin 10 % (erikoisalasta 

riippuen 0–40 %) sairaaloiden nykyisestä erikoislääkäriresurssista. 

 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

Geriatria 

 

Muistisairaudet ovat ikääntyvän väestön merkittävä 

sairausryhmä, johon liittyy toimintakyvyn heikenty-

mistä ja avun tarpeen lisääntymistä.  Viime vuosina 

muistisairauksien diagnostiikka, hoitomuodot ja kun-

toutus- ja tukitoimet ovat kehittyneet.  Valtakunnas-

sa on valmistunut useita muistisairauksien hyvään 

hoitoon liittyviä suosituksia, joita noudattamalla 

muistisairaiden kotona selviytymistä voidaan tukea ja 

auttaa myös omaishoitajien tilannetta.  Suosituksista 

mainittakoon Hyvät hoitokäytännöt enenevien muis-

tisairauksien kaikissa vaiheissa, Muistisairauksien Käypä hoito -suositus sekä 

tuoreimpana Kansallinen muistiohjelma. 

Muistisairauksien hoitoketjusta sovitaan keskussairaalan neurologian ja ge-

riatrian poliklinikoiden sekä perusterveydenhuollon aluegeriatrien yhteistyö-

nä.  Myös geropsykiatrian osasto ja poliklinikka osallistuvat erotusdiagnos-

tiikkaan sovitun työnjaon mukaisesti.  

Perusterveydenhuollossa tehdään alkututkimukset. Erikoissairaanhoidon vas-

tuulla on ensisijaisesti muistisairauksien diagnostiikka, hoidon aloitus ja al-

kuvaiheen seuranta. Alle 70-vuotiaat muistihäiriöpotilaat tutkitaan neurologi-

an poliklinikalla ja sitä vanhemmat geriatrialla.  Aluegeriatrit huolehtivat 

omien alueidensa muistihäiriöpotilaiden jatkohoidosta ja seurannasta muisti-

hoitaja- ja muistikoordinaattorimalleja apuna käyttäen. Niillä alueilla, joilla 
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omaa geriatria ei vielä ole, toteutuu alkuseuranta yli 70-vuotiailla geriatrian 

poliklinikalla ja jatkoseuranta paikallisen muistihoitajan ja oman terveyskes-

kuslääkärin yhteistyönä. Tavoitteena on kouluttaa kaikille yhteistoiminta-

alueille omat geriatrit. 

Tavoitteena tulisi olla iäkkäiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 

erilaisissa riskitilanteissa kuten äkillisten sairauksien, tapaturmien ja toimen-

piteiden jälkeen. Moniammatillista geriatrista osaamista tulisi lisätä kaikkialla 

terveydenhuollossa ja kaikissa ammattiryhmissä.  Akuuttihoitoa ja kuntou-

tusta tulisi kehittää laaja-alaisesti. Tämä on sekä perusterveydenhuollon että 

erikoissairaanhoidon tehtävä.  Erityisesti tulisi kehittää kotihoitoa ja kotona 

tapahtuvaa kuntoutusta niin, että kotiutuminen esimerkiksi suoraan sairaala-

hoidon jälkeen olisi mahdollista. Läheiset tulisi ottaa aktiivisesti mukaan 

ikäihmisten hoitoon ja kuntoutukseen. 

Iäkkäät korkean riskin potilaat tulisi ohjata kokonaisvaltaiseen geriatriseen 

arviointiin, esimerkkinä lonkkamurtumapotilaat ja muut korkean kaatumis-

riskin potilaat, ongelmalliset monilääkityspotilaat sekä äkilliseen sekavuusti-

laan sairastuneet. 

 

Ihotaudit  

 

Ei ole resursseja kiertää alueen terveyskeskuksissa. 

 

Lastentaudit  

 

Osassa yhteistoiminta-alueita käy lastenlääkärikonsultti 

yksityisenä ammatinharjoittajana. Keskussairaalasta las-

tenlääkärikonsultaatioita on saanut hyvin (ylilääkäri Tuija 

Viitasen kysely yhteistoiminta-alueiden johtaville viran-

haltijoille syksyllä 2011).  

Sairaalan lastenlääkäreiden jalkautumiseen eri yhteistoi-

minta-alueille ei nykyisten resurssien puitteissa ole mah-

dollisuuksia. Lastenlääkärin puhelinkonsultaatioita virka-

aikana saa. Konsultaatioita varten käytössä oma puhelin-

numero, kukin lastenlääkäri pitää puhelinta viikon jak-

soissa. Lastenlääkäreiden videokonsultaatioita on syytä harkita. Perustervey-

denhuoltoon tulisi saada lasten ja nuorten neuvolatoimintaa, koulutervey-

denhuoltoa ja sairausvastaanottoa kehittämään lasten ja nuorten vastuulää-

kärit, jotka olisivat myös yhteistyökumppaneina erikoissairaanhoitoon päin, 

muuten lapset ja nuoret jäävät ilman tarvittavia hoito- ja tutkimisresursseja. 
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Kriisipsykologia 

 

Sairaanhoitopiirillä on ollut osa-aikainen kriisipsykologi, jonka tehtävänä oli 

konsultoida akuuttipsykiatrian osastoille tulleiden potilaiden hoitoa sekä an-

taa lyhytkestoista terapiaa.  Kriisi- ja traumapotilaiden määrä on lisääntymäs-

sä ja palvelu tulisi olla saatavilla.  Käytännössä se voisi tarkoittaa yhtä vähin-

tään puolipäiväistä psykologin tointa psykologian toimintayksikössä.  Kriisi-

psykologi voisi olla sairaalan lisäksi käytettävissä konsultatiivisesti sairaan-

hoitopiirin peruskunnissa.  Erityispalvelun järjestämisessä tulee huomioida 

alueelliset erot.  On alueita, joilla jo on olemassa kriisipsykologin palvelut ja 

alueita, joilla niitä ei ole. 

 

Päivystyskeskuksen alaisuudessa toimii henkisen ensiavun (HEA) päivystys-

rengas ympärivuorokautisesti (24/7).  HEA antaa sokkivaiheen tukea äkillisen 

onnettomuuden tai sairauden kohdanneille ihmisille sekä heidän omaisilleen.  

HEA toimii keskussairaalassa, mutta erityistapauksissa voi mennä esim. koti-

käynnille.  HEA:n tehtävänä on auttaa selviämään traumaattisesta tilanteesta 

seuraavaan päivään ja hälyttää alueellinen kriisiryhmä vastaamaan jatkotoi-

menpiteistä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveysalan tahojen 

lisäksi ovat vapaaehtoissektori kuten SPR ja Mobile sekä kirkon henkinen 

huolto (HeHu). HEA vastaa sairaanhoitopiirin työntekijöiden kriittisten tilan-

teiden purusta eli defusingista. 

 

Kuntoutus  

 

Järjestelyistä voitaisiin sopia kunkin yhteistoiminta-alueen tai terveyskeskuk-

sen kanssa erikseen. Malleja on erilaisia. Voisi olla järkevää suosia erikoislää-

käri-fysioterapeutti-työpareja.  

 

Neuropsykologia  

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tällä 

hetkellä neljä neuropsykologin tointa. Näistä 

yksi on neuropsykiatrian poliklinikalla ja kol-

me psykologian toimintayksikössä, josta kak-

si neuropsykologia toimii neurologian toimin-

tayksikössä ja yksi lastentautien toimintayk-

sikössä vuosisopimuksella. Lisäksi vaativan 

kuntoutusosaston tarpeisiin on tulossa 0,5 

neuropsykologin toimen lisäys 1.10.2012 al-

kaen. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

neuropsykologiresurssit on mitoitettu täyttä-

mään näiden toimintayksiköiden poliklinikoi-

den ja osastojen neuropsykologitarpeet.  
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Konsultatiivista toimintaa neuropsykologian alalta on ollut tarjolla niin sai-

raanhoitopiirin eri yksiköihin kuin perusterveydenhuoltoon lähinnä psykolo-

geille. Sairaalan neuropsykologien osallistuminen perusterveydenhuollon 

moniammatilliseen tiimityöhön ei nykyisten resurssien puitteissa ole mahdol-

lista, mutta konsultaatiotoiminnan kehittämiseen on syytä kiinnittää huomio-

ta.  

 

Neuropsykologisen konsultaation painopistealueita perusterveydenhuollon 

osalta ovat oppimisvaikeuksien tutkimukset, ajokognitioon liittyvät tutkimuk-

set ja muistihäiriöpotilaiden tutkimukset. Neuropsykologista kuntoutusta 

tarvitseville neuropsykologin palveluja on sairaanhoitopiirin alueella riittä-

mättömästi tarjolla. Perusterveydenhuollon psykologien osaamista tällä alu-

eella olisi mahdollista koulutuksen kautta vahvistaa, mutta tämä edellyttää 

riittäviä psykologiresursseja myös perusterveydenhuollossa.   

 

Neuropsykologian erikoistumiskoulutukseen otettavien vähäisen määrän ta-

kia neuropsykologian erikoispsykologien saaminen sairaanhoitopiirin alueelle 

on ollut ja tulee olemaan jatkossakin hankalaa. 

 

Nuorisopsykiatria 

 

Nuorisopsykiatrian yksikkö järjestää säännölliset erikoislääkärikonsultaatiot 

seuraaville toimijoille: JIK, Järvi-Pohjanmaa, Kuusiokunnat ja Seinäjoki. 

 

Onkologia  

 

Syöpätaudeilla ei ole suunnitteilla erillistä konsultaatiotoimintaa terveyskes-

kuksiin. Jos erikoislääkäreitä olisi 3–4, myös erillinen konsultaatiotoiminta 

oireenmukaista ja palliatiivista hoitoa ajatellen olisi mahdollista. 

 

Ravitsemusterapia  

 

Maakunnallinen perusterveydenhuollon ja 

terveyden edistämisen yksikkö tarjoaa yh-

teistoiminta-alueille ja sairaanhoitopiirin 

jäsenkunnille ravitsemusasiantuntijan pal-

veluja ammattilaisten ravitsemusosaami-

sen, ravitsemushoito- ja ohjauskäytäntöjen 

sekä väestöön kohdistuvan ennaltaehkäisy-

työn kehittämiseen (1 toimi).  
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Keskussairaalan ravitsemusterapiayksikkö myy alueen terveyskeskuksille ra-

vitsemusterapiapalveluina yksilö- ja ryhmäohjausta sekä koulutuspalveluja 

0,4–0,5 toimen työpanoksen. Rajallinen palvelujen määrä on jakautunut kol-

men kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskukselle. Noin puolessa yhteistoi-

minta-alueen terveyskeskuksista väestöllä ei ole ollut saatavissa ravitsemus-

terapeutin palveluja. Muusta maasta poiketen alueen perusterveydenhuollos-

sa ei ole ravitsemusterapeutin toimia. Valtakunnallisen, terveydenhuollon 

ammattilaisten tarpeeseen perustuvan suosituksen mukaan ravitsemustera-

peuttien tarve on 1 / 30 000 asukasta, mikä tarkoittaa Etelä-Pohjanmaan alu-

eella yhteensä seitsemän ravitsemusterapeutin työpanosta osana peruspalve-

luja.  

 

Paras hyöty saavutettaisiin mikäli ravitsemusterapiapalvelut olisivat osana 

jäsenkuntien omaa toimintaa. Tämä voidaan toteuttaa perustamalla ravitse-

musterapeutin toimia terveyskeskuksiin ja yhteistoiminta-alueille tai ostopal-

veluna laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyden omaavalta henkilöltä. 

Oman ravitsemusterapeutin toimen etuja ovat paikallistuntemus sekä mah-

dollisuus kehittää ravitsemushoidon ja -ohjauksen sekä ennaltaehkäisyn käy-

täntöjä tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä sekä terveydenhuollossa 

että kunnan muilla sektoreilla. Yksittäisiä palveluja tarjoava ravitsemustera-

peutti ei voi laaja-alaisesti paneutua terveyskeskuksen toimintakäytäntöihin 

ja ravitsemushoidon kehittämiseen. 

 

Erikoissairaanhoidossa potilailla on mahdollisuus saada ravitsemusterapeutin 

tarjoamaa ravitsemusohjausta osana hoitoa keskussairaalan ravitsemustera-

piayksiköstä.   

 

Sisätaudit  

Sisätaudeilla ei ole resursseja järjestää terveyskeskuskonsultaatiota. Terveys-

keskusten järjestämä konsultaatiohankinta on varsin kirjavaa. Gastroentero-

logiassa toiminta sujuu parhaiten. Toiminnan tulee pysyä terveyskeskuslää-

kärin määräysvallassa.  
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Tietohallinnon tuki  

 

Tietotekniikan tehokas hyödyntä-

minen edellyttää asiantuntijoiden 

tutustumista toisiinsa ensin henki-

lötasolla. Verkostot rakentuvat tii-

viin luontaisen kanssakäymisen 

pohjalle. Toiseksi on tarpeen muo-

kata konsultaatiotoiminnan perus-

toimintamallit – miten esimerkiksi 

terveyskeskuslääkäri saa sairaala-

lääkärin kannanoton (tai toisin 

päin), miten yleisemmin ja miten 

tapauskohtaisesti. Määritellään mi-

ten perustietojenvaihto toteute-

taan. 

ICT-teknologian tarjoamat työkalut 

tehokkaasti käyttöön. Tuki tarvitta-

essa tietohallinnosta. Perinteisten videoneuvottelujen lisäksi työasemalta ex 

tempore –käynnistettävät yhteydet asiantuntijoihin (em. toimintamalli määrit-

telemässä kuka voi ottaa yhteyttä keneen ja miten). 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Konsultaatiopalveluja lisätään käytettävissä olevien resurssien rajoissa 

tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. 

 

 Konsultaatiotoimintaan kytketään vahva koulutuksellinen näkökulma.  

 

 Tavoitteena on kouluttaa kaikille yhteistoiminta-alueille omat geriatrit. 

 

 Ravitsemusterapiapalvelut tuotetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollos-

sa, sillä panostus on kustannustehokasta, vahvistaa perusterveydenhuol-

toa ja on asiakaskeskeisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävää.  

 

 Ravitsemusterapeutin palvelujen saatavuus turvataan nykyistä laajemmin 

perusterveydenhuollossa. Suosituksena on yksi ravitsemusterapeutti 30 

000 asukasta kohden. 
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16.13 Palveluiden avohoidon ensisijaisuus ja 

potilaan kokonaishoidon yhteensovittaminen 

 

NYKYTILA 

 

Terveyskeskuslääkäri vastaa potilaan hoidosta, jollei häntä ole perusteltua 

hoitaa erikoissairaanhoidossa pitkä- tai määräaikaisesti valtakunnallisen por-

rastuskäytännön mukaisesti. Potilas voi halutessaan hakeutua hoitoon yksi-

tyiseen terveydenhuoltoon. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Terveyskeskuslääkäri vastaa potilaan hoidosta. Terveyshyötymallin mukaises-

ti potilaan kokonaishoito tapahtuu yhdessä potilaan kanssa sovitun terveys- 

ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Erikoissairaanhoito ei voi määritellä perus-

terveydenhuollossa annettavia palveluita. Asiakas- ja tarvelähtöistä palvelu-

tuotantoa voidaan kehittää myös siten, että perusterveydenhuollolla ja eri-

koissairaanhoidolla olisi yhteisiä erityistyöntekijöitä ja erikoislääkäreitä. 

 

Terveyskeskusten perustehtävänä on yleislääkäritasoinen hoito. Erikoissai-

raanhoidon ei tule siirtää perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoitotasoisia 

tehtäviä ilman tarvittavia resursseja ja ilman riittävää ohjausta. 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Perusterveydenhuolto vastaa potilaan hoidosta, jollei häntä ole perusteltua 

hoitaa erikoissairaanhoidossa pitkä- tai määräaikaisesti valtakunnallisen por-

rastuskäytännön mukaisesti. 
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YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Potilaan hoidosta vastaa ensisijaisesti terveyskeskuslääkäri. Palvelut tuo-

tetaan avohoidossa mikäli sairauden luonne tai muut syyt eivät muuta 

edellytä. 

 Erikoissairaanhoidon tehtävä on erikoisalakohtaisen erityisasiantunte-

muksen antaminen (konsultatiivinen toiminta). Kuitenkin tiettyjä sairauk-

sia on perusteltua hoitaa erikoissairaanhoidossa pitkä- tai määräaikaisesti 

valtakunnallisen porrastuskäytännön mukaisesti. 

 Terveyskeskusten perustehtävänä on yleislääkäritasoinen hoito. Erikois-

sairaanhoitotasoisia tehtäviä ei tule siirtää perusterveydenhuoltoon ilman 

tarvittavia resursseja ja riittävää ohjausta. 

 Selvitetään mahdollisuudet yhteisresurssien käyttöönottoon (perustervey-

denhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiset erityistyöntekijät ja erikois-

lääkärit).  

 Valmistellaan maakunnallinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon yhteinen osastohoidon strategia. Osastohoidon tulee vahvistaa po-

tilaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, jotka perustuvat korkeaan laatuun ja 

kustannustehokkuuteen. Valmistelu perustuu käynnistymässä olevaan 

alueelliseen kuntoutuksen järjestämisselvitykseen ja päivystystoiminnan 

sekä ensihoidon kehittämiseen. Toimeenpanoa tuetaan maakunnallisella 

kiinteistöstrategialla, jonka valmistelu aloitetaan perusturvan ja erikois-

sairaanhoidon yhteistyönä vuonna 2013. 

 

  



 

 

 

  

   

 

 202 

16.14 Erikoisalakohtaisia kehittämisnäkökohtia 

 

 

Tähän on koottu marraskuussa 2011 tehtyyn kyselyyn vastanneiden erikois-

alojen näkemyksiä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyös-

tä. 

 

IHOTAUDIT 

 

 Ihosyövät ovat lisääntyvä ongelma, ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää 

enemmän huomiota.  

 Myös psoriasis lisääntyy, liittyy metaboliseen oireyhtymään. Etelä-

Pohjanmaalla on eniten vaikeaa psoria Suomessa. Hoitona käytetään jo 

nyt aika paljon kalliita biologisia lääkkeitä. Tässäkin huomio tulisi siirtää 

ennaltaehkäisyyn: ylipainon hoito, alkoholin ja tupakoinnin vähentäminen. 

 Allergiat ovat ihotautiyksikön kolmas päähoitoketju. Noudatamme kansal-

lisen Allergiaohjelman suosituksia. 

 Hoitoketjut tulee rakentaa yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. 

 Teknologiaa tulee hyödyntää nykyistä paremmin. Yhteinen aluetietojärjes-

telmä helpottaisi potilaiden sujuvaa hoitoa. 

 Teknologiaa ja telelääketiedettä tarvitaan avuksi. Esimerkiksi psykiatrian 

kokeiluista on saatu hyviä tuloksia. Kaikille lisää resursseja toiminnan uu-

distamiseen? Vanhoilla toimintamalleilla on menty liian kauan. 

 

LASTENTAUDIT 

 

 Suurin haaste on resurssien turvaaminen: väestö 

ikääntyy, ikäihmisten sairaanhoidon tarpeet lisäänty-

vät eivätkä lapsiväestön tarpeet ole vähenemässä. 

Tulee huolehtia siitä, ettei ikäihmisten tarpeisiin vas-

tata leikkaamalla lasten ja nuorten hoidon resursse-

ja.  

 Lastenneurologiassa ensimmäinen tavoite on rekry-

toida taloon toinen lastenneurologi. Kun tässä on 

onnistuttu, voidaan vahvistaa lastenneurologin tukea 

perusterveydenhuollon moniammatillisille työryhmille. 

 Lastenneurologin jalkautumiselle yhteistoiminta-alueille olisi tarvetta. 
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 Voitaisiin tarjota konsultaatioita lastenneuvoloiden moniammatillisille työ-

ryhmille sekä kehitysarvioita, kun toinen lastenneurologi saatu rekrytoi-

tua. 

 Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa jatketaan astma- ja allergiahoi-

toketjujen optimoimiseksi.  

 Tarvitaan yhteistoiminta-alueiden johtavien viranhaltijoiden kesken yhteis-

työkokouksia, joihin osallistuisivat esimerkiksi lastentautien ja lasten-

neurologian lisäksi lasten ja nuorten psykiatrian ja naistentautien yksikön 

edustajat.  

 Aloitettu jo yhdessä terveyden edistämisen toimijoiden kanssa ylipainois-

ten lasten hoitoketjujen laadinta ja perusterveydenhuollon parhaiden hoi-

tokäytäntöjen kartoitus. 

 Keskoslasten hoitoketjut muodostavat seuraavan kehityskohteen (yhteis-

työ vastasyntyneiden osaston ja lastenneuvolan välillä). 

 

ONKOLOGIA 

 

 Syöpäpotilaiden asioiden hoitaminen vaatii yhteistyötä ja kaikkien toimi-

joiden osallistumista. Onkologian yksikkö hoitaa vain pienen osan syöpä-

potilaiden vaatimasta erikoissairaanhoidosta. 

 

 Yhteistoiminta perusterveydenhuollon kanssa on välttämätöntä. Tarvitaan 

foorumi palautteen antamiseksi ja saamiseksi käytännön ongelmista (1–2 

kertaa vuodessa). 

 

 Syöpäyhdistyksen kanssa on säännöllinen yhteistyö käynnissä. 

 

 Syöpätautien osalta hoitoketjujen haastavimmat kohdat ovat alussa ja 

lopussa (diagnoosivaiheessa ja hoitovaiheen jälkeen seurantaan siirryttä-

essä).  

 

PSYKIATRIA 

 

Toimintasuunnitelman mukaan vuoteen 2015 mennessä (mukailtu): 

 

 Kuntien peruspalvelut ja psykiatrian erikoisalojen erityispalvelut toimivat 

saumattomasti yhdessä. 

 

 Käytössä on integroitu kaksoisdiagnoosihoitomalli (samanaikainen mie-

lenterveys- ja päihdediagnoosi), jonka rajapinnoista sovittu mielenterveys- 

ja päihdesektoreiden kanssa. 

 

 Varmistettu osaava ja riittävä henkilöstö myös tuleville vuosille. 
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 Potilaan asema on mitattavasti ja tutkitusti parantunut nykyisestä. 

 

 Psykiatrian tarjoamien palvelujen vaikuttavuus tiedetään ja sitä mitataan. 

 

SISÄTAUDIT 

 

 Painopiste on avohoidossa. Tulevan kahden vuoden haasteena on päivys-

tyskeskuksen hyödyntäminen sekä erikoissairaanhoidossa että peruster-

veydenhuollossa.  

 

 Terveyskeskusten lisääntynyt ulkoistaminen vaikeuttaa yhteistyötä. Kun 

tehdään yhteistyötä, kehen ollaan yhteydessä? Hoitopalautteet eivät mene 

perille. Ongelmaa yhteistyössä terveyskeskusten vakituisten lääkäreiden 

kanssa esiintyy erittäin harvoin.  

 

 Yhteistyössä työterveyshuollon järjestämän, avohoitoon kuuluvan perus-

selvityksen suhteen on ongelmia. Työterveyshuolto lähettää erikoissai-

raanhoitoon indikaatiolla "tämä ei kuulu työterveyshuoltosopimukseen". 

 

 Erikoissairaanhoidon QPR-mallinnukset ovat kesken. Vuonna 2012 aloitet-

tiin eteisvärinän ja stabiilin koronaaritaudin hoitoketjun mallinnus.  
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17 KIIREELLINEN SAIRAANHOITO (8§) 

 

"Sovittava, miten päivystys ja muu kiireellinen sairaanhoito sairaanhoitopii-

rin alueella toteutetaan. Päivystyspisteistä ja niiden työnjaosta sovittaessa on 

otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu ja sen palvelutasopäätös, päivys-

tyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve. Osana päivystyksen 

kokonaisuutta on otettava huomioon mielenterveys- ja päihdeasiat sekä sosi-

aalipäivystyksen ja apteekkipäivystyksen järjestelyt alueella." 

 

PERUSTERVEYDENHUOLTO 

 

Maakunnassa on 10 varsinaista terveyskeskuspäivystyspistettä. Perustyöai-

kana päivystysaikoja on muillakin terveysasemilla.  

 

Taulukko 54. Päivystysjärjestelyt terveyskeskuksissa 2013 

 

   

 

Kauhava Joka päivä klo 8–22 

 

Lapua Joka päivä klo 8–22 

 Alajärvi 

 

Joka päivä klo 8–22 

 

Alavus 

 

Joka päivä klo 8–22 

Ähtäri Ma–pe klo 8–20 

La–su klo 9–20 

 

 

Ilmajoki  Ma–to klo 8–22 ja pe klo 8–18 

Pe klo 18–22 ja la–su klo 8–22  

vuoroviikoin Kurikan kanssa 

 

Jalasjärvi Ma–to klo 8–22 ja pe klo 8–18 

La–su klo 10–16 

 

Kurikka  

 

Ma–to klo 8–22 ja pe klo 8–18 

Pe klo 18–22 ja la–su klo 8–22  

vuoroviikoin Ilmajoen kanssa 

 

 

Kauhajoki 

 

Joka päivä klo 8–22 

 

Seinäjoki Joka päivä klo 8–22  

 

  

http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
http://www.kaksineuvoinen.fi/WebRoot/495490/Etusivu_2009.aspx?id=1085002
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Kuva 35. Terveyskeskusten päivystysjärjestelyt 2013 

Jalasjärvi

Kauhava

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

Alajärvi
Lapua

Soini

Kuortane

Ilmajoki

Kurikka

Alavus Ähtäri

Teuva

Karijoki

Isojoki

Kauhajoki

Isokyrö

Seinäjoki

Kauhava joka päivä klo 8–22

Lapua joka päivä klo 8–22

Alavus 

joka 

päivä 

klo 8–22

Ähtäri

Ma–pe klo 8–20

La–su klo 9–20

Alajärvi joka  

päivä klo 8–22

Kauhajoki joka 

päivä klo 8–22

Seinäjoki joka 

päivä klo 8–22

Jalasjärvi 

Ma–to klo 8–22

Pe klo 8–18

La–su klo 10–16

Kurikka ma–to klo 8–22 

ja pe klo 8–18, pe klo 

18–22 ja la–su  klo 8–

22 vuoroviikoin 

Ilmajoen kanssa

Ilmajoki ma–to klo 

8–22 ja pe klo 8–18, 

pe klo 18–22 ja la–

su klo 8–22 

vuoroviikoin 

Kurikan kanssa

Terveyskeskuspäivystys 2013

 

Maakunnan ainoa ympärivuorokautinen päivystyspiste on Seinäjoen keskus-

sairaalassa, jonne myös kaikkien terveyskeskusten yöpäivystys on keskitetty 

klo 22–08. Terveyskeskukset ovat ulkoistaneet viikonloppujen lääkäripäivys-

tyksen Seinäjokea ja Suupohjaa lukuun ottamatta. Osa terveyskeskuksista 

käyttää ostopalveluja myös arki-iltojen osalta. Päivystys sitoo runsaasti myös 

hoitajaresursseja (yleensä 2–4 hoitajaa/päivystyspiste). Useimmissa terveys-

keskuksissa on järjestetty arkisin virka-aikana päivystävän sairaanhoitajan 

vastaanottotoiminta. Toimintaan osallistuu yhteensä 22 koulutettua sairaan-

hoitajaa. 

 

Päivystysaikana on käytössä tyypillisesti seuraavat lisätutkimukset 

 

 Hemoglobiini  

 Verensokeri 

 CRP 

 Virtsan perustutkimus 

 Troponiini T 

 A-streptokkipikatesti (nielunäyte) 

 EKG 

 Raskaustesti 
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ERIKOISSAIRAANHOITO 

 

 

Seinäjoen keskussairaalassa järjestetään päivystys yhdeksällä erikoisalalla 

 

 Anestesiologia 

 Kirurgia ja ortopedia 

 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit* 

 Lastentaudit 

 Naistentaudit 

 Neurologia 

 Psykiatria 

 Sisätaudit 

 

*Aiemmin vuoropäivin ja -viikonlopuin Vaasan Keskussairaalan kanssa. Vuo-

desta 2013 lähtien erikoislääkäri tavoitettavissa maanantaista klo 7.30 per-

jantaihin klo 15.00 saakka virka-aikana sairaalassa ja ilta- ja yöaikaan taka-

päivystäjänä. Viikonloppuisin korvapotilaat tutkii ja hoidosta vastaa ensiavun 

operatiivinen etupäivystäjä perjantaista klo 15.00 maanantaiaamuun klo 7.30 

saakka. Operatiivinen etupäivystäjä konsultoi TAYS:in korvapäivystäjää ja tar-

vittaessa lähettää erikoislääkärin hoitoa vaativat potilaat Tampereelle. Hätä-

työhön voidaan hälyttää vapaalta myös sairaalan oma erikoislääkäri, mikäli 

Tampereelle lähettäminen ei ole mahdollista tai potilaan tila vaatii välitöntä 

hoitoa. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva rakennemuutos tuo muutoksia myös päi-

vystysjärjestelyihin. Kunnat näkevät tärkeäksi turvata päivystyspalveluiden 

nykyinen taso. Perusterveydenhuollon yöpäivystys on perusteltua järjestää 

alueellisesti sairaanhoitopiirin päivystyspisteessä.  

 

Päivystystoiminnan kehittäminen edellyttää ajanvarausvastaanottotoiminnan 

kehittämistä. Päivystävien sairaanhoitajien työ on tärkeä osa perusterveyden-

huollon päivystystä. Matalan kynnyksen palveluita on tarpeen edelleen kehit-

tää esimerkiksi henkisten kriisitilanteiden hoidossa.  

 

Perusterveydenhuollon virkalääkäreistä on pulaa ja heidän työpanoksensa 

tarvitaan terveyskeskusten päivä- ja ilta-aikaiseen potilaiden hoitamiseen. 

Ulkopuolisia päivystäjiä tarvitaan, mutta ulkopuolisten päivystäjien maakun-

nallista yhteiskilpailutusta ei kannateta. Tavoitteena on ostopalvelulääkärei-

den käytön vähentämiseen ja mahdollisuuksien mukaan siitä kokonaan luo-

puminen. 

 

Päivystystoiminnan kehittämisen tueksi tarvitaan riittävästi analysoitua tietoa. 

EPSHP:n erikoissairaanhoidon päivystysjärjestelyitä selvitetään toiminta-

aluejohtaja Jari Nyrhilän johdolla. Perusterveydenhuollon osalta vastaava sel-

vitys on tarkoituksenmukaista tehdä ulkopuolisen tahon toimesta. Selvityk-

sessä arvioidaan päivystyspisteiden tarkoituksenmukainen määrä ja aukiolo-

ajat. 
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Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys organisoidaan alu-

eellisesti yhdessä päivystyspisteessä Seinäjoella. Päivystyspiste siirtyi Y-

taloon syksyllä 2012. Niinä virka-ajan ulkopuolisina tunteina, jolloin järjestet-

tyä hammaslääkäripäivystystä ei ole, suun terveydenhuollon päivystys tukeu-

tuu yleislääkäripäivystykseen. Vuodesta 2014 lähtien ympärivuorokautinen 

suun terveydenhuollon päivystys järjestetään yhteistoiminnassa erityisvas-

tuualueilla. 

 

Taulukko 55. Aluekohtaisia tietoja päivystystoiminnasta ja sen kehittä-

misestä 

 

ALUEKOHTAISIA TIETOJA PÄIVYSTYKSESTÄ 

JIK 

 

 

 

Ilmajoella, Jalasjärvellä ja Kurikassa arkipäivien päiväpäivystys 

ma–pe klo 8–16, Jurvan terveysasemalla klo 8–15. Arki-iltaisin 

päivystys Ilmajoella, Jalasjärvellä ja Kurikassa klo 16–22. 

Päivystysaikana kussakin päivystyspisteessä yksi päivystävä 

lääkäri. Ilmajoella ja Kurikassa kaksi hoitajaa, Jalasjärvellä yksi. 

Viikonloppuisin käytössä ostopalvelulääkäri. 

Tavoitteena päivystystoiminnan keskittäminen (nyt 3 päivys-

tyspistettä). Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan 

käyttöönotto myös arki-illoiksi. Päivystysyhteistyö Seinäjoen 

kanssa. 

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

Päivystys toimii Alajärven terveyskeskuksessa ajanvarausperi-

aatteella joka päivä klo 8–22. 

Päivystäviä lääkäreitä on yksi. Virkalääkärit päivystävät tiistai-

sin, keskiviikkoisin sekä päiväaikana torstaisin ja perjantaisin. 

Muilta osin päivystävän lääkärin palvelut ostetaan yksityisiltä 

toimijoilta. Yöpäivystys on keskussairaalassa. 

Päivystyksessä työskentelee 1–2 hoitajaa/työvuoro. Tekstinkä-

sittely on käytössä arkipäivisin. Päivystävän hoitajan vastaan-

otto on tarjolla arkisin kaikilla terveysasemilla. 

Tavoitteena on lyhentää päivystyksen aukiolo seuraavasti 

 Arkisin klo 8–20 

 Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin klo 10–20. 

Järvi-Pohjanmaan alueella toimii päivystävä kriisiryhmä. 

 

Kaksineuvoinen 

 

Kiireellistä sairaanhoitoa varten lääkäripäivystys järjestetään 

Kauhavan terveysasemalla klo 8–22 ja yöpäivystys ostetaan 

Seinäjoen keskussairaalasta. Kuntayhtymän muillakin terveys-

asemilla annetaan kiireellistä sairaanhoitoa terveysaseman 
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toiminta-aikana. Kauhavan sairaalaosastolla järjestetään yleis-

lääkärijohtoinen akuutti sairaanhoito. 

 

Suun terveydenhuollon kiireellinen hammaslääkäripäivystys on 

järjestetty päivittäin virka-aikana. Viikonlopun ja arkipyhien 

särkypäivystys ostetaan Seinäjoen terveysyhtymältä. Virka-ajan 

ulkopuolinen päivystys tukeutuu paikalliseen lääkäripäivystyk-

seen. 

 

Kuntayhtymän alueella toimii yksi kriisityöryhmä, jonka vas-

tuuhenkilö on terveyskeskuspsykologi. Työryhmässä on myös 

muita kuin kuntayhtymän työntekijöitä. Kriisiryhmän päivys-

tyspuhelin toimii aina, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 

8–16 viranomaisia varten tiedottamisen varmistamiseksi. 

 

Kauhavalla toimii yksi päivystävä lääkäri. Arkisin sairaanhoitaja 

(klo 8–22), tiimihoitaja (klo 8–16) ja päivystävä sairaanhoitaja 

(klo 8–16) sekä toinen sairaanhoitaja klo 15–19. Osastonsih-

teeri virka-aikana ja lauantaisin (6 tuntia). 

 

Päivystävä lääkäri ostopalveluna viikonloppuisin sekä tarvitta-

essa torstai- ja perjantai-iltaisin. 

 

 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Perusterveydenhuollon yöpäivystys on tarkoituksenmukaista 

järjestää entisellä hyväksi koetulla tavalla klo 22–08 välisenä 

aikana. Kuusiokuntien terveyskuntayhtymässä harkitaan päi-

vystystoiminnan laajuutta omana toimintana tämän hetkiseen 

palvelutuotantoon nähden vuoden 2012 talousarviota suunni-

teltaessa. Muutoksia saattaa tulla niin Alavuden pääterveys-

aseman ma–su klo 8–22 kuin Ähtärin pääterveysaseman ma–

su klo 8–20 päivystysaikoihin toiminnan käynnistyessä Seinä-

joen sairaalan uusissa tiloissa. Perusterveydenhuollon lääkäri-

työvoiman niukkuuden takia ei ole mahdollisuutta tällä hetkel-

lä osallistua sairaanhoitopiirin tai muun toimijan järjestämään 

keskitettyyn yöpäivystykseen.  

 

Lääkäripäivystys arvioidaan vuosittain palvelutarpeen mukaan. 

Tällä hetkellä on kaksi päivystyspistettä (Alavus ja Ähtäri). 

 

Terveyskeskuksessa toimii kriisiryhmä. Virka-aikaisen sosiaali-

päivystyksen järjestävät peruskunnat omana toimintana, mutta 

virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty alueellisena 

sosiaalipäivystyksenä.  

 

Alavudella yksi päivystävä lääkäri, samoin Ähtärissä. Alavudel-

la kaksi sairaanhoitajaa, Ähtärissä yksi. 

 

Alavudella lääkäripäivystys omaa toimintaa arkisin klo 8–16, 

muilta osin ostopalvelulääkäri. Ähtärissä koko ajan ostopalve-

lulääkäri. 

 

 

Lapua Oma terveyskeskuspäivystys klo 8–22 joka päivä, yöpäivystys 

keskussairaalassa klo 22–08.  
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Yksi päivystävä lääkäri, jonka apuna maanantaisin klo 10–14 

toinen lääkäri. Päivystävä lääkäri ostopalveluna perjantaisin klo 

16–22 ja viikonloppuisin. Arkisin kolme hoitajaa klo 8–16 ja 

kaksi hoitajaa klo 16–22. Viikonloppuisin 1–2 hoitajaa.  

 

Tavoitteena on kehittää päivystystoimintaa triage-mallin mu-

kaisesti. Päivystävä sairaanhoitaja toimii virka-aikana, mikä on 

helpottanut painetta päivystävän lääkärin vastaanotolle. Päi-

vystysvastaanottoa ja vastaanottotoimintaa kehitetään rinnak-

kain. Tavoitteena on, että päivystyksessä hoidetaan kiireellisen 

sairaanhoidon potilaita ja muu asiakas/potilasvirta ohjautuu 

muualle.  

 

Terveyskeskuksessa toimii kriisiryhmä. Virka-aikainen sosiaa-

lipäivystys järjestetään omana toimintana, mutta virka-ajan 

ulkopuolinen päivystys on järjestetty alueellisena sosiaali-

päivystyksenä.  

 

Seinäjoki 

 

Päivystys 9/2012 lähtien Y-talossa. Avoinna joka päivä klo 8–

22.  Toimii ilman ajanvarausta. Lisäksi arkisin keskimäärin 90 

ajanvarauksellista päivystysaikaa. Valmiudet alueelliseen päi-

vystysyhteistyöhön muiden terveyskeskusten kanssa (edellyt-

tää yhteistoiminta-alueiden lääkäreiden osallistumista päivys-

tykseen). 

 

Kaksi päivystävää lääkäriä ja viisi hoitajaa sekä osastonhoitaja. 

Sanelunpurku käytössä myös lauantaisin ja sunnuntaisin (6–8 

tuntia kumpanakin päivänä). 

 

Päivystysaikana päivystävä sairaanhoitaja, lisäksi arkisin virka-

aikana vastaanotolla toimii päivystävä sairaanhoitaja. 

 

Suupohja 

 

Perusterveydenhuollon päivystys on yhteispäivystyksenä liike-

laitoskuntayhtymän toimintana lukuun ottamatta yöpäivystys-

tä.  

 

Virka-aikana Kauhajoella kaksi päivystävää lääkäriä, kolme 

hoitajaa sekä päivystävä sairaanhoitaja (itsenäinen vastaanot-

to). Apuna sairaankuljetushenkilöstö. Arki-iltoina ja viikonlop-

puisin yksi päivystävä lääkäri ja kaksi hoitajaa. 

 

Teuvalla arkisin klo 8–16 yksi lääkäri ja yksi hoitaja sekä osan 

päivästä päivystävä sairaanhoitaja (itsenäinen vastaanotto). 

 

Yhteispäivystys on tarpeen säilyttää Suupohjassa.  
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

  

 

Yleistä 

 

Väestö ikääntyy, joten akuutisti ja kroonisesti hoivaa tarvitsevien määrä li-

sääntyy. Palvelutarpeen lisääntymisestä huolimatta erikoissairaanhoidon sai-

raansijamäärää on supistettu. Myös perusturvassa on siirrytty laitosasumises-

ta avohoitopainotteiseen hoivapalveluun. Hoivapalvelutarpeen lisääntynee-

seen kysyntään ei ole reagoitu riittävästi. 

 

Terveyskeskuspäivystys 

 

Terveyskeskusten ulkopuolisten päivystäjien ammatti- ja kielitaidossa on 

esiintynyt puutteita. Laatuvaihtelu aiheuttaa epätasa-arvoisuutta potilaiden 

hoidossa. Olisi perusteltua kilpailuttaa ulkopuolinen päivystystoiminta maa-

kunnallisena yhteiskilpailutuksena. Perusterveydenhuollossa yhteiskilpailu-

tuksen on pelätty kaventavan tarjontaa eikä asia ole edennyt. 

 

Päivystysyksiköissä niin terveyskeskuksissa kuin sairaaloissakin tulisi työs-

kennellä vakituisessa työsuhteessa terveyskeskukseen tai kuntayhtymään 

oleva lääkäri- ja hoitohenkilökunta. Keikkalääkäreiden käytöstä tulee luopua. 

Terveyskeskusten päivystävä lääkäri tuntee oman alueensa mahdollisuudet 

potilaiden hoidossa ja on sitoutunut terveyskeskuksen yhteisesti sovittuihin 

lähettämiskäytäntöihin. Kotisairaanhoitoa ja kotipalveluja tulisi lisätä ympäri-

vuorokautisiksi. Lisäapu mahdollistaisi kotona asumisen nykyistä useammin. 

 

Päivystystoiminta erikoissairaanhoidossa 

 

 Päivystyksestä ja päivystysluonteisesta hoidosta vastaavat tulevaisuudessa 

pääosin päivystykseen perehtyneet erikoislääkärit (akuuttilääketieteen 

erikoisala). Akuuttilääketieteen erikoislääkäri on aina paikalla päivystys-

alueella ja vastaa pääsääntöisesti konservatiivisten erikoisalojen potilaista 

sekä osasta operatiivisista potilaista.  

 

 Akuuttilääketieteen erikoislääkäri hoitaa potilaat itse tai erikoistuvan lää-

kärin kanssa tämän työtä paikan päällä ohjaten. Mikäli tarvitaan erikois-

lääkärin toimenpide (kuten leikkaushoito tai sydäninfarktin pallolaajen-

nushoito), siirtyy potilas hoitohenkilökunnan triagepisteestä suoraan eri-

koisalan päivystäjälle tai akuuttilääketieteen erikoislääkäri siirtää potilaan 

erikoislääkärin hoidettavaksi alkututkimuksen jälkeen. 

 

 Vapaamuotoista päivystystä varten tarvitaan 6–8 saman erikoisalan lääkä-

riä ja 24 tunnin aktiivipäivystykseen 10–12 lääkäriä. 

 

 Erikoissairaanhoidon päivystysjärjestelyt arvioidaan vuoden 2012 aikana 

päivystysalueen toiminta-alueen johdolla. Tulokset käsitellään sairaanhoi-

topiirin hallituksessa. 
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ENSIHOITO 

 

Päivystys ja ensihoitopalvelu muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

Palvelutarvekartoituksen mukainen ensihoitopalvelu tavoittaa potilaan hyväk-

syttävässä ajassa ja kuljettaa tarvittaessa potilaan tarkoituksenmukaiseen 

hoitopaikkaan, kuten terveyskeskukseen, sairaalan päivystyspoliklinikalle tai 

hoivaosastolle. Ensihoitopalvelutoiminta painottuu kuljettamisen sijaan hoi-

tamiseen ja avun tuomiseen, avun hankkimiseen potilaan kotiin, hoivakotiin 

tai vastaavaan yksikköön. Toimivat yhteydet valvottuun kotisairaanhoitoon, 

terveyskeskuksen omalääkäriin ja kotipalveluun ovat tärkeitä. 

 

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi palvelutasopäätöksen 5.3.2012. Palvelu-

tasopäätöksessä on määritelty ensihoitopalvelun järjestämistapa ja alueella 

toimivien yksiköiden määrä ja valmiusaika. Erikoissairaanhoito koordinoi va-

rautumista erityistilanteisiin yhteistyössä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden 

kanssa. ERVA-alueen järjestämissopimuksen mukaan erityisvastuualueen en-

sihoitokeskus toimii Tampereella. Valtuustolle on annettava 30.4.2014 selvi-

tys palvelutasopäätöksen ja kuntien keskinäisen kustannusjaon toteutumi-

sesta sekä ensihoidon organisoinnin onnistumisesta. Aksila koordinoi selvi-

tyksen toteuttamista. 

 

Kuva 36. Ensihoidon palvelutaso 2013 
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Kuva 37. Ensihoito 2013 
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YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Päivystystoimintaa kehitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti: päi-

vystys tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden 

vaikeutumisen aiheuttamaa välitöntä arvioinnin ja hoidon tarvetta (Päivys-

tysryhmän raportti, STM 2010). STM edellyttää myös päivystystoiminnan 

laadun mittaamista. Päivystystoiminnan kehittämisen tueksi tarvitaan lisää 

tutkimustietoa. 

 

 Päivystystoimintaa tehostaa parhaiten ajanvarausvastaanottotoiminnan 

kehittäminen terveyshyötymallin mukaisesti. 

 

 Perusterveydenhuollon maakunnallinen yöpäivystys on perusteltua järjes-

tää jatkossakin sairaanhoitopiirin päivystyspisteessä. 

 

 Perusterveydenhuollon päivystystoiminnan kehittämisselvityksestä sovi-

taan erikseen. Selvityksessä arvioidaan päivystyspisteiden tarkoituksen-

mukainen määrä, sijainnit ja aukioloajat. 

 

 Ostopalvelulääkäritoiminta kilpailutetaan yhteistoiminta-alueittain. Käyt-

töä pyritään vähentämään. 

 

 Päivystävien sairaanhoitajien käyttöä lisätään perusterveydenhuollossa.  

 

 Matalan kynnyksen päivystyspalveluita kehitetään esimerkiksi henkisten 

kriisitilanteiden hoidossa. 

 

 Sähköisten konsultaatiomahdollisuuksien käyttö lisätään potilassiirtojen 

vähentämiseksi. 

 

 Sairaanhoitopiiriin työsuhteessa olevat ensihoidon ammattilaiset osallis-

tuvat perusterveydenhuollon työtehtäviin erikseen määriteltävällä tavalla 

ensihoitotehtävien sallimissa rajoissa. 

 

 Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys organisoidaan 

alueellisesti yhdessä päivystyspisteessä Seinäjoella (Y-talo). Niinä virka-

ajan ulkopuolisina tunteina, jolloin järjestettyä hammaslääkäripäivystystä 

ei ole, suun terveydenhuollon päivystys tukeutuu yleislääkäripäivystyk-

seen. Vuodesta 2014 lähtien ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon 

päivystys järjestetään yhteistoiminnassa erityisvastuualueilla. 
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18 HENKILÖSTÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 

(9§) 

 

"Sovittava kuntien välisestä yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä peruster-

veydenhuollon henkilöstön saatavuuden turvaamisessa." 

 

"Sovittava riittävistä jatko- ja täydennyskoulutuksen edellytyksistä ja kuinka 

henkilöstön täydennyskoulutus sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan." 

 

18.1 Yhteistyö perusterveydenhuollon henki-

löstön saatavuudessa 

 

Vaikka järjestämissuunnitelmasta annetussa asetuksessa (9§) käsitellään 

vain perusterveydenhuollon henkilöstöä, on tässä yhteydessä tarkoituksen-

mukaista tarkastella henkilöstötilannetta kokonaisuutena. 

 

NYKYTILA – KOKO HENKILÖSTÖ 

 

Julkisen terveydenhuollon hen-

kilöstölisäykset ovat painottu-

neet 1990-luvulta lähtien eri-

koissairaanhoitoon. Osin kehi-

tys selittyy laitoshoidon purka-

misella, jolloin osa hoitohenki-

lökunnasta työskentelee nykyi-

sin sosiaalitoimen alaisissa 

vanhuspalveluissa. Lisäksi toi-

mintoja on ulkoistettu. Henki-

löstömäärän luotettava vertailu 

on käytännössä vaikeaa, koska 

organisaatioiden rakenteet ja 

ostopalvelutoiminnan laajuus 

vaihtelevat eikä THL ole tuotta-

nut kansallisia seurantatietoja 

vuoden 2007 jälkeen (tuoreempia tilastoja ollaan kokoamassa. Reijo Ailas-

maa, suullinen tiedonanto). Etelä-Pohjanmaalla perusterveydenhuollon henki-

löstömäärä on kasvanut vuosien 1990–2007 seuranta-aineiston perusteella 

muuta maata nopeammin. 

 

  



 

 

 

  

   

 

 216 

Kuva 38. Terveydenhuollon henkilöstö 1990–2007.  Sisältää kaikki loka-

kuussa kunnan palveluksessa olleet henkilöt, myös osa-aikaiset ja sijai-

set. Lähde: Sotkanet 

 

 

Vuoden 2010 lopussa yhteistoiminta-alueiden ja Etelä-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirin henkilöstön kokonaismäärä oli  8 881, joista yhteistoiminta-

alueilla työskenteli 71 %. Osa-aikaisia henkilöstöstä oli 10 % (EPSHP 8 %). 

Työntekijöistä valtaosa oli naisia (EPSHP 84 %).  

 

Taulukko 56. Yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin palveluksessa 

oleva henkilöstö 31.12.2010.  

 

31.12.2010 Henkilöstömäärä 

JIK 874 

Järvi-Pohjanmaa 479 

Kaksineuvoinen 1 009 

Kuusiokunnat* 466 

Lapua  531 

Seinäjoki**  1 870 

Suupohja 677 

EPSHP 2 975 

Yhteensä 8 881 

*Yhteistoiminta-alue ei tuota sosiaalipalveluita. 

** Sosiaali- ja terveyskeskus. Sisältää varhaiskasvatuksen, joka siirtyi 

1.1.2011 sivistystoimen alaisuuteen. Vuonna 2011 sosiaali- ja terveyskes-

kuksessa 884 vakinaista työntekijää. 

  

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007

ESH - EP 153 137 123 125 127 127 129 134 137 141

ESH - koko maa 147 135 136 135 130 134 140 146 151 159

PTH - EP 107 110 97 111 113 111 119 126 130 129

PTH - koko maa 112 117 105 105 106 107 110 111 112 104
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Taulukko 57. Yhteistoiminta-alueiden henkilöstötietoja 2010–2011  

 

  

JIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virka- ja toimipohjia oli vuonna 2010 yhteensä 642. Avoimien 

toimien hoitajia oli 9 ja avoimien virkojen hoitajia 3. Vuoteen 

2009 verrattuna virka- ja toimipohja kasvoi 15:llä (2,4 %). 

Vuoden 2010 lopussa kokonaishenkilöstömäärä oli 874.  

Vuonna 2010 tehtiin 23 eläkepäätöstä, joista 12 oli vanhuus-

eläkkeitä. Vakinaisella henkilökunnalla oli keskimäärin 4,4 

koulutuspäivää. Ammatillista koulutusta annettiin 24 eri ai-

heesta. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta. Vaki-

tuisista henkilöistä 31 %:lla ei ollut ainuttakaan sairausloma-

päivää. 

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

 

 

 

Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2010 oli 361. 

Perusturvan palveluksessa oli vuoden lopussa kaikkiaan 479 

henkilöä. Keski-ikä oli 47,8 vuotta. Vuoden 2010 aikana perus-

turvaan perustettiin yksi uusi fysioterapeutin toimi ja kaksi 

lähihoitajan tointa muutettiin sairaanhoitajan toimiksi. Järvi-

seudun sairaalasta lakkautettiin kahdeksan lähihoitajan tointa. 

 

Kaksineuvoinen 

 

 

 

 

Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli vuonna 2010 yh-

teensä 808 virkaa ja toimea sisältäen vakinaisen sijaishenkilös-

tön 31 toimea. Vakinaiset virat ja toimet on saatu lääkärinvir-

koja lukuun ottamatta täytetyksi, sijaisuuksien täyttämisessä 

on vuosiloma-aikoina esiintynyt jonkin verran vaikeuksia. Hen-

kilöstön keski-ikä on 47 vuotta ja laskennallinen eläkeikä täyt-

tyy vuosittain keskimäärin 20 henkilöllä vuosina 2011–2015. 

Kuusiokunnat 

 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymässä vakinaisen henkilöstön 

määrä vuonna 2010 oli 391 ja määräaikaisesti työsuhteessa oli 

75 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 45,5 vuotta. 

 

Lapua 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee puolet kaupungin 

henkilöstöstä. Vuonna 2011 sosiaali- ja terveystoimen henki-

löstömäärä oli 506. Henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. 

 

Seinäjoki 

 

Vuonna 2010 Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksessa työs-

kenteli 1467 henkilöä vakinaisessa työsuhteessa. Määräaikai-

sia sijaisia oli työssä 403 henkeä. Hoitohenkilökuntaan kuulu-

via oli yhteensä 1265 ja lääkäreitä 69. Lääkäreiden määrä li-

sääntyi edellisestä vuodesta 22 henkilöllä. Myös hoitohenkilö-

kunnan määrä kasvoi 38 henkilöllä. Terveyskeskuksessa oli 

työssä noin 450 työntekijää. 

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta. Eläköityminen 

on ennusteiden mukaan kiihtymässä. Huippuvuosia ovat 2012, 
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2014 ja 2016, jolloin eläkepoistuma on yhteensä 405 henkilöä 

eli noin 135 henkilöä/vuosi. Ennusteen mukaan 2010–2016 

eläkepoistuma on yhteensä 853, josta vanhuuseläkkeelle siir-

tyvien määrä on 608. Kyseisenä aikana suurimmat poistumat 

ovat perhepäivähoitajissa, perus- ja lähihoitajissa sekä siivoo-

jissa. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin 

onnistuminen on erittäin suuri haaste tulevina vuosina. 

 

Suupohja 

 

Hoidon ja hoivan palvelualueella oli työssä vuoden 2011 lo-

pussa 708 henkilöä.  

 

Henkilöstöstä oli 69 % vakituisessa palvelussuhteessa ja 31 % 

määräaikaisessa. Vakituisen henkilöstön suhteellinen osuus oli 

vuodesta 2010 laskenut 3 prosenttiyksikköä.  

 

Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2011 lopussa 44,2 

vuotta (vuonna 2010: 45). Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö 

on vahvasti naisvaltaista. Koko henkilöstöstä naisia oli 94,5 %, 

määräaikaisilla osuus oli sama. 

 

Vakinaisesta henkilöstöstä suurin ryhmän muodostivat 55–59 -

vuotiaat, jossa oli yhteensä 108 henkilöä. Toiseksi eniten eli 

104 henkilöä oli ikäryhmässä 50–54 -vuotiaat. Vakinaisessa 

palvelussuhteessa ei ollut yhtään alle 20-vuotiasta. 

 

Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna 2011 yhteensä 16 työnteki-

jää. Eläkkeelle siirtyvistä 11 oli hoidon ja hoivan palvelualueel-

ta ja viisi sosiaalipalveluista. Vanhuuseläkeikä täyttyy vuosina 

2012–2021 yhteensä 248 henkilöllä, joka on 27 % vakinaisesta 

henkilöstöstä. Eläkeiän täyttävien lukumäärä vaihtelee 19 hen-

kilöstä 32 henkilöön vuodessa. Keskimääräinen eläkkeelle 

jäävien määrä seuraavan kymmenen vuoden aikana on noin 24 

henkilöä vuodessa. 
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 LÄÄKÄRIMÄÄRÄN VALTAKUNNALLINEN KEHITYS 

 

 

 

Lääkärimäärän kasvu on painottunut 1990-luvulta lähtien 

erikoissairaanhoitoon ja työterveyshuoltoon. Terveys-

keskusten lääkäritilanne ei ole kohentunut.  

 

Työterveyshuollossa työskenteli vuonna 2011 kaikkiaan 

1 600 lääkäriä. Osa terveyskeskuksen päätoimipaikak-

seen ilmoittaneista lääkäreistä toimi terveyskeskuksen 

työterveyshuollossa. Toisaalta osa-aikatyö oli työterveys-

lääkäreillä yleistä. 

 

Taulukko 58. Lääkärimäärän kehitys maassamme 1996–2009. Jaottelu 

päätoimipaikan mukaan. Lähde: Lääkäriliitto  

Sektori Lääkäreitä 1996 Lääkäreitä 2009 Muutos Muutos (%) 

Sairaala 6 210 7 876 +1 666 +27 

Terveyskeskus 3 323 3 503 +180 +5 

Yksityisvastaanotto 1 037 1 843 +806 +78 

Työterveyshuolto 549 1 066 +517 +94 

Opetus ja tutkimus 1 188 896 –292 –26 

Muu 980 1 303 +323 +33 

Yhteensä 13 287 16 487 +3 200 +24 

 

 

LÄÄKÄRIMÄÄRÄN ALUEELLINEN KEHITYS 

 

Valtakunnalliset erot lääkäritiheydessä ovat suuret. Suhteellinen lääkärimäärä 

on suurin viidessä lääkärikoulutusta järjestävässä yliopistokaupungissa ja 

niiden ympäristökunnissa. Etelä-Pohjanmaan lääkäritiheys on pieni. Vuoden 

2012 alussa sairaanhoitopiirin alueella oli kaikkiaan 483 työikäistä lääkäriä. 
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Kuva 39. Työikäisiä lääkäreitä 1000 asukasta kohden sairaanhoitopiireit-

täin vuosina 2000 ja 2011. Lähde: Suomen lääkäriliitto ja Tilastokeskus 
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Kuva 40. Lääkärien määrä 1990-2007 kuntatyösuhteissa. Sisältää kaikki 

lokakuussa kunnan palveluksessa olleet, mukaan lukien virkavapaalla 

olevat, koko- ja osa-aikaiset sekä sijaiset. Lähde: Sotkanet 

 

 

 

 

 

ALUEELLINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE 

 

 

Vuoden 2012 alussa sairaanhoitopiirin alueen kaikkiaan 483 työikäisestä lää-

käristä 306:lla oli yksi tai useampi erikoislääkäritutkinto. Erikoislääkäreiden 

ikärakenne oli epäedullinen, 50 vuotta täyttäneiden osuus oli 57 %. Eläkkeelle 

jää vuoden 2015 jälkeen keskimäärin 12 erikoislääkäriä vuosittain. 

 

  

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007

ESH-lääkärit, EP 8,8 8,8 9,3 10 10,2 10,9 10,6 11 11,2 11,8

ESH-lääkärit, koko maa 11,4 11,7 12,5 13,1 13,3 13,9 14,2 14,7 15,5 15,9

PTH-lääkärit, EP 4,5 5,9 5,3 6,6 5,9 5,7 5,8 6,1 6,4 6,4

PTH-lääkärit, koko maa 6,7 7,5 6,9 7,2 7,3 7,6 7,4 7,3 7,3 6,9
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Taulukko 59. Työikäiset erikoislääkärit Etelä-Pohjanmaalla (viimeisim-

män erikoisalatutkinnon mukaan). Tietoa toimipaikasta ei ole saatavana. 

Lähde: Lääkärilaskuri ja Lääkärikysely 2009 

 

 2012 2009  

Yleislääketiede 72 92  

Kirurgia* 40 

Psykiatria 25 22  

Sisätaudit** 24 30  

Radiologia 24 15  

Työterveyshuolto 23 18  

Anestesiologia ja tehohoito 14 10  

Naistentaudit ja synnytykset 14 16  

*Kaikki kirurgian erikoisalat. Suurin ortopedia (14). 

** Kaikki sisätautien alat 

 

Osalla oli useita erikoislääkärioikeuksia. Päätoimisia yksityislääkäreitä oli 

maakunnassa vuonna 2009 yhteensä 37. Yksityislääkäreiden osuus oli maan 

keskitasoa pienempi. Yleislääketieteen erikoislääkäreistä puolet työskenteli 

muualla kuin terveyskeskuksessa.  

 

 

TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRIVIRAT ETELÄ-POHJANMAALLA 

 

 

Taulukko 60. Yhteistoiminta-alueiden lääkärivirat 2012 

1.1.2012 Virkoja Lisätietoja 

JIK 25 1 työterveyslääkärin virka 

Järvi-Pohjanmaa 10 1 psykiatrian erikoislääkärin virka 

Kaksineuvoinen 23 2 työterveyshuollon, 1 geriatrian ja 1 lastentautien erikoislääkärin virkaa 

Kuusiokunnat 31 6 työterveyshuollon, 1 sisätautilääkärin, 1 geriatrin ja 2 psykiatrin virkaa 

Lapua*  10 1 YEK-vaiheen virka 

Seinäjoki*  47 1 sisätautien ja 1 geriatrian erikoislääkärin virka 

Suupohja 19 1 työterveyshuollon ylilääkärin ja1 työterveyslääkärin virka 

Yhteensä 165  

 

Lisäksi Seinäjoelle ja Lapualle työterveyshuollon palveluita tuottavassa Seinä-

joen Työterveysliikelaitoksessa on 15 lääkärin virkaa. 

 

Vuonna 2012 eteläpohjalaisissa terveyskeskuksissa toimivien lääkäreiden 

erikoisalajakauma oli seuraava: yleislääketiede 39, työterveyshuolto 5, sisä-

taudit 4, geriatria 3, psykiatria 2 ja fysiatria 1.  
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YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISTUMISVIRAT EPSHP:SSÄ 

 

EPSHP:ssä on 1.1.2013 lähtien neljä (aiemmin 6) yleislääketieteeseen erikois-

tuvan lääkärin virkaa, jotka sijoittuvat hallinnollisesti Aksilaan. Virkojen täyt-

töaste on ollut vuosien ajan riittämätön. Osa yleislääketieteeseen erikoistu-

vista lääkäreistä on sopinut työsuhteen suoraan kliinisiin toimintayksiköihin, 

joten kokonaistilanne on ollut tyydyttävä. Keväällä 2012 terveyskeskuksissa 

ja sairaanhoitopiirissä työskenteli yhteensä 17 yleislääketieteeseen erikoistu-

vaa lääkäriä.  

 

TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRIPULA 

 

Eteläpohjalaisten terveyskeskusten toimintaa on haitannut sitkeä lääkäripula, 

joka helpottui vuoden 2011 aikana, mutta vaikeutui uudelleen vuonna 2012. 

 

Lääkäriliiton selvityksessä lokakuussa 2011 terveyskeskuslääkärivaje oli Ete-

lä-Pohjanmaalla 4,9 % (8/164 virkaa), koko maassa 6,5 %. Lokakuussa 2012 

koko maan keskimääräinen vaje (6,3 %) oli edellisen vuoden tasolla, mutta 

Etelä-Pohjanmaan tilanne oli heikentynyt (vaje 12,6 %; 19,5/155). Maamme 

terveyskeskusten johtavien lääkäreiden mukaan nykyinen virkapohja ei täy-

tettynäkään riittäisi, vaan terveyskeskuksiin tarvittaisiin kaikkiaan noin 150 

lisävakanssia (5 % lisäystarve). 

 

Kuva 41. Terveyskeskusten lääkärivaje 3.10.2012 (%). Suluissa työpanos-

ten määrä. Lähde: Lääkäriliitto 
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NYKYTILA - HOITOHENKILÖSTÖ 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen jäsenkunnissa oli Kuntien eläke-

vakuutuksen tietojen mukaan vuoden 2008 lopussa 6 181 eriasteista vakuu-

tettua hoitotyöntekijää (Aalto ym. 2012). 

 

Taulukko 61. Eläkevakuutettujen hoitotyöntekijöiden määrä 31.12.2008 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen jäsenkunnissa (Lähde: Aalto 

ym. 2012) 

 

Ammattinimike Määrä 

Sairaanhoitaja 2 262 

Perushoitaja, lähihoitaja 2 259 

Terveydenhoitaja 310 

Kätilö 131 

Bioanalyytikko 243 

Farmaseutti 121 

Mielenterveyshoitaja 267 

Osastonhoitaja 348 

Toimintaterapeutti 38 

Fysioterapeutti 151 

Ylihoitaja 25 

Yhteensä 6 181 

 

Julkisen sektorin sairaanhoitajista arviolta puolet työskenteli perusterveyden-

huollossa. Vuonna 2011 sairaanhoitopiirin palveluksessa oli 1 094 sairaan-

hoitajaa ja 309 muuta hoitotyöntekijää. 
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HENKILÖSTÖENNUSTE - LÄÄKÄRIT 

 

 

ERVA-alueen erikoislääkäriennustetta on arvioitu perus-

teellisesti raportissa ”Erikoisalakohtainen erikoislääkäriti-

lanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 

TAYS:n ERVA-alueella” (Rellman 2012). 

 

Yleislääketiede 

 

Vuosina 2002–2010 on maassamme valmistunut yhteen-

sä 693 yleislääketieteen erikoislääkäriä (keskimäärin 77 

erikoislääkäriä vuodessa), heistä 227 (30 %) Tampereen 

yliopistosta. Sairaalat ja terveyskeskukset ovat yleislääke-

tieteen erikoislääkärien tärkeimmät työllistäjät; vain 10 % työskentelee pää-

toimisesti yksityissektorilla. 

 

Tampereen yliopiston yleislääketieteen professori Kari Mattilan mukaan ta-

voitteena tulisi olla, että valtaosa (2/3) terveyskeskuslääkäreistä olisi yleis-

lääketieteen erikoislääkäreitä. Perusteet ovat selvät: Perusterveydenhuollon 

merkitys on keskeinen suomalaisessa terveydenhuollossa. Ilman laadukasta 

perusterveydenhuoltoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoito ei voi keskittyä 

sille kuuluviin tehtäviin. Terveyskeskustyössä vaadittavaa ennaltaehkäisevää 

ja kokonaisuutta arvioivaa lääkärin työtä ei opita peruskoulutuksessa, joka 

painottuu tautioppiin ja sairaaladiagnostiikkaan.  

 

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa suosituimmat sairaalapalvelun 

alat (3 kk jaksot) ovat sisätaudit, psykiatria, lastentaudit ja naistentaudit. 

Yleislääketieteeseen erikoistuvat ovat erityisesti näillä erikoisaloilla merkittä-

vä lisätyövoima sairaaloissa. Monet sairaanhoitopiirit ovat luoneet erikoistu-

ville lääkäreille putkivirkoja, joissa sairaala- ja terveyskeskuspalvelu suunni-

tellaan järjestelmällisesti koko erikoistumisajalle. 

 

Yleislääketieteen erikoisalalla nykyinen erikoislääkärien koulutusmäärä Tam-

pereen yliopistossa riittää korvaamaan ERVA-alueen työssä olevien erikois-

lääkärien eläkepoistuman, mutta terveyskeskusten ylilääkärien tavoite nykyi-

sen yleislääketieteen erikoislääkärimäärän lähes kaksinkertaistamisesta ter-

veyskeskuksissa ei nykyisellä koulutusmäärällä toteudu. Se edellyttäisi vuo-

sittain lähes 50 erikoislääkäritutkintoa. Viime vuosina Tampereen yliopiston 

tutkintomäärä on ollut keskimäärin 25 tutkintoa vuodessa. 

 

Terveyskeskusten lääkäritarpeeseen vaikuttavat ratkaisevasti väestön pitkäai-

kaissairauksien yleistyminen väestön ikääntyessä, hoitomahdollisuuksien 

kehittyminen, väestön odotukset, tehtäväjako, päivystys- ja vuodeosastotoi-

minnan järjestelyt sekä muutokset terveyskeskusten muussakin palvelutar-

jonnassa ja yksityisen palvelutuotannon kasvu, erityisesti työterveyshuollon 

palvelutarjonnan voimakas lisääntyminen. 
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Terveyskeskustyön vetovoimaa on kyettävä lisäämään. Valmistuneista lääkä-

reistä valtaosa on naisia ja heidän puolisoidensa työllistyminen on rekrytoin-

nin kannalta ratkaisevaa. 

 

Muut erikoisalat 

Tampereen yliopistosta valmistuneista erikoislääkäreistä keskimäärin 30 % on 

siirtynyt töihin oman erityisvastuualueen ulkopuolelle. Toisaalta keskimäärin 

10 % muista lääketieteen yksiköistä valmistuneista erikoislääkäreistä ja 30 % 

ulkomailta Suomeen muuttaneista erikoislääkäreistä on tullut töihin tänne. 

Näin ollen Tampereen yliopiston erikoislääkärituotos verrattuna ERVA-alueen 

nykyiseen erikoislääkärimäärään kuvaa melko hyvin erityisesti suurimpien 

erikoisalojen tulevaisuuden näkymiä. 

Lääkärityövoiman valtakunnallisena tarvearviona käytetään yleensä 1 % vuo-

sikasvua, jolloin erikoislääkärien tarve vuonna 2025 olisi noin 115 % nykyti-

lanteeseen suhteutettuna. EPSHP:n alueen erikoislääkäreistä 57 % saavuttaa 

eläkeiän vuoteen 2025 mennessä. 

Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen tilastojen mukaan erikoislääkärivaje sai-

raaloissa oli lokakuussa 2010 keskimäärin 7–8 % kaikista erikoislääkärivirois-

ta. Tämä lisätarve olisi ERVA-alueella noin 100 erikoislääkäriä. 

ERVA-alueen keskussairaaloissa on tällä hetkellä kirurgisia aloja lukuun ot-

tamatta lähes kaikilla muilla aloilla merkittävä osa erikoislääkärivirkoja täyt-

tämättä rekrytointivaikeuksien vuoksi. Tarvearviossa on otettava huomioon, 

että työikäisistä erikoislääkäreistä 74 % on suorittanut yhden, 24 % kaksi ja 2 

% kolme erikoislääkäritutkintoa. Kaksoistutkintoja on erityisesti sisätautien ja 

yleiskirurgian erikoislääkäreillä. 

Nykyinen erikoislääkärien koulutusmäärä riittää kokonaisuutena korvaamaan 

ERVA-alueella eläköityvät erikoislääkärit. Useille sairaalaerikoisaloille on kui-

tenkin kehittymässä merkittävä erikoislääkäripula. Sairaanhoitopiirikohtaiset 

erot saattavat kasvaa. Yksityissektorin vetovoiman merkitys on ratkaisevaa. 

Erikoislääkäripalveluita vodaan tarvittaessa ostaa yksityisiltä toimijoilta, mut-

ta erikoisalakohtaisen päivystystoiminnan turvaaminen edellyttää riittävää 

erikoislääkärimiehitystä. 

 

 Vaikeimmassa tilanteessa erikoislääkärien riittävyyden osalta ovat fysiatria, 

keuhkosairaudet, naistentaudit ja synnytykset, psykiatria sekä reumatologia. 

Psykiatriaa uhkaa tulevaisuudessa jopa 50 erikoislääkärin vaje tarpeeseen 

nähden.  

 

 Myöskään kliinisen fysiologian, kliinisen hematologian, kliinisen neurofysio-

logian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, neurologian, patologian, radio-

logian ja syöpätautien erikoislääkärimäärä ei tulevaisuudessa riitä nykyisen 

palvelujärjestelmän tarpeisiin.  

 

 Gastroenterologisessa kirurgiassa, kardiologiassa, plastiikkakirurgiassa ja 

työterveyshuollossa saattaa kehittyä lievää ylitarjontaa. 
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Seuraavaksi tarkastellaan sisätautialaa, joka on suurena erikoisalana keskei-

nen perusterveydenhuollon yhteistyötaho.  

 

Sisätaudit ja sisätautialat (koko maa) 

Kaikista Suomen lääketieteen koulutusyksiköistä on valmistunut vuosina 

2006–2010 yhteensä 155 sisätautien erikoislääkäriä (vuosittain keskimäärin 

31). Sisätautialojen erikoislääkäreitä on valmistunut keskimäärin 36 vuodes-

sa. Lähes 40 % kaikista uusista sisätautialojen erikoislääkäreistä on kardiolo-

geja. 

Sisätautien erikoisalan arvioiminen on vaikeaa, koska merkittävä osa yleis-

sisätautilääkäreistä hoitaa muiden sisätautialojen erikoislääkärien tehtäviä ja 

toisaalta yli 50 % yleissisätautilääkäreistä suorittaa edelleen toisen sisätau-

tialan tutkinnon. Nykyisellä koulutusmäärällä yleissisätautien erikoislääkärien 

määrä vähenee. 

Sisätaudit (TAYS-ERVA) 

Sisätautien erikoislääkäreitä asui vuoden 2011 alussa Tampereen yliopistolli-

sen sairaalan erityisvastuualueella yhteensä 112. Seuraavan 14 vuoden aika-

na heistä 52 (46 %) saavuttaa eläkeiän (vuosittain 3–4). Yleissisätautien eri-

koislääkärioikeudet on ERVA-alueella 251 lääkärillä. Yli puolet (55 %) yleis-

sisätautilääkärin tutkinnon suorittaneista on erikoistunut myöhemmin toisel-

le sisätautialalle tai esimerkiksi työterveyshuoltoon.  

Tampereen yliopistosta on valmistunut uuden asetuksen mukaisia sisätautien 

erikoislääkäreitä vuoden 2005 jälkeen keskimäärin viisi vuodessa. Kaksois-

tutkinnot huomioon ottaen yleissisätautilääkäreitä valmistuisi vuoteen 2025 

mennessä noin 35, jolloin erikoislääkärimäärä olisi 95 (17 vähemmän kuin 

nyt). TAYS:n ERVA-alueen sisätautiylilääkäreiden tarvearvion perusteella sisä-

tautien erikoislääkäritutkintojen tarve on vähintään 10 vuodessa eli kaksin-

kertainen toteumaan nähden. 

Sisätautialat (TAYS:n erityisvastuualue) 

Sisätautialojen (endokrinologia, gastroenterologia, infektiosairaudet, kardio-

logia, kliininen hematologia, nefrologia ja reumatologia) erikoislääkäreitä 

asui vuoden 2011 alussa Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-

alueella yhteensä 139. Seuraavan 14 vuoden aikana heistä 59 (42 %) saavut-

taa eläkeiän (keskimäärin neljä vuodessa). Jos Tampereen yliopiston erikois-

lääkäritutkintojen määrä säilyy nykyisellä tasolla, valmistuu uusia sisätau-

tialojen erikoislääkäreitä vuosittain keskimäärin seitsemän eli yhteensä noin 

100 vuoteen 2025 mennessä. Tällöin näitä erikoislääkäreitä olisi 179 (lisäys 

40) ja sisätautien erikoislääkäritilanne olisi kokonaisuutena nykyistä parempi. 
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Lääkäreiden peruskoulutus 

 

Opetushallituksen arvion mukaan lääketieteen opintojen vuosittainen aloitta-

jatarve on ainakin 820 opiskelijaa vuosien 2014–2018 aikana (Hanhijoki ym. 

2011).  Käytännössä opinnot aloittaneita on ollut selvästi virallista sisäänot-

tomäärää (viime vuosina noin 600 vuodessa) enemmän, esimerkiksi vuonna 

2009 yhteensä 742. Tuleva aloittajatavoite on noin 10 % nykyistä aloittaja-

määrää suurempi. 

 

 

HENKILÖSTÖENNUSTE - HOITOHENKILÖKUNTA 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan tuleva henkilöstötarve on Ete-

lä-Pohjanmaalla erityisen suuri (Ahokas ja Honkatukia 

2011). Työllisyyden kasvuksi vuosina 2008–2025 ar-

vioidaan peräti 30,9 % (koko maan 18,5 %). Valtaosa 

lisätarpeesta selittyy väestön ikääntymisellä.  

 

Etelä-Pohjanmaan osalta uuden työvoiman kokonais-

tarpeeksi vuosina 2008–2025 arvioidaan vähintään 3 

000 sairaanhoitajaa ja muuta terveydenhuollon asian-

tuntijaa (noin 180 vuodessa) sekä vähintään 2 350 

perus- ja lähihoitajaa (noin 140 vuodessa). 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus-

ohjelman aloituspaikkoja on vuosittain 125–145 ja valmistuneita keskimäärin 

125 vuodessa. Toisen asteen aloituspaikkoja on vuosittain 270–300. Keskeyt-

tämisprosentti molemmissa koulutusyksiköissä on matala (noin 6 %). 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon 

voi suorittaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja fysioterapian koulutusoh-

jelmissa sekä sairaanhoitajan ammattitutkinnon englanninkielisessä Degree 

Programme in Nursing koulutusohjelmassa. Lisäksi yhteistyössä Tampereen 

ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin bioanalytiikan koulutusohjelma 

vuonna 2012. 

 

Vuonna 2012 Seinäjoen ammattikorkeakoulun hoitoalan 145 aloituspaikkaa 

jakautuivat seuraavasti: sairaanhoitajat 50, terveydenhoitajat 25, englannin-

kielinen Degree Programme in Nursing 20, bioanalytiikka 20 (toteutus yhteis-

työssä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa) ja fysioterapia 30. 

 

Sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden ammattiryh-

missä vuosipoistumaksi arvioidaan noin 80, samoin perus- ja lähihoitajien 

osalta. 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkinnon vuosina 2005–2009 suoritta-

neista sairaanhoitajista työllistyi vuonna 2009 omassa maakunnassa 82 % ja 

terveydenhoitajista 85 %. Työttöminä sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia ei 

käytännössä ole. 
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Koulutus näyttäisi tuottavan riittävästi työvoimaa erikoissairaanhoitoon ja 

lukumääräisesti myös perusterveydenhuoltoon. Ongelma on se, että aluekes-

kuksiin on helpompi saada työvoimaa kuin maakunnan reuna-alueille, joissa 

jo nyt on vaikeuksia rekrytoida sairaanhoitajia. 

 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tärkein voimavara on henkilöstö, jonka hyvin-

vointiin, kouluttamiseen, motivoimiseen ja johtamiseen on kiinnitettävä yhä 

enemmän huomiota. Työpaikan imago, henki, sijainti ja jatkokoulutusmah-

dollisuudet ovat ratkaisevia tekijöitä uuden työntekijän valitessa pysyvämpää 

työ- ja asuinpaikkaa. 

 

Henkilöstön rekrytointi on ollut perusterveydenhuollossa entistä vaativampaa 

viimeisten vuosien aikana eri ammattiryhmissä.  

 

Kaikki kolme pääaluetta – sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissai-

raanhoito – ovat osaltaan enemmän tai vähemmän keskenään kilpailutilan-

teessa osaavasta henkilökunnasta omilla toimialueillaan. Tämä on johtanut 

palkkojen osalta epätyydyttäviin tilanteisiin työnantajien kannalta. Epärealis-

tista lienee palkkojen harmonisointi koko sairaanhoitopiirin alueella – osittai-

nen ehkä realistisempaa, jos perusteet olisivat yhdensuuntaiset.  

 

Yhteiset rekrytointiponnistelut on koettu positiivisina ja tätä toimintatapaa 

olisi syytä kehittää erityisesti sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, hammas-

lääkärien ja lääkärien rekrytoinnissa uusia avauksia tehden.  

 

Tiiviimpi yhteistyö koulutuspaikkojen kanssa tulee jatkossa yhä tärkeämmäk-

si arvioitaessa tulevaisuuden koulutus- ja henkilöstötarpeita.   

 

  



 

 

 

  

   

 

 230 

Taulukko 62. Yhteistoiminta-aluekohtaisia rekrytointinäkemyksiä 

 

ALUEKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ JA TARPEITA 

JIK 

 

 

 

Vakituisiin hoitajavirkoihin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta 

lyhytaikaisia sijaisia ei aina löydy. Rekrytointikoordinaattori 

käyttää apuna Laura-järjestelmää.  

JIKin aikana on saatu 7 uutta lääkäriä virkoihin. Lääkäreiden 

perehdyttämiseen ja ohjaukseen panostetaan. 

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

 

Vakituisiin toimiin (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja lähihoi-

taja) on saatu hyvin henkilöstöä. Lääkärivirkoihin on vaikeampi 

saada hakijoita, samoin psykologin ja sosiaalityön virkoihin. 

Kesäaikana näkyy sairaanhoitajasijaisten puute, lähihoitajista-

kin on ajoittain ollut vajetta. Lähiesimiesten työaikaa kuluu 

työvoiman hankkimiseen kohtuuton määrä, Kuntarekry-

ohjelman käyttöönotosta toivotaan helpotusta. 

 

Kaksineuvoinen 

 

Lääkärit ja hoitohenkilökunta: vakinaisiin toimiin on toistai-

seksi hyvin hakijoita, sijaisuuksien täytössä erityisesti lyhyellä 

aikavälillä ja kesäisin on tiukkaa. 

 

Henkilöstön rekrytoinnin ja pysyvyyden (viihtymisen) turvaa-

miseksi kuntayhtymässä on kiinnitetty erityistä huomiota seu-

raavaan: johtaminen, tiedottaminen, perehdytys, täydennys-

koulutus, työaikajoustot, kunnolliset välineet, kehityskeskuste-

lut, työterveyshuolto, TYHY-toiminta sekä liikunta- ja kulttuu-

risetelit. 

 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Terveyskuntayhtymässä toimintaa hankaloittavia rekrytoin-

tiongelmia on eri ammattiryhmissä kuten sairaanhoitajien, 

terveydenhoitajien, hammaslääkärien ja lääkärien toimien ja 

virkojen täyttämisessä. Lähiesimiesten työajasta menee koh-

tuuton määrä työvoiman rekrytointiin haitaten samalla toimin-

tojen kehittämistä. 

 

Lapua 

 

Virat ja toimet on pyritty täyttämään vakituisesti. Tavoite on 

toteutunut muiden ammattiryhmien paitsi lääkäreiden ja 

hammaslääkäreiden osalta. Myös pätevien sosiaalityöntekijöi-

den rekrytointi on haasteellista. Lääkärityövoimaa on jonkin 

verran hankittu ostopalveluna.  

 

Ongelmana ovat lyhytaikaiset sijaisuudet kaikissa ammatti-

ryhmissä. Varahenkilöjärjestelmä on hieman helpottanut tilan-

netta hoitohenkilöstön osalta ja järjestelmää onkin tarkoitus 

edelleen kehittää. Myös työpaikan houkuttelevuuteen on kiin-

nitettävä entistä enemmän huomiota, jotta vapautuvat vakans-

sit saadaan täytettyä pätevällä henkilöstöllä. Erityisesti on pa-

nostettava niihin ammattialoihin, joissa rekrytointi on vaikein-

ta. Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on kiinnitettävä 



 

 

 

  

   

 

 231 

aikaisempaa enemmän huomiota.  

Seinäjoki 

 

Lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä on saatu vakinaisiin virkoihin ja 

toimiin. Varsinkin lyhytaikaisista sijaisista on ajoittain pulaa.  

Vuonna 2013 otetaan käyttöön rekryohjelmisto, joka helpottaa 

olennaisesti mm. osastonhoitajien työtä.  

 

Lääkärien ja sairaanhoitajien rekrytointia on lisätty huomatta-

vasti esittelemällä terveyskeskuksen toimintaa mm. lääkäri- ja 

sairaanhoitajapäivillä. Opiskelijoiden hyvä perehdyttäminen on 

yksi rekrytoinnin painopistealue. 

 

Suupohja 

 

Henkilöstön rekrytointi on jatkuvaa ja siihen panostetaan käyt-

tämällä rekrytoinnissa mm. lehti-ilmoituksia, LLKY:n nettisivu-

ja, yhteydenottoja oppilaitoksiin ja tiedekuntiin, tk-rekry-

portaalia, rekrytointitilaisuuksia ja henkilökohtaisia yhteyden-

ottoja. Henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt ja henkilökunnan 

nuortuminen näkyy perhevapaiden lisääntymisenä. Rekrytoin-

tiongelmia on erityisesti vakinaisten lääkäreiden ja hammas-

lääkäreiden virkoihin, psykologien toimiin ja sairaanhoitajien 

sijaisuuksiin sekä laboratorionhoitajien toimiin että sosiaali-

työntekijöiden virkoihin.  

 

Henkilöstön koulutukseen panostaminen on jatkuvaa ja vält-

tämätöntä. Työkykyä ylläpitävät toimet ovat käytössä yhteis-

työssä työterveyshuollon kanssa tavoitteena työurien pidentä-

minen. Työhyvinvointia ja työkykyä tuetaan sekä yksilö- että 

yhteisötasolla. Käytössä ovat mm. työnkierto, mahdollisuus 

työajan sopeuttamiseen oman elämäntilanteen mukaan, ohjan-

ta kuntoutuksiin ja työterveyshuollon palveluihin. Yksiköissä 

on omia TYHY-päiviä yksiköiden omien suunnitelmien mukai-

sesti.  

 

 

 

SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Vahva ja hyvin toimiva perusterveydenhuolto on erikoissairaanhoidon toi-

minnan perusedellytys. EPSHP tukee yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus-

ta yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin PETE-yksikön kanssa. EPSHP:ssä on 

ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien yleislääketieteen erikoistumiskoulutuk-

sen ja terveyskeskusten täydennyskoulutustoiminnan tukemiseksi seuraavat 

koulutusresurssit 

 Yleislääketieteen koulutusylilääkärin virka (50 %) 

 Sairaanhoitajan toimi (50 %) 

Työparin tehtävänä on yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen ja terveys-

keskusten terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen kehittä-

minen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin PETE-yksikön johdolla yhdessä maakun-

nallisten toimijoiden kanssa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn 

sopimuksen mukaisesti PSHP vastaa työparin henkilöstökuluista. 
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Järjestämissuunnitelmasta annetussa asetuksessa ei käsitellä erikoissairaan-

hoidon henkilöstötilannetta. Palvelutuotannon näkökulmasta on kuitenkin 

tarkasteltava tilannetta kokonaisuutena. Erikoissairaanhoidon kehittämistä 

vaikeuttaa monien erikoisalojen vaikeutuva erikoislääkärivaje. Osalla erikois-

aloista koulutusmäärät eivät riitä kattamaan eläköitymispoistumaa, mikä on 

otettava huomioon palvelutuotannon suunnittelussa. Lääketieteellisten tiede-

kuntien sisäänottomääriä on lisätty merkittävästi vuonna 2012. Tulisi selvit-

tää mahdollisuuksia lääkärikoulutuksen lisäämiseen Etelä-Pohjanmaalla. Lää-

ketieteellisten tiedekuntien sisäänottokiintiöiden kasvettua vuonna 2012 on 

perusteltua selvittää mahdollisuuksia laajentaa kliinisen vaiheen opetus yleis-

lääketieteen, kirurgian ja sisätautien lisäksi muille erikoisaloille. Myös eri-

koisalakohtaiset lahjoitusprofessuurit vahvistavat maakunnan asemaa osaa-

vasta lääkärityövoimasta kilpailtaessa. Rekrytointi on nähtävä yhteisenä etuna 

ja maakunnan sisäistä kilpailua on vältettävä. 

 

ERVA-alueen järjestämissopimuksen mukaan on tarkoitus laatia erikoislääkä-

rikoulutuksen ERVA-strategia valtakunnalliset erikoisalalinjaukset huomioon 

ottaen.  

 

Hoitohenkilökunnan koulutusohjelmien on arvioitu tuottavan riittävästi työ-

voimaa erikoissairaanhoitoon ja lukumääräisesti myös perusterveydenhuol-

toon. Kuitenkin esimerkiksi kesällä 2013 sairaanhoitajapula tulee haittaa-

maan merkittävästi sekä terveyskeskusten että sairaanhoitopiirin toimintaa. 

Rekrytointivaikeudet ovat suurimmat maakunnan reuna-alueilla mikä tulee 

ottaa huomioon maakunnallisissa koulutusratkaisuissa. 
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YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Sosiaali- ja terveydenhuollossa tärkein voimavara on henkilöstö, jonka 

hyvinvointiin, kouluttamiseen, motivoimiseen ja johtamiseen on kiinnitet-

tävä yhä enemmän huomiota. Työpaikan imago, ilmapiiri, sijainti ja jatko-

koulutusmahdollisuudet ovat ratkaisevia tekijöitä uuden työntekijän vali-

tessa työ- ja asuinpaikkaa. 

 Henkilöstön saatavuutta on tarkasteltava ERVA-alueella kokonaisuutena. 

 Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus sekä yhteistoiminta-alueilla että 

erikoissairaanhoidossa turvataan. Maakunnallisilla koulutusratkaisuilla 

tuetaan myös reuna-alueiden koulutus- ja henkilöstötarpeita.  

 Yhteistoiminta-alueet ja EPSHP sopivat yhteisistä rekrytointiperiaatteista 

sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtajan koordinoimana. 

 Lääkäreiden peruskoulutuksen jatkuvuus Etelä-Pohjanmaalla turvataan. 

 Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta kehitetään Tampereen yliopis-

ton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin PETE-yksikön johdolla. 

 Seuraava bioanalyytikkokoulutus tulee aloittaa viimeistään vuoden 2015 

alussa. 

 Tuetaan röntgenhoitajakoulutuksen aloittamista Seinäjoella.  

 Lisätään lähiesimiesten johtamiskoulutusta.  
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18.2 Henkilöstön täydennyskoulutus 

 

NYKYTILA 

Perusterveydenhuollossa hoitohenkilöstön täyden-

nyskoulutuksesta huolehtivat yhteistoiminta-alueet. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin välille on solmittu vuonna 2004 

puitesopimus yhteistyöstä terveydenhuollon lakisää-

teisen täydennyskoulutuksen järjestämiseksi.  

Sairaanhoitopiirissä järjestetään runsaasti erikoisala-

kohtaista koulutusta. Toimipaikkakoulutuksen lisäksi 

terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat työpaikan 

ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen. 

EPSHP:ssä on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien 

yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen ja terveys-

keskusten täydennyskoulutustoiminnan tukemiseksi 

yleislääketieteen koulutusylilääkärin virka (50 %) ja 

sairaanhoitajan toimi (50 %). Koulutustoiminnan ke-

hittäminen käynnistyi vuonna 2009 kun tehtäviin saatiin rekrytoitua kokenut 

ylilääkäri-terveydenhoitajatyöpari. Heidän siirryttyään uusiin tehtäviin resurs-

sit jäivät väliaikaisesti täyttämättä. Vuonna 2011 koulutusresurssit siirrettiin 

perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikköön. Koulutustoimin-

taa koordinoiva sairaanhoitaja aloitti tehtävässään 9.1.2012 ja yleislääketie-

teen koulutusylilääkäri 22.10.2012. Heidän tehtävänään on yleislääketieteen 

erikoistumiskoulutuksen ja terveyskeskusten terveydenhuollon ammattilais-

ten täydennyskoulutuksen kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin PETE-

yksikön johdolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen 

mukaisesti PSHP vastaa työparin henkilöstökuluista. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Hoitohenkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehtivat yhteistoiminta-alueet, 

joiden laajempi väestöpohja on luonut kehittämistarpeen yhteistoiminta-

alueiden sisäiselle koulutukselle.  

 

Alueellinen täydennyskoulutus SeAMK:n ja sairaanhoitopiirin järjestämänä 

täydentää ja tuo lähelle laadukasta valtakunnallista koulutusta. 

 

Lääketieteellisessä täydennyskoulutuksessa on edelleen kehittämistarpeita 

paikallisella ja yhteistoiminta-aluetasolla. Tähän tarpeeseen toivottaisiin eri-

koissairaanhoidon erikoislääkäreiden osaamista ja keskustelua potilaiden 

hoitoprosessien sopimisesta. Perusterveydenhuollon toimintayksikön toivo-

taan edistävän toiminnallaan näitä alueita ja hoitoketjujen koordinoimista. 
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Tiivistetään yhteistyötä yhteistoiminta-alueiden, erikoissairaanhoidon ja 

SeAMK:n kanssa laadukkaan täydennyskoulutuksen turvaamiseksi. 

Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon 

yksiköt tukevat terveyskeskusten moniammatillista täydennyskoulutusta 

maakunnassa. 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä kehitetään käy-

tännönläheisiä uusia organisaatiorajat ylittäviä koulutusmuotoja, jolloin esi-

merkiksi sairaalan erikoislääkärit jalkautuvat yhteistoiminta-alueille koulut-

tamaan, itse oppimaan ja verkottumaan.  

Tuetaan ketjulähettitoimintaa. Kyse on täydennyskoulutuksesta, jossa ketju-

lähettijaksot tarjoavat perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa 

työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden täydentää 

ja syventää osaamistaan työskentelemällä etukäteen suunnitellun ohjelman 

mukaisesti. Ketjulähetti tutustuu toimintaan valitsemassaan erikoissairaan-

hoidon tai perusterveydenhuollon yksikössä viikon ajan. 

Kuva 42. Ketjulähettitoiminta.  

 

Jaksolle lähtö sovitaan 
yhdessä esimiehen 

kanssa. Koulutusta  

koordinoivalle 

sairaanhoitajalle 
ilmoitetaan: 

- lähtijän nimi 

   - ammattinimike 

 - kohdeyksikkö          

    - viikko, mielellään 
muutama vaihtoehto 

 

 

Perusterveydenhuolto 
Erikoissairaanhoito 

Alkukysely 

Koulutusta 

koordinoiva 

sairaanhoitaja on 

vahvistanut jakson. 

Lähtijä täyttää 

alkukyselyn, jossa 

kartoitetaan 

oppimistavoitteet, 

jotka sairaanhoitaja 

toimittaa 

kohdeyksikköön. 

Ketjulähettijakso Arviointi 

Ketjulähetti seuraa ja 

työskentelee nimetyn 

ohjaajan kanssa. 

Ketjulähetillä ei varsinaista 

hoitovastuuta 

Työvaatteet järjestetty 

kohdeyksiköstä. Ruokailu 

henkilöstöruokalassa 

henkilökuntahintaan. 

Jakson jälkeen 

ketjulähetti täyttää 

arviointilomakkeen, 

jonka jälkeen saa 

jaksosta 

todistuksen. 

Systemaattisen 

kyselyn avulla 

arvioidaan ja 

kehitetään 

toimintaa. 

Perusterveydenhuolto 
Erikoissairaanhoito 

Ketjulähettijaksolla 

päivitetyt tiedot/taidot 

hyödynnetään  

työorganisaatiossa. 

Verkostoitumisen 

hyödyntäminen. 

Yhteistyöseminaarit  

1-2x/v 

 

Ket julähet t itoim inta 
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YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Yhteistoiminta-alueet vastaavat henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta. 

 Täydennyskoulutuksen tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden varmis-

tamiseksi tiivistetään yhteistyötä yhteistoiminta-alueiden, SeAMK:n tutki-

mus- ja kehittämispalvelujen Täydennyskoulutustiimin ja sairaanhoitopii-

rin kanssa. 

 Tuetaan Potku-hankkeen ja SeAMK:n yhteistyönä kehitettyyn kansanterve-

yshoitajan koulutusohjelmaan osallistumista. 

 Rakennetaan maakunnallinen, moniammatillinen perusterveydenhuollon 

kehittäjäverkosto yhteistoiminta-alueiden, Pirkanmaan PETE:n, Tampereen 

yliopiston ja Aksilan yhteistyönä. Mukaan kutsutaan tarvittaessa myös 

erikoissairaanhoidon edustajia. Verkosto kytketään muihin ERVA-alueen 

kehittämisrakenteisiin. 

 Koulutuksessa ja kokoustoiminnassa hyödynnetään alueellista vi-

deoneuvotteluverkostoa. 

 Selvitetään mahdollisuuksia maakunnallisen täydennyskoulutusrekisterin 

ja sähköinen koulutuskalenterin käyttöönottoon. 

 Koulutusyhteistyötä tiivistetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääke-

tieteen vastuualueen kanssa (PETE-yksikkö) yleislääketieteen erikoisalan ja 

terveyskeskusten täydennyskoulutustoiminnan tukemiseksi. 

 Tuetaan ketjulähettitoimintaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa teh-

dyn sopimuksen mukaisesti.  
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19 YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA 

(10§) 

 

"Sovittava, kuinka terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyö kuntien 

sosiaalihuollon ja muun toiminnan kanssa toteutetaan." 

 

"Sovittava myös, kuinka yhteistyö muiden viranomaisten, alueen sosiaali- ja 

terveydenhuollon yksityisten toimijoiden, kuten yksityisen työterveyshuollon 

ja lääkehuollon sekä järjestöjen kanssa toteutetaan." 

 

19.1 Terveydenhuollon ja kuntien sosiaalihuol-

lon välinen yhteistyö 

 

 

NYKYTILA 

 

Nykytila kuvataan yhteistoiminta-alueiden toimintasuunnitelmissa. 

Sosiaalipäivystys tarkoittaa virka-ajan ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalityön 

akuuttipalvelujen järjestämistä sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa. Sosiaali-

päivystäjä on tavoitettavissa hätäkeskuksen kautta hätänumerosta 112. Sosi-

aalipäivystäjän palvelut on tarkoitettu sopijakuntien asukkaille ja näiden kun-

tien alueella oleskeleville. Sopijakuntia ovat kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat. 

Alueella toimii samanaikaisesti kaksi päivystäjää. Etelä-Pohjanmaan sosiaali-

päivystyskeskuksen tilat sijaitsevat Seinäjoella valtion uudessa virastotalossa. 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä huolehtii Pohjanmaan suomenkielis-

ten kehitysvammaisten ja Kårkullan kuntayhtymä ruotsinkielisten kehitys-

vammaisten erityishuollosta. 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

Sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusterveydenhuollon yksiköiden tehtävät 

ovat lakien erilaisista sanamuodoista huolimatta periaatteessa hyvin saman-

suuntaisia. Terveydenhuoltolaissa perusterveydenhuollon yksiköiden tehtävät 

on määritelty konkreettisemmin, mutta sosiaalialan osaamiskeskusten toi-

mintaa ohjaava lainsäädäntö antaa enemmän liikkumavaraa ja mahdollisuuk-

sia ottaa huomioon alueellisia näkökohtia. Sosiaali- ja terveydenhuollon yh-

teisen kehittämisrakenteen etsiminen ja luominen on vasta alussa. Yhteistyö-

aluetta on mahdollista hahmottaa hanketoiminnasta palvelujen ja osaamisen 

kehittämisessä sekä tarvittavasta tietotuotannosta palvelujen ja rakenteiden 

suunnittelussa (esim. palvelu- ja hoitoketjut, henkilöstötarpeen ennakointi). 
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SONetBOTNIAn toteuttamat prosessimallinnukset ovat hyvä väline yhteistyö- 

ja palveluprosessien jäsentämiseen. Vastaavasti opetus- ja tutkimusklinik-

kayhteistyö käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen yhteen nivomisessa tar-

joaa mahdollisuuden yhteistyöhön esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa (mm. täydennyskoulutus).  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan uusia yhteisiä toimin-

tamalleja, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat yhdessä 

asiakkaiden kanssa kehittää uusia palveluja ja työkäytäntöjä ja joiden vaikut-

tavuutta voidaan tutkimuksellisin keinoin arvioida. Etelä-Pohjanmaalla SO-

NetBOTNIAn ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin sijoittuneen peruster-

veydenhuollon yksikön yhteistyön vahvistaminen edellyttää myös toiminnalli-

sen yhteistyörakenteen luomista (esim. neuvottelukunta). 

 

 SONet BOTNIAN NÄKEMYS 

 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA perustet-

tiin vuonna 2002. Osaamiskeskuksia on 11 ja ne muodostavat valtakunnalli-

sesti kattavan alueellisen yhteistyö- ja tukirakenteen, jonka tehtävänä on tu-

kea ja ylläpitää sosiaalihuollon perus-, erityis- ja asiantuntijapalveluja ja nii-

hin liittyvää koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa.  

Kehittämisrakenteiden elävä, arkipäivän yhteistyö on tärkeintä. Tarvitaan 

eheä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelurakenne, koska sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut liittyvät potilaiden arjessa kiinteästi toisiinsa. Sosi-

aali- ja terveystoimi on kiinteässä vuorovaikutuksessa muuhun kuntakent-

tään. Järjestämissuunnitelmaan on tärkeä sisällyttää sosiaalipalveluiden ja 

sosiaalityön näkökulma. Tulevaisuudessa alueen yhteinen sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämissuunnitelma voitaisiin tehdä yhdessä. Perusterveyden-

huollon yksiköllä ja SONet BOTNIAlla voisi olla myös yhteinen ohjausryhmä. 

Tavoitteena on integroitunut sosiaali- ja perusterveydenhuollon kehittämisra-

kenne. Hoitopolut ovat prosesseja, jotka sisältävät ihmisen elämänpolun.  

Luontevia yhteistyöalueita SONet BOTNIAn ja Aksilan kanssa ovat kuntien 

tukeminen järjestämissuunnitelman ja hyvinvointikertomusten laatimisessa, 

alueellinen hyvinvointitietotuotanto, sosiaali- ja terveysjohtamisen kehittämi-

nen, hankeyhteistyö (esimerkiksi Kaste-hankkeissa), työvoima- ja koulutus-

tarpeen ennakointi, yhteistyö täydennyskoulutuksessa ja koulutuksen vaikut-

tavuuden arvioinnissa, uudet asiakaslähtöiset toimintamallit, opetus- ja tut-

kimusklinikkayhteistyö, yhteistyö maakunnallisissa hyvinvointistrategiois-

sa/suunnitelmissa, peruspalveluohjelmissa sekä yhteistyö ERVA-

aluepohjaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisessa koordinaatiossa.    
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

Terveyssosiaalityön palvelujärjestelmää tulee kehittää maakunnallisena ko-

konaisuutena. Maakunnallisessa toimintaympäristössä tarvitaan yhteinen 

suunnitelma alueellisen, saumattoman terveyssosiaalityön palveluketjun ra-

kentamisesta yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi.  

 

Tavoitteena on terveyssosiaalityöntekijöiden yhteistyön ja työnjaon kehitty-

minen sekä alueellisen palveluketjun syntyminen erikoissairaanhoidon ja pe-

rusterveydenhuollon välille. Haasteena ovat polikliinisen sosiaalityön kehit-

täminen erikoissairaanhoidossa, sosiaalityöntekijöiden vähäinen määrä pe-

rusterveydenhuollossa, sosiaalityöntekijöiden saatavuus (työvoimapula) ja 

sosiaalityön asiantuntemuksen puuttuminen työterveyshuolloista. 

 

Rajapinnoilla tapahtuvan yhteistyön kehittämiseksi on pohdittava uusia toi-

mintamalleja. Yhteistyötä kehitetään kolmannen sektorin kanssa.  Terveysso-

siaalityö on mukana hoito- ja kuntoutusketjujen rakentamisessa. Terveysso-

siaalityöhön laaditaan myös oma saumaton palveluketju. Osallistutaan ope-

tus- ja tutkimusklinikkayhteistyöhön. 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Yhteistoiminta-alueet tiivistävät sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä poti-

laslähtöisten, terveyssosiaalisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi.  

 

 Aksila tukee sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-

don yhteistyötä ja kehittämistä yhdessä Pohjanmaan maakuntien sosiaa-

lialan osaamiskeskuksen kanssa 

 

 Terveyssosiaalityön näkökulma sisällytetään hoito- ja kuntoutusketjuihin. 

 

19.2 Muu kuntayhteistyö 

 

Poikkihallinnollista yhteistyötä tehdään moniammatillisissa työryhmissä eri 

toimijoiden kanssa: kuntien sivistys-, nuoriso- ja tekninen toimi, oppilaitok-

set, oppisopimustoimistot, poliisi ja palolaitos. Kunnan moniammatilliset työ-

ryhmät ovat tiiviisti mukana terveyssuunnittelussa.  

 

Kuntien välistä yhteistyötä tehdään erilaisten hankkeiden ja ammattiryhmien 

kesken. Kunnat ostavat palveluita toisiltaan, esimerkiksi Lapua hankkii työ-

terveyshuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Seinäjoen kaupungilta.  
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19.3 Yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa 

 

YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO - NYKYTILANNE 

 

Yksityinen terveydenhuolto 

muodostaa tärkeän osan palve-

luverkostosta lisäämällä poti-

laan valinnanvapautta ja täy-

dentämällä julkista palvelutuo-

tantoa. Tässä yhteydessä ei 

tarkastella varsinaisesti yksi-

tyistä hammaslääkäritoimintaa. 

 

Yksityinen sektori tuottaa avo-

hoidon lääkäripalveluista Suo-

messa noin 25–30 % ja erikois-

lääkäripalveluista yli 35 %. Sai-

raalapalvelutuotannosta osuus 

on noin 5 %. 

Vuonna 2011 eteläpohjalaiset 

kävivät noin 100 000 kertaa yksityislääkärillä. Yksityisen sektorin osuus avo-

käynneistä (arviolta noin 15 %) jää maan keskitasoa selvästi pienemmäksi. 

Silmätautien osuus käynneistä oli 17 511, gynekologian 14 671, kirurgian 10 

591, psykiatrian 3 838 ja sisätautien 3 653. Tilanne selittyy erikoislääkäripal-

velujen erikoisalakohtaisilla ja alueellisilla eroilla. Mikäli tarkastellaan vain 

erikoislääkäreillä tapahtuneita käyntejä, on yksityisen sektorin osuus Etelä-

Pohjanmaallakin huomattavasti korkeampi, ainakin neljäsosa käynneistä, 

koska terveyskeskuslääkäreistä alle puolet on yleislääketieteen erikoislääkä-

reitä. 

Suomessa työterveyshuollon piiriin kuuluu noin 1,7 miljoonaa henkilöä. Näis-

tä noin 700 000 henkilölle on työnantaja järjestänyt työterveyshuollon palve-

lut yksityisillä lääkäriasemilla. 

Vuonna 2009 yksityiset terveyspalveluyritykset työllistivät yhteensä 26 554 

henkilöä, joista 10 033 työskenteli yksityisillä lääkäriasemilla. Luvut sisältä-

vät myös yksityiset hammaslääkäri- ja fysioterapiayritykset. Yli 80 prosenttia 

toimialan yrityksistä työllisti alle kaksi henkilöä (www.toimialaraportit.fi). 

Vuonna 2008 oli Etelä-Pohjanmaan ELY-alueella 457 yksityisiä terveyspalve-

luita tarjoavaa toimipistettä. Henkilöstömäärä oli 949. Suhteellinen henkilös-

tömäärä oli maan keskitasoa. 

Yksityisiä lääkäriasemia on Etelä-Pohjanmaalla runsaasti: Seinäjoen Lääkärita-

lo, Terveystalo (toimipisteet Seinäjoella, Kauhajoella, Kurikassa, Lapualla, 
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Kauhavalla ja Alajärvellä), Lääkäriasema K Niemelä (Ilmajoki ja Seinäjoki), 

Lääkäriasema ILO (Tuuri), SL Lääkintäpalvelu (Ähtäri), Lääkäriasema Anselmi 

Oy (Alajärvi), Vimpelin Lääkärikeskus Oy (Vimpeli), Suomenselän Lääkäripal-

velu (Ähtäri), Lääkäriasema Kirurgi- ja Urologipalvelu Petäys Oy ja Hammas-

lääkäri-Lääkärikeskus Kompassi (Seinäjoki). Luotettavan kokonaiskuvan saa-

minen on vaikeaa eikä luettelo ole välttämättä kattava. Lisäksi erikoislääkä-

reiden perustamat pienyritykset tarjoavat erikoisalakohtaisia palveluita suo-

raan terveyskeskuksiin ja omistajalääkärit toimivat muissa lääkäripalveluyri-

tyksissä omistajina ja/tai palveluntuottajina. 

 

Yksinomaan työterveyshuollon palveluita tuottavat yritykset esitellään työter-

veyshuollon yhteydessä. 

Seinäjoen Lääketieteellinen Tutkimuslaitos Oy 

 

Seinäjoen Lääketieteellinen Tutkimuslaitos Oy (Seinäjoen Lääkäritalo) on 135 

lääkärin omistama yksityisiä terveydenhuollon palveluja tuottava yhtiö. Lää-

kärikeskuksella on myös sairaalaoikeudet. 

 

Vuonna 1971 perustetussa Seinäjoen Lääkäritalossa toimii nykyisin yhteensä 

140 yleis-, erikois- ja hammaslääkäriä sekä lähes neljäkymmentä muuta ter-

veydenhuollon ammatinharjoittajaa. Lääkäreistä 20 on päätoimisia yksityis-

lääkäreitä. Henkilökuntaan kuuluu noin 60 vakituista työntekijää. Lääkärita-

lossa toimivat päiväkirurgisia toimenpiteitä tarjoava sairaala, laboratorio ja 

kuvantamispalvelut. Seinäjoen Lääkäritalo tarjoaa työterveyshuoltoa yrityksil-

le. Yritys sai käyttöönsä loppuvuodesta 2012 uuden kiinteän magneettiku-

vauslaitteen. Aiemmalla liikuteltavalla rekkamagneetilla tehtiin vuosittain 

noin 1 500 kuvausta. 

 

Terveystalo Oy 

 

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Asiakkaina ovat yksityis-

henkilöt, yritykset, yhteisöt, vakuutusyhtiöt ja julkinen sektori. Yritys tarjoaa 

terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja yli 60 paikkakunnalla 

lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalossa työskentelee lä-

hes 6500 terveydenhuollon ammattilaista. Heistä noin 3 200 on ammatinhar-

joittajia ja 3300 työsuhteisia.   

 

Terveystalon kokonaismyynti vuonna 2011 oli 366 miljoonaa euroa. Terveys-

talon omistaa pääomasijoitusyhtiö Bridgepoint. 

 

Etelä-Pohjanmaalla toimipisteet sijaitsevat Seinäjoella, Kauhajoella, Kurikassa, 

Lapualla, Kauhavalla ja Alajärvellä. 

 

Lääkäriasema ILO 

 

Lääkäriasema ILO toimii Alavudella Tuurin kauppakeskuksessa ja tarjoaa 

yleislääketieteen, gynekologian, kirurgian, urologian, ortopedian ja työterve-

yshuollon palveluita. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat myös terveydenhoi-

taja ja psykologi. 
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Lääkäriasema K Niemelä (Ipsorum Lääkäriasema) 

 

Lääkäriasema K Niemelä on aloittanut toimintansa vuonna 1981. Toimipisteet 

ovat Ilmajoella ja Seinäjoella. Palveluvalikoima on laaja. Painopisteinä ovat 

työterveyshuollon ja yleislääketieteen palvelut. 

 

Kompassi Hammaslääkäri-Lääkärikeskus Oy 

 

Vuonna 2012 perustettu Kompassi tarjoaa kardiologian, sisätautien, yleislää-

ketieteen, urologian ja gynekologian erikoislääkäripalveluita sekä suun ter-

veydenhuollon palveluita. Uudet toimitilat sijaitsevat Seinäjoella. Yrityksen 

kolme kardiologian erikoislääkäriä tuottavat konsultaatiopalveluita myös mo-

nille terveyskeskuksille. Käytössä on kardiologinen liikuteltava tutkimuslait-

teisto. 

 

Lääkäriasema Anselmi OY 

 

Lääkäriasema Anselmi tarjoaa Alajärvellä yleislääketieteen, gynekologian, 

sisätautien, gastroenterologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, ortopedian 

sekä työterveyshuollon erikoislääkäripalveluita.   

 

Suomenselän Lääkärikeskus Oy  

 

Suomenselän Lääkärikeskus Oy on erikoislääkäripalveluita tarjoava yritys, 

joka on perustettu vuonna 1990 Ähtäriin. 

 

Alusta asti lääkärikeskuksessa ovat olleet edustettuina kirurgia, naistentaudit 

ja sisätaudit sekä näitä täydentämässä radiologia ultraäänitutkimuksin. Ny-

kyisin lääkärikeskus tarjoaa myös ortopedian, urologian ja yleislääketieteen 

erikoislääkärin sekä psykologin testaus- ja psykoterapiapalveluita. 

 

 

Muut yksityiset lääkäriasemat 

 

Vimpelin Lääkärikeskus Oy tarjoaa lääkäripalveluita Vimpelissä, SL Lääkintä-

palvelu Ähtärissä ja Lääkäriasema Kirurgi- ja Urologipalvelu Petäys Oy lähinnä 

urologian alan palveluita Ähtärissä. 
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KUNTOUTUS 

 

 

Härmän kuntokeskus 

 

Härmän kuntokeskus tarjoaa Kauhavalla Ylihärmässä laaja-alaisia moniamma-

tillisia kuntoutuspalveluita: kuntoremontti, TYKY-päivät, muut TYHY-palvelut, 

TYK-kuntoutus, ASLAK-kuntoutus, TULE-kuntoutus, yksilölliset kuntoutusjak-

sot, kuntoutustarveselvitys, sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutu-

misvalmennusjaksot sekä Kelan kustantama ikääntyvien (työelämästä poissa-

olevien) kuntoutus. 

 

Ähtärin Veljeskoti  

 

Ähtärin Veljeskoti on Suomenselän Kuntokotiyhdistys ry:n ylläpitämä ikäih-

misten tutkimus-, hoito- ja kuntoutuslaitos. Ähtärin Veljeskoti tuottaa kun-

toutus- ja hoitopalveluja sotiemme veteraaneille ja myös muille hoitoa ja kun-

toutusta tarvitseville henkilöille. 

 

Veljeskoti on aloittanut toimintansa vuonna 1991. Asukaspaikkoja on 26 ja 

henkilökuntaa 31. Veljeskodilla on oma lääkäri. Palvelutarjonta on monipuo-

linen ja uudistuva: avo-, koti- ja laitoskuntoutus, terveysliikunta, ikäihmisten 

ennaltaehkäisevä kuntoutus (laitosjaksosta ja avopalveluista koostuva 6 kk 

palvelukokonaisuus) sekä tekonivelleikattujen osastokuntoutus, joka on kehi-

tetty Ähtärin sairaalassa ja Seinäjoen keskussairaalassa tekonivelleikkauksis-

sa olleille potilaille, jotka tarvitsevat jatkokuntoutusta sairaalavaiheen jälkeen 

ennen kotiin siirtymistä. Veljeskoti tarjoaa mahdollisuuden myös avustaja-

toimintaan, ateriapalveluihin sekä pysyvään tai jaksoittaiseen laitoshoitoon ja 

päiväsairaalapalveluihin. 

 

Kivipuro 

 

Kivipuro ry on yksityinen, vuonna 1964 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, 

joka ylläpitää vanhusten asumispalveluja sekä sotilasvammalain mukaista 

laitoshoito- ja kuntoutustoimintaa Seinäjoella.  

 

Kivipuro ry tarjoaa seuraavia palveluja 

 

 Kuntoutuskoti: kuntoutus ja laitoshoito 

 Palvelukeskus: tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen 

 Toimintakeskus: asumispalvelu ikäihmisille ja kehitysvammaisille sekä 

vapaa-ajan toiminta 

 Kivipurokoti: vuokra-asuntoja 

 

Sotainvalideille ja veteraaneille suunnattujen palveluiden lisäksi kuntoutusko-

ti on tarjonnut jo vuodesta 2005 alkaen tekonivelleikkauksen jälkeistä kun-

toutusta sairaalasta jatkohoitoon siirtyville potilaille. Tekonivelkuntoutukses-

ta on sopimus Seinäjoen kaupungin kanssa.  

 



 

 

 

  

   

 

 244 

Kivipuron tarjoama toipilaskuntoutus on tarkoitettu seinäjokisille potilaille, 

jotka eivät tarvitse sairauden takia enää keskussairaalatasoista hoitoa, mutta 

eivät selviä vielä kotona. Tarjolla on monipuoliset fysio- ja toimintatera-

piapalvelut kuten liikuntaryhmiä ja kuntoneuvolatoimintaa. Palvelukeskuk-

sessa on mahdollisuus asumispalvelukokeiluun. Vuonna 2012 palvelutarjonta 

laajeni kattamaan kotihoitopalvelut. Kivipuron palveluvalikoima on laaja kat-

taen erilaiset fysioterapian ja toimintaterapian mahdollisuudet. 

  

 

APTEEKKITOIMINTA 

 

 

Suomessa oli 1.1.2012 yhteensä 814 apteekki-

toimipistettä (620 pääapteekkia ja 194 sivuap-

teekkia). Lisäksi syrjäseuduilla toimi 109 apteek-

kien ylläpitämää lääkekaappia ja 22 apteekin pal-

velupistettä, joista myydään rajoitettua valikoi-

maa itsehoitolääkkeitä. Palvelupisteiden kautta 

voidaan välittää myös reseptilääkkeitä. Apteekki-

verkosto on Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa tiheämpi. 

Vuonna 2010 apteekit toimittivat 50 miljoonaa 

reseptiä. Etelä-Pohjanmaalla toimii 30 apteekkia, 

joiden liikevaihdon voi arvioida olleen vuonna 

2010 yhteensä noin 80 m€. Arvioitu henkilöstömäärä on noin 300. 

 

Apteekkien tehtävänä on osana terveydenhuoltoa huolehtia turvallisesta, te-

hokkaasta, taloudellisesta ja korkeatasoisesta lääkejakelusta sekä tarjota 

lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa ja palveluita. Tavoitteena on 

turvata lääkkeiden saatavuus sekä tukea lääkehoitojen onnistumista ja asiak-

kaan voimaantumista terveytensä hoitamisessa (Ammattiapteekkistrategia 

2012–2020).  

 

Ammattiapteekkistrategian keskeisiä tavoitteita ovat: Apteekit auttavat asiak-

kaitaan ottamaan vastuuta oman terveytensä edistämisestä ja ylläpitämisestä. 

Potilasturvallisuuden parantamiseksi apteekkien tietojärjestelmiä kehitetään 

siten, että järjestelmät mahdollistavat apteekissa olevien potilastietojen seu-

rannan ja rajapinnat kansallisiin terveydenhuollon järjestelmiin sekä pystyvät 

nykyistä paremmin antamaan työkaluja lääkehoidon systemaattiseen ohjauk-

seen apteekeissa. Lääkkeitä koskevien rekistereiden rakentamisessa ja ylläpi-

tämisessä apteekit toimivat keskeisinä tiedontuottajina tai tiedon käyttäjinä.  

 

Apteekit pyrkivät kaikessa toiminnassaan edistämään lääkehoidon oikeaa ja 

turvallista toteutumista. Apteekkien on varmistettava se, että potilaalla on 

riittävät tiedot lääkehoidon onnistuneeseen ja turvalliseen toteuttamiseen. 

Tämä koskee sekä reseptillä toimitettavia että itsehoitoon hankittavia lääk-

keitä. Apteekkien merkitys itsehoidon onnistumisen tukena on korostunut, 

sillä apteekki on usein itsehoitoasiakkaan ainoa kontakti terveydenhuoltoon. 

Terveydenhuolto käyttää apteekkien tuottamia uusia palveluita esimerkiksi 

monien pitkäaikaissairaiden hoidon onnistumisen seurannassa.  
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Apteekit tuottavat perustoimintanaan lääkkeisiin liittyviä palveluja, joista tär-

keimpiä ovat reseptilääkkeiden toimittaminen, itsehoidon ja omahoidon on-

nistumisen varmistaminen itsehoitolääkkeitä käyttävillä potilailla sekä lääk-

keisiin liittyvä neuvonta ja potilaan lääke ja terveystiedon lisääminen.  

 

Apteekit opastavat asiakkaita myös ehkäisevän lääkehoidon ja lääkkeettömi-

en vaihtoehtojen käytössä. Lisäksi apteekeilla on useita uusia, lääkehoidon 

onnistumiseen liittyviä palveluja, joita toteutetaan yhteistyössä muun tervey-

denhuollon kanssa. Uudet palvelut perustuvat Käypä hoito suosituksiin tai 

muihin tunnustettuihin terveydenhuollon toimintatapoihin. Apteekit varmis-

tavat myös osaltaan terveydenhuollon ammattilaisten, väestön ja lääkkeiden 

käyttäjien luotettavan ja näyttöön perustuvan lääketiedon saannin. 

 

Yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa luo uusia mahdollisuuksia toimin-

nan kehittämiselle ja potilasturvallisuuden parantamiselle. Samalla apteekki-

en erityisosaaminen tulee laajempaan käyttöön julkisessa terveydenhuollos-

sa. Apteekkariliiton näkemyksen mukaan tiheää apteekkiverkostoa voitaisiin 

käyttää myös terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen. Palveluja voidaan 

hankkia myös palveluseteleillä.  

 

Apteekkien kansanterveysohjelmien kautta luotu maankattava yhdyshenkilö-

verkosto toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja potilasjärjestöjen 

kanssa. Kaikkien apteekkien kautta on saatavana erityiskoulutettujen astma, 

diabetes ja sydänyhdyshenkilöiden palveluja. Apteekkien asiakaskunta pai-

nottuu ikääntyneeseen väestöön. Heille kohdistuvat palvelut, kuten annosja-

kelu ja lääkehoidon kokonaisarviointi, ovat vakiinnuttaneet asemansa ap-

teekkien palvelukokonaisuudessa. 

 

Apteekkariliiton linjaukset ovat Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteiden 

mukaisia (Avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terve-

ysministeriön selvityksiä 2011:16, sivu 38): Väestön ikääntyessä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti. Keskeinen tule-

vaisuuden tavoite on liittää lääkehuolto kiinteämmäksi osaksi sosiaali- ja ter-

veyspalvelujärjestelmää ja siten saada lääkehuollossa toimivien farmaseutti-

nen asiantuntemus palvelujärjestelmän käyttöön. Apteekkien palvelukonsep-

tien avulla voidaan omalta osaltaan lisätä lääkkeitä käyttävien ikäihmisten 

selviytymistä kotihoidossa mahdollisimman pitkään ja näin pienentää tervey-

denhuollon kustannuksia.  

 

 

YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Yksityinen terveydenhuolto tukee ja täydentää julkista terveydenhuoltoa. Yh-

teistoiminta-alueet käyttävät yksityistä palveluntuotantoa omista lähtökohdis-

taan ja tarpeistaan käsin. Yhteiselle maakunnalliselle linjaukselle ei nähdä 

tarvetta. Kehittämisen painopisteen tulee olla julkisen terveydenhuollon vah-

vistamisessa. 
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Taulukko 63. Yhteistoiminta-alueet ja yksityisen palvelutuotannon käyttö 

ALUEKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ JA TARPEITA – YKSITYINEN SEKTORI 

JIK 

 

Yksityisiltä tuottajilta ostetaan suolistotähystyksiä, ENMG- ja 

magneettitutkimuksia sekä fysio-, toiminta- ja puheterapiapal-

veluita.  

Toimenpiteitä ostetaan harkiten lähinnä työikäisille, jotta työ-

kyky saadaan palautettua nopeammin. 

 

Järvi-Pohjanmaa 

 

Yksityiseltä sektorilta ostetaan erikoissairaanhoitotasoisia pal-

veluja kuten korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvää pienki-

rurgiaa, psykiatrian alaan liittyviä palveluja ja kardiologisia 

konsultaatiopalveluja. Ostopalveluilla täydennetään julkisia 

palveluja. Palveluja ostetaan jatkossakin maltillisesti.  

 

Kaksineuvoinen Yksityissektorilta ostetaan kohdennetusti palveluja. 

 

Kuusiokunnat 

 

 

 

Yksityissektorilta ostetaan kohdennetusti erilaisia palveluja: 

lääkäripalveluja, päivystyspalveluja, röntgen- ja laboratoriotut-

kimuksia sekä fysioterapiapalveluja. 

 

Lapua 

 

Erikoissairaanhoidon tasoisia palveluja ostetaan yksityiseltä 

sektorilta: korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvää pienkirur-

giaa, psykiatrian alaan liittyviä palveluja ja kardiologisia kon-

sultaatioita. Ostopalveluilla täydennetään jatkossakin julkisia 

palveluja.  

 

Seinäjoki 

 

Erikoislääkäreiden konsultaatio- ja tutkimuspalveluja ostetaan 

seuraavilta erikoisaloilta: foniatria, keuhkosairaudet, neurolo-

gia, fysiatria, lasten neurologia, gynekologia, urologia, kirur-

gia, sisätaudit, ortopedia, ihotaudit, käsikirurgia, psykiatria, 

nuorisopsykiatria, silmätaudit sekä korva-, nenä- ja kurkku-

taudit. Osa suolistotähystyksistä hankitaan ostopalveluina. 

Lisäksi ostetaan pienkirurgisia toimenpiteitä. Palveluja oste-

taan jatkossakin täydentämään julkisia palveluja. 

 

 

Suupohja Yhteistyötä tehdään myös alueen yksityisten palveluntuottajien 

kanssa. Tiettyihin hoitoketjuihin ostetaan kohdennettua palve-

lua yksityissektorilta, esimerkiksi muistineuvola käyttää yksi-

tyistä geriatria. 
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SAIRAANHOITOPIIRIN NÄKEMYS 

 

 

Sairaanhoitopiiri käyttää yksityistä palvelutuotantoa oman toimintansa tuke-

na sairaanhoitopiirin strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Ensisi-

jaisesti pyritään turvaamaan oma palvelutuotanto. Ostopalveluita tarvitaan 

lähinnä niillä erikoisaloilla, joilla erikoislääkäreistä on valtakunnallisestikin 

pulaa. 

 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Yksityinen terveydenhuolto tukee ja täydentää julkista terveydenhuoltoa. 

Yhteistoiminta-alueet käyttävät yksityistä palveluntuotantoa omista lähtö-

kohdistaan ja tarpeistaan käsin. Kehittämisen painopiste on julkisen ter-

veydenhuollon vahvistamisessa.  

 

 Apteekit ovat tärkeä terveydenhuollon yhteistyökumppani. Lääkehuolto 

on perusteltua liittää kiinteämmäksi osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujär-

jestelmää lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. 
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19.4 Yhteistyö järjestöjen kanssa 

 

JÄRJESTÖNÄKÖKULMA 

 

Etelä-Pohjanmaan alueella toimii 4 859 rekisteröityä yhdistystä (Patentti- ja 

rekisterihallitus 10.1.2012), joista arviolta lähes 500 sosiaali- ja terveysalalla. 

Useiden potilasjärjestöjen ja yhdistysten toimikenttä kattaa koko maakunnan. 

Palkattua henkilöstöä ei yleensä ole, vaan toiminta perustuu vapaaehtoistyö-

hön. Järjestöjen kautta on mahdollista saada niin ammatillista kuin kokemus-

asiantuntijuutta, ilman jäsenyyttä. Alueella on lukuisia esimerkkejä hyvistä 

toimintatavoista (tukihenkilötoiminta, vertaistukiryhmät, virkistystoiminta) 

sekä yhteistyöstä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.  

Tasavertainen ja vastavuoroinen kumppanuus luo hyvät edellytykset yhteis-

työlle. 

 

Potilaan oman äänen kuulumisen vahvistaminen hoitopoluissa 

 Edellyttää osallistavien menetelmien kehittämistä yhdessä järjestöjen ja hen-

kilökunnan kanssa, esimerkkinä POTKU-hankkeen mallien juurruttaminen. 

 Edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattavan tiedot-

tamisen tehostamista oman substanssialan järjestötoiminnasta ja järjestöistä, 

jotta he osaavat ohjata potilaan ja läheisen vertaistuen piiriin sekä hyödyntää 

järjestöjä ensitiedon antamisessa. Lisäksi on huolehdittava hoitopolun jatko- 

ja kuntoutusvaiheessa potilaan ja läheisten tiedonsaannista. 

 Huolehditaan että henkilöstön koulutuksissa on mukana kokemuskoulutta-

jia/asiantuntijoita ja järjestöjen ammatillisia asiantuntijoita, koulutuksen 

suunnittelusta alkaen. 

 

Järjestöt mukana alusta alkaen suunnittelussa ja kehittämisessä 

 Edellyttää tietoisuuden lisäämistä alueen järjestöistä ja niiden toiminnasta 

(mm. Järjestötalo) ja järjestöedustuksen mukaan ottoa erilaisiin työryhmiin 

(mm. Etelä-Pohjanmaan järjestöjen aluetyön EPAT-verkoston kautta). 

 Sosiaali- ja terveydenhuolto ottaa aktiivisesti käyttöön järjestöjen kehittämät 

ja testatut toimintamallit (esim. muistineuvolat, Neuvokas-perhemalli ja 

TULPPA-avokuntoutus). 

 Hyödynnetään alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita; esim. Yksi 

elämä –hanke. 

 Luodaan yhdessä systemaattinen käytäntö (esim. yhdistystarjotin), jonka avul-

la hahmotetaan kunnan järjestö/yhdistystoiminta. Menettelyllä voidaan auttaa 

esim. hoitohenkilöstöä löytämään oman substanssialan vertaistoimintaver-

kostot ja järjestöt sekä menettelytapa, jolla tietoa ylläpidetään ja välitetään 

potilaille ja heidän läheisilleen. 

 Henkilöstön perehdyttämiseen sisällytetään järjestöistä tiedottaminen ja ver-

taistuen merkityksen avaaminen. 
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YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN NÄKEMYS 

 

 

Lapua toteaa lausunnossaan seuraavaa: Perusterveydenhuollossa korostuu 

ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä näkökulma. Yhteistyön tiivistäminen eri 

hallinnonalojen lisäksi liikunta- ja kulttuurijärjestöjen kanssa on tarpeen. Lii-

kuntajärjestöt liikuttavat suurta väestömäärää viikossa ja erilaisten ryhmien 

avulla tuotetaan terveyshyötyä ja henkistä hyvinvointia eri-ikäisille ihmisille. 

Myös erilaiset kulttuuritoiminnan muodot lisäävät henkistä hyvinvointia. Poti-

lasjärjestöjen asiantuntemusta tulisi hyödyntää entistä enemmän tilanteissa, 

jolloin henkilöllä on jo todettu tietty sairaus. Yhteistyön tiivistäminen eri hal-

linnonalojen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa onkin välttämätöntä resurssi-

en uudelleenkohdentamisessa.   

 

 

YHTEINEN TAVOITE JA TAHTOTILA 

 

 

 Tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja työnjaon kehittäminen toimi-

joiden kesken (sydänyhdistys, diabetesyhdistys, muut potilasjärjestöt, 

seurakunnat). 

 

 Terveydenhuollon toimijat tekevät järjestöyhteistyötä koulutuksessa, 

hoitoketjujen rakentamisessa ja hankkeissa. Aksila tukee pitkäaikais-

sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyen potilasjärjestöyhteistyötä yh-

dessä Potku-hankkeen kanssa.   
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20 LIITTEET  

 

 

20.1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö 

 

Julkisen vallan velvoite edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvalli-

suutta lähtee perustuslaista (Suomen perustuslaki 731/1999), jonka mukaan 

jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän 

ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Jokai-

sella on perustuslain mukaan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.  

 

Kuntien järjestämisvastuusta säädetään sosiaali- ja terveyspalveluja koskevis-

sa laeissa ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-

osuudesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-

desta 733/1992). 

 

Kuntia ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia valvovat aluehallin-

tovirastot, joita puolestaan ohjaa ja koordinoi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto. Molemmat toimivat Sosiaali- ja terveysministeriön alaisina. 

 

Taulukko 64. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö 

 

Sosiaalipalvelut  

Sosiaalihuoltolaissa säädetään, 

miten ja mitä sosiaalipalveluja 

kunnan on tuotettava 

Sosiaalihuoltolaki 710/1982 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista määrit-

telee keskeiset menettelytavat 

asiakastyössä ja tietosuojaky-

symyksissä 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oike-

uksista 812/2000 

Sosiaali- ja terveyspalveluja 

säädellään seuraavilla erityisla-

eilla 

Lastensuojelulaki 417/2007  

Laki lasten päivähoidosta 36/1973  

Päihdehuoltolaki 41/1986  

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977  

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista ja tukitoimista 380/1987   

Laki omaishoidon tuesta 937/2005  

Perhehoitajalaki 312/1992  

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 

 

Erilliset lait ovat myös isyyden 

selvittämisestä ja vahvistami-

sesta, elatusavun turvaamisesta 

lapselle, lapsen huoltoa ja ta-

paamisoikeutta koskevan pää-

töksen täytäntöönpanosta, otto-

Isyyslaki 700/1975  
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20.5 Liitekuvat ja -taulukot 

 

Kuva 43. Väestöennuste ikäryhmittäin vuonna 2011 sekä ennuste 2020 

ja 2030. Lähde: Tilastokeskus  

 

 

 

Kuva 44. Työttömyys 2010 ja 2011. Vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan työt-

tömyysaste oli maan keskitasoa alempi. Lähde: TEM, ELY, Etelä-

Pohjanmaan liitto (Rossinen 2012) 
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Kuva 45. Pitkäaikaistyöttömyys 2011. Lähde: TEM, Etelä-Pohjanmaan liit-

to (Rossinen 2012) 

 

 

Kuva 46. Yksinhuoltajaperheet 31.12.2010. Osuus lapsiperheistä (%) Läh-

de: Tilastokeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto (Rossinen 2012) 
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Kuva 47. Toimeentulotukea saaneet 2010, % asukkaista. Lähde: THL, Sot-

kanet, Etelä-Pohjanmaan liitto (Rossinen 2012) 
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Taulukko 65. Taloudellinen huoltosuhde. Taloudellisen huoltosuhteen 

kehitys maakunnittain vuosina 1987−2011 (1987 = 100). Taloudellinen 

huoltosuhde vertaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää 

työllisten määrään. Lähde: Tilastokeskus, Ruotsalainen 2013 

 

 1987 1990 1993 1995 1998 2000 2005 2011 

Koko maa 100 101 149 145 126 118 115 113 

Uusimaa 100 103 159 156 130 119 122 122 

Varsinais-Suomi 100 103 151 141 124 117 115 117 

Kanta-Häme 100 101 152 147 128 122 115 114 

Päijät-Häme 100 100 158 150 132 123 124 124 

Kymenlaakso 100 101 143 138 127 122 118 124 

Etelä-Karjala 100 99 146 144 133 124 123 120 

Satakunta 100 100 146 140 126 121 116 113 

Pirkanmaa 100 100 148 139 120 113 109 108 

Keski-Suomi 100 103 150 145 129 119 117 113 

Etelä-Pohjanmaa 100 103 148 142 122 116 109 105 

Pohjanmaa 100 106 146 139 120 115 110 104 

Etelä-Savo 100 103 149 148 134 130 124 119 

Pohjois-Savo 100 101 147 145 130 125 116 110 

Pohjois-Karjala 100 102 143 145 135 126 118 114 

Kainuu 100 97 141 140 128 123 120 107 

Keski-Pohjanmaa 100 105 148 143 125 119 111 106 

Pohjois-Pohjanmaa 100 99 142 136 120 110 108 105 

Lappi 100 98 149 150 137 130 121 114 

Ahvenanmaa  100 98 114 117 102 98 99 100 
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KELAN KANSANTAUTI-INDEKSI 

 

 

Kelan kansantauti-indeksin perusteella kansantaudit ovat Etelä-Pohjanmaalla 

yleisiä. Maakunnan suhteellinen asema on huonontunut viimeisen 20 vuoden 

aikana. 

 

Kansantauti-indeksi koostuu diabeteksen, reumasairauksien, astman, veren-

painetaudin, sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja psykoosien lää-

kehoitojen erityiskorvausoikeuksista ja heijastelee pitkäaikaissairauksien 

yleisyyttä. Erityiskorvausoikeus ei kuvaa pitkäaikaissairauksien todellista 

määrää. Esimerkiksi diabeetikoista arviolta puolet on toistaiseksi diagnosoi-

matta. Kuntakohtainen matala indeksi voi johtua osin myös lääkärivajeen ai-

heuttamasta taudinmäärityksen viivästymisestä. Vastaavasti hyvä lääkäriti-

lanne mahdollistaa sairauksien varhaisen toteamisen ja hoidon ja saattaa si-

ten heijastua erityiskorvausoikeuksien määrään. Lisäksi erityiskorvausoike-

uksien perusteet ovat vuosien saatossa yleensä lievittyneet, joten eri vuosi-

kymmenien vertailu on vaikeaa. Mittari soveltuukin parhaiten suhteellisen 

aseman seurantaan. 

 

Vuonna 2010 Kelan ikävakioimaton kansantauti-indeksi oli Etelä-

Pohjanmaalla 127 (valtakunnallinen keskiarvo 100).  Vuonna 1990 Etelä-

Pohjanmaan vakioimaton indeksi oli 118, joten viimeisen 20 vuoden aikana 

Etelä-Pohjanmaan asema on huonontunut.  

 

Kaikissa eteläpohjalaisissa kunnissa vakioimaton kansantauti-indeksi on 

maan keskiarvoa korkeampi. Vuonna 2010 luku oli matalin Seinäjoella (101) 

ja korkein Lappajärvellä (179). Maakunnan ikärakenne selittää osan pitkäai-

kaissairauksien esiintyvyydestä.  

 

Ikävakioitu indeksi tarjoaa mahdollisuuden verrata tilannetta samanikäiseen 

väestöön. Vuonna 2010 ikävakioitu maakunnallinen kansantauti-indeksi oli 

117 eli vakioimatonta indeksiä matalampi, joten osa sairauskuormasta selit-

tyy ikärakenteella.  Alueellisten ja ehkäistävien tekijöiden, kuten elintapojen, 

osuus jää kuitenkin suureksi. Lisäksi ikävakioitu indeksi osoittaa maakun-

tamme tilanteen huonontuneen muuhun maahan nähden.  
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Kuva 48. Kansantauti-indeksin suhteellinen kehitys Etelä-Pohjanmaalla 

vuosina 1990–2010. Koko maa 100. Lähde: Kela  
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rauksena, vaikka työikäisen väestön sepelvaltimotautikuolleisuus on vähen-
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Vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaa poikkesi maan keskiarvosta eniten sydämen 

vajaatoiminnan (vakioimaton indeksi 165 ja vakioitu 142), diabeteksen (vaki-

oimaton indeksi 134 ja vakioitu 124) ja nivelreuman (vakioimaton indeksi 

127 ja vakioitu 123) osalta.  
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Kuva 49. Kansantautien lääkehoitojen erityiskorvausoikeuksien suhteel-

linen määrä Etelä-Pohjanmaalla vuosina 1990 ja 2010. Koko maa 100. 

Vakioimaton indeksi. Lähde: Kela  
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Kuva 50. Kansantauti-indeksi kunnittain vuosina 1990 ja 2010. Koko maa 

100. Vakioimaton indeksi. Lähde: Kela  
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KELAN SAIRASTAVUUSINDEKSI 

 

 

Vertailutietoa väestön sairauskuormasta saadaan myös Kelan sairastavuusin-

deksistä, joka sisältää lääkehoitojen erityiskorvausoikeuksien lisäksi työky-

vyttömyyden ja kuolleisuuden. Sairastavuusindeksi on noussut 1,3 % vuosina 

2000–2011 (vuoden 2011 indeksi 107). Työkyvyttömyys on lisääntynyt maa-

kunnassa: vuonna 2011 indeksi oli 114 oltuaan 98 vuonna 1990. Kuollei-

suusindeksi on alle maan keskiarvon. Vuonna 2011 indeksi oli 99 oltuaan 95 

vuonna 1990. 

 

 

Kuva 51. Eteläpohjalaisten sairastavuusindeksi 2011. Ikävakioimaton ja 

vakioitu indeksi. Kuntakohtainen jaottelu. Lähde: Kela  
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Kuva 52. Erityiskorvausoikeuksia omaavien osuus (%) väestöstä 

 

Sairauksien lääkehoitojen erityiskorvausoikeuden omaavien osuus väestöstä 

(%) vuosina 1990 ja 2010. Samalla henkilöllä voi olla useita erityiskorvausoi-

keuksia. Lähde: Kela 
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VALTIMOTAUDIT (THL) 

 

Valtimotautien ilmaantuvuudesta saadaan tietoa THL:n ylläpitämästä CVDR-

tietokannasta (Cardiovascular Disease Register, sydän- ja verisuonitautien 

rekisteri), johon on kerätty terveydenhuollon hoitoilmoitukset ja kuolintapa-

ukset, joissa esiintyy sydän- ja verisuonitautidiagnooseja.  Nämä tietokannat 

vahvistavat Kelan erityiskorvausoikeuksien perusteella tehdyn havainnon sii-

tä, että valtimotaudit ovat maakunnassa yleisiä. 

 

Sepelvaltimotauti 

 

Sepelvaltimotautitapahtumien määrä on miehillä maan keskiarvoa suurempi. 

 

Kuva 53. Sepelvaltimotapahtumat Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa. Läh-

de: THL 
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Aivohalvaukset 

 

Aivohalvauksien ilmaantuvuus on maan keskitasoa. 

 

Kuva 54. Aivohalvaustapahtumat Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa. Lähde: 

THL 
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SYÖPÄSAIRAUDET (THL) 

 

Syöpäsairaudet 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämien tietojen mukaan syövän il-

maantuvuus on maan keskiarvoa suurempaa (THL; www.terveytemme.fi). 

Syöpäsairauksilla ja valtimotaudeilla on osin yhteisiä riskitekijöitä kuten tu-

pakointi ja ylipaino. 

 

Kuva 55. Syövän ilmaantuvuus Etelä-Pohjanmaalla ja Suomessa. Lähde: 

THL 

 

 

MENETETYT ELINVUODET (THL) 

 

Kaikkien kuolinsyiden perusteella laskettu menetettyjen elinvuosien määrä 

on hivenen maan keskitasoa alhaisempi. 

 

Kuva 56. Kuolemansyyt, menetetyt elinvuodet Etelä-Pohjanmaalla ja 

Suomessa. Lähde: THL 
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Taulukko 66. Lääkekorvausoikeudet: diabetes. Koonnut Olli Mäki, KELA 2012  

 2007   2009   2011   

Alueyksikkö 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

005 Alajärvi 493 10 701 46,07 522 10 580 49,34 612 10 335 59,22 

010 Alavus 472 9 531 49,52 575 9 394 61,21 682 9 224 73,94 

052 Evijärvi 120 2 835 42,33 149 2 772 53,75 192 2 755 69,69 

145 Ilmajoki 478 11 621 41,13 555 11 747 47,25 681 11 891 57,27 

151 Isojoki 141 2 519 55,97 144 2 407 59,83 157 2 351 66,78 

152 Isokyrö 267 5 010 53,29 295 4 951 59,58 338 4 937 68,46 

164 Jalasjärvi 449 8 498 52,84 520 8 279 62,81 580 8 129 71,35 

218 Karijoki 81 1 581 51,23 79 1 531 51,60 106 1 527 69,42 

232 Kauhajoki 700 14 415 48,56 798 14 376 55,51 969 14 196 68,26 

233 Kauhava 732 17 980 40,71 892 17 547 50,83 1 128 17 277 65,29 

300 Kuortane 214 4 072 52,55 268 3 982 67,30 295 3 903 75,58 

301 Kurikka 661 14 931 44,27 840 14 613 57,48 981 14 488 67,71 

403 Lappajärvi 193 3 559 54,23 222 3 502 63,39 282 3 442 81,93 

408 Lapua 689 14 180 48,59 823 14 310 57,51 996 14 527 68,56 

743 Seinäjoki 2 008 55 357 36,27 2 412 57 026 42,30 2 992 58 677 50,99 

759 Soini 135 2 528 53,40 140 2 422 57,80 161 2 362 68,16 

846 Teuva 301 6 167 48,81 338 5 965 56,66 399 5 852 68,18 

863 Töysä 136 3 257 41,76 149 3 199 46,58 184 3 160 58,23 

934 Vimpeli 173 3 333 51,91 196 3 294 59,50 238 3 221 73,89 

989 Ähtäri 398 6 781 58,69 456 6 559 69,52 547 6 414 85,28 

15 E-P 8 841 198 856 44,46 10 373 198 456 52,27 12 520 198 668 63,02 

Koko maa 184 504 5 300 328 34,81 212 343 5 351 347 39,68 253 102 5 401 338 46,86 

E-P/Koko maa (%) 4,79 3,75   4,89 3,71   4,95 3,68   

 

Taulukko 67. Lääkekorvausoikeudet: hypertonia. Olli Mäki, KELA 2012 

 

2007 2009 2011 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

005 Alajärvi 1 497 10 701 139,89 1 501 10 580 141,87 1 477 10 335 142,91 

010 Alavus 1 351 9 531 141,75 1 332 9 394 141,79 1 322 9 224 143,32 

052 Evijärvi 303 2 835 106,88 332 2 772 119,77 342 2 755 124,14 

145 Ilmajoki 1 077 11 621 92,68 1 092 11 747 92,96 1 093 11 891 91,92 

151 Isojoki 413 2 519 163,95 402 2 407 167,01 370 2 351 157,38 

152 Isokyrö 656 5 010 130,94 651 4 951 131,49 654 4 937 132,47 

164 Jalasjärvi 1 018 8 498 119,79 1 003 8 279 121,15 962 8 129 118,34 

218 Karijoki 252 1 581 159,39 242 1 531 158,07 230 1 527 150,62 

232 Kauhajoki 1 664 14 415 115,44 1 681 14 376 116,93 1 656 14 196 116,65 

233 Kauhava 1 799 17 980 100,06 1 784 17 547 101,67 1 789 17 277 103,55 

300 Kuortane 534 4 072 131,14 514 3 982 129,08 487 3 903 124,78 

301 Kurikka 1 774 14 931 118,81 1 822 14 613 124,68 1 838 14 488 126,86 

403 Lappajärvi 394 3 559 110,71 386 3 502 110,22 405 3 442 117,66 

408 Lapua 1 493 14 180 105,29 1 488 14 310 103,98 1 483 14 527 102,09 

743 Seinäjoki 4 789 55 357 86,51 4 891 57 026 85,77 4 949 58 677 84,34 

759 Soini 499 2 528 197,39 496 2 422 204,79 464 2 362 196,44 

846 Teuva 830 6 167 134,59 803 5 965 134,62 752 5 852 128,50 

863 Töysä 375 3 257 115,14 367 3 199 114,72 355 3 160 112,34 

934 Vimpeli 413 3 333 123,91 430 3 294 130,54 441 3 221 136,91 

989 Ähtäri 1 039 6 781 153,22 1 020 6 559 155,51 997 6 414 155,44 

15 E-P 22 170 198 856 111,49 22 237 198 456 112,05 22 066 198 668 111,07 

Koko maa 508 630 5 300 328 95,96 508 591 5 351 347 95,04 498 764 5 401 338 92,34 

E-P/Koko maa (%) 4,36 3,75   4,37 3,71   4,42 3,68   
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Taulukko 68. Lääkekorvausoikeudet: sepelvaltimotauti. Olli Mäki, KELA 2012 

 

2007 2009 2011 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

005 Alajärvi 560 10 701 52,33 562 10 580 53,12 548 10 335 53,02 

010 Alavus 506 9 531 53,09 489 9 394 52,05 472 9 224 51,17 

052 Evijärvi 155 2 835 54,67 160 2 772 57,72 152 2 755 55,17 

145 Ilmajoki 477 11 621 41,05 464 11 747 39,50 444 11 891 37,34 

151 Isojoki 123 2 519 48,83 127 2 407 52,76 119 2 351 50,62 

152 Isokyrö 249 5 010 49,70 245 4 951 49,48 240 4 937 48,61 

164 Jalasjärvi 402 8 498 47,31 406 8 279 49,04 406 8 129 49,94 

218 Karijoki 71 1 581 44,91 70 1 531 45,72 56 1 527 36,67 

232 Kauhajoki 572 14 415 39,68 585 14 376 40,69 565 14 196 39,80 

233 Kauhava 757 17 980 42,10 758 17 547 43,20 741 17 277 42,89 

300 Kuortane 247 4 072 60,66 243 3 982 61,02 249 3 903 63,80 

301 Kurikka 655 14 931 43,87 667 14 613 45,64 661 14 488 45,62 

403 Lappajärvi 209 3 559 58,72 205 3 502 58,54 207 3 442 60,14 

408 Lapua 626 14 180 44,15 618 14 310 43,19 621 14 527 42,75 

743 Seinäjoki 1 792 55 357 32,37 1 879 57 026 32,95 1 901 58 677 32,40 

759 Soini 154 2 528 60,92 148 2 422 61,11 147 2 362 62,24 

846 Teuva 234 6 167 37,94 240 5 965 40,23 237 5 852 40,50 

863 Töysä 148 3 257 45,44 149 3 199 46,58 142 3 160 44,94 

934 Vimpeli 200 3 333 60,01 195 3 294 59,20 173 3 221 53,71 

989 Ähtäri 359 6 781 52,94 351 6 559 53,51 337 6 414 52,54 

15 E-P 8 496 198 856 42,72 8 561 198 456 43,14 8 418 198 668 42,37 

Koko maa 194 355 5 300 328 36,67 191 700 5 351 347 35,82 186 687 5 401 338 34,56 

E-P/Koko maa (%) 4,37 3,75   4,47 3,71   4,51 3,68   

 

Taulukko 69. Lääkekorvausoikeudet: sydämen vajaatoiminta. Olli Mäki, KELA 2012 

 

2007 2009 2011 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

005 Alajärvi 229 10 701 21,40 209 10 580 19,75 181 10 335 17,51 

010 Alavus 170 9 531 17,84 136 9 394 14,48 128 9 224 13,88 

052 Evijärvi 73 2 835 25,75 74 2 772 26,70 59 2 755 21,42 

145 Ilmajoki 130 11 621 11,19 111 11 747 9,45 110 11 891 9,25 

151 Isojoki 66 2 519 26,20 63 2 407 26,17 48 2 351 20,42 

152 Isokyrö 74 5 010 14,77 61 4 951 12,32 49 4 937 9,93 

164 Jalasjärvi 180 8 498 21,18 169 8 279 20,41 146 8 129 17,96 

218 Karijoki 33 1 581 20,87 27 1 531 17,64 23 1 527 15,06 

232 Kauhajoki 203 14 415 14,08 188 14 376 13,08 177 14 196 12,47 

233 Kauhava 279 17 980 15,52 260 17 547 14,82 234 17 277 13,54 

300 Kuortane 89 4 072 21,86 70 3 982 17,58 60 3 903 15,37 

301 Kurikka 237 14 931 15,87 209 14 613 14,30 195 14 488 13,46 

403 Lappajärvi 93 3 559 26,13 80 3 502 22,84 74 3 442 21,50 

408 Lapua 250 14 180 17,63 214 14 310 14,95 185 14 527 12,73 

743 Seinäjoki 556 55 357 10,04 525 57 026 9,21 480 58 677 8,18 

759 Soini 60 2 528 23,73 49 2 422 20,23 51 2 362 21,59 

846 Teuva 117 6 167 18,97 105 5 965 17,60 98 5 852 16,75 

863 Töysä 61 3 257 18,73 48 3 199 15,00 43 3 160 13,61 

934 Vimpeli 63 3 333 18,90 52 3 294 15,79 43 3 221 13,35 

989 Ähtäri 153 6 781 22,56 126 6 559 19,21 108 6 414 16,84 

15 E-P 3 116 198 856 15,67 2 776 198 456 13,99 2 492 198 668 12,54 

Koko maa 52 881 5 300 328 9,98 46 200 5 351 347 8,63 40 203 5 401 338 7,44 

E-P/Koko maa (%) 5,89 3,75   6,01 3,71   6,20 3,68   
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Taulukko 70. Lääkekorvausoikeudet: reumasairaudet. Olli Mäki, KELA 2012 

 

2007 2009 2011 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

005 Alajärvi 276 10 701 25,79 282 10 580 26,65 289 10 335 27,96 

010 Alavus 261 9 531 27,38 273 9 394 29,06 270 9 224 29,27 

052 Evijärvi 76 2 835 26,81 83 2 772 29,94 89 2 755 32,30 

145 Ilmajoki 213 11 621 18,33 220 11 747 18,73 224 11 891 18,84 

151 Isojoki 51 2 519 20,25 51 2 407 21,19 50 2 351 21,27 

152 Isokyrö 109 5 010 21,76 123 4 951 24,84 116 4 937 23,50 

164 Jalasjärvi 185 8 498 21,77 191 8 279 23,07 191 8 129 23,50 

218 Karijoki 34 1 581 21,51 38 1 531 24,82 42 1 527 27,50 

232 Kauhajoki 282 14 415 19,56 305 14 376 21,22 316 14 196 22,26 

233 Kauhava 423 17 980 23,53 411 17 547 23,42 416 17 277 24,08 

300 Kuortane 76 4 072 18,66 72 3 982 18,08 71 3 903 18,19 

301 Kurikka 297 14 931 19,89 309 14 613 21,15 307 14 488 21,19 

403 Lappajärvi 105 3 559 29,50 109 3 502 31,13 104 3 442 30,21 

408 Lapua 284 14 180 20,03 295 14 310 20,61 290 14 527 19,96 

743 Seinäjoki 1 010 55 357 18,25 1 078 57 026 18,90 1 121 58 677 19,10 

759 Soini 65 2 528 25,71 74 2 422 30,55 76 2 362 32,18 

846 Teuva 136 6 167 22,05 145 5 965 24,31 146 5 852 24,95 

863 Töysä 67 3 257 20,57 68 3 199 21,26 72 3 160 22,78 

934 Vimpeli 67 3 333 20,10 67 3 294 20,34 64 3 221 19,87 

989 Ähtäri 201 6 781 29,64 202 6 559 30,80 208 6 414 32,43 

15 E-P 4 218 198 856 21,21 4 396 198 456 22,15 4 462 198 668 22,46 

Koko maa 88 011 5 300 328 16,60 92 165 5 351 347 17,22 96 695 5 401 338 17,90 

E-P/Koko maa (%) 4,79 3,75   4,77 3,71   4,61 3,68   

 

Taulukko 71. Lääkekorvausoikeudet: astma. Olli Mäki, KELA 2012 

 

2007 2009 2011 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

005 Alajärvi 478 10 701 44,67 491 10 580 46,41 486 10 335 47,02 

010 Alavus 423 9 531 44,38 430 9 394 45,77 464 9 224 50,30 

052 Evijärvi 144 2 835 50,79 158 2 772 57,00 167 2 755 60,62 

145 Ilmajoki 523 11 621 45,00 535 11 747 45,54 535 11 891 44,99 

151 Isojoki 96 2 519 38,11 94 2 407 39,05 94 2 351 39,98 

152 Isokyrö 243 5 010 48,50 252 4 951 50,90 272 4 937 55,09 

164 Jalasjärvi 411 8 498 48,36 407 8 279 49,16 403 8 129 49,58 

218 Karijoki 58 1 581 36,69 60 1 531 39,19 67 1 527 43,88 

232 Kauhajoki 581 14 415 40,31 610 14 376 42,43 682 14 196 48,04 

233 Kauhava 824 17 980 45,83 872 17 547 49,70 872 17 277 50,47 

300 Kuortane 124 4 072 30,45 149 3 982 37,42 154 3 903 39,46 

301 Kurikka 626 14 931 41,93 668 14 613 45,71 685 14 488 47,28 

403 Lappajärvi 223 3 559 62,66 224 3 502 63,96 240 3 442 69,73 

408 Lapua 553 14 180 39,00 567 14 310 39,62 616 14 527 42,40 

743 Seinäjoki 2 205 55 357 39,83 2 356 57 026 41,31 2 503 58 677 42,66 

759 Soini 123 2 528 48,66 113 2 422 46,66 120 2 362 50,80 

846 Teuva 226 6 167 36,65 229 5 965 38,39 247 5 852 42,21 

863 Töysä 121 3 257 37,15 124 3 199 38,76 132 3 160 41,77 

934 Vimpeli 157 3 333 47,10 167 3 294 50,70 166 3 221 51,54 

989 Ähtäri 370 6 781 54,56 351 6 559 53,51 364 6 414 56,75 

15 E-P 8 509 198 856 42,79 8 857 198 456 44,63 9 269 198 668 46,66 

Koko maa 220 674 5 300 328 41,63 227 925 5 351 347 42,59 238 716 5 401 338 44,20 

E-P/Koko maa (%) 3,86 3,75   3,89 3,71   3,88 3,68   
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Taulukko 72. Lääkekorvausoikeudet: psykoosit. Olli Mäki, KELA 2012 

 

2007 2009 2011 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

Vuoden  

lopussa  

voimassa 

olleet 

oikeudet 

Väestö 

31.12. 

Oikeudet/ 

väestö, 

promillea 

005 Alajärvi 269 10 701 25,14 263 10 580 24,86 255 10 335 24,67 

010 Alavus 197 9 531 20,67 197 9 394 20,97 201 9 224 21,79 

052 Evijärvi 96 2 835 33,86 94 2 772 33,91 91 2 755 33,03 

145 Ilmajoki 207 11 621 17,81 200 11 747 17,03 201 11 891 16,90 

151 Isojoki 74 2 519 29,38 78 2 407 32,41 76 2 351 32,33 

152 Isokyrö 92 5 010 18,36 93 4 951 18,78 89 4 937 18,03 

164 Jalasjärvi 193 8 498 22,71 184 8 279 22,22 170 8 129 20,91 

218 Karijoki 40 1 581 25,30 38 1 531 24,82 34 1 527 22,27 

232 Kauhajoki 317 14 415 21,99 317 14 376 22,05 336 14 196 23,67 

233 Kauhava 402 17 980 22,36 383 17 547 21,83 373 17 277 21,59 

300 Kuortane 92 4 072 22,59 92 3 982 23,10 89 3 903 22,80 

301 Kurikka 372 14 931 24,91 359 14 613 24,57 348 14 488 24,02 

403 Lappajärvi 118 3 559 33,16 109 3 502 31,13 102 3 442 29,63 

408 Lapua 332 14 180 23,41 327 14 310 22,85 316 14 527 21,75 

743 Seinäjoki 1 002 55 357 18,10 1 032 57 026 18,10 1 051 58 677 17,91 

759 Soini 57 2 528 22,55 52 2 422 21,47 50 2 362 21,17 

846 Teuva 125 6 167 20,27 129 5 965 21,63 124 5 852 21,19 

863 Töysä 69 3 257 21,19 70 3 199 21,88 64 3 160 20,25 

934 Vimpeli 75 3 333 22,50 79 3 294 23,98 70 3 221 21,73 

989 Ähtäri 127 6 781 18,73 118 6 559 17,99 114 6 414 17,77 

15 E-P 4 256 198 856 21,40 4 214 198 456 21,23 4 154 198 668 20,91 

Koko maa 94 357 5 300 328 17,80 96 936 5 351 347 18,11 97 715 5 401 338 18,09 

E-P/Koko maa (%) 4,51 3,75   4,35 3,71   4,25 3,68   
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Taulukko 73. Jäsenkuntien osuudet käyttömenoihin vuosina 2000–2010 

(€/asukas). Lähde: www.epshp.fi 

 

Kunta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alahärmä 463 558 533 612 674 737 902 883 909   

Alajärvi 565 584 554 611 711 760 795 867 907 897 958 

Alavus 567 589 595 608 703 749 771 806 808 910 869 

Evijärvi 556 646 567 750 771 803 830 1007 1 119 1 054 975 

Ilmajoki 508 567 631 689 757 780 798 839 917 954 915 

Isojoki 372 452 551 567 679 729 843 961 983 1 055 1055 

Isokyrö 615 619 660 760 853 836 915 976 944 987 952 

Jalasjärvi 504 648 659 718 769 914 918 928 914 999 1068 

Karijoki 319 482 381 466 587 698 846 906 1 027 905 1029 

Kauhajoki 514 589 648 690 754 797 813 842 900 1 001 977 

Kauhava 529 600 629 690 737 801 813 846 858 912 942 

Kortesjärvi 536 650 571 679 805 809 936 959 871   

Kuortane 512 541 605 638 696 724 816 899 1 033 891 954 

Kurikka 518 562 614 677 726 738 795 828 954 898 1018 

Lappajärvi 535 592 575 689 749 740 833 854 937 991 1048 

Lapua 528 608 674 677 723 756 814 885 906 971 913 

Lehtimäki 645 704 578 722 557 607 705 878 1 037   

Nurmo 504 566 560 586 660 688 714 809 874   

Peräseinäjoki 562 619 634 712 766       

Seinäjoki 629 638 664 706 760 775 828 941 975 1 013 986 

Soini 656 736 678 619 757 742 794 865 871 1 041 1189 

Teuva 454 506 535 575 650 735 790 826 911 1 039 918 

Töysä 486 569 596 546 681 719 721 773 721 907 856 

Vimpeli 580 637 643 584 731 843 835 881 845 1 012 1061 

Ylihärmä 501 636 640 681 757 750 771 827 792   

Ylistaro 586 600 579 730 734 794 805 896 1 013   

Ähtäri 611 623 622 660 662 758 798 906 893 975 967 

Yhteensä 545 599 618 666 728 768 813 879 920 978 970 

 

  

http://www.epshp.fi/
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Taulukko 74. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut nettomenot sairaanhoitopii-

reittäin vuonna 2010.  Lähde: THL 2012 

 Nettomenot Nettomenot  

indeksi 

Tarvekerroin Tarvevakioidut  

menot, indeksi 

 €/asukas Koko maa 100 Koko maa 1 Koko maa 100 

HUS 1798 90 0,84 107 

Varsinais-Suomi 2022 101 1,01 100 

Satakunta 2178 109 1,09 100 

Kanta-Häme 2021 101 1,04 97 

Pirkanmaa 1989 99 0,98 101 

Päijät-Häme 1865 93 1,05 88 

Kymenlaakso 2158 108 1,13 96 

Etelä-Karjala 2161 108 1,11 97 

Etelä-Savo 2253 113 1,23 92 

Itä-Savo 2563 128 1,24 104 

Pohjois-Karjala 2141 107 1,15 93 

Pohjois-Savo 2203 110 1,15 96 

Keski-Suomi 2018 101 1,05 96 

Etelä-Pohjanmaa 2121 106 1,15 92 

Vaasa 2182 109 1,03 106 

Keski-Pohjanmaa 2266 113 1,06 107 

Pohjois-Pohjanmaa 1968 98 0,98 100 

Kainuu 2209 110 1,18 94 

Länsi-Pohja 2165 108 1,10 99 

Lappi 2192 110 1,06 103 

 

Taulukko 75. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut nettomenot eteläpohjalai-

sissa kunnissa vuonna 2010.  Lähde: THL 2012 

 Nettomenot Nettomenot 

Indeksi 

Tarvekerroin Tarvevakioidut  

menot, indeksi 

 €/asukas Koko maa 100 Koko maa 1 Koko maa 100 

Alajärvi 2362 118 1,23 96 

Alavus 2454 123 1,30 94 

Evijärvi 2586 129 1,33 97 

Ilmajoki 1925 96 1,08 89 

Isojoki 2606 130 1,56 83 

Isokyrö 2111 106 1,19 89 

Jalasjärvi 2237 112 1,25 89 

Karijoki 2382 119 1,42 84 

Kauhajoki 2040 102 1,16 88 

Kauhava 2313 116 1,24 93 

Kuortane 2510 125 1,35 93 

Kurikka 2341 117 1,20 97 

Lappajärvi 2555 128 1,42 90 

Lapua 1985 99 1,15 86 

Seinäjoki 1774 89 0,97 92 

Soini 2919 146 1,36 108 

Teuva 2253 113 1,34 84 

Töysä 2237 112 1,16 96 

Vimpeli 2427 121 1,24 98 

Ähtäri 2505 125 1,28 98 
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