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 Uudistus on 
tarpeen, koska 
maailma
ympärillämme 
muuttuu.”

Mittava muutos, 
sujuva siirtymä
ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE aloittaa toimintansa 1.1.2023. 
Tiivistahtinen valmistelumatkamme on loppusuoralla.

Mitä hyvinvointialue sitten käytännössä asukkaalle tarkoittaa?
Vuoden vaihtuessa monikaan asia ei muutu. Lääkärin ja hoitajan vastaan-
otolle tai vaikkapa hammashoitolaan pääsee maakunnan sote-keskuksiin 
tai -asemille, kuten tälläkin hetkellä. Neuvolat ja kouluterveydenhuolto 
toimivat nykyisissä pisteissään. Sosiaalityön ammattilaiset työskentelevät 
niin ikään alueella. Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asu-
mispalvelut jatkuvat, ja paloasematkin löytyvät nykyisistä sijainneistaan 
myös tulevana vuonna.

Olemme kaikin keinoin pyrkineet varmistamaan sitä, että muutos 
olisi maakuntamme asukkaille mahdollisimman sujuva. Yhteydenot-
tonumerot säilyvät toistaiseksi ennallaan. Koko maakunnassa jo vuosia 
toiminut yhteinen potilastietojärjestelmä on käytössä myös hyvinvointi-
alueella. Tutut ammattilaiset siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen.

Miksi sitten historiallinen uudistus on tarpeen, jos mikään ei muutu?
Siksi, että maailma ympärillämme muuttuu.

Etelä-Pohjanmaa on vuonna 2022 varsin erilainen kuin se oli vaikka-
pa 30 vuotta sitten. Elämme pidempään kuin ennen, ja ikävuosien kart-
tuessa tarvitsemme yhä enemmän erilaisia palveluita. Samaan aikaan 
sote-alan ammattitaitoisesta henkilöstöstä on pulaa koko maassa. Ve-
ronmaksajiakin on vähemmän kuin ennen. Olemme tilanteessa, jossa 
vähemmällä väellä ja pienemmällä rahapussilla olisi kyettävä vastaa-
maan yhä suurempaan palvelujen kysyntään – vieläpä siten, että palve-
luita olisi saatavilla väestölle tasapuolisesti. Nyt alueiden 
välillä on merkittäviä eroja palvelujen saatavuudessa.

Kyse on sen kokoluokan haasteista, että niihin 
vastaamaan tarvitaan kuntia ja kuntayhtymiä le-
veämpiä hartioita. Ne hartiat hyvinvointialue pys-
tyy tarjoamaan.

Yli 10 000 ammattilaisen henkilöstöllämme 
olemme maakunnan suurin työnantaja. Kannam-
me kortemme maakunnan pito- ja vetovoimaan.

Etelä-Pohjanmaa on tulevaisuudessakin tur-
vallinen, terveellinen ja kaikin puolin paras paikka 
elää.

Tero Järvinen
hyvinvointialuejohtaja

HYVÄEP on Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen maksuton 
tiedotuslehti, joka jaetaan julkisena 
tiedotteena maakunnan jokaiseen 
kotitalouteen. Tiedotuslehti esittelee 
hyvinvointialueen palveluita ja eri 
alojen ammattilaisia.
 
ETELÄ-POHJANMAAN HYVIN-
VOINTIALUE järjestää 1.1.2023 
lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen palvelut 
maakunnassa. Hyvinvointialuetta 
on valmisteltu kesästä 2021 
lähtien, jolloin eduskunta hyväksyi 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen uudistamista 
koskevat lait.
 
hyvaep.fi
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PÄÄKIRJOITUS



Nykyään asennettavat tekonivelet kestävät yleensä potilaan loppuelämän.

Tekoniveliä 
huippuosaamisella

 Etelä-Pohjanmaalla tekonivelkirur-
gian hoito on keskittynyt Seinäjo-
en keskussairaalaan.

– Meillä tehdään yhteensä noin 
tuhat operaatiota vuosittain, kun laskee 
mukaan myös murtumatekoniveloperaati-
ot, Seinä joen keskussairaalan ortopedian 
osaston ylilääkäri Ville Sumuvuori laskes-
kelee.

Sumuvuori itse on keskittynyt suunnitel-
luissa operaatioissa pelkästään tekonivel-
ten laittoon.

– Suurin osa operaatioista on polven ja 
lonkan tekonivelten asentamista.

Seinäjoen keskussairaala on menesty-
nyt hyvin eri sairaaloiden välisessä ver-
tailussa.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
raportin mukaan meidän tuloksemme ovat 

lonkkaleikkauksissa parhaat ja polvileik-
kauksissa toiseksi parhaat niistä sairaalois-
ta, jotka ovat tuloksistaan riittävällä tark-
kuudella raportoineet, Sumuvuori iloitsee.

KOVA KUNTOUTUS
Tekonivelleikkaus on kohtuullisen iso leik-
kaus, mutta komplikaatiot ovat käytännös-
sä harvinaisia.

– Operaatioon pääsyn edellytyksinä ovat 
merkittävä päivittäinen haitta yhdistettynä 
selviin nivelrikkolöydöksiin, Sumuvuori 
selventää.

Yleisimmin tekoniveliä tehdään työelä-
män jo jättäneille henkilöille.

– Operaatio on ehkä noin puolet hoitoa. 
Toinen puoli tulee sitten potilaan itse hoi-
tamasta kuntoutuksesta, tekonivelhoitaja 
Marika Korri muistuttaa.

Vaikka lonkkapotilaan reisiluun kaula on 
sahattu pari tuntia aikaisemmin kokonaan 
poikki, saa leikatulla raajalla astua jo heti 
heräämössä ennen osastolle pääsyä.

– Monelta potilaalta loksahtaa leuka, 
kun sairaalan fysioterapeutti kehottaa heti 
lähtemään liikkeelle, vaikkakin kyynärsau-
voja apuna käyttäen, Korri kertoo.

LEIKKAUSKELPOISUUDESTA 
EI LUISTETA
Tekoniveloperaatiota ennen potilaan pitää 
hoitaa hampaansa kuntoon, ja myös ihon 
tulee olla myös kauttaaltaan olla siisti ja 
terve.

– Siitä ei kyllä tingitä lainkaan. Leik-
kaukseen ei pääse, jos suussa on tulehduk-
sia tai iho on esimerkiksi varpaiden välistä 
rikki. Mahdollisten perussairauksien kuten 

diabetes, sydän-, keuhko- ja verisuoni-
sairauksien on oltava hyvässä hoitotasapai-
nossa, Korri toteaa.

Potilas tarkastetaan huolellisesti pari 
viikkoa ennen operaatiota, ja jos jotain 
vielä ilmenee leikkaukseen tultaessa, toi-
menpidettä siirretään eteenpäin.

– Suurin osa leikattavista toipuu oman 
tavoitteensa mukaiseen kuntoon. Tietenkin 
eri ikäisillä ihmisillä on erilainen tarve ja 
tavoite omalle liikkumiskyvylle leikkauksen 
jälkeen, Sumuvuori lisää.

TEKONIVEL KESTÄÄ 
KULUTTAMISTA
Nykyajan nopean teknologisen kehityksen 
aikakaudella voi jollakin olla halu odotella 
myös parempaa kehitystä tekonivelten 
osalta.

– Nykyään asennettavat tekonivelet kes-
tävät yleensä potilaan loppuelämän. Suurin 
osa niistähän asennetaan yli 60-vuotiaille. 
Seurannan perusteella niiden käyttöikä on 
valtaosalla potilaista yli 20 vuotta, Sumu-
vuori toteaa.

Mullistavaa tekniikkaa on Sumuvuoren 
mukaan turha odotella.

– Nykyisillä tekonivelillä on jo niin hyvät 
tulokset, että ilman painavaa perustelua ei 
ole syytä ottaa uusia, vailla seurantatulok-
sia olevia, proteeseja käyttöön.

Seinäjoen keskussairaalan 
ortopedian tekonivelhoita
ja Marika Korri ja osaston
ylilääkäri Ville Sumuvuori 
näyttävät polveen asen
nettavaa tekoniveltä.

Lonkan tekonivel vie 
potilaan kivut ja sallii 
normaalin liikkumisen.

 Ylipaino 
on altistava 
tekijä nivel

rikoille.”

POTILAAN EI tarvitse pelätä, että tekoni-
velen asentamisessa saisi vääränkokoisen 
tai vääränmuotoisen keinonivelen.

– Tietokonepohjaisessa suunnitteluoh-
jelmassa piirretään röntgenkuvan perus-
teella kunkin potilaan kehoon sopiva teko-
nivel, ortopedi Ville Sumuvuori kertoo.

Useimmiten etukäteissuunnitelma pitää 
myös operaatiossa paikkansa.

– Hienosäätöä kuitenkin tehdään aina. 
Siinä voidaan muuttaa montaa eri asiaa.

Ongelmia voi tuoda se, että lonkkanivel 
on kuluman vuoksi jo painunut kasaan. 

– Silloin pyritään kuitenkin palautta-
maan alkuperäiset, niin sanotut terveet 
mittasuhteet.

Tekonivelmalleissa on hiukan variaatioi-
ta niiden muodossa ja mittasuhteissa. Siksi 
niiden sopivuudessa erityyppisten vartaloi-
den mittoihin on eroja.

– Komponenttien istuvuus eteläpohjalai-
seen väestöön vaihtelee hieman eri protee-
sivalmistajien välillä.

3–6 kk
Jos potilas on leikkauskunnossa, 
kiireettömään lonkka- tai polvi-
leikkaukseen Seinäjoen keskus-
sairaalassa pääsee 3–6 kuukauden 
kuluessa.

22 250
Vuonna 2020 Suomessa tehtiin 
22 250 lonkan ja polven tekonivelten 
ensileikkausta.

400 000
Arviolta noin 400 000 suomalaisella 
on oireita aiheuttava polven tai lonkan 
nivelrikko; näistä 250 000 henkilöllä 
nivelrikko aiheuttaa toimintakyvyn 
heikentymisen.

500–1000 €
Lonkan tai polven tekonivelproteesin 
hinta Suomessa on 500–1000 euroa.

20 %
Joka viidennellä yli 75-vuotiaalla 
on lonkan nivelrikko.

Tekonivelet suunnitellaan 
tietokoneella

1 000
Seinäjoen keskussairaalassa 
tehdään vuosittain noin tuhat 
tekonivelleikkausta.
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Fysioterapeutin suora vastaanotto yksinkertaistaa hoitoon pääsyä.

Suorinta tietä 
fysioterapeutille

 Jos soittaa tuki- ja liikuntaelinvai-
van, esimerkiksi selkäkivun, takia 
terveyskeskukseen, hoitaja saattaa 
ehdottaa lääkäriajan sijaan fysio-

terapeutin suoravastaanottoa. Kannattaa 
ottaa tarjous vastaan.

Suoravastaanoton lisäkoulutuksen saa-
nut fysioterapeutti on asiantuntija, jolla on 
monipuoliset keinot tuki- ja liikuntaelinvai-
vojen tutkimiseen ja hoitamiseen. Tavallista 
lääkärivastaanottoa pidemmät vastaanotto-
ajat antavat hyvän mahdollisuuden kivun 
juurisyyn selvittämiseen. Lisäksi fysiotera-
peutti antaa täsmäohjeet kotihoitoon. 

Aiemmin fysioterapeutille pääsi vain 
lääkärin lähetteellä. 

– Suoravastaanotto mahdollistaa juuri 
oikeanlaisen avun entistä nopeammin. 

Samalla säästyy lääkärin työpanosta sinne, 
missä sitä eniten tarvitaan, sanoo vastaava 
fysioterapeutti Katriina Salo Lapuan ter-
veyskeskuksesta.

Tuki- ja liikuntaelinten vaivat ovat hyvin 
yleisiä yhteydenoton syitä. 

– Lääkäri voi määrätä oiretta helpottavaa 
lääkettä, mutta se ei poista alkuperäistä 
ongelmaa, ellei kyseessä ole varsinainen 
vamma, sanoo Piia Hangasmaa Lapuan 
hoitajavastaanotolta. 

LÄÄKÄRIN KAUTTA ENÄÄ 
HARVOIN
Yhä useampi akuutista selkävaivasta kärsi-
vä saa avun fysioterapeutilta tai jo hoitaja-
vastaanotolta. Silti lääkäri on aina taustalla 
konsultoitavissa.

Katriina Salo ja kollega Tuomas 
Linjamäki esittelevät SLUMPtestiä, 
jolla selvitetään, ovatko oireet 
välilevyperäisiä. Testaus antaa 
eväät oikeanlaisten harjoitteiden 
valitsemiseen.

1 Vastaanoton hoitaja 
arvioi tilanteen

MONELLE ENSIMMÄINEN kontakti terveyskeskuk-
seen on puhelimeen vastaava hoitaja. Hän selvittää 
selkäkivun syytä ja laatua ja ohjaa potilaan joko lääkä-
rille tai fysioterapeutin suoravastaanotolle. Lääkärille 
ohjataan esimerkiksi silloin, jos selkäkivun taustalla on 
onnettomuus tai siihen liittyy kuumetta. Useimmissa 
tuki- ja liikuntaelinten äkillisissä vaivoissa osuvampi 
osoite on fysioterapeutti.

Jos fysioterapeutin suoravastaanottoaikaa ei ole heti 
saatavilla, myös hoitajavastaanoton hoitaja voi lääkäriä 
konsultoimalla järjestää kipulääkityksen ja sairauslo-
maa.

2 Fysioterapeutti 
antaa täsmäohjeet

FYSIOTERAPEUTTI SELVITTÄÄ kipua kysellen ja 
tutkien. Hän pystyy pureutumaan tarkasti siihen, mis-
sä ongelma on, mistä se johtuu ja miten sitä voidaan 
hoitaa.

Suoravastaanoton fysioterapeutin koulutus antaa 
hänelle oikeuden kirjoittaa 1–5 päivää sairauslomaa 
ja ohjeistaa käyttämään ilman reseptiä myytäviä kipu-
lääkkeitä. Tarvittaessa hän konsultoi lääkäriä muusta 
lääkityksestä tai ohjaa potilaan lääkärille. Fysiotera-
peutilta saa lainaksi apuvälineitä kuten lannetukiliivin 
tai kyynärsauvat.

Fysioterapiakäyntejä voi olla akuutin vaivan hoidos-
sa yleensä muutamia. Tilanne katsastetaan kontrolli-
käynnillä.

3  Työ jatkuu kotona
FYSIOTERAPEUTILTA POTILAS saa ohjeet sopivien 
kuntouttavien harjoitteiden tekemiseen sekä ohjausta 
ergonomiaan. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa 
keskeistä on paitsi hoitaa ongelma myös ehkäistä sen 
pitkittyminen ja uusiutuminen.

Tässä vaiheessa avainasemassa on potilas itse. Mo-
nestihan selkävaivojen taustalla ovat esimerkiksi yksi-
puoliset, toistuvat asennot tai lihasten heikkous. Näihin 
pystyy vaikuttamaan omalla toiminnalla ja lihaksia 
vahvistamalla. Fysioterapeutin ohjeilla potilas osaa 
korjata tilannetta samojen oireiden iskiessä.

– Oikeanlainen liike on lääke. Se estää vaivan kroo-
nistumisen. Omatoimisella harjoittelulla on tutkitusti 
merkitystä, sanoo Katriina Salo.

Hoitaja Piia Hangas
maa kertoo, että 
suora vastaanottoa 
tarjotaan, jos puhelin
haastattelussa tulee 
esiin, ettei taustalla 
ole mitään vaka
vampaa ongelmaa 
kuten onnettomuutta 
tai juuri sairastettua 
syöpää.  

Katriina Salo tekee 
suoravastaanottoa 
Lapuan terveys
keskuksessa. 
Ranka on työkalu, 
jolla asiakkaalle 
havainnollistetaan 
selän anatomiaa. 

Fysioterapeutin suoravastaanotot alueella:
• JIK: Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi ja Jurva 
• Järvi-Pohjanmaa: Alajärvi ja Vimpeli
• Kaksineuvoinen: Kauhava 
• Kuussote: Alavus ja Ähtäri 
• Lapua
• Seinäjoki
• Suupohja: Kauhajoki

Suoravastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä oman alueen 
terveyskeskuksen hoitajavastaanottoon. Järvi-Pohjanmaalla 
voi ottaa myös suoraan yhteyttä fysioterapiaan.

Monet haluavat lääkkeetöntä hoitoa ja 
ovat tyytyväisiä, kun fysioterapeutille pää-
see entistä helpommin. 

– Osa potilaista suhtautuu hoitajan 
ehdotukseen fysioterapeutista epäilevästi. 
Ihmiset eivät välttämättä tiedä, millainen 
osaaminen ja ammattitaito fysioterapeuteil-
la on, Hangasmaa miettii.

 Oikeanlainen liike 
on lääke. Se estää vaivan 

kroonistumisen.”
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hyvaep.fi 
Kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 

2023 alussa, kaikki kansalaisia koskevat asiat 
löytyvät uudelta hyvaep.fi-verkkosivustolta.

Hyvaep.fi 
•    Tavoitteena on helppokäyttöinen ja selkeä sivusto, 

jolta asiakas löytää tarvitsemansa tiedon vaivatto-
masti ja nopeasti.

•    Sähköiset asiointikanavat kuten ajanvaraus on nos-
tettu sivustolla hyvin esiin.

•    Suunnittelussa on huomioitu se, että suuri osa ihmi-
sistä tulee käyttämään sivustoa mobiililaitteella, joko 
kännykällä tai tabletilla.

•    Myös työnhakijat on huomioitu; sivustolta löytyy hy-
vinvointialueen avoimet työpaikat ja tietoa työmah-
dollisuuksista eri alojen ammattilaisille.

•    Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset eli toimii 
esimerkiksi myös näkövammaisten ruudunlukuoh-
jelmilla.

•    Käyttäjiä palvelee sivustolla myös chatbot-keskustelu.

Käytettävyys 
ja selkeys etusijalla

KAIKKIEN HYVINVOINTIALUEEN kuntien sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen asiat löytyvät jatkossa 
hyvaep.fi-sivustolta.

– Kuntayhtymien ja kuntien sivuilta käyttäjä ohjataan 
sote-asioissa hyvinvointialueen verkkosivustolle, Etelä-Poh-
janmaan hyvinvointialueen verkkosivuston projektipäällikkö 
Henna Niemi kertoo.

Kuntayhtymien verkkosivut poistuvat aikanaan käytöstä.
Sivusto on suunniteltu palvelut edellä ja asiakkaiden tar-

peita ajatellen. Hyvinvointialueen palvelut pyritään esittele-
mään sivustolla tasavertaisesti. 

– Palvelut on ryhmitelty sivustolla kohderyhmittäin, eli 
esimerkiksi ikääntyneiden palvelut ja perheiden palvelut.

– Etusivulle tulee hakutoiminto, jonka avulla käyttäjä löy-
tää hakusanaa käyttämällä helposti haluamansa palvelun.

Myöhäissyksyn aurinko paistaa 
lämpimästi Jalasjärvellä 
sijaitsevan Iloniemen 
palvelukodin parvekkeelle. 
Viereisen päiväkodin 
lasten leikit hymyilyttävät 
82-vuotiasta Margareta 
Malmstenia. Ne tuovat 
mieleen omat lapsenlapset, 
jotka ovat nyt jo aikuistuneita. 

”Viihdyn hyvin 
Etelä-Pohjanmaalla”

Sivusto 
palvelee 
1.1.2023 
alkaen.



Iloniemen palvelukodin 
osastonhoitaja Jaana 
KujaKyyny kertoo päivien 
koostuvan ulkoiluista, 
ruokailuista ja viikoittain 
vaihtuvasta ohjelmasta. 
82vuotias Margareta 
Malmsten nauttii ulkoilusta 
parvekealueella. 

TEKSTI Hanna Hattar KUVA Matti Hautalahti
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A lkujaan espoolainen Margareta 
Malmsten on asunut Iloniemikodis-
sa viisi vuotta. Kun poika sai töitä 

Etelä-Pohjanmaalta, laitettiin kaksi taloa ja 
tontti Espoossa myyntiin ja muuttokuorma 
suunnattiin Pohjanmaalle. 

– Olen viihtynyt hyvin Etelä-Pohjanmaal-
la. Kyllä täällä pärjää, kun vastaa samalla 
tavalla takaisin kuin kysytään, Malmsten 
nauraa, kun toimittaja kysyy eteläpohjai-
sesta suorasta luonteenlaadusta.

Muuton jälkeen Malmsten asui jonkin 
aikaa omassa asunnossaan Jalasjärvellä, 
jossa hoitaja kävi aamuisin avustamassa. 
Kun itsenäinen asuminen ei enää onnistu-
nut, sai hän paikan Iloniemen palveluko-
dista. Ratkaisu oli mieluinen.

– Olen tyytyväinen. Minulla on täällä 
oma huone ja mielestäni henkilökunta on 
todella mukavaa. Olemme tulleet hyvin 
tutuiksi. Täällä on hyvä palvelu ja meitä 
asukkaita hoidetaan. Toiveisiin pyritään 
aina vastaamaan. Jos esimerkiksi kaupasta 
toivoo jotain erityistä, niin henkilökunta 
kyllä hakee sellaista.

Lokakuussa vietetty vanhusten viikko jäi 
Malmstenin mieleen erityisesti, sillä silloin 
palvelukodin alakerrassa järjestettiin van-
hojen esineiden näyttely. Se oli palveluko-
din asukkaille mukavaa katseltavaa. 

NELJÄN YKSIKÖN PALVELUKOTI
Iloniemen palvelukoti on 60-paikkainen 
asumispalveluyksikkö, jonka toiminnasta 
vastaa vuoden loppuun saakka Kurikan 
kaupungin ja Ilmajoen kunnan JIK-perus-
palveluliikelaitoskuntayhtymä. Vuoden 
2023 alusta alkaen Iloniemen palvelukoti on 
yksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
asumisyksiköistä. 

Palvelukoti koostuu neljästä yksiköstä, 
joista jokaisessa on 15 paikkaa ikäihmisille. 
Osa paikoista on kahden hengen huoneita, 
jotka on tarkoitettu puolisoille. Tällä hetkel-
lä palvelukodissa asuu kolme pariskuntaa. 
Hoitajat työskentelevät palvelukodissa 
ympäri vuorokauden. Asukkaat Iloniemen 
palvelukotiin tulevat pääosin Kurikan Ja-
lasjärveltä, mutta myös kanta-Kurikasta ja 
Kurikan Jurvasta.

Tukea asumiseen
•   Etelä-Pohjanmaan hyvin-

vointialue tarjoaa monipuolisia 
palveluita kotona asumisen 
tueksi.

•   Aina kotiin annettavat palve-
lutkaan eivät riitä, vaan 
tarvitaan tuetumpaa asumista. 
Asumispalveluja järjestetään 
sosiaalihuoltolain mukaan 
henkilöille, jotka erityisestä 
syystä tarvitsevat apua tai 
tukea asumisessa tai asumisen 
järjestämisessä.

•   Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueella asumispalveluita 
järjestetään omana toimintana 
yli 70 asumisyksikössä eri 
asiakasryhmille.

•   Asiakkaiden tarpeiden mukaan 
asumispalveluita ostetaan myös 
yksityisiltä palveluntuottajilta.

•   Myös perhehoito voi olla 
vaihtoehto asumispalveluille. 

K auhavan keskustan läheisyydes-
sä sijaitseva Fransunpuisto on 
15-paikkainen vammaisille henki-

löille tarkoitettu asumispalveluyksikkö. 
Yksi sen asukkaista on 56-vuotias Esa 
Pahtajärvi. Hän viihtyy hyvin Fransun-
puistossa ja osallistuu aktiivisesti työ- ja 
päivätoimintaan. Työ- ja päivätoiminnan 
järjestää Matinrannan toimintakeskus, 
joka on yksi kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
yksiköistä. 

Fransunpuiston asukkaat ovat kehitys-
vammaisia eri asteisesti. He osallistuvat 
päivittäiseen toimintaan omien voimava-
rojensa mukaan. Toiminta sisältää arjen 
erilaisia askareita, työ- ja päivätoimintaa, 
asioiden hoitoa ja yhdessä oloa kuten 
retkiä kulttuuri- ja luontokohteisiin. 

POLITIIKKAA JA BÄNDIPIIRIÄ
Esa Pahtajärvi on erityisen kiinnostunut 
politiikasta. Torstain bändipiiri on muka-
va harrastus, mutta sitä edeltää päivän 
tärkeä rutiini: Eduskunnan kyselytunti. 

Sitä Pahtajärvi seuraa silmä tarkkana 
televisiosta. Sen jälkeen bändipiiriin voi 
osallistua hyvillä mielin oman kitaran 
kanssa. 

Fransunpuiston 15 paikasta 13 on pysy-
vän asukkaan kotia ja kahdessa huoneis-
tossa tarjotaan intervallihoitoa. Asukkaat 
tulevat Evijärveltä, Alahärmästä, Ylihär-
mästä ja Kauhavalta. 

Vuoden loppuun saakka Fransun-
puiston asumispalveluyksikkö kuuluu 
Kauhavan kaupungin ja Evijärven kunnan 
omistaman kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
tarjoamiin vammaisten henkilöiden pal-
veluihin. Tammikuusta 2023 lähtien myös 
Fransunpuisto toimii osana Etelä-Pohjan-
maan hyvinvointialuetta.

K auniit maisemataulut koristavat hoi-
va- ja kuntoutuskoti Puistolan yhteis-
ten tilojen seiniä Seinäjoella. Taulu-

jen taiteilija on yksi Puistolan vakituisista 
asukkaista, Veli-Matti, jolle maalaaminen 
on tärkeä päivittäinen harrastus.

– Maalaan sekä öljyväreillä että piirrän 
piirustuksia lyijykynällä. Olen taiteillut jo 
koululaisajoista lähtien. Myös isäni isoisä 
oli taiteilija, hän kertoo.

Asiakkailla on omat huoneensa Puisto-
lassa, joka on päihdepalveluihin kuuluva te-
hostetun asumispalvelun yksikkö. Yksikön 
toiminnasta vastaa vuoden loppuun saakka 
Seinäjoen kaupunki. 

Puistolan 11 pitkäaikaispaikkaa ja viisi 
intervallipaikkaa tarjoavat kodinomaista 
päihdekuntoutusta yli 18-vuotiaille asiak-
kaille, joilla on pitkäaikaisesta päihteiden-
käytöstä johtuvaa toimintakyvyn alenemaa 
tai esimerkiksi muistioireita. 

Puistola tarjoaa kodinomaista 
päihdekuntoutusta

Esa Pahtajärvi asuu Kauhavalla 
sijaitsevassa Fransunpuiston 
asumispalvelyksikössä. Hän 
ulkoilee mielellään itsenäisesti 
asumisyksikön ympäristössä.

Puistolassa vakituisesti asuvalle VeliMatille maalaaminen on tärkeä harrastus. 
Maalaamisen aiheet kumpuavat luonnosta. – Näen maiseman mielessäni ja 
täydennän maalauksiani pikkuhiljaa, taiteilija kertoo

 Vanhojen esineiden näyttely oli ikäihmisille 
mukavaa katseltavaa.”

Toimintaa omien 
voimavarojen mukaan

 Päivien säännöllinen rytmi tukee 
asiakkaiden kuntoutumista.”

YHTEISTYÖTÄ RIIPPUVUUS-
KLINIKAN KANSSA
Puistolan asiakkaat ovat tällä hetkellä 
seinäjokelaisia. Vuodenvaihteessa, kun 
Puistola siirtyy osaksi Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialuetta, voi Puistolan asiak-
kaaksi hakeutua myös muualta maakun-
nasta. Puistolan tärkeä yhteistyökumppani 
on Seinäjoen Riippuvuusklinikka, jossa 
työskentelevä hoitokoordinaattori ohjaa 
asiakkaita yksikköön intervallijaksolle. 

Pitkäaikaisasiakkaiden paikoista hoito-
koordinaattori vastaa yhdessä eri tahojen 
edustajista koostuvan Puistola-työryh-
män kanssa. 

Puistola on päihteetön avoin yksikkö. 
Päivien säännöllinen rytmi tukee asiak-
kaiden kuntoutumista. Tarjolla on myös 
erilaista viriketoimintaa, kuten ulkoilua, 
ja kuntoutusta tukevia hoitomuotoja, 
kuten akupunktiota ja intialaista päähie-
rontaa. 
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Hyvinvointialueen toimipaikat jakautuvat eri 
puolille maakuntaa. Palveluvalikoimaan kuuluu 
myös monipuolisia, suoraan asiakkaan kotiin 
annettavia palveluita.

Palveluita ympäri 
maakuntaa

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE aloittaa toimin-
tansa 1.1.2023 tutuissa toimipaikoissa. Lähiterveyspalve-
luiden päätoimipaikat ovat sote-keskuksia. Niitä on kah-
deksalla paikkakunnalla: Alajärvellä, Alavudella, Ilmajoella, 
Kauhajoella, Kauhavalla, Kurikassa, Lapualla ja Seinäjoella. 
Erityistason palvelut, kuten keskussairaala sekä nykyisen 
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelut, toimivat vastedes-
kin Seinäjoella.

Asumispalveluyksiköt jakautuvat alueelle tasaisesti. Ne 
jatkavat hyvinvointialueella toimintaansa, kuten tähänkin 
saakka. Myös paloasemat toimivat nykyisissä sijainneissaan 
myös jatkossa.

Hyvinvointialueella on paljon kotiin annettavia palveluita. 
Tällaisia ovat esimerkiksi kotisairaalatoiminta, kotihoito tai 
vaikkapa lapsiperheiden kotipalvelu.

Paloasema

Perhekeskuspalvelua

Sote-keskus

Sote-keskuksen toimipiste

Ikäihmisten asumispalveluyksiköitä

Vammaisten palveluasumista

Evijärvi

Lappajärvi

Vimpeli

Alajärvi

Soini

Kuortane

Ähtäri

Seinäjoki
Alavus

Kauhava

Isokyrö

Lapua

Ilmajoki

Kurikka

Teuva

Isojoki

Kauhajoki

Karijoki

192 150
asukasta

8
sote-keskusta

31
paloasemaa

Etelä-pohjanmaan hyvinvointialueella on

Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen palveluja
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1 Hanki sammutuspeite keit-
tiöön. Sen avulla on mahdollis-

ta tukahduttaa sähkölaitepalo tai 
rasvapalo. Näin saadaan suurikin 
tuho ehkäistyä.

2 Tarkista palovaroittimet 
säännöllisesti. Toimivatko ne? 

Onko paristot vaihdettu? Eihän 
palovaroitin ole yli-ikäinen? Tarkis-
ta palovaroittimen toiminta-aika 
varoittimen pohjan merkinnästä. 

Ei-kiireellistä hoitoa 
tarvitsevien potilaiden 
osuus on kasvanut 
ensihoidon tehtävissä. Pelastuslaitokselle tärkeä työkalu on 

pientalojen itsearviointi, joka on 
ollut Suomessa käytössä vuodesta 

2012 lähtien. Se kolahtaa oppaana ja rasti 
ruutuun -lomakkeena jokaiseen kotiin 
kerran kymmenessä vuodessa. Palopääl-
likkö Marko Latvala kertoo, että lomaketta 
lähetetään joka vuosi kymmenelle prosen-
tille Etelä-Pohjanmaan asuinrakennusten 
omistajista. Seuraavana vuonna lomakkeen 
saa jälleen seuraavat 10 prosenttia. Tällä 
tavalla kaikki asuinrakennusten omistajat 
saavat arviointilomakkeen kymmenen 
vuoden sisällä.   

– Lomakkeen ja oppaan avulla asukkaat 
havainnoivat itse, missä kunnossa raken-
nus on ja pitääkö jotain korjata. Palautetun 
lomakkeen perusteella me arvioimme, onko 
kiinteistö riittävällä turvallisuustasolla. 
Tarvittaessa teemme erikseen palotarkas-
tuksen, Latvala selvittää. 

Hän työskentelee Alavuden paloasemal-
la, joka on toinen kaupungin paloasemista. 
Alavudella toimii myös Töysän paloasema. 
Vakituista henkilöstöä Alavuden palo-
asemilla on yhteensä viisi henkilöä sekä 
molemmilla asemilla lisäksi 30 sopimus-
henkilöä. 

Alavus on yksi Etelä-Pohjanmaan pelas-
tuslaitokseen kuuluvasta kahdeksastatoista 

 Markus Alatalo on yksi Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin, ja 
vuodenvaihteen jälkeen Ete-

lä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, viidestä 
alue-ensihoitajasta. Tavallisesta ambulans-
sityöstä poiketen alue-ensihoitaja liikkuu 
yksin. Ambulanssissa mukana kulkevat 
vierianalytiikan työvälineet. Alue-ensihoi-
taja ei kuljeta potilaita ambulanssillaan. Tu-
kikohta alue-ensihoitajilla on Seinäjoella.

– Ensihoidon kiireettömät tehtävät ovat 
jatkuvasti lisääntyneet. Vahva syy siihen 
on ikääntyvä väestö, joka tarvitsee päivys-
tyksellistä apua. Alue-ensihoitajien avulla 
pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen, 
Alatalo kertoo. 

Alue-ensihoitajien potilaiden keski-ikä on 
noin 75 vuotta, kun se niin kutsutulla tavalli-
sella ensihoitoyksiköllä on alle 70 vuotta.

LAAJA ALUE KURIKASSA
Anne Hirvonen toimii hoitotason ensihoi-
tajana Kurikan asemalla. Pinta-alaltaan 
laajassa kaupungissa asukkaita on noin 
20 000. Alueen toinen ambulanssi operoi 
Jalasjärveltä. Väestön ikääntyminen näkyy 
myös Kurikan ensihoidon tehtävissä. 

K un lämmityskausi taas alkaa, 
on tärkeää tarkistaa tulisijojen 
ja hormien nuohoustarve. Ra-

kennusten nuohous ja sen määräväli 
on säädetty pelastuslaissa. Laki edel-
lyttää, että savuhormit ja tulisijat nuo-
hotaan vuoden välein ja vapaa-ajan 
rakennuksissa kolmen vuoden välein. 
Sama koskee lämmityskattilaa. 

– Toimi lämmitys sitten puilla tai 
öljyllä, tulee rakennuksen savuhormi 
nuohota, kun kyse on lämmittämises-
tä, kertoo Marko Latvala. 

Jos tulisija on ollut pitkään käyttä-
mätön, tulee sen hormi nuohota ennen 
käyttöönottoa. Näin päästään selville, 
täyttävätkö tulisija ja hormi vaadittavat 
määräykset. Samalla nähdään, ettei 
hormi ole haljennut. 

– Tarkistuksen hoitaa nuohooja, 
joka on velvollinen ilmoittamaan 
pelastuslaitokselle, jos tulisijoissa 
tai hormeissa on sellaisia, joita ei voi 
käyttää, Latvala muistuttaa.

Hormien nuohous 
ehkäisee paloja

Hanki uusi palovaroitin päivämää-
rän umpeuduttua.

3 Huolehti tulisijan suojaetäi-
syyksistä palaviin materiaa-

leihin. Älä säilytä tulisijan välit-
tömässä läheisyydessä helposti 
syttyvää materiaalia. 

4 Numeroi kotisi selvästi ja 
näkyvästi. Se auttaa huomat-

tavasti pelastuksen tai ensihoidon 
nopeaa pääsyä kohteeseen. 

Näin parannat paloturvallisuutta

Palotarkastusten ja sammutustehtävien lisäksi pelastushenkilöstön työ 
koostuu muun muassa liikenneonnettomuus ja ensivastetehtävistä sekä 
avunantotehtävistä, kertoo palopäällikkö Marko Latvala.

Ensihoitaja Anne Hirvonen työskentelee 
Kurikan ambulanssissa.

Paloturvallisuus 
on joka kodin asia
Oman kodin paloturvallisuudesta voi huolehtia 
monin eri keinoin.

Vuonna 2021 pelastus-
laitoksella oli Etelä-
Pohjanmaalla 4 489 
tehtävää. Suurimmat 
tehtävämäärät muo-

dostuvat ensivastetehtävistä, joita oli 
1 279. Rakennuspaloihin lähdettiin 
119 kertaa. Liikenneonnettomuuksia 
Etelä-Pohjanmaalla tapahtui 813.

kunnasta. Vuoden loppuun saakka 
pelastuslaitos on Seinäjoen kaupungin 
omistama liikelaitos. Sen jälkeen se 
siirtyy osaksi Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialuetta. 

Kentällä muutokseen suhtaudutaan 
luottavaisin mielin. 

– Hälytyksille lähdetään aina, kun 
ihmiset tarvitsevat apua. Paloasemat 
sijaitsevat tutuilla paikoilla ja numerot 
toimivat entiseen tapaan, Latvala kertoo.

– Käyttöasteet Kurikan ambulansseilla 
ovat alueen kärkipäätä, Hirvonen tietää. 

Kaksivuorotyössään ensihoitajalla on 
aina työpari, jonka kesken lähtöjen tehtävät 
vuorotellaan. Yksi toimii kuljettajana ja 
toinen asiakkaan hoitajana. Keskimäärin 
tehtäviä tulee noin 3–4 työvuoroa kohti.   

Tiesitkö?

Edistyksellistä 
ensihoitoa

Yhteistyötä 
ensivastetehtävissä
•    Ensihoitoyksiköt ja pelastuslaitos 

tekevät yhteistyötä ensivaste- 
ja moniviranomaistehtävissä. 
Esimerkiksi liikenneonnetto-
muuspaikalle ehtii usein ensim-
mäisenä pelastuslaitoksen auto 
ja vasta sen jälkeen ensihoidon 
ambulanssi.

Yksin liikkuva ensihoitaja
•    Alue-ensihoitaja on yksin liikku-

va ensihoitaja, joka arvioi hoidon 
tarvetta ja neuvoo kiireettömis-
sä tehtävissä potilaita heidän 
kodeissaan.

•   Ambulanssissa mukana kulkevat 
verinäyteanalysaattorit, hoitoväli-
neet ja antibiootit. 

•   Suomessa työskentelee alue- 
ensihoitajia muun muassa 
Etelä-Pohjanmaalla ja Savossa.

•    Etelä-Pohjanmaalla alue- 
ensihoitajatoiminta aloitettiin 
vuonna 2018.

Hätäkeskus

112
Päivystysapu

 116117

Yhden ensihoitajan 
yksikkö vie päivys
tyspalvelut potilaan 
luo, kertoo alue
ensihoitaja Markus 
Alatalo.
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Perhekeskus yhdistää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvoinnin 
ja terveyden palvelut sekä kasvua ja kehitystä edistävät palvelut.

Yhdellä yhteydenotolla  
kaikkien palvelujen piiriin

 Perhekeskus toimii sekä fyysisenä 
paikkana että verkostona, joka 
tuo yhteen laajan joukon ammat-
tilaisia. Suupohjassa perhekeskus 

toimii vuoden loppuun saakka osana Suu-
pohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 
LLKY:tä. Sen toiminta-aluetta ovat Kauhajo-
ki, Teuva, Karijoki ja Isojoki. 1.1.2023 alkaen 
perhekeskus kuuluu Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueeseen. Toiminta jatkuu tut-
tuna, vaikka taustaorganisaatio vaihtuu.

– Parhaassa tapauksessa perhekeskus 
toimii siten, että asiakas pääsee yhdellä yh-
teydenotolla koko palvelutarjonnan piiriin, 
kertoo perhetyön vastaava ohjaaja Jaakko 
Mörsky LLKY:n perhekeskuksesta. 

YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMINEN 
HYVÄSSÄ VAUHDISSA
Perhekeskus sijaitsee Kauhajoella Hakasi-
vuntiellä. Aluksi tiloissa toimivat äitiys- ja 
lastenneuvola sekä toimintaterapeutti. 

Vuoden 2021 alussa tiloihin muuttivat 

lisäksi sosiaalipalveluiden perhetyö, per-
heoikeudelliset palvelut, perheterapeutti 
sekä perheneuvola. 

Toimintamallina perhekeskus tuo yhteen 
monia toimijoita kuntien alueelta, kuten 
koulujen terveydenhoitajia ja kuraattoreita 
sekä järjestöjä ja yhdistyksiä. Vielä yhteisen 
toiminnan malli on melko uutta. Yhteen 
hioutuminen vie aikansa.

– Korona hidasti yhteisöllisyyden raken-
tamista, mutta nyt syksyllä olemme päässeet 
hyvään vauhtiin. Ruohonjuuritasolla yhteis-
työtä on ollut jo pitkään, Mörsky kuvailee. 

Hyvinvointialueella perhekeskuksia tulee 
toimimaan yhteensä kahdeksan. Yhteinen 
organisaatio tuo yhdenmukaisuutta kehi-
tystyöhön.

– Perhekeskukset ovat eräällä tavalla 
sosiaalipalveluiden lippulaivatuote. Asiak-
kaalle on parasta, kun saman sateenvarjon 
alle saadaan sijoitettua mahdollisimman 
paljon palveluja ja ammattilaisia, Mörsky 
kertoo. 

UUSIA KOLLEGOITA, 
YHTEISIÄ PALAVEREITA
Teuvalla koulukuraattorina toimivalle 
Jennika Koivuniemelle vuodenvaihde on 
mielenkiintoista aikaa. Kunnan sivistystoi-
mi nykyisenä työnantajana vaihtuu hyvin-
vointialueeseen.

– Aluksi asia mietitytti, mutta nyt odotan 
jo innolla kollegoita, joita minulla ei ole 
Teuvalla. Koulun terveydenhoitaja on toki 
aina ollut tärkeä työpari, mutta emme ole 
kuuluneet samaan organisaatioon. Uudet 
kollegat tuovat rikkautta työntekoon, hän 
kertoo.

Kauhajoen yläkoulussa terveyden-
hoitajana toimiva Hanne Risku odottaa 
hyvinvointialueen tuovan yhtenäisyyttä 
toimintaan. Kunnasta ja koulusta riippuen 
toimintamallit ovat poikenneet jonkin ver-
ran toisistaan.

– Jatkossa olemme samaa porukkaa. Yh-
teistyö ammattilaisten välillä tulee varmasti 
tiivistymään, hän pohtii. 

Perhekeskus
•   Perhekeskus on monialainen 

palveluverkosto, joka edistää 
lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointia ja terveyttä sekä 
tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja 
kuntoutusta. Se ei ole välttämät-
tä yksittäinen rakennus vaan 
sen palvelut voivat olla eri tavoin 
alueelle sijoitettuna.

•   Perhekeskuksesta perhe saa 
palveluja. Se sovittaa yhteen 
hyvinvointialueen lapsiperhei-
den sosiaali- ja terveyspalvelut, 
kuntien sivistyspalvelut ja kol-
mannen sektorin eli järjestöjen 
ja seurakuntien palveluita ja 
toimintaa. 

Ideoita vahvemmalla 
yhteistyöllä

 Miia Kiviluoma toimii Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) 
paikallisosaston puheenjohtajana Kauhajoella. Järjestö tekee 
yhteistyötä perhekeskuksen äitiys- ja lastenneuvolan kanssa. 

MLL toimittaa neuvolaan vauvakirjettä, jolla ilahdutetaan vastasynty-
neitä kauhajokisia. 

– Perinne on jatkunut pitkään. Yhteistyön kautta neuvola kertoo 
toiminnastamme perheille, Kiviluoma kertoo.

MLL järjestää Kauhajoella erilaisia tapahtumia. Esimerkkejä niistä 
ovat suositut kirpputoritapahtumat sekä Joulupuu-keräys. 

– Toivon jatkossa enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välille, mikä 
helpottaa varmasti esimerkiksi nuorille suunnatun vapaa-ajan toimin-
nan kehittämistä. Nuorten parissa työskentelevät sote-ammattilaiset 
voivat antaa meille vinkkejä toiminnasta, jota haluttaisiin järjestää, 
Kiviluoma suunnittelee. 

Jatkossa olemme samaa poruk
kaa. Yhteistyö ammattilaisten 
välillä tulee tiivistymään, kertovat 
Suupohjan alueella työskentele
vät yläkoulun terveydenhoitaja 
Hanne Risku, koulukuraattori 
Jennika Koivuniemi ja perhetyön 
vastaava ohjaaja Jaakko Mörsky.

Miia Kiviluoma toivoo nuorten parissa työskentelevien 
soteammattilaisten antavan järjestöille vinkkejä nuorten 
toivomasta toiminnasta.
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 Rautatieaseman tuntumassa keskellä Seinäjokea 
sijaitsee Seinäjoen Ikäkeskus. Se on asiakasoh-
jausyksikkö, joka neuvoo ikäihmisiä ja heidän 
läheisiään arkeen, palveluihin ja hoitoon liittyvis-

sä asioissa. 
– Kun arki alkaa tuntua haasteelliselta, me olemme 

oikea paikka tulla juttelemaan asiasta. Selvitämme asiak-
kaan tilanteen aina yksilöllisesti. Käymme läpi henkilön 
voimavarat, toimintakyvyn ja tarpeet. Tarvittaessa lähdem-
me myös asiakkaan luo kotikäynnille, kertoo Seinäjoen 
asiakasohjausyksikön vs. johtaja Sari Lehtola.  

Vuoden loppuun saakka ikäihmisten sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on kunnilla. 
Ensi vuoden alusta alkaen palvelut järjestää Etelä-Pohjan-
maalla uusi hyvinvointialue. 

– Asukkaiden arki jatkuu ja palveluita tarvitaan alueen 
ikääntyville siinä missä ennenkin. Asiakkaalle voi tulla pie-
niä muutoksia palveluihin, kun useiden organisaatioiden 
toimintatapoja yhtenäistetään, Lehtola tarkentaa.

KAIKKI LÄHTEE ASIAKKAASTA 
Ikäihmisten asiakasohjausyksiköitä toimii eri kunnissa 
ympäri maakuntaa. Vuodenvaihteen muutoksen yhtey-
dessä yksiköiden nykyiset yhteystiedot ja puhelinnumerot 
säilyvät ennallaan, joten ikääntyneen tai hänen läheisensä 
on helppo ottaa yhteyttä. 

– Neuvonnan lähtökohtana on asiakas ja hänen tarpeen-
sa. Tärkeää on, että ikääntynyt tulee kuulluksi. Ne pätevät 
ohjenuorana myös ensi vuodesta alkaen.

Ohjauksen ja neuvonnan lisäksi Seinäjoen Ikäkeskukses-
sa toimivat muun muassa kotihoidon ja omaishoidontuen 
asiakasohjaajat sekä lyhytaikaishoidon asiakasohjaajat. 
Tiloissa työskentelevät myös muistikoordinaattori sekä 
kotihoidon fysioterapeutit.

– Ikäihmisille on tarjolla monenlaista tukea. Kotiin voi 
saada esimerkiksi ateriapalveluja, kauppapalveluja, koti-
hoidon hoitajien käyntejä ja kuntouttavaa päivätoimintaa, 
Lehtola luettelee. 

TAVOITTEENA YHTENÄISET PALVELUT
Hyvinvointialueella palveluiden järjestämisessä pyritään 
tasaiseen laatuun ja saatavuuteen. Maakunnallista yhteis-
työtä kuntien asiakasohjausyksiköt ovat tehneet jo aiem-
minkin. Yhteisessä uudessa organisaatiossa palveluiden 
sisältöjä ja uusia palvelumalleja kehitetään edelleen ja 
koko alueelle yhteneväisin periaattein. 

– Olemme jo nyt saaneet paljon uusia ideoita toisiltam-
me. Palvelujen järjestämisessä on ollut eroja paikkakuntien 
välillä, Lehtola kertoo.   

Ikäihmisten palvelutarjonnassa tärkeä osa on ennalta-
ehkäisevällä ja ylläpitävällä toiminnalla. Sen järjestäjinä 
yhdistyksillä, järjestöillä ja seurakunnilla on suuri merkitys. 

Sähkömopo 
tuo iloa arkeen
Perjantai on seinäjokelaiselle 
92-vuotiaalle Toivo Kontolalle viikon 
odotetuin päivä.

 Aamulla Kontolan kodin pihaan kaartaa taksi. Toivo Kontola 
on lähdössä Nurmon Hyllykalliokodille. Edessä on kerran 
viikossa kokoontuva ikämiesten päivätoimintaryhmä ja 

saunominen. Molemmat ovat Seinäjoen Ikäpalveluiden järjestä-
miä tukipalveluita. 

Kontola on käynyt päivätoimintaryhmässä muutamien kuukau-
sien ajan.

– Ohjelma täällä on mieluista. Aloitamme aina kahveilla ja 
vaihdamme kuulumisia. Jokaisella kerralla myös jumppaamme, 
mikä ylläpitää liikuntakykyä. Se on oikein hyväksi. Ja on meillä 
kaikenlaista muutakin vaihtuvaa ohjelmaa ja tietysti aina ruokai-
lu, joka on tärkeä osa aamupäivää, hän kertoo.

Kotona liikkuessaan Kontola käyttää arjessa apuna rollaattoria. 
Pidempiä matkoja hän ajaa sähkömopolla, jonka hän sai apuväli-
nekeskuksesta kesän alussa. Sen saaminen oli iso asia. 

– Sähkömopo on kätevä kulkupeli. Pääsen sen avulla itse lähi-
kauppaan, josta täydennän ruokakaappia. Päivisin minulla käy 
myös ateriapalvelu. Vuosikaudet keitin kyllä itsekin ruokaa. Jäin 
leskeksi 11 vuotta sitten, Kontola kertoo.

Elämäntyönsä Helsingissä rautateillä tehnyt Toivo Kontola asuu 
itsenäisesti omassa asunnossaan Seinäjoen keskustassa. Apuna 
hänellä käy kotihoidon hoitajat aamuisin ja iltaisin kaikkina vii-
kon päivinä.  

HANNA-KAISA 
TAKALA, VIMPELI
Ihana kätilö antoi syn-
nytyskivuissa kaiken 
mahdollisen avun. Kun 
lääkkeet eivät riittäneet, 
hän patisti kuumaan 
suihkuun ja antoi aku-
painantaa, joka vei kivut 
kertalaakista. Koin sen 
hienoksi palveluksi.

VIRVE HERNESNIEMI, 
LAPPAJÄRVI
Saimme puolisoni kanssa 
parasta mahdollista hoi-
toa vakavaan koronaan 
Seinäjoen keskussairaa-
lassa ja Alajärven akuut-
tiosastolla. Perhetyöstä 
järjestyi lapsille hoito 
kotiin jopa öiksi. Myös 
kuntoutumiseen saatu 
apu oli hyvin tärkeää.

SATU TOIJALA-SAARI, 
EVIJÄRVI
Olen saanut aina tarvi-
tessani hyvää palvelua, 
eikä ole pompoteltu. 
Erikoissairaanhoidon 
asiakkaan puhelin-
neuvonta toimii hyvin. 
Jos hoitaja ei ehdi heti 
vastaamaan, niin takai-
sinsoitto tulee vaikka 
puhelinajan jälkeen.

GALLUP

Milloin oli palvelu paikallaan?

  Korona oli pelottava 
kokemus, mutta tuen avulla 
selvittiin. Olemme siitä hyvin 

kiitollisia.”

Toivo Kontola asuu itsenäisesti omassa asunnossaan 
Seinäjoen keskustassa. Perjantaiaamujen päivä
toimintaryhmä Nurmon Hyllykalliokodilla on viikon 
kohokohta.

Kysyimme, milloin jokin palvelumme on toiminut 
erityisen hyvin.

TEKSTI: Minna SalorantaNeuvoja 
arkeen, 
palveluihin 
ja hoitoon
Ikäkeskus neuvoo arkeen, palveluihin 
ja hoitoon liittyvissä asioissa. 

Ikäkeskus on oikea paikka tulla juttelemaan, jos 
ikäihmisen elämä alkaa tuntua haasteelliselta. 
Hyvinvointialueella tulee toimimaan seitsemän 
asiakasohjausyksikköä, joista henkilöstö ohjaa ja 
neuvoo asiakkaita koko EteläPohjanmaan alueelle, 
kertoo Seinäjoen asiakasohjausyksikön vs. johtaja 
Sari Lehtola.  
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Älä epäröi 
hakea 
apua 

Aikuissosiaalityö tukee elämän kolhiessa.

 E lämässä tulee eteen tilanteita, 
joista ei yksin selviä. Yhteydenotto 
aikuissosiaalityöhön eli ”sossuun” 
voi tuntua vaikealta, mutta se kan-

nattaa. Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat ovat 
sitä varten, että asiakas saa oikeanlaista 
apua. 

Työssä kohdataan elämän koko kirjo. 
Tukea etsitään yhdessä muun muassa asu-
miseen, työhön, opiskeluun, riippuvuuksiin 
sekä elämänhallinnan ja toimintakyvyn 
haasteisiin. 

– Jos ei tiedä, mistä hakisi apua, niin 
tämä on oikea paikka. Tarvittaessa ohjaam-
me eteenpäin. Tärkeintä on päästä purka-
maan vyyhtiä mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, sanoo sosiaalityöntekijä Johan-
na Keltikangas Järvi-Pohjanmaan perus-
turvasta Alajärveltä. 

SUUNNITTELUSSA KUUNNELLAAN 
ASIAKASTA
Moni asia selviää neuvonnalla ja oh-
jauksella. Tarvittaessa elämäntilanne ja 
palveluiden tarve arvioidaan tarkemmin 
ja järjestetään tarvittavat palvelut. Esimer-
kiksi sosiaalisella kuntoutuksella voidaan 
auttaa asiakkaita, joille sosiaaliset tilanteet 
ja asioiden hoitaminen kodin ulkopuo-

Työikäisen sosiaalipalvelut
•   Aikuissosiaalityön asiakkaat 

ovat pääosin työikäisiä, mutta 
myös ikäihmiset tarvitsevat sen 
palveluja.

•   Muita työikäisten sosiaalipalve-
luja ovat muun muassa täyden-
tävä ja ehkäisevä toimeentulo-
tuki, kuntouttava työtoiminta, 
sosiaalinen kuntoutus ja asumis-
palvelut.

•   Myös läheinen, viranomainen 
tai joku muu voi ottaa yhteyttä 
toisen puolesta sosiaalihuoltoon 
tekemällä huoli-ilmoituksen.

Tiesitkö?

lella ovat vaikeita ja pelottavia. Joillekin 
taas arjesta selviytyminen kotioloissa on 
vaikeaa. Silloin tukena voi olla vaikkapa 
psykiatrinen kotihoito tai muu kotiin jal-
kautuva työ.

– Palveluista tehdään aina kirjallinen 
päätös. Kukaan ei voi siis tietämättään tai 

haluamattaan olla sosiaalihuollon asiak-
kaana, hän painottaa. 

Asiakkaalle kerrotaan mahdollisimman 
selkeästi ja avoimesti työnkulusta ja pää-
töksenteosta. Keskeistä on kuunnella hänen 
omaa näkemystään tilanteesta. 

Usein tueksi rakennetaan monen ammat-
tilaisen verkosto. Sosiaalityö tekee yhteis-
työtä asiakkaan tarpeiden mukaan muun 
muassa päihde- ja mielenterveyspalvelujen, 
terveydenhuollon, Kelan, TE-palvelujen ja 
talous- ja velkaneuvonnan sekä järjestöjen 
ja seurakuntien kanssa. 

VAIKEASTAKIN TILANTEESTA 
PÄÄSTÄÄN ETEENPÄIN
Ajoissa apua hakemalla esimerkiksi velka-
kierre voidaan katkaista. Asiakasta voidaan 
auttaa maksusuunnitelmien tekemisessä, 
jolloin maksuhäiriömerkintä voidaan 
välttää. Jos taustalla on peliriippuvuutta, 
asiakas voidaan ohjata saamaan apua riip-
puvuuden hoitoon.

– Pitkään sosiaalityötä tehneenä olen 
huomannut, että apua voi saada hyvinkin 
vaikeisiin tilanteisiin, jos on valmis sitä 
hakemaan ja vastaanottamaan. Kenenkään 
ei tarvitse yrittää selviytyä yksin. Aina on 
toivoa, sanoo Keltikangas.

Sosiaaliohjaajan tai -työntekijän vastaanotolle pääsee varaamalla ajan puhelimitse tai netin kautta. Palvelut 
ovat asiakasta lähellä riippumatta siitä, missä kunnassa asuu. Tapaamiset järjestyvät kotikunnan palvelupis-
teessä tai kiertävällä vastaanotolla. 

Kuulluksi tuleminen 
on elintärkeää
HYVINVOINTIALUEEN vammaisneu-
voston taustana on edellisen sote-val-
mistelun aikana aloitettu maakunnalli-
sen vammaisneuvoston toiminta.

–Meillä on aika paljon tässä uudessa 
neuvostossa samoja jäseniä kuin edelli-
sessä neuvostossa, vammaisneuvoston 
puheenjohtaja Sari Riskumäki kertoi.

Edellisen vammaisneuvoston aikana 
hahmoteltiin mitä ovat neuvoston tehtä-
vät ja vaikutusmahdollisuudet.

– Korona sotki aika pahasti neuvos-
ton työskentelyä, mutta keskeisenä 
tavoitteena on tuoda esiin vammaisia 
koskevan tiedon välittäminen eteen-
päin.

Neuvosto kokoustaa vähintään neljä 
kertaa vuodessa ja siinä on 16 eri kunti-
en nimittämää jäsentä.

– Etelä-Pohjanmaan alueella neuvos-
to aloittaa toimintansa jo tämän vuoden 
puolella, kun hyvinvointialue astuu 
voimaan vuoden alusta.

Riskumäki itse toimii vaikeasti vam-
maisen lapsensa omaishoitajana. 

– Neuvoston jäsenillämme on pää-
sääntöisesti vammais- tai potilasjärjes-
tötyöhön liittyvä tausta.

Sari Riskumäki
Vammaisneuvoston pj.

Juuso Försti
Nuorisovaltuuston pj.

Paavo Latva-Rasku
Vanhusneuvoston pj.

Kotiin ulottuvat 
palvelut keskiössä
HYVINVOINTIALUEEN vanhusneu-
vostolla on sen puheenjohtaja Paavo 
Latva-Raskun mukaan melkoinen 
työsarka edessään.

– Toimiohjeen mukaisesti osallis-
tumme hyvinvointialueen palvelujen ja 
asioiden suunnitteluun, päätöksente-
koon ja seurantaan, Latva-Rasku totesi.

Ensimmäisessä vanhusneuvoston 
kokouksessa nousi esiin muun muassa 
se, kuinka paljon neuvosto voi osallis-
tua eri toimielimien kokouksiin.

– Periaatteessa tämä on todella tär-
keä kysymys.

Neuvosto kokoustaa neljä kertaa 
vuodessa ja siinä on 16 eri kuntien ni-
mittämää varsinaista jäsentä.

– Meitä on kahdeksan miestä ja sa-
man verran naisia, eikä täällä luonnolli-
sesti kovin nuoria jäseniä ole.

Puheenjohtaja ja vanhusneuvoston 
sihteeri hoitavat kokouksen valmiste-
lutyöt. 

– Vanhuspalvelujen monipuolinen 
parantaminen on neuvostomme keskei-
nen tavoite. Sekä määrän että laadun 
puolelle riittää kyllä meille työmaata.  
Erityisesti kotiin ulotettavien palvelujen 
resurssointi on tärkeää.

Lautakuntatyö 
tavoitteena
HYVINVOINTIALUEEN NUORISO-
VALTUUSTO aloitti toimintansa Etelä-
Pohjanmaan soteuudistushankkeen alla, 
jota hallinnoi Seinäjoen kaupunki nimellä 
Etelä-Pohjanmaan maakunnalliset nuoret 
vaikuttajat.

– Olemme tässä valmistelevassa työssä 
toimineet niin, että meillä on niin sanottu 
valmis paketti, kun hyvinvointialue aloit-
taa toimintansa vuoden alusta, nuoriso-
valtuuston puheenjohtaja Juuso Försti 
taustoitti.

Nuorisovaltuuston edustaja on ollut 
mukana hyvinvointialueen strategiatyö-
ryhmässä.

– Suurin työmme on ollut, että raken-
namme mahdollisuuksia vaikuttaa tule-
vaisuudessa.

Nuorisovaltuusto on saanut edustuk-
sen aluevaltuustoon.

– Suurena tavoitteenamme on saada 
lautakuntapaikkaedustukset, jotka meiltä 
vielä puuttuvat. Myös suora aloiteoikeus 
aluevaltuustoon on tärkeää, Försti sel-
ventää.

Nuorisovaltuusto kokoustaa noin ker-
ran kuukaudessa ja sen jäsenet tulevat 
kuntien nuorisovaltuustoista.

– Vuoden 2024 alusta jokaisesta kun-
nasta on nykyisien kahden edustajan 
sijaan yksi edustaja. Lisänä on vielä viisi 
”vapaata” paikkaa kaikille nuorille.

Nuorisovaltuusto 
kokoustaa noin kerran 

kuukaudessa.

  Osallistumme 
hyvinvointialueen 

palvelujen 
suunnitteluun.”

 Jäsenillämme 
on pääsääntöisesti 

vammais- tai 
potilasjärjestötyöhön 

liittyvä tausta.”
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Vammaislainsäädäntö 
uudistuu
VAMMAISPALVELUJA KOSKEVAA lainsäädäntöä 
uudistetaan Suomessa. Lainsäädännön uudistuksessa 
kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki yhdistyvät. Hal-
litus on antanut asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 
syyskuussa, ja laki hyväksyttäneen vielä ennen joulua. 
Uudistuksen tavoitteena on, että uusi vammaispalvelulaki 
tulisi voimaan heti 1.1.2023. 

 – Lain hyväksymisen jälkeen asiakkaiden palvelutar-
peet arvioidaan. Päätökset päivitetään uuden lain mukai-
siksi, vammaispalvelujohtaja, vammaisten palvelualuejoh-
taja Kristiina Keppo kertoo.

 Asiakas voi rauhassa odotella yhteydenottoa. Hyvin-
vointialue huolehtii päätösten sekä esimerkiksi asumispal-
velusopimusten päivittämisestä ajan tasalle. 

– Asumispalveluyksiköiden asiakkaat voivat jatkaa 
kaikessa rauhassa asumista. Tuttu henkilökunta jatkaa 
vanhoina työntekijöinä myös hyvinvointialueella. Oma koti 
pysyy samana siinäkin tapauksessa, että asiakas on kotoi-
sin Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta, Keppo vakuuttaa.

LYHYET
UUTISIA  /  VINKKEJÄ  /  INFOA

21.11. ja 19.12.
ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN ylintä päätösvaltaa käyttää 
aluevaltuusto. Aluevaltuusto kokoontuu tänä vuonna vielä 21.11. ja 19.12. 
Kokouksia voit seurata suorana lähetyksenä. Striimin linkki löytyy epsote-
uudistus.fi-verkkosivulta.

1.1.
Toiminta alkaa
SUOMESSA 21 hyvinvointi-
aluetta aloittaa toimintansa. 

LÄÄKÄRIHELIKOPTERITUKIKOHTA ALOITTI toimintansa 
lokakuussa 2022 Seinäjoella. Rengonharjun lentoaseman tuki- 
kohdasta EC135-helikopteri kuljettaa ympärivuorokautisesti 
päivystävää ensihoitolääkäriä ja hoitotiimiä potilaiden luo. 
Tukikohdassa toimii myös lääkäriauto. Kopteri vahvistaa ensi-
hoidon toimintaa pohjalaismaakunnissa. Tukikohta työllistää 
20–25 henkilöä.

Lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa vastaa Finnhems-
osakeyhtiö yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. 
Seinäjoen tukikohdan myötä Suomessa toimii nyt yhteensä 
seitsemän lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohtaa. 

Pohjalaismaakuntiin 
oma lääkärihelikopteri

Voit myös lähettää 
palautteesi osoitteella

Viestintä 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Hanneksenrinne 7 
60220 Seinäjoki

tai sähköpostilla: viestinta@hyvaep.fi

Vastaa meille 15.12.2022 
mennessä sähköisesti 
oheisen QR-koodin avulla 
tai osoitteessa 
link.webropol.com/ 
s/hyvaep-lehti 

Vastaamalla palautekyselyyn autat meitä kehittämään 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista. 

Jätä meille yhteystietosi 
(nimi, osoite ja puhelin-
numero), mikäli haluat 
osallistua arvontaan. 
Arvomme vastanneiden 
kesken pienet tuote- 
palkinnot (10 kpl). 

Uusia 
toimintatapoja 
kehitetään 
hankkeissa
MAAKUNNASSA ON käynnistynyt 
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke 
elokuussa 2022. Hankkeen tavoitteena 
on purkaa koronapandemian tuomaa 
hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa. 
Tarkoituksena on nopeuttaa hoitoon 
pääsyä ottamalla käyttöön uusia toi-
mintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja 
sekä edistää ennaltaehkäiseviin palve-
luihin ohjautumista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 
haavoittuvassa asemassa olevat lapset 
ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikui-
set, pitkäaikaissairaat, ikäihmiset sekä 
vammaiset henkilöt. Pyrkimyksenä on, 
että asiakkaille palvelut ovat saavutet-
tavissa oikea-aikaisesti ja monikana-
vaisesti. Hoitoon pääsyn nopeuttami-
seksi tullaan kehittämään digitaalisia 
ratkaisuja. 

Hankkeelle on haettu jatkorahoi-
tusta vuosille 2023–2025. Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa päätöksen 
valtionavustuksesta joulukuussa 2022.
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Tuleva henkilöstön määrä  
hyvinvointialueella noin 

10 400

SOTE-TILANNEKESKUS MAHDOLLISTAA laajan sote-ammat-
tilaisten tuen ennakoimattomissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, 
kun kotihoidon työntekijä löytää kotikäynnillä huonosti voivan 
asukkaan. Sote-tilannekeskuksessa toimii toimistoalue-ensihoitaja, 
kotihoidon koordinaattori, ensihoidon kenttäjohtaja, päivystysapu-
puhelimen toimijat sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Ammattilaiset 
hyödyntävät toistensa osaamista ja tietoa asiakkaasta. Tarvittaessa 
konsultoidaan lääkäriä.

Sote-tilannekeskuksen toiminta perustuu asiakkaan hoidon 
tarpeen arviointiin, avun koordinointiin asiakkaan kotiin, lisätuen 
järjestämiseen sekä tarvittaessa asiakkaan ohjaamiseen kiirevas-
taanotolle tai kuljettamiseen yhteispäivystykseen. Tarkoituksena on 
tarjota asiakkaalle oikea apu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Uutta toimintamallia on pilotoitu Seinäjoella vuoden 2021 mar-
raskuusta lähtien. Kokemukset ovat olleet erinomaisia. Tavoitteena 
on, että sote-tilannekeskuksen toiminta kattaa koko hyvinvointi-
alueen vuoden 2024 aikana.

Kuntalaiset eivät voi olla suoraan yhteydessä sote-tilannekeskuk-
seen vaan yhteys syntyy sote-ammattilaisen, esimerkiksi kotihoi-
don työntekijän kautta.

Oikeaa apua, oikeaan aikaan, 
oikeassa paikassa

VAMMAISPALVELULAIN uudistuksen 
tarkoituksena on tukea vammaisen 
henkilön itsemääräämisoikeuden 
toteutumista, yhdenvertaisuutta sekä 
osallistumista yhteiskunnassa.

 

Tiesitkö?
HYVAEP.FI -verkkosivulta löydät myös 
kaikki sähköisen asioinnin palvelut. 
Voit esimerkiksi tehdä Omaolo-oi-
rearvion tai varata laboratorioajan 
kätevästi netissä.
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Yhteystiedot

Virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys:

•  Arki-iltaisin klo 16–21: 
Seinäjoen Y-talon hammaslääkäripäivystys  044 425 5915

•   Viikonloppuisin ja arkipyhinä: 
klo 8–21  044 425 5915

•   Klo 21–7.30 päivystysapupuhelin  116 117

Päivystysapupuhelin  116 117

Hätänumero  112

Laboratorion ajanvaraus  06 415 8813

 Etelä-Pohjanmaan 
sosiaali- ja kriisipäivystys  044 470 0444

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiset yhteystiedot

KuusSoten sote-keskus
Lähiterveyspalvelut
•   Vastaanotto  06 2525 7612
•   Kiirevastaanotto  06 2525 7612
•   Hammashoitolat:  

Alavus, Kuortane, Töysä 06 2525 7982  
Ähtäri, Soini 06 2525 7271

  Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus    040 542 1631

Lapuan sote-keskus
Lähiterveyspalvelut
•   Vastaanotto  06 438 4844
•   Kiirevastaanotto  06 438 4844
•   Hammashoitola  06 438 4990

  Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus   050 438 4601

Seinäjoen sote-keskus
Lähiterveyspalvelut  
•   Vastaanotto  06 425 8100
•   Vastaanotto Isokyrö  044 425 5000
•   Kiirevastaanotto  06 425 5311
•   Hammashoitolat: 

Seinäjoki  06 425 5425 
Isokyrö  06 425 5747

  Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus      06 416 6606 
(myös Isokyrö 1.1. alkaen)

Suupohjan sote-keskus
Lähiterveyspalvelut
•   Vastaanotto  06 2413 3220
•   Kiirevastaanotto  06 2413 3200
•   Hammashoitolat  06 2413 3340

  Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus   040 657 0040

Ilmajoen sote-keskus
Lähiterveyspalvelut
•   Vastaanotto  06 458 5201
•   Kiirevastaanotto  06 458 5201
•   Hammashoitolat  06 458 5161

  Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus    044 790 2446

Järvi-Pohjanmaan sote-keskus
Lähiterveyspalvelut
•   Vastaanotto  06 2412 7700
•   Kiirevastaanotto  06 2412 7700
•   Hammashoitola  06 2412 7560

  Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus   06 2412 2277

Kaksineuvoisen sote-keskus
Lähiterveyspalvelut
•  Vastaanotto  06 2412 4553 
•   Kiirevastaanotto  06 2412 4555
•   Hammashoitolat  06 2412 4763

Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus    040 183 4974

Kurikan sote-keskus
Lähiterveyspalvelut
•   Vastaanotto  06 458 5301
•   Vastaanotto Jalasjärvi  06 458 5101
•   Kiirevastaanotto Kurikka  06 458 5301
•   Kiirevastaanotto Jalasjärvi  06 458 5101
•   Hammashoitolat  06 458 5161 

  Ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus    044 790 2446


