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Vision – visio
Vi är närvarande i din vardag. Vi samarbetar för din välfärd, i alla livssituationer, på
två språk . Österbotten har innovationskraft samt en samlad social- och hälsovård
som ger utmärkta resultat.

Olemme läsnä arjessasi. Teemme yhdessä töitä hyvinvointisi puolesta kaikissa
elämäntilanteissa, kahdella kielellä. Pohjanmaalla on innovaatiokykyä sekä
yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto, jonka vaikuttavuus on erinomainen.



Långsiktiga mål – pitkän aikavälin tavoitteet

3.
Klient- och
patientsäkerhet är i
toppklass i Norden

Asiakas- ja
potilasturvallisuus ovat
Pohjoismaiden huippua

1.
Närvaro i människors
vardag, tvåspråkighet
samt smidig service och
samarbetsförmåga ger de
nöjdaste kunderna. I
Österbotten bor den
mest välmående
befolkningen i Finland.

Läsnäolo ihmisten
arjessa, kaksikielisyys
sekä palveluiden
sujuvuus ja yhteistyökyky
takaavat tyytyväisimmät
asiakkaat. Pohjanmaalla
asuu Suomen hyvinvoivin
väestö.

2.
Samlad social- och
hälsovård och ett
sporrande
utvecklingsklimat ökar
effektiviteten ger
grunden för en
ekonomisk, ekologisk och
socialt hållbar utveckling.

Yhdistetty sosiaali- ja
terveydenhuolto ja
kehittämiseen kannustava
ilmapiiri lisäävät
tehokkuutta ja antavat
pohjan taloudelliselle,
ekologiselle ja
sosiaaliselle kestävälle
kehitykselle.

4.
Hög kunskapsnivå som
utvecklas kontinuerligt,
välbefinnande på jobbet
och gott ledarskap gör
oss till en attraktiv
arbetsplats som
personalen är stolt över.

Korkea ja jatkuvasti
kehittyvä ammattitaito,
työhyvinvointi ja hyvä
johtaminen tekevät
meistä houkuttelevan
työpaikan, josta
henkilöstö on ylpeä.
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22 Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän palvelujen kuvaus 
 

YHTHALL 14.04.2021 § 22 

 

Yhthall 22 § Johtaja Pirttiperä: 

 Pohjanmaan hyvinvointialue käynnistää toimintansa 1.1.2022 alkaen ja 

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän järjestämien ja tuottamien sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelujen on tarkoitus siirtyä tämän uuden toimijan 

järjestettäviksi sekä tuotettaviksi. K5-kuntayhtymän sosiaali- ja tervey-

denhuollon palveluissa työskentelevä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutus 

periaatteen mukaisesti Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen 

31.12.2021. Keskushallinnon tehtävissä toimivat henkilöt siiryvät myös 

Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen, mutta tulevat työtehtävät 

ovat vielä määrittelemättä. K5-kuntayhtymän maaseutuhallinnon palve-

luille ja kotoutumispalveluille etsitään parhaillaan jäsenkuntien kanssa 

sopivaa ratkaisua ja mallia näiden palvelujen tuottamiseksi K5-

kuntayhtymän alueella. 

 

 Kuntayhtymän johtoryhmässä on suunniteltu K5-kuntayhtymän palvelu-

jen kuvausta, jotta näiden siirtyvien palvelujen laajuus ja sisältö olisi pa-

remmin tiedossa K5-alueella sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen val-

mistelijoiden käytössä. Kuvattavat palvelut ovat psykososiaalisen kes-

kuksen palvelut mukaan lukien kuntoutuskoordinaattori, päihdekoordi-

naattorit, puheterapeutit, muistihoito, ravintoneuvoja, geriatrinen toimin-

ta, maaseutuhallinto, kotoutumistoiminta sekä palliatiivinen kotisaatto-

hoito (yhteistyössä Pohjanmaan syöpäyhdistyksen kanssa). 

 

 K5-kuntayhtymän alueellisten palvelujen kuvaukseen on myös liitetty 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyntitietoja vuosilta 2018–2020 

sekä puheterapian ja muistihoidon palveluketjut. 

 

 Liite:  

 Rannikko-Pohjanmaan alueellisten palvelujen kuvaus. 

   

  Johtaja Pirttiperän ehdotus: 

 Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian tiedoksi myös 

kuntayhtymän jäsenkunnille. 

 

 Päätös: 

 Johtaja Pirttiperä muutti ehdotuksensa seuraavasti: 
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VALITUSKIELTO 

  

Kieltoperuste 

Koska alla mainitut päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, niis-

tä ei kuntalain 136. §:n mukaan voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä myöskään kun-

nallisvalitusta. 
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1. K5-kuntayhtymän alueelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

1.1. Psykososiaaliset palvelut 

Psykososiaalinen yksikkö huolehtii kuntayhtymän alueen väestön mielenterveysongelmien ja oireiden 

hoidosta antamalla lääkinnällistä hoitoa, terapioita ja kuntoutusta. Asiakkaan kannalta hoitopolku on 

suunniteltu siten, että hoidon hakeminen olisi mahdollisimman helppoa – ensimmäinen kontakti tapahtuu 

omassa terveyskeskuksessa, jossa arvioidaan hoidon tarve. Psykososiaalisella yksiköllä on henkilöstöä 

kaikissa K5-alueen terveyskeskuksissa. Laitoshoidon palvelut saadaan Vaasan keskussairaalan psykiatrian 

yksiköstä. 

 

Psykososiaalisen yksikön pääpaikka on Närpiössä, jonne asiakkaat ohjataan tarpeen vaatiessa 

jatkotutkimuksiin. Närpiön yksikkö vastaa pidempien terapiahoitojen, selvitysten, psykiatrin arvioiden ja 

kuntoutuksen järjestämisestä. Psykososiaalisen yksikön toimintaa täydentää myös liikkuva tiimi, joka tekee 

kotikäyntejä ja antaa psyykkistä ensiapua koko alueella. 

 

Traumaattisten tilanteiden jälkeisen psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestäminen on osa kuntien 

vastuulla olevaa lakiin perustuvaa palvelujärjestelmää. Alueellinen kriisityöryhmä vastaa K5-alueella 

traumaattisten tapahtumien yhteydessä annettavan psykososiaalisen tuen järjestämisestä yhteistyössä 

jäsenkuntien kanssa. Kriisityön koordinoinnista vastaa kuntayhtymän psykososiaalinen yksikkö. 

 

Kuvio 1. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden kuntoutusketju 
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1.2. Päihdehuolto 

Päihdehuollossa on kaksi toimenhaltijaa (päihdekoordinaattorit), jotka vastaavat toiminnasta kuntayhtymän 

viidessä jäsenkunnassa. Korvaushoidon tarve on vaihdellut vuoden aikana. Korvaushoitotoiminnasta ovat 

vastanneet kaksi sairaanhoitajaa ja yksi lääkäri psykososiaalisesta yksiköstä.  

 

Kuvio 2. Päihdehuollon käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020 

 
 

Taulukko 1. Päihdehuollon käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020 

Päihdehuolto       

    
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018 2019 2020 

Kaskinen 91 66 78 

Korsnäs 81 38 24 

Kristiinankaupunki 237 209 238 

Maalahti 1 219 909 814 

Närpiö 422 333 258 

Muut kunnat 45 31 14 

Yhteensä 2095 1586 1426 

 

Kuvio 2 ja taulukko 1 osoittavat päihdehuollon käyntimäärän vuosina 2018–2020. Maalahdessa 

käyntimäärä on ollut suuri vuosien saatossa muun muassa, koska yhä useampi on tarvinnut korvaushoitoa. 
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1.3. Puheterapia lapsille 

Lasten puheterapiatoiminnan piirissä työskentelee kaksi (2) ruotsinkielistä puheterapeuttia. Puheterapian 

tarve on lisääntynyt jatkuvasti. Suomenkieliset puheterapiapalvelut on järjestetty ostopalvelujen kautta. 

 

Kuvio 3. Puheterapian käyntimäärät kunnittain vuosina 2018–2020* 
 

 

*Sisältää foniatrian ja suomenkielisen puheterapian käyntejä 

 

Taulukko 2. Puheterapian käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020* 

Puheterapia lapsille ja nuorille     

    
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018 2019 2020 

Kaskinen 11 63 52 

Korsnäs 96 158 97 

Kristiinankaupunki 206 224 343 

Maalahti 115 217 144 

Närpiö 458 854 952 

Muut kunnat 
 

5 15 

Yhteensä 1159 1 521 1 603 

*Sisältää foniatrian ja suomenkielisen puheterapian käyntejä 

 

Kuvio 4 ja taulukko 3 osoittavat puheterapian käyntimäärän vuosina 2018–2020. Lasten ja nuorten suuren 

puheterapian tarpeen vuoksi aikuisten ja ikääntyneiden puheterapeutti on tarvittaessa ottanut vastaan myös 

lapsipotilaita. Vuonna 2020 aikuisten ja ikääntyneiden puheterapeutin vastaanotolle tehdyistä yhteensä 649 
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käynnistä 55 % oli lapsipotilaskäyntejä. Aikuisten ja iäkkäiden puheterapeutin suorittamat lapsipotilaskäynnit 

sisältyvät yllä olevaan käyntitilastoon. 

 

Puheterapian järjestäminen 

Puheterapiaa voidaan järjestää yksilö- tai ryhmäterapiana vastaanotolla tai kotikäynteinä. Myös läheiset 

voivat osallistua aikuisten ja iäkkäiden puheterapiaan. Puheterapia toteutetaan tavoitteet huomioiden; joko 

intensiivisenä kuntoutuksena/seurantakäynteinä/ohjauskäynteinä.  

 

a. Ohjaus 

Ohjaus on puheterapian keskeinen osa, jonka avulla lisätään asiakkaan ja omaisten ymmärrystä 

puheterapiaan osallistumisesta sekä asiakkaan vaikeuksista. Asiakkaat saavat ohjausta arkisissa 

tilanteissa selviytymiseen.  

 

1–5 käyntiä (perustelluista syistä useampia). Puheterapiaa voidaan myös toteuttaa pelkkänä ohjauksena, 

jolloin käyntien määrä voi olla suurempi. 

 

b. Määrä 

Puheterapian tulee olla intensiivistä ja riittävän pitkäkestoista, jos on kyse monimuotoisista ongelmista 

ja jos tavoitteena on esimerkiksi työkyvyn saavuttaminen. Intensiivistä puheterapiaa suositellaan muun 

muassa puhemotoristen ja nielemiseen liittyvien vaikeuksien kohdalla. 

 

Seuranta 

Puheterapian vaikutuksen ja tavoitteiden toteutumisen arviointi. Sovelletut menetelmät, vaikutus 

toimintakykyyn, arviointimenetelmät ja tulokset, asiakkaan motivaatio ja omaisten osallistuminen. 

Dokumentointi + yhteenveto puheterapiajaksosta. Jos asiakas hyötyisi uudesta puheterapiajaksosta, hänelle 

laaditaan uudet konkreettiset tavoitteet.  
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Kuvio 4. Yli 7-vuotiaiden lasten puheterapian hoitoketju 
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Kuvio 5. Alle 7-vuotiaiden lasten puheterapian hoitoketju 

 

 

 

1.4. Kuntoutuskoordinaattori  

Kuntoutuskoordinaattorin tehtävänä on selvittää ja ylläpitää psykososiaalisen yksikön asiakkaiden hoidon ja 

kuntoutuksen kokonaisuutta sekä koordinoida erilaisia hoito- ja kuntoutustoimenpiteitä. 

Kuntoutuskoordinaattori toimii potilaan ja hoidon/kuntoutuksen välisenä yhteyshenkilönä, arvioi 

kuntoutusprosessin vaikutusta, toimii omahoitajan ohjaajana ja luotsaa tarvittaessa potilasta tarvittavien 

tukipalvelujen piiriin. Tavoitteena on parantaa potilaiden toiminta- ja työkykyä, itsetuntemusta ja 

elämänhallintaa.  
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Kuvio 6. Kuntoutuskoordinaattorin käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020* 

 

 

 

 

Taulukko 3.Kuntoutuskoordinaattorin käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020* 
 

Kuntoutuskoordinaattori       

    
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018 2019 2020 

Kaskinen 7 16 7 

Korsnäs 3 18 21 

Kristiinankaupunki 69 162 195 

Maalahti 8 29 46 

Närpiö 34 56 156 

Muut kunnat 5 2 
 

Yhteensä 126 283 425 

* Luvut koskevat ajalle 1.8.2018–29.1.2019, 2.5.2019–31.12.2019 ja 1.1.2020–31.12.2020 

 

Kuvio 6 ja taulukko 3 osoittavat kuntoutuskoordinaattorin vastaanotolle tehdyt käynnit vuosina 2018–2020. 

Vuodesta 2018 vuoteen 2020 käyntien määrä on lisääntynyt 237 % (299 käyntiä). Yksi syy voimakkaaseen 

lisäykseen on se, että kuntoutuskoordinaattorin tehtävä on ollut täyttämättä ajalla 1.1.–31.7.2018 ja 30.1.–

1.5.2019, minkä vuoksi käyntimäärä jäi alhaisemmaksi vuosina 2018 ja 2019.  
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2. Geriatrinen yksikkö 

Geriatrinen yksikkö (ent. Geriatrinen osaamiskeskus) täydentää kunnallista palvelutarjontaa palveluilla, 

joiden toteuttamiseen tarvitaan yksittäisiä kuntia laajempi väestöpohja. Näitä ovat esimerkiksi puheterapia, 

gerontologinen ohjaus sekä muistihoitajien palvelut. Geriatrisen yksikön toiminta käsittää yhteistyössä 

Pihlajalinnan geriatrin kanssa toteuttavat geriatrian- ja muistipoliklinikat. Geriatrisen yksikön toimintaan 

kuuluvat tällä hetkellä muisti- ja geriatriset poliklinikat, joiden toiminta järjestetään yhteistyössä 

Pihlajalinnan geriatrien kanssa. 

 

Kuntayhtymän geriatrisen työn ytimenä on muistihoitajien työpanos. Heihin voi ottaa yhteyttä ”matalan 

kynnyksen” -periaatteella muistisairausepäilyn selvittämiseksi. Asiakkaan ja omaisten kartoituksen sekä 

sosiaali- ja perusterveydenhuollolle tehdyn kyselyn jälkeen päätetään selvitystarpeesta. Varsinainen selvitys 

tehdään aina potilaan kotiympäristössä ja tämän arvioimisen jälkeen tilanne esitellään 

perusterveydenhuollon lääkärille. Fyysisen lääkärintarkastuksen sekä laboratoriotutkimuksen seulonnan 

jälkeen päätetään lisäselvityksistä. Jos muistisairausepäilys on vahvistunut, tilataan seuraavaksi pään MRI-

tutkimus ja annetaan geriatrin arvioida kaikki tutkimustulokset. 

 

 Noin puolessa tapauksista diagnoosi voidaan tehdä jo tässä vaiheessa, jolloin voidaan antaa hoito- ja 

seurantasuositus. Muistisairaudet yleistyvät yhä nuorempien henkilöiden keskuudessa ja heidän 

kohtaamisensa tilanteen selventämiseksi tulee yhä tärkeämmäksi. Sitä mukaa kun lievistä muistihäiriöistä 

kärsivien ryhmä kasvaa on yhä tärkeämpää arvioida jäljellä olevaa toimintakykyä ja erityisen tärkeää on 

arvioida edellytyksiä selviytyä omalla autolla liikenteessä. Muistisairauksiin liittyvät ongelmat ovat 

ylivoimaisesti tärkein syy geriatrisella poliklinikalla käyntiin, mutta resursseja on käytettävissä myös muihin 

geriatrisiin ongelmiin. 

 

Geriatriseen tiimiin kuuluvat muistihoitajat, ravintoneuvoja, aikuisten ja ikääntyneiden puheterapeutti sekä 

toimintaterapeutti. Tiimi tekee yhteistyötä moniongelmaisten asiakkaiden hoidon tarpeen osalta.  

 

Geriatrinen poliklinikka oli auki kolmeen otteeseen vuonna 2020 ja vastaanottopäiviä oli yhteensä 6. 

Yhteensä tutkittiin 29 potilasta, joista suurin osa oli ensikäynnilleen tulleita uusia potilaita. 

Muistiselvityslähetteiden määrä oli yhteensä 42 kpl. 

 

K5:n geriatrinen poliklinikka 

Muistisairauksien diagnostisointi on osa geriatrisen poliklinikan toimintaa. Potilaat saavat muistisairautta 

epäiltäessä kunnan terveyskeskuksesta lähetteen poliklinikalle, jossa tehdään selvitys mahdollisesta 
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muistisairaudesta. K5 ostaa MRI-tutkimukset Vaasan Synlab-yksiköltä. Diagnostiikan osalta K5 tekee 

yhteistyötä Pihlajalinnan geriatrien kanssa, jotka antavat etäyhteydellä lausuntoja tai pitävät fyysistä 

vastaanottoa (4 krt/vuosi).   

 

Kuvio 7. Käynnit kunnittain geriatrisessa yksikössä vuonna 2018-2020 

 

 

 

Taulukko 4. Käynnit kunnittain geriatrisessa yksikössä vuonna 2018-2020 
 

Geriatrinen yksikkö        

  
 

  
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018  2019 2020 

Kaskinen 11  7 3 

Korsnäs 2  0 0 

Kristiinankaupunki 23  28 28 

Maalahti 0  1 0 

Närpiö 29  44 39 

Yhteensä 65  80 70 

 

2.1. Muistihoito 

K5-alueella toimii kolme muistihoitajaa. Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus päätti joulukuusta 2019 alkaen 

järjestää Maalahden ja Korsnäsin muistihoitajapalvelut omana toimintanaan. Yhtymähallitus päätti kuitenkin 

16.1.2020 aloittaa kolmannen määräaikaisen muistihoitajan rekrytoinnin alueen eteläosissa lisääntyneen 

työmäärän takia. Rekrytointi aloitettiin keväällä, mutta uusi muistihoitaja pystyi aloittamaan työnsä vasta 

21.9.2020 alkaen.  
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Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus ilmoitti syksyllä 2020 tarpeestaan ostaa kuntayhtymältä 

muistihoitajapalveluita. Yhteistyö Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksen kanssa aloitettiin siten uudelleen.  

 
Kuvio 8. Muistihoidon käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020 

 

 

 

Taulukko 5. Muistihoidon käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020 
 

Muistihoito       

    
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018 2019 2020 

Kaskinen 83 53 27 

Korsnäs 100 53 8 

Kristiinankaupunki 270 176 175 

Maalahti 271 124 28 

Närpiö 336 260 229 

Muut kunnat 1 0 1 

Yhteensä 1061 666 468 

 

Käyntien voimakas vähentyminen johtuu siitä, että K5:n Maalahden ja Korsnäsin vastuualueiden 

muistihoitajan tehtävä oli täyttämättä joulukuun 2019 puolivälistä 21.9.2020 saakka. Aiempina vuosina 

käyntimäärät ovat olleet suuria Korsnäsissä ja Maalahdessa.   
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MUISTINEUVOLA: 

• Muistitutkimus   

- Tehdään muistineuvojan toimesta, joka tulee kotikäynnille tai ottaa vastaan vastaanotolla 

• Neuvonta ja tiedotus 

- Sairastuneelle ja omaisille sairaudesta ja siihen liittyvistä erityistarpeista 

- Säännöllinen seuranta 

• Lääkkeiden vaikutusten seuranta 

- Seuranta ja arviointi 

- Tarvittaessa uusintakäynti muistipoliklinikalla 

• Asiakkaan ja omaisten tukeminen 

- Puhelinkeskustelut, kotikäynnit, omaisten kokoukset 

- Eri tukimuodot: hoitotuki, kuljetuspalvelu, omaishoidon tuki  

- Omaishoitajien työn helpottaminen: päiväkeskus, kotipalvelu, lyhytaikaishoito 

• Toimintakyvyn arviointi ja taudinkulku 

- Säännöllinen seuranta ja tilannekartoitus 

- Kotona asumista edistävät apuvälineet 

• Yhteistyö muun hoitohenkilöstön kanssa 

- Lääkärit, kotisairaanhoitajat, kotihoidon henkilöstö jne. 

• Konsultointi ja muun henkilöstön koulutus 

- Avohoidon ja asumisyksiköiden hoitohenkilöstön ohjaus  

- Hoitohenkilöstön kouluttaminen muistisairauksiin liittyvien aiheiden osalta  

• Väestölle tiedottaminen muistisairauksista 

- Tieto lisää ymmärrystä 

- Oikeanlaisen kohtelun ja turvallisen ympäristön merkitys 
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Kuvio 9. Muistihoidon hoitoketju 

 

 

2.2. Puheterapiaa aikuisille ja ikääntyneille, joilla on neurologisia vaikeuksia  

Uuteen aikuisten ja ikääntyneiden puheterapeutin virkaan saatiin viranhaltija tammikuussa 2019. 

Alkuvaiheessa keskityttiin yhteyksien luomiseen kaikkiin K5-alueen terveyskeskuksiin sekä VKS:n 

puheterapeutteihin toiminnan käynnistämiseksi ja tiedotettiin, että palvelu on nyt saatavana K5:n alueella. 

Palvelua ryhdyttiin rakentamaan ja suunnittelemaan ja lisäksi hankittiin arviointi- ja hoitomateriaalia. Vuoden 

lopulla aikuispuolen haasteena oli yhteydenpito terveyskeskuksiin, jota tällä hetkellä hoidetaan 

enimmäkseen etäyhteydellä potilasasioissa. Vuoden aikana hoidettiin myös lapsiasiakkaita. 

 

Vuonna 2020 palveluja kehitettiin ja puheterapiaan tuli vähitellen uusia asiakkaita hoitoonohjauksen kautta 

lähinnä VKS:sta ja terveyskeskusten vuodeosastoilta. Hoidettuja ongelmia ovat olleet muun muassa 

vaikeusasteeltaan vaihteleva afasia, nielemisvaikeudet, dysartia ja muistisairauksista johtuvat 

kommunikointivaikeudet. Asiakkaat ovat saaneet erilaista hoitoa heidän ongelmistaan riippuen: kaikkea 

arvioinnista ja ohjauksesta pitkän aikavälin intensiivisiin puheterapiajaksoihin. 
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Kuvio 10. Puheterapia aikuisille ja ikääntyneiden käyntimäärät kunnittain vuosina 2019-2020 

 

 

 

 

Taulukko 6. Puheterapia aikuisille ja ikääntyneiden käyntimäärät kunnittain vuosina 2019-2020 

 

Puheterapia aikuisille ja vanhuksille   

   
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2019 2020 

Kaskinen 10 13 

Korsnäs 12 16 

Kristiinankaupunki 11 63 

Maalahti 30 24 

Närpiö 124 174 

Yhteensä 187 290 

 

Vuonna 2020 ikääntyneiden puheterapeutin vastaanotolla kävi 359 lapsipotilasta. Puheterapeutin 

yhteenlasketusta käyntimäärästä aikuispotilaiden käyntien osuus oli 45 %.  

 

2.3. Toimintaterapia  

Toimintaterapeutin toimi on ollut avoinna vuoden 2020 aikana. Kuntayhtymä on ostanut lapsille ja aikuisille 

toimintaterapia palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.  
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Kuvio 11. Toimintaterapian käyntimäärät kunnittain vuosina 2019-2020 

 

 

Taulukko 7. Toimintaterapian käyntimäärät kunnittain vuosina 2019-2020 
 

Toimintaterapia ostopalvelut     

   
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2019 2020 

Kaskinen 5 10 

Korsnäs 5 1 

Kristiinankaupunki 74 70 

Maalahti 36 17 

Närpiö 4 5 

Yhteensä 124 103 

 

2.4. Ravitsemusneuvoja  

Ravitsemusneuvoja työskentelee ylipainon, alipainon, vatsaongelmien, ruoka-allergioiden, 

elintapasairauksien ja selektiivisen syömisen ennalta ehkäisemiseksi. Ravitsemusneuvojalla on pitkä 

kokemus kaikenikäisten henkilöiden parissa työskentelemisestä. 

 

Ravitsemusneuvoja antaa yksilöllistä ravitsemusneuvontaa vastaanotolla tai tekemällä kotikäyntejä. Hän voi 

toimia konsulttina ruokaan ja ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä. Ravitsemusneuvoja voi kuulua 

asumisyksiköiden ja osastojen hoitotiimiin, jotta saadaan kokonaiskäsitys potilaan ravitsemustilasta ja 

voidaan yhdessä selvittää, miten ikäihmisten ravitsemustilaa voitaisiin parantaa. Ohjaa henkilöstöä ja luennoi 

henkilöstölle ravintoasioihin liittyvistä asioista. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kaskinen Korsnäs Kristiinankaupunki Maalahti Närpiö

K
äy

n
ti

en
 m

ää
rä

2019 2020



17 
 

Asiakkaan, hoitohenkilöstön ja omaisten on helppo ottaa yhteyttä ravitsemusneuvojaan. Lähetettä ei tarvita. 

Ravitsemusneuvoja (1) pitää potilasvastaanottoa ja tekee kotikäyntejä kaikissa jäsenkunnissa. 

Ravitsemusneuvoja on pitänyt useita luentoja. Ravitsemusneuvoja on jatkanut työtään ikäihmisten 

aliravitsemuksen ehkäisemiseksi pitämällä luentoja hoitohenkilöstölle.  

 

Muistihoidon, puheterapian ja ravitsemusneuvojan välinen yhteistyö jatkui vuonna 2020. 

Ravitsemusneuvonta on nyt osa muistipotilaan hoitoketjua. Muistipotilaan ravinnon saanti kartoitetaan ja 

sitä seurataan hyvän ravitsemustilan varmistamiseksi.  

 

Kuvio 12. Ravitsemusneuvonnan käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020 
 

 

Taulukko 8. Ravitsemusneuvonnan käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020 
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Ravitsemusneuvonta       

    

Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018 2019 2020 

Kaskinen 1 6 2 

Korsnäs 33 55 38 

Kristiinankaupunki 37 29 40 

Maalahti 29 71 59 

Närpiö 110 117 146 

Muut kunnat 6 5  
Yhteensä 216 283 285 
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3. Non-sote toiminta 

3.1. Kotoutumistoiminta   

Viimeisimpien 31.12.2020 kirjattujen tilastojen mukaan ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus on 

Närpiössä 15,6 %, Korsnäsissä 10,7 %, Kaskisissa 8,2 %, Maalahdessa 5,1 % ja Kristiinankaupungissa 4,1 %. 

Koko kuntayhtymän alueen osalta osuus on 9,5 % väestöstä. Käytännössä prosenttimäärä on suurempi, koska 

useimmat vastasaapuneet saavat nk. B-statuksen (tilapäisen oleskeluluvan) ja heidät huomioidaan tilastoissa 

vasta kun he ovat saaneet A-statuksen (toistaiseksi voimassa oleva oleskeluluvan). Työvoimapulan 

seurauksena työperäisten maahanmuuttajien määrä tulee entisestään lisääntymään alueella. 

 

Pohjanmaan kuntien edellisen maahanmuuttotilaston mukaan maahanmuuttajien prosentuaalinen osuus on 

suurin Närpiössä, sen jälkeen tulevat Korsnäs, Pietarsaari 9,4 % ja Vaasa 9,1 %. Suurimmat kieliryhmät 

Pohjanmaalla ovat vietnam 1321, arabia 1247, venäjä 971 ja bosnia 971. K5:n alueella bosnialaisia on eniten 

Maalahdessa, Korsnäsissä ja Kaskisissa. Närpiössä suurimman maahanmuuttajaryhmän muodostavat 

vietnamilaiset ja Kristiinankaupungissa virolaiset. Kristiinankaupungissa on vuodesta 2009 lähtien ollut 

Punaisen Ristin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Keskukseen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä 

on vähentynyt, koska Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt huomattavasti 

kuluneen vuoden aikana. 

 

Yhteistä kotouttamisohjelmaa on päivitetty ja se koskee vuosia 2021–2022. Uusi kotouttamisohjelma 

tulevalle nelivuotiskaudelle 2023–2026 laaditaan, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmisteleva 

lainsäädäntö on valmis ja kotoutumislaki on päivitetty. Kuntayhtymän kotouttamiskoordinaattori (1) jää 

eläkkeelle 31.8.2021. 

 

3.2. Welcome Office 

Kuntayhtymällä on Welcome Office -neuvonantaja, joka ottaa vastaan asiakkaita kaikissa jäsenkunnissa. 

Vuonna 2020 Alpo-rekisteriin kirjattiin 913 asiakasta, jotka ovat saaneet apua Welcome Officen 

palvelupisteissä (526 miestä ja 387 naista). WO:n Närpiön konttorissa kävi 806 asiakasta ja kolmen muun 

neuvontapisteen asiakasmäärä oli yhteensä 107.  

 

Suurimman asiakasryhmän muodostivat edelleen 25–44-vuotiaat työperäiset maahanmuuttajat (640 

henkilöä), joilla on keskiasteen koulutus. Työttömien asiakkaiden määrä oli 154. WO:n palvelupisteissä 

käyneet asiakkaat olivat lähtöisin eri maista ja Alpo-rekisteriin rekisteröidyt asiakkaat edustivat 22 eri 

äidinkieltä. 
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Asiakkaat ovat enimmäkseen tarvinneet apua oleskelulupaan, työperäisiin kysymyksiin, Maistraatissa 

tehtävään rekisteröintiin ja Kelaan liittyvissä asioissa. Asiakkaat tarvitsivat koronapandemian aikana 

enemmän apua ottaakseen yhteyttä eri viranomaisiin, varatakseen aikoja tai hoitaakseen asioitaan 

sähköisesti, mikä vei myös hieman enemmän neuvonantajan työaikaa.  

 

3.3. Maaseutuhallinto 

Maaseutuhallinnon tehtävät perustuvat suurimmaksi osaksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 

annettuun lakiin (30.3.2010/210). Kunnat vastaavat maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä alueellaan 

Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kuntayhtymä on solminut maksusopimuksen 

Ruokaviraston kanssa, joka maataloustukien maksajavirastona delegoi osan tehtävistä kuntayhtymälle tietyin 

ehdoin. Maaseutuelinkeinoviranomaisten lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat maataloustukien lisäksi, 

eläintenpitäjien rekisteröinti, hukkakauraan liittyvät tehtävät ja rauhoitettujen eläinten tai hirvieläinten 

aiheuttamien vahinkojen arviointi. Näitä tehtäviä hoidetaan neljässä toimipisteessä, jotka sijaitsevat 

Ylimarkussa, Lapväärtissä, Maalahdessa ja Korsnäsissä. Kuntayhtymän strategisena linjauksena on hoitaa 

delegoidut tehtävät maksusopimuksen mukaisesti ja huolehtia siitä, että maaseutuhallinnolla on prosessien 

ylläpitämiseen tarvittavat edellytykset. Prosessien ylläpitäminen edellyttää riittävästi osaavaa henkilöstöä ja 

että jatkuvaa kehittämistä ja tarkastusta varten on riittävästi resursseja, jotta työprosessit ovat 

Ruokaviraston vahvistamien vaatimusten ja rutiinien mukaisia.  

 

Maaseutuhallinnon vakinainen henkilöstö käsittää 7 henkilötyövuotta vuonna 2021. Henkilöstöön kuuluu 4 

maaseutusihteeriä, 2 kanslistia ja 1 maaseutupäällikkö. Lisäksi maaseutuhallinnolla on resursseja palkata 

tilapäistä henkilöstöä n. 0,5 henkilötyövuoden verran kesäkauden työhuippua varten.  
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4. Palliatiivinen saattohoito 

K5-kuntayhtymä on vuodesta 2010 alkaen järjestänyt palliatiivista saattohoitoa yhteistyössä Pohjanmaan 

syöpäyhdistyksen kanssa. Yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Toiminta on vakiintunut 

kuntayhtymän jäsenkuntiin. Palliatiivista hoitoketjua on paranneltu yhteistyötapaamisten ja koulutusten 

avulla. Palliatiivinen sairaanhoitaja on koordinoinut kuntayhtymän alueen potilaiden saattohoitoa ja uusia 

potilaita vuonna 2020 on ollut 64. Potilaskäyntejä sairaalassa on tehty 81 ja palliatiivisen sairaanhoitajan 

suorittamia kotikäyntejä tehtiin 577 kertaa vuonna 2020. Potilaista 35 kuoli hoitolaitoksessa ja 24 kotona 

vuonna 2020. Covid-19 pandemian aikana palliatiivisen sairaanhoitajan tehtävistä tapahtui aikaisempaa 

enemmän puhelimitse, yhteensä 4291 puhelua/aikaa käytetty 291 tuntia. 

 

Palliatiivinen hoito käsittää: 

• Kotisairaanhoitoon liittyvän tiedotuksen ja ohjauksen  

• Kotikäyntejä tarpeen mukaan, myös käyntejä sairaalassa 

• Avustaminen käytännön järjestelyissä esim. apteekkiasiat ja apuvälineiden hankinta  

• Kotisairaanhoitoa asiakkaan tarpeen mukaan, symptomaattinen hoito, kivunlievitys 

• Jatkuva tuen, joustavuuden ja asiakkaan ja omaisen tukemisen hoitoprosessin aikana,  

• Yhteistyön sairaalan, tk:n, kotisairaanhoidon ja muiden hoitotahojen kanssa  

• Mahdollisuuden keskustella kuraattorin ja/tai tukihenkilön kanssa 

• Vaitiolovelvollisuuden  

• Mahdollisuuden saada kriisiapua (psykoterapeutti) ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka tarjoavat 

psykososiaalista tukea 
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Kuvio 13. Palliatiivisen hoidon käyntimäärät kunnittain 2018-2020 

 

 

 

Taulukko 9. Palliatiivisen hoidon käyntimäärät kunnittain vuosina 2018-2020 
 

Palliatiivinen hoito       

    
Käyntien määrä/vuosi kunnittain 2018 2019 2020 

Kaskinen 39 49 76 

Korsnäs 127 97 41 

Kristiinankaupunki 89 114 99 

Maalahti 155 148 158 

Närpiö 191 260 228 

Yhteensä 601 668 602 

 

Kuvio 13 ja taulukko 9 osoittavat palliatiivisen hoidon käyntimäärän vuosina 2018–2020. Käyntien 

kokonaismäärä väheni 10 % vuosina 2019–2020. Käyntien määrä lisääntyi Kaskisissa ja Maalahdessa vuosina 

2019–2020, kun potilasmäärä sitä vastoin väheni muissa jäsenkunnissa. Kaskisissa käyntien määrä lisääntyi 

jopa 55 % (27 käyntiä) ja Maalahdessa käyntimäärä lisääntyi 7 % (10 käyntiä). Vuosina 2019–2020 käyntien 

määrä väheni 58 % (56 käyntiä) Korsnäsissä, 13 % (15 käyntiä) Kristiinankaupungissa ja 12 % (32 käyntiä) 

Närpiössä.  
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Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja
HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022

Valtiovarainministeriö
Diaari VM019:00/2021, VN/2033/2021

Lausunnonantaja: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (jatkossa voimaanpanolaki) säädetään
hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien
kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin
hyvinvointialueille ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi osoitetun
valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Tausta

Hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä
perustetaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa voimaanpanolain 8 §:ssä tarkoitettu
väliaikainen valmistelutoimielin ja 1 päivästä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto.

Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä
aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Toiminnan rahoitus vuosina 2021 ja
2022 perustuu valtion varoista maksettavaan valtionavustukseen. Vuoden 2021 yleisavustus on
tarkoitus maksaa hyvinvointialueille voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön
päätöksen perusteella. Avustus myönnettäisiin valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa
valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena 1 päivänä heinäkuuta
2021 lukien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuneiden kustannusten
kompensoimiseksi.

Liitteet:

• Valtioneuvoston asetusluonnos hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun
myönnettävästä rahoituksesta.pdf -

• Statsrådets förordningsutkast om finansiering som beviljas för beredningen av
välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet.pdf -

• Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan
valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022.pdf -

• Hyvinvointialueiden rahoitus 2021 ja 2022_koelaskelmia.pdf -

• Järjestäjät alueittain_hvrahoitus 2021 ja 2022_LISÄTTY 28.4.2021.pdf - Liite on lisätty
lausuntoaineistoon 28.4.2021.

• Aikataulu, vastausohjeet, valmistelijat

LIITE § 39



Aikataulu

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta 1.6.2021 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen
sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat
ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun
käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Huomiot valistelun rahoituksen määräytymisperusteisiin

A. Hyvinvointialueiden valmistelun rahoituksen määräytymisperusteet

Avustuksen jakautuminen periaatteella 20%+40%+40%, on Pohjanmaan näkökulmasta toimiva.

On hyvä, että avustuksen jaossa huomioidaan järjestävien viranomaisten määrä. Tärkeää on
huomioida myös mahdolliset juuri voimaanpanolain voimaantullessa tapahtuvat
järjestäjämäärässä tapahtuvat muutokset. Jos järjestäjämäärässä on tapahtunut vapaaehtoisen
valmistelun perusteella muutoksia juuri voimaanpanolain voimaan astumisen kynnyksellä, tulisi
tämä ehdottomasti huomioida avustuksen jaossa ottamalla huomioon aiempi järjestäjien määrä.
Monet muutoksista lähtevät tapahtumaan vasta siinä vaiheessa kun muutos on tehty ja se vaatii
resursseja.

Avustuksen jako ei huomioi tällä hetkellä mitenkään kaksikielisiä alueita, on kuitenkin selvää, että
myös väliaikaisen toimielimen on kyettävä toimimaan täysin kaksikielisesti, joka aiheuttaa
hallinnollisia lisäkustannuksia. Kaksikielisten alueiden tulee siis saada korvaus tästä.

Pohjanmaan alueen valmistelussa on myös erityisiä resursseja vaativaa se, että Kruunupyyn kunta
kuuluu tällä hetkellä eri sairaanhoitopiiriin, kun kaikki muut tulevan Pohjanmaan
hyvinvointialueen kunnat.

B. HUS-yhtymän valmistelun rahoituksen määräytymisperusteet

-

Muut huomiot asetusluonnokseen ja perustelumuistioon

-

Vaasassa 17.5.2021

Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtaja


