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YHTEENVETO SUUNNITELMAN SEURANNASTA JA 
PÄIVITTÄMISESTÄ VUOSINA 2015–2016 
 

Vaasan sairaanhoitopiirin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman (2013–2016) 

vuosien 2015–2016 seurannassa todettiin, että suunnitelmaa on suurelta osin 

noudatettu. Suunnitelman ohjausryhmä pani merkille, että useita suunnitelmassa 

vahvistettuja toimenpide-ehdotuksia ei ollut pantu täytäntöön meneillään olevan 

suunnitelmakauden aikana sen vuoksi, että ne ovat laajuudeltaan suuria ja 

kauaskantoisia kehittämiskohteita. Vuosien 2015–2016 päivitykseen on liitetty 

jokaisesta osa-alueesta yhteenveto, jonka kunkin työryhmän puheenjohtaja on 

koonnut. Yhteenvedossa on katsaus ja kartoitus nykytilanteesta kullakin osa-alueella.  

 

Ohjausryhmä on pannut merkille, että suunnitelma voisi toimia paremmin 

ohjausvälineenä kunnissa, niin virkamies- kuin poliittisella tasolla. Suunnitelman 

tavoitteena pitäisi olla kuntien tukeminen terveydenhuoltopalveluiden suunnittelussa. 

Sen pitäisi ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva uudistus paremmin huomioon. 

Suunnitelma voisi toimia välineenä alueen vapaaehtoisessa sote-integraatiossa, 

erityisesti sellaisten terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä, joissa 

sosiaalihuollolla on nykyisin merkittävä rooli, mm. vanhustenhuollossa, 

mielenterveyspalveluissa ja päihdehuollon palveluissa. Päivitetty sosiaalihuoltolaki 

(30.12.2014/ 1301) pyrkii parantaman sosiaalihuollon sekä muiden viranomaisten ja 

toimijoiden välistä yhteistyötä. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa yhteistyöhön ja yhteiseen 

suunnitteluun asiakkaan/potilaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 

järjestämisessä. Kuntia kehotetaan siirtämään painopiste matalan kynnyksen ennalta 

ehkäiseviin palveluihin ja viestimään selkeästi asukkailleen, mistä voi saada apua ja 

palveluita. 

 

Ohjausryhmä painottaa yhteistä suunnittelua ja yhteisiä tavoitteita piirissä akuutin 

geriatrisen kuntoutuksen toteuttamiseksi. Tärkeänä kehittämistavoitteena nostettiin 

esiin myös työ ”sote-ICT:n” parissa ja että piirissä käytössä olevat 

potilastietojärjestelmät kommunikoivat keskenään olemassa olevien rajapintojen 

avulla. Suunnitelman seurannassa pitäisi jatkossa arvioida tarkemmin sitä, miten 

suunnitellut toimenpiteet on pantu täytäntöön.  

 

Sairaanhoitopiirin suunnitteluneuvottelukunta on 4.12.2015 (§ 4) käsitellyt Vaasan 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelman (2013–

2016) päivityksen vuosilta 2015–2016. Suunnitteluneuvottelukunta totesi, että 

suunnitelmaa on pääosin noudatettu, mutta että kaikkia suunnitelman toimenpiteitä ei 

ole ehditty toteuttaa kyseisen ajanjakson aikana. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 

4.3.2016 (§ 22) suunnitteluneuvottelukunnan antaman lausunnon 

korjauspäätöksineen. Hallituksen hyväksymät muutokset on korjattu suunnitelmaan, 

ja se on annettu sairaanhoitopiirin valtuuston käsiteltäväksi kokoukseen, joka pidetään 

6.6.2016.  
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1. JOHDANTO 
 

Terveydenhuoltolain(34§) mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien 

(jäljempänä Vaasan sairaanhoitopiiri) on laadittava yhteinen terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain, sen 

toteutumista seurataan ja sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain. Terveydenhuoltolakia 

säädettäessä on tarkoitettu, että järjestämissuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran 

vuonna 2013 alkavalle valtuustokaudelle. Suunnitelman laatiminen kuuluu 

sairaanhoitopiirien jäsenkunnille, mutta kuntien terveyskeskuskuntayhtymien ja 

yhteistoiminta-alueiden tulee neuvotella järjestämissuunnitelmasta sairaanhoitopiirin 

kanssa ja sitä laadittaessa. Lain mukaan järjestämissuunnitelman on perustuttava 

väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on 

sovittaa yhteen erikoissairaanhoidon palvelut väestön ja perusterveydenhuollon 

tarpeiden mukaisesti niin, että koko terveydenhuolto muodostaa toimivan 

kokonaisuuden. Järjestämissuunnitelma on hyväksyttävä määräenemmistöllä 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa. Suunnitelman perusteet ovat 

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta 337/2011 

ja Kuntaliiton yleiskirje 21/80/11. 

 

Periaatteet suunnitelman laadinnassa Vaasan sairaanhoitopiirissä 

 

Vaasan sairaanhoitopiirissä asetettiin järjestämissuunnitelman laatimista varten 

ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpano näkyy liitteessä 1. Ohjausryhmän tehtävänä 

oli päättää: 1) miten laajasti ja minkä osa-alueiden osalta suunnitelma laaditaan ottaen 

kuitenkin huomioon laadintaan liittyvät määräykset 2)muodostaa työryhmät näiden 

osa-alueiden palvelujen suunnittelun osalta 3) ohjeistaa työryhmät ja seurata työn 

edistymistä 4) vastata järjestämissuunnitelmatyön loppuunsaattamisesta. 

 

Ohjausryhmässä päätettiin suunnitelman rakenteesta sekä siitä, että se on tehty 

seuraavien osa-alueiden osalta Vaasan sairaanhoitopiirissä: 1. Ensihoito, 

päivystyspalvelut ja sosiaalipäivystys, 2. Sairaanhoidolliset tukipalvelut (kuvantamis-, 

laboratorio- sekä lääkehuoltopalvelut), 3. Terveyden edistäminen, 4. Yhteistyö 

sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä (palveluketjut) 

lukuun ottamatta päihde- ja mielenterveystyötä ja vanhustenhoitoa, 5. Lääkinnällinen 

kuntoutus, 6. Tietojärjestelmät, 7. Vanhustenhuolto sekä 8. Päihde- ja 

mielenterveystyö.  

 

Ryhmien puheenjohtajat nimettiin pääosin perusterveydenhuollon tai kuntien 

sosiaalihuollon edustajista. Osa-alueiden puheenjohtajat ovat nimenneet alaryhmät ja 

vastanneet osasuunnitelmien etenemisestä ohjausryhmän asettaman aikataulun 

mukaisesti. Kaikissa ryhmissä osa jäsenistä on ollut erikoissairaanhoidosta. 

Työryhmien kokoonpano on liitteessä 2. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin suunnitelmassa päätettiin kuvata jokaisen osa-alueen osalta 

alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet, nykytila ja suunnitelma 

vuosille 2013-2016 sekä tärkeimmät kehittämiskohteet suunnitelmakaudella. 

Ohjausryhmä on koonnut osa-alueiden suunnitelmat yhteiseksi järjestämissuunnitel-

maksi. 
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Voidaan todeta, että tällä hetkellä kattavat tiedot alueen väestön 

terveysseurantatiedoista ja niihin perustuvista palvelutarpeista ovat edelleen 

puutteellisia. Piirin alueella syksyllä 2012 toteutettu alueellinen terveys-ja 

hyvinvointitutkimus (ATH) tuo selkeästi lisäinformaatiota päätöksenteon tueksi. 

Tutkimus tuo tietoa siitä, miten alueen ihmiset kokevat oman hyvinvointinsa ja miten 

hyvin palvelutarjonta täyttää vastaajien tarpeet. 

 

Kataisen ja Stubbin hallitukset eivät onnistuneet toteuttamaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusta ja rahoitusta hallituskaudella 2011–

2015 useista yrityksistä huolimatta. Viimeinen esitys kaatui eduskunnan 

valiokuntakäsittelyssä juuri ennen eduskunnan hajoamista maaliskuussa 2015, kun 

esityksen katsottiin olevan ristiriidassa perustuslain kanssa. Eduskunnan 

perustuslakivaliokunnan tekemät selvitykset ja linjaukset muodostavat hyvän 

perustan, kun laaditaan uutta ehdotusta palvelurakenteista. 

 

Pääministeri Juha Sipilän uusi hallitus teki hallitusohjelmassaan strategisen valinnan 

siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet perustuvat niin sanottuihin 

itsehallintoalueisiin. Päätös merkitsee sitä, että kaikki sote-tehtävät otetaan kunnilta 

pois ja siirretään alueellisille organisaatioille. Itsehallintoelimille valitaan poliittinen 

johto vaaleilla. Toiminnan rahoitus on vielä epäselvää ja vaatii vielä paljon työtä, sillä 

kuntien taloudelliset edellytykset muuttuvat, kun tehtävät, jotka kattavat yli puolet 

niiden talousarviosta, siirretään muualle. 

 

Maan hallitus on kertonut, että sote-uudistus on yksi sen strategisista päätavoitteista, 

joiden tarkoituksena on turvata yhdenvertaiset palvelut ja korjata julkisen talouden 

alijäämä. Alueellisten ratkaisujen suunnittelun on siten lähdettävä siitä, että uudistus 

toteutetaan eduskuntakauden 2015–2019 aikana. 
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2. VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUE JA VÄESTÖ 

2.1. Rakenteet  

 

Alueella on neljä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joista 

enemmistö on isäntäkuntamallin mukaisia. Useat alueen kunnat ovatkin päätyneet 

kuntaliitosten sijaan tehostamaan ja kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Yhteistoiminta-alueita on perustettu 

Paras-puitelain tavoitteenasettelun mukaisesti siten, että tuotetuilla ja kehitettävillä 

sosiaali- ja terveyspalveluilla voitaisiin paremmin vastata kuntalaisten 

palveluntarpeeseen asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Lisäksi yhteistoiminta-alueet 

pyrkivät lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä peruspalveluita 

vahvistamalla.  

 

Kuntaliiton tilastojen mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin väestömäärä oli 31.12.2014 

169 652 as. ja jakautui yhteistoiminta-alueittain seuraavasti: 

Vaasa – Laihia –yhteistoiminta-alue      75 033 as. 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky (K5)  25 350 as. 

Pietarsaari – Pedersöre – Luoto – Uusikaarlepyy (K4)   43 277 as. 

Mustasaari – Vöyri (K2)       25 992 as. 

 

Vaasa-Laihia-Vähäkyrö –yhteistoiminta-alue sisältää kaikki 

perusterveydenhuollon palvelut – (lääkärin vastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, 

hammashuolto, kotisairaanhoito ja laitoshoito, kuntoutuspalvelut ja terveydenhuollon 

tukipalvelut) sekä sosiaalipalveluiden osalta perheneuvolan, nuorisoasema Klaaran, 

päihdehuollon palvelut, sosiaalipäivystys ja sosiaaliasiamiespalvelut. Lisäksi on 

sovittu työterveyden ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.  

 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä eli ns. 

K5-alue (Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti ja Närpiö) järjestää 

jäsenkunnilleen perusterveydenhuollon palvelut, minkä lisäksi kuntayhtymän 

tehtävänä on järjestää Korsnäsille, Kristiinankaupungille, Maalahdelle ja Närpiölle 

sosiaalihuollon palveluja sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisesti. Kuntayhtymän 

tehtävänä on järjestää Kaskisille perusterveydenhuoltoon läheisesti liittyviä 

sosiaalihuollon palveluja. Kuntayhtymä ei järjestä lasten päivähoitoa. K5-

kuntayhtymä toimii tilaaja-tuottajamallin mukaisesti. 

 

Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn (ns. K4 -alue) 

muodostamalla yhteistoiminta-alueella on yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta, 

jolla sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti on viranomaisvastuu 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Sosiaali- ja terveyslautakunta hoitaa 

yhteistoimintasopimuksen mukaan tuon tehtävän isäntäkunta Pietarsaaren ja 

sopijakuntien Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören puolesta. Yhteinen sosiaali- ja 

terveyslautakunta päättää sopijakuntien kansanterveystyön, 

ympäristöterveydenhuollon ja sosiaalihuollon (lasten päivähoitoa lukuun ottamatta) 

sekä entisen Malmin terveydenhuoltoalueella annettavan erikoissairaanhoidon 

järjestämisestä.  

 



8 

 

Lisäksi Mustasaari ja Vöyri (ns. K2-kunnat) ovat perustaneet terveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueen. Mustasaaren ja Vöyrin terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 

tarjoaa terveydenhuollon palveluita molemmille kunnille, mukaan lukien 

lääkärinvastaanoton ja neuvolatoiminnan, laitoshoidon, kotisairaanhoidon ja 

hammashoidon sekä Vöyrin kunnan työterveyshuollon. Työterveyshuollon palvelut 

tarjoaa Vaasan Aluetyöterveys. Molemmat kunnat järjestävät sosiaalihuollon palvelut. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1991. 

Kuntayhtymässä on 13 jäsenkuntaa. Väestömäärä sairaanhoitopiirin alueella oli 

31.12.2014 169 652. Suomenkielisiä asukkaita oli 76 946, ruotsinkielisiä 86 934 ja  

11 804:llä oli jokin muu äidinkieli.  

 

Vaasan sairaanhoitopiirissä on kaksi sairaalayksikköä, jotka ovat hallinnollisesti osa 

Vaasan keskussairaalaa: keskussairaalan pääyksikkö Hietalahdessa ja psykiatrian 

yksikkö Huutoniemessä. 

Sairaalassa on kolme hoidollista tulosaluetta. Näitä ovat medisiininen, operatiivinen ja 

psykiatrian tulosalue. Muu toiminta, joka muodostuu hallinnosta, huollosta ja 

lääketieteellisistä palveluista, toimii sisäisten palvelujen tuottajana. 

 

Työntekijämäärä oli vuonna 2013 yhteensä 2 384, josta 76 % oli vakituisessa 

palvelussuhteessa. Suomea äidinkielenään puhuvan henkilöstön osuus oli vuoden 

2013 lopussa 53 % ja ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus 45 % ja muut kielet 2 %. 

 

 

 

 
Kuvio 1. Asukasmäärä/1000 asukasta, äidinkieli jokin muu kuin suomi tai ruotsi, 2003–2013. Lähde: THL, 

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2015.  
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Kuvio 2. Vastaanotetut pakolaiset / 100 000 asukasta eri sairaanhoitopiireissä. Lähde: . Lähde: THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2015. 

 

 
Kuvio 3. Vastaanotetut maahanmuuttajat / 100 000 asukasta kohden kunnittain. Kaskinen ja Laihia puuttuvat. 

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2015. 
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turvapaikanhakijoita Pohjanmaan ELY:n kautta oli 223 henkilöä. Lisäksi 

vastaanottokeskuksista itsenäisesti ja omaehtoisesti sekä perheenyhdistämisen kautta 

alueen kuntiin muutti noin 125 henkilöä. Yhteensä siis 348 pakolaista sijoittui 

Pohjanmaan ELY:n alueen kuntiin vuonna 2015. Turvapaikanhakijoiden 

majoituskapasiteettiä on Pohjanaan maakunnassa on noin 1900 henkilölle (Toukokuu 

2016), mutta majoittuneiden määrät vaihtelevat päivittäin (Lähde: Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 
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2.2. Sosiaalistaloudelliset rakenteet  

 

 
Kuvio 4. Taloudellinen huoltosuhde eri sairaanhoitopiireissä. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

SOTKAnet 2005 – 2015. 

 

Taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde ilmaisee kuinka monta työvoiman 

ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. Elatussuhde kuvaa 

kansantalouden kantokykyä paremmin kuin väestöllinen huoltosuhde, sillä 

elatussuhteessa ovat mukana työssäkäynti ja työttömät. Siten elatussuhdetta ja 

työllisyyttä (työllisyysastetta) voi tarkastella rinnakkain. 
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Kuvio 5. Työllisyysaste eri sairaanhoitopiirien alueella. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 

2005 – 2015. 

 

 
Kuvio 6. Työttömyysaste eri sairaanhoitopiirien välillä. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 

2005 – 2015. 
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Kuvio 7. Koulutustason kasvu eri sairaanhoitopiirien alueella. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

SOTKAnet 2005 – 2015. 

 

Kuvio 8. Verotulot, euroa/asukas, eri sairaanhoitopiireissä. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 

2005 – 2015. 
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Kuvio 9. Keskimääräinen eläköitymisikä eri sairaanhoitopiirien alueella. Lähde: THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2015. 
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2.3. Väestömäärä ja sen kehitys 

 

 2014 2020 2025 2030 2035 2040 

Vshp 169 652 176 739 181 511 185 476 188 593 191 100 

Kaskinen 1 324 1 342 1 355 1 366 1 364 1 352 

Korsnäs 2 219 2 368 2 456 2 537 2 595 2 640 

Kristiinankaupunki 6 845 6 472 6 297 6 160 6 021 5 868 

Laihia 8 068 8 546 8 836 9 045 9 197 9 312 

Luoto 5 107 5 682 6 060 6 401 6 704 6 980 

Maalahti 5 573 5 827 5 976 6 093 6 175 6 246 

Mustasaari 19 287 21 176 22 267 23 091 23 703 24 193 

Närpiö 9 389 9 425 9 524 9 618 9 684 9 732 

Pedersören kunta 11 060 11 566 11 887 12 153 12 363 12 526 

Pietarsaati 19 577 19 577 19 805 19 896 19 966 20 007 

Uusikarlepyy 7 533 7 846 8 059 8 227 8 358 8 462 

Vaasa 66 965 69 803 71 859 73 667 75 182 76 450 

Vöyri 6 705 6 993 7 130 7 222 7 281 7 332 

Taulukko 1. Väestömäärä 2014 Vaasan sairaanhoitopiirissä sekä väestöennuste vuosille 2020 – 2040 kunnittain. 

Lähde: Tilastokeskus. 

 

 2014 2020 2030 2040 

Kaskinen 74,0 114,7 150,2 154,6 

Korsnäs 68,0 75,4 78,2 74,3 

Kristiinankaupunki 74,9 94,8 114,2 108,5 

Laihia 67,7 75,5 78,0 75,2 

Luoto 75,3 78,2 79,6 80,9 

Maalahti 70,3 76,4 77,2 76,9 

Mustasaari 65,8 72,1 75,9 77,1 

Närpiö 71,5 77,9 82,1 80,4 

Pedersören kunta  68,2 74,9 79,6 77,7 

Pietarsaari 66,4 72,9 77,8 78,3 

Uusikarlepyy 68,4 78,8 79,3 77,3 

Vaasa 52,7 57,0 59,4 58,5 

Vöyri 69,4 77,7 84,7 85,0 

 

Vshp 

 

62,0 

 

68,8 

 

72,2 

 

71,3 

Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde 2014 ja ennuste vuosille 2020-2040 Vaasan sairaanhoitopiirissä. Lähde: 

THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2015. 
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2.4. Väestötieto 

 

 Totalt 0-6 7-14 15-64 65-74 75-84 85- 

Vshp 169 652 14226 15218 104723 18966 11262 5257 

Koko maa 5471753 423283 473325 3483757 615487 341040 134040 

Taulukko 3. Väestö ikäryhmittäin Vaasan sairaanhoitopiirissä. Lähde: Tilastokeskus. 

 
 0-6 7-14 15-64 65-74 75-84 85- 

Vshp 8,4 9 61,7 11,2 6,6 3,1 

Koko maa 7,7 8,7 63,7 11,2 6,2 2,4 

Taulukko 4. Eri ikäryhmien prosenttiosuus väestöstä 2014. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 

2005 – 2015. 

  

Väestöllinen huoltosuhde 

 

Väestöllinen huoltosuhde ilmaisee alle 15-vuotiaiden ja 65-vuotiaiden ja sitä 

vanhempien määrän 100 työikäistä eli 15–64-vuotiasta kohti. Mitä enemmän lapsia 

ja/tai eläkeläisiä, sitä korkeampi on huoltosuhde. Koko maan väestöllinen 

huoltosuhde vuoden 2014 lopussa oli 57,1. Väestöllinen huoltosuhde on ollut tätä 

korkeampi viimeksi vuonna 1964. Suomen itsenäisyyden aikana väestöllinen 

huoltosuhde on ollut korkeimmillaan vuonna 1917 (67,6) ja alhaisimmillaan vuonna 

1984 (46,7).  

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella väestöllinen huoltosuhde on nousussa ja on jonkin 

verran koko maan huoltosuhdetta korkeampi. Nouseva huoltosuhde on osoitus 

väestön vanhenemisesta Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.  

 

 
Kuvio 10. Väestöllinen huoltosuhde Vaasan sairaanhoitopiirissä verrattuna koko maahan. Lähde: THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2015. 
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2.5. Väestön terveydentila 

 

 
Kuvio 11. Seitsemän suurimman sairauden kehitys, joilla on oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin Vaasan 

sairaanhoitopiirissä. Jokaiselle niistä on laskettu ilmaantuvuus ja suhteutettu koko maan keskitasoon. 

Lopputuloksena saadaan keskiarvo näille seitsemälle indeksille. Lähde: Kelasto-raportit | Kela / tilastoryhmä / 

tilastot@kela.fi / NIT083A. 

 

 
Kuvio 12. Menetetyt elinvuodet (PYLL) 0 – 80 ikävuosissa / 100 000 asukasta. Lähde: THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2015. 

 

PYLL-indeksi ilmaisee alle 80-vuotiaiden kuolemantapauksista johtuvat menetetyt 

elinvuodet 100 000 asukasta kohti. Yläikärajan valinta perustuu suomalaisten 

odotettavissa olevaan elinikään, joka on noin 80 vuotta. Kuolleisuutta pidetään yhtenä 

luotettavimmista indikaattoreista arvioitaessa väestön terveydentilaa etenkin 

kansainvälisissä vertailuissa. PYLL-indeksissä korostuvat etenkin sellaiset terveys- ja 

hyvinvointiongelmat, jotka lisäävät kuolemanriskiä nuoremmissa ikäryhmissä. 
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Useimpien sairauksien yleisyys on hyvin erilainen eri ikäryhmissä, mistä johtuen 

alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. 

Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu alueiden 

erilaisista ikärakenteista. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin 

alueen sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta 

verrattuna koko maan tasoon. Tässä suunnitelmassa useimmat sairastavuusindeksit on 

ilmaistu ikävakioituina indekseinä.   

 

 
Kuvio 13. KELA:n sairaslomaindeksi, ikästandardisoitu, kunnittain Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

SOTKAnet 2005 – 2015. 
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Kuvio 14. THL:n sairaslomaindeksi, ikästandardisoitu, kunnittain. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Kuvio 15. Syöpäindeksi, ikävakioitu, kunnittain. Kaskisten ja Kristiinankaupungin tietoja ei saatavilla. Lähde: 

THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 -2013.  
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Kuvio 16.  Sepelvaltimotautien indeksi, ikävakioitu, kunnittain. Kaskisten ja Kristiinankaupungin tietoja ei 

saatavilla. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

Kuvio 17. Aivoverisuonisairauksien indeksi, ikävakioitu, kunnittain. Kaskisten ja Kristiinankaupungin tietoja ei 

saatavilla. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013.  
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Kuvio 18. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien indeksi, ikävakioitu, kunnittain. Kaskisten ja Kristiinankaupungin tietoja 

ei saatavilla. Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Kuvio 19. Mielenterveyden indeksi, ikävakioitu, kunnittain. Kaskisten ja Kristiinankaupungin tietoja ei saatavilla. 

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013.  
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Kuvio 20. Tapaturmaindeksi, ikävakioitu, kunnittain. Kaskisten tietoja ei saatavilla. Lähde: THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Kuvio 21. Dementiaindeksi, ikävakioitu, kunnittain. Kaskisten ja Kristiinankaupungin tietoja ei saatavilla. Lähde: 

THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013.  

 

Dementiaindeksi ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkitysten määrää. 

Väestön ikääntyessä etenkin etenevät ja pysyvät muistisairaudet lisäävät palvelujen 

tarvetta kunnissa. Näistä sairauksista yleisin on Alzheimer-tauti (noin 70 prosenttia 

kaikista). Dementiaindeksin ulkopuolella olevista muistisairauksista yleisimpiä ovat 

aivoverenkierron sairaudesta johtuvat kognitiiviset häiriöt (15-20 prosenttia) ja osa 

Parkinsonin tautiin liittyvistä muistisairauksista. Alzheimer-tautiin myönnettyjen 

reseptilääkkeiden korvausoikeudet koskevat vain tätä kyseistä sairausryhmää ja niiden 
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perusteella vaikeita muistisairauksia koskevista rekistereistä saadaan ainoat 

vertailukelpoiset tiedot.  Esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmä 

(HILMO) ei anna kattavaa kuvaa muistisairauksien yleisyydestä. Dementia on 

vahvasti ikäsidonnainen sairaus, joten alueen ikärakenne vaikuttaa sairastavuustasoon. 

Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu alueiden 

erilaisista ikärakenteista. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin 

alueen dementiasairastavuudesta johtuvaa sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen 

aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.  

 

 
Kuvio 22. Työkyvyttömyyseläke, % -osuus 16 – 64 vuotiaista eri sairaanhoitopiireissä. Lähde: THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013.  
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Kuvio 23. Työkyvyttömyyseläke, %-osuus 16 – 64 vuotiaista kunnittain. Lähde: THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013. 

 

 
Kuvio 24. 16 – 64-vuotiaat sairaspäivärahan saajat / 1000 saman ikäistä kohden eri sairaanhoitopiireissä. Lähde: 

THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2015. 
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2.6. Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden käyttö  

 
 

 2011 2012 2013 2014 

Koko maa 1113 1058 1025 1026 

Kaskinen 349 246 476 1589 

Korsnäs 929 966 904 939 

Kristiinankaupunki 377 45 1026 1787 

Laihia 1232 525 700 987 

Luoto 482 504 954 1061 

Maalahti 964 986 989 938 

Mustasaari 826 801 764 777 

Närpiö 1377 1213 1689 1718 

Pedersören kunta 539 540 1024 1188 

Pietarsaari 571 580 1121 1395 

Uusikaarlepyy 1615 1062 1692 1776 

Vaasa 1109 498 649 872 

Vöyri 1250 1324 1129 976 
Taulukko 5. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit yhteensä / 1 000. THL, Tilasto- ja 

indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Koko maa 1304 1306 1310 1397 1395 1459 1518 1536 1559 

Kaskinen 1326 1246 711 1033 1085 1330 1666 1548 1393 

Korsnäs 1457 1475 1569 1613 1581 1627 1696 1706 1700 

Kristiinankaupunki 1699 1668 699 1131 1403 1555 1583 1328 1371 

Laihia 1331 1368 1387 1405 1380 1497 1604 1646 1773 

Luoto 1440 1377 1201 1254 1309 1292 1389 1412 1279 

Maalahti 1378 1367 1444 1526 1521 1507 1571 1672 1813 

Mustasaari 1207 1236 1214 1331 1279 1396 1526 1571 1600 

Närpiö 1137 1342 778 978 1038 1238 1412 1167 1230 

Pedersören kunta 1700 1497 1284 1371 1371 1444 1551 1526 1306 

Pietarsaari 1987 1860 1633 1713 1737 1703 1784 1847 1667 

Uusikaarlepyy 1376 1278 1150 1264 1333 1341 1406 1439 1329 

Vaasa 1496 1494 1515 1591 1525 1636 1670 1764 1787 

Vöyri 1375 1331 1295 1468 1400 1396 1415 1519 1421 
Taulukko 6. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta. THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

Sotkanet.fi 2005-2015. 
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 2011 2012 2013 2014 

Koko maa 983 912 929 978 

Kaskinen 115 88 272 2829 

Korsnäs 2756 2511 2367 2320 

Kristiinankaupunki 382 16 746 1145 

Laihia 884 287 523 924 

Luoto 1513 1352 1520 1444 

Maalahti 2091 1640 1536 1196 

Mustasaari 1242 1291 1209 1254 

Närpiö 1594 1271 1629 1502 

Pedersören kunta 1859 1695 1849 1939 

Pietarsaari 1912 1770 1931 2013 

Uusikaarlepyy 1482 1085 1778 2113 

Vaasa 1472 467 698 1069 

Vöyri 1507 1601 1529 1588 
Taulukko 7. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 1 000 asukasta. THL, 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Koko maa 1477 1450 1424 1455 1409 1385 1364 1285 1320 

Kaskinen 1445 1216 1199 1310 1342 1347 901 1157 1101 

Korsnäs 1467 1527 1315 1186 1135 1213 1310 1342 1178 

Kristiinankaupunki 1210 1289 1165 1172 1393 1263 1302 1214 1336 

Laihia 168 1766 1592 1670 1643 1462 1519 1270 1514 

Luoto 719 758 812 847 970 958 774 822 738 

Maalahti 1526 1531 1403 1270 1247 1381 1321 1324 1266 

Mustasaari 1091 1174 1143 1137 1165 1030 1101 1034 1235 

Närpiö 1472 1334 1330 1391 1527 1537 1456 1547 1478 

Pedersören kunta 667 798 875 949 1014 1019 879 861 775 

Pietarsaari 716 738 834 898 1032 980 872 912 823 

Uusikaarlepyy 1230 1309 1291 1327 1354 1411 1343 1274 1288 

Vaasa 1174 1003 1001 1115 1101 1183 1288 1169 1212 

Vöyri 1796 1150 1170 1298 1222 1187 1558 1359 2065 
Taulukko 8. Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit päivävastaanotolla / 1 000 asukasta. THL, 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2015 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Koko maa 372 359 334 322 308 270 267 250 242 

Kaskinen 535 513 273 302 310 284 175 0 0 

Korsnäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kristiinankaupunki 769 764 691 654 609 623 670 529 530 

Laihia 2010 433 364 408 339 273 222 179 207 

Luoto 471 598 483 478 339 399 447 383 386 

Maalahti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mustasaari 28 32 23 0 0 0 0 0 0 

Närpiö 518 538 391 328 328 299 299 253 234 

Pedersören kunta 508 532 447 484 350 415 447 361 405 

Pietarsaari 581 655 550 557 418 477 508 383 458 

Uusikaarlepyy 572 670 547 454 474 495 526 460 524 

Vaasa 528 426 344 304 392 372 329 324 367 

Vöyri 0 496 369 277 207 203 160 177 0 

Taulukko 9. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ilta-, yö-, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystykseen / 

1 000 asukasta. THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2015. 

 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Koko maa 28,4 28,9 29,5 29,9 30,1 29,8 30,1 29,7 29,5 

Kaskinen 17,5 16,8 18,1 17 15,3 13,6 16,1 18 18,2 

Korsnäs 20,3 20,2 20,7 19,4 18,4 20 19,4 20,4 20,3 

Kristiinankaupunki 17,3 18,4 18,7 18 18,8 17 18 18,4 20,4 

Laihia 19,4 21,5 22,4 23,9 25,5 24,6 23,4 23,3 24,7 

Luoto 19,6 19,9 19,5 19,5 19 19,9 20,1 19 19,3 

Maalahti 15,7 16,7 17,3 18,3 17,4 18,2 18,4 19,6 18,3 

Mustasaari 16,9 18,3 20,1 20 20,3 20,8 21,3 21,9 21,9 

Närpiö 19,1 19 20,3 21,5 19,9 22,7 22,5 18,6 18,5 

Pedersören kunta 25,5 26,1 26,1 27,7 26,9 27,1 26,6 27,4 26,7 

Pietarsaari 26,3 27,3 27,1 28 27,9 28,4 27,6 28,1 27,1 

Uusikaarlepyy 21,8 22 23,4 23,2 22,6 22,8 22,3 22,4 21,2 

Vaasa 21,1 22 23 23,1 23,2 23 22,8 23,3 23,3 

Vöyri 23,8 25,1 26,3 26,7 25,5 24,5 23,8 26 24,8 
Taulukko 10. Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä. THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

Sotkanet.fi 2005-2015. 
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Taulukko 11. Ikä- ja sukupuolivakioitu erikoissairaanhoidon käyttö eri sairaanhoitopiireissä sekä laskennalliset 

kustannukset 2014, indeksi, koko maa = 100. Lähde: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, THL.  

 

 

 
Kuvio 25. Kuntalaisten käyttämä erikoissairaanhoito Vaasan sairaanhoitopiirissä 2013, indeksi, koko maa = 100. 

Lähde. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, THL. 
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Taulukko 12. Väestön tarvevakioidut tiedot vuoden 2012 terveyden- ja sairaanhoidosta sekä vanhushoidosta 

Suomen sairaanhoitopiireissä. Lähde: Satu Kapiainen, Unto Häkkinen, CHESS/Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. 

 

 

 

 
Taulukko 13. Väestön tarvevakioidut tiedot vuoden 2012 terveyden- ja sairaanhoidosta sekä vanhushoidosta 

Vaasan sairaanhoitopiirin kunnissa. Lähde: Satu Kapiainen, Unto Häkkinen, CHESS/Terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitos. 
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Kuvio 26. Tarvevakioidut menot vuonna 2012, jotka eroavat % koko maan keskiarvosta. Lähde: Satu Kapiainen, 

Unto Häkkinen, CHESS/Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. 

 

Jos kunnan tarvevakioidut menot asukasta kohti poikkeavat jo 3–5 prosenttia maan 

keskiarvosta, olisi selvitettävä ja arvioitava mistä menoerot johtuvat.  
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2.7. Yhteenveto rakenne- ja kansanterveystilastoista Vshp:ssä 

 

Vaasan sairaanhoitopiirissä on: 

 

- ruotsinkielisten osuus väestöstä suuri 

- muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus 

väestöstä suuri  

- pakolaisten osuus väestöstä suuri, mutta vastaanotettujen pakolaisten määrä 

vaihtelee huomattavasti kuntien välillä  

- taloudellinen tilanne koko maan taloustilannetta parempi   

- korkea koulutustaso, mutta alhaisempi kuin koko maassa   

- eläkkeelle siirtyvien keski-ikä korkeampi kuin koko maassa  

- ikääntyvä väestö  

- terveystilanne parempi kuin koko maassa  

- PYLL-indeksi alhaisempi kuin koko maassa. Menetettyjen elinvuosien määrä 

on laskussa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.  

- suuret erot sairastavuusindekseissä eri kuntien välillä  

- invalidieläkkeellä olevien työikäisten osuus väestöstä alhaisempi kuin koko 

maassa, mutta kuntien välillä on eroja 

- ensihoidon lääkärissäkäyntien määrä laskussa  

- käynnit muiden ammattiryhmien luona kasvussa  

- ensihoidon päivystyskäyntejä virka-ajan ulkopuolella enemmän kuin koko 

maassa    

- yksityislääkärikäyntejä Vaasan eteläpuolella vähemmän kuin Vaasan 

pohjoispuolella  

- erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä enemmän kuin koko maassa 

- erikoissairaanhoiden vuodeosastojen käyttöaste alhaisempi kuin koko maassa  

- erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä vähemmän kuin koko maassa, 

poikkeuksena Pietarsaaren alue  

- tarvekohtaiset kulut korkeat koko maan keskiarvoon verrattuna  

 

Toimenpidesuositus: 

 

Syvällisempi analyysi sairastavuusindeksien eroista Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien 

välillä; mistä erot väestön terveydentilassa eri kuntien välillä johtuvat ja mitä erojen 

pienentämiseksi voidaan tehdä.  
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3. TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMIS-
SUUNNITELMAN SISÄLTÄVÄT OSA-ALUEET 

3.1. Ensihoito, päivystyspalvelut sekä sosiaalipäivystys 

 

Yhteenveto 2015–2016  tilanteesta: 

 

Ensihoito 
 Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty valtuustokaudelle 2013–2016 

(liite 3). Palvelutasopäätöstä tullaan kuitenkin päivittämään valtuustokauden 

kuluessa. 

Ei ole vielä päivitetty 

 Ensihoitopalvelun yksiköiden käyttämistä muun terveydenhuollon toimintaa 

tukevien tehtävien (esim. kotisairaanhoito) suorittamiseen tullaan arvioimaan 

Ei ole vielä arvioitu 

 Sähköinen potilaskertomus tullaan todennäköisesti ottamaan käyttöön vasta 

Keijo-hankkeen myötä, aikaisintaan 2016. 

Sähköistä potilaskertomusta ei ole vielä käytössä 

 Mahdollistetaan joustava potilaiden hoitoonohjaus tilanteissa jossa potilaan 

tila ei vaadi välitöntä kuljetusta päivystykseen. Tämä vaatii toimiakseen sen, 

että ensihoitoyksikön on mahdollista päästä linkittymään tarpeellisiin 

potilastieto ja ajanvarausjärjestelmiin. 

Edelleen erilliset tietojärjestelmät 

 

Erikoissairaanhoidon päivystys 
 Toteutunut suunnitelman mukaisesti. 

 

Perusterveydenhuollon päivystys 
 Perusterveydenhuollon yhteispäivystys aloitti 1.10.2014 sairaanhoitopiirin 

tiloissa suunnitelman mukaisesti. Keskialueen kuntien virka-ajan ulkopuolinen 

päivystys on keskitetty kokonaan yhteispäivystykseen. Etelässä on myös 

terveyskeskusten omaa päivystystä kuntakohtaisesti. Pohjoisosa hoitaa 

päivystyksen itse. 

Yhteiset tietojärjestelmät puuttuvat. Kustannusten ja toiminnan 

hallinnassa ei ole vielä päästy toivottuun tavoitteeseen. 
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Suun terveydenhuollon päivystys 
 Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii 

yhteispäivystyksessä. 

Uuden päivystysasetuksen mukainen hammaspäivystys vielä 

selvitettävänä. 

 

Sosiaalipäivystys 
 Vaasan kaupunki hoitaa ympäristökuntien virka-ajan ulkopuolisen 

sosiaalipäivystyksen. 

Kriisipäivystyksen mallia selvitetään edelleen. Suunnittelussa kolmannen 

sektorin kriisikeskus. 

3.1.1. Ensihoito 

3.1.1.1. Nykytila 

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille 1.1.2013. Tämän 

jälkeen ensihoitopalvelu on tuotettu yhteistoiminnassa alueen pelastuslaitosten 

(Pohjanmaan pelastuslaitos sekä Keski-pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 

pelastuslaitos) kanssa, sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten välisten 

yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty 

valtuustokaudelle 2013–2016 (liite 3). Palvelutasopäätöstä tullaan kuitenkin 

päivittämään valtuustokauden kuluessa. 

3.1.1.2. Suunnitelma vuosille 2013–2016 

Ensihoitopalvelu toteutetaan palvelutasopäätöksessä kuvatulla tavalla. Vuonna 2013 

hoitotason ensihoitopalveluiden saatavuutta parannettiin lisäämällä välittömän 

lähtövalmiuden hoitotason ambulanssien määrää palvelutasopäätöksessä kuvatulla 

tavalla. Ensihoitopalvelu kyettiin tuottamaan tasavertaisemmin uuteen 

järjestämistapaan siirryttäessä, eli erot palvelutasossa ensihoitoalueiden vähenivät 

ensihoitoalueiden välillä. Kenttäjohtajatoiminta aloitettiin 30.12.2013. 

Ensihoitopalvelun yksiköiden käyttämistä muun terveydenhuollon toimintaa tukevien 

tehtävien (esim. kotisairaanhoito) suorittamiseen tullaan arvioimaan, kunhan uuden 

järjestämistavan mukaisen ensihoitopalvelun yksikkökohtainen kuormitus saadaan 

todennettua ja toiminta on vakiintunutta. On kuitenkin todennäköistä, että 

ambulanssien määrä huomioiden mahdollisuuksia kovin laajamittaiseen 

tukitoimintaan ei ole ilman lisäresursointia. Sähköinen potilaskertomus tullaan 

todennäköisesti ottamaan käyttöön vasta KEJO-hankkeen myötä, aikaisintaan 2016. 

Yhteistyössä ERVA-ensihoitokeskuksen kanssa pyritään yhdenmukaistamaan 

sairaanhoitopiirien ensihoitopalveluiden toimintaa.  

3.1.1.3. Tärkeimmät kehittämiskohteet 

Tuotetun hoidon laatua pyritään parantamaan, ensisijaisesti henkilöstön osaamistason 

nostamisen kautta. Ensihoitopalvelu tullaan liittämään Vshp:n laatujärjestelmään, 

henkilöstön koulutusta tullaan tehostamaan sekä samalla tenttijärjestelmää tullaan 

kehittämään. Laadun seurantaa tullaan kehittämään. Potilasturvallisuuteen tullaan 

kiinnittämään erityistä huomiota. Ensihoidon operatiivista johtamista pyritään 
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kehittämään suunnittelemalla sekä kenttäjohtajatoiminnot että alueelliset 

johtoyksikkötoiminnot siten, että yksiköiden käyttö on optimaalista. Toiminta 

edellyttää sähköistä kenttäjohtamiseen tarkoitettua työkalua.  

Potilassiirtojen logistiikkaa tullaan kehittämään ensisijaisesti kenttäjohtajatoiminnan 

kautta, ja tulevaisuudessa toimintaa kehitetään siirtymällä sähköisen 

logistiikkajärjestelmän käyttöön. Alueellinen ensihoidon ohjeistus päivitetään 

kenttäjohtajatoiminnan aloittamisen yhteydessä. Jo aiempi päivitys sisälsi 

potilasohjausohjeet sekä ensihoidon valmiussuunnitelmat.  

 

Ensihoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä kehitetään. Pyritään 

mahdollistamaan terveyskeskusten vuodeosastojen järkevä hyödyntäminen virka-ajan 

ulkopuolella sellaisten potilaiden kohdalla, jotka eivät ensihoidon tekemän arvion 

perusteella vaadi erikoissairaanhoitoa. Lisätään vuorovaikutusta ja tiedonkulkua 

liittyen kotona hoidettavien potilaiden (esim. saattohoitovaiheen potilaat) virka-ajan 

ulkopuoliseen hoitamiseen. Mahdollistetaan joustava potilaiden hoitoonohjaus 

tilanteissa, joissa potilaan tila ei vaadi välitöntä kuljetusta päivystykseen. Tämä vaatii 

toimiakseen sen, että ensihoitoyksikön on mahdollista päästä linkittymään 

tarpeellisiin potilastieto- ja ajanvarausjärjestelmiin. 

3.1.2. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys 

3.1.2.1. Erikoissairaanhoidon päivystys 

Virka-ajan ulkopuolella Vaasan keskussairaalassa aktiivipäivystyksessä ovat 

seuraavat erikoissairaanhoidon lääkärit: 

– sisätautien etupäivystäjä, joka hoitaa myös neurologiset, onkologiset, ihotautien ja 

keuhkopotilaat 

– kirurgian etupäivystäjä, joka hoitaa myös silmä- ja korvapotilaat 

– kirurgian salipäivystäjä iltaisin ma-pe 

– kolmas päivystäjä, lisäapu päivystyspoliklinikalla iltaisin 

– synnytysten ja naistentautien etupäivystäjä 

– lastentautien etupäivystäjä 

– anestesiologian etupäivystäjä 

 

Virka-ajan ulkopuolella on vapaamuotoisessa päivystyksessä lisäksi seuraavien 

erikoisalojen lääkärit: 

– psykiatria  

– sisätaudit 

– onkologia 

– ortopedia 

– pehmytkirurgia 

– anestesiologia 

– radiologia 

– korva-, nenä- ja kurkkusairaudet (yhteistyössä Seinäjoen keskussairaalan kanssa 

vuorotellen) 

 

Potilaat otetaan vastaan ja hoidetaan sairaanhoitajan tulovaiheessa suorittaman hoidon 

tarpeen kiireellisyysarvioinnin mukaisesti (TRIAGE ABCDE). Potilaat, jotka eivät 

ole päivystysluonteisen esh-tutkimuksen ja hoidon tarpeessa, ohjataan 

perusterveydenhuollon päivystykseen.  
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Pietarsaaressa erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan ensisijaisesti Malmin 

sairaalassa Pietarsaaressa siellä toimivien erikoisalojen osalta. Kirurgian 

vuodepotilaille järjestetään takapäivystys ma–to sekä gynekologisille ja 

korvapotilaille leikkauspäivien jälkeen. Psykiatrian takapäivystys järjestetään 

yhteistyössä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa. Vaativampaa 

erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat lähetetään Vaasan keskussairaalaan, Keski-

Pohjanmaan keskussairaalaan tai yliopistosairaalaan jatkohoitoon sovitun työnjaon ja 

hoidon porrastuksen mukaisesti. 

3.1.2.2. Perusterveydenhuollon päivystys 

Vuonna 2013 Vaasan keskussairaalaan valmistui uudisrakennus, jonne on sijoitettu 

sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon päivystys (yhteispäivystys). 

Perusterveydenhuollon yhteispäivystyksessä työskentelee virka-aikana päivystävä tk-

lääkäri, joka vastaa päivystysosaston tk-potilaista ja päivystyspoliklinikalle tulevista 

tk-potilaista (röntgentutkimuksia tarvitsevat turistit ja traumapotilaat). 

Uudisrakennuksen ylemmässä kerroksessa on päivystysosasto, jonne sijoitetaan 

lyhytaikaista hoitoa (1–2 vrk) tarvitsevat päivystyspotilaat. Toiminta käynnistyi 

1.10.2014.  

 

Virka-aikana tapahtuvaa tk-päivystystä tarjotaan pääasiallisesti kuntien 

terveyskeskusten toiminnan puitteissa. Vshp:ssä sovelletaan kuntakohtaisia 

järjestelyitä virka-ajan ulkopuolella tapahtuvan perusterveydenhuollon päivystyksen 

järjestämiseksi.  

 

Pohjoinen alue 

 

Pietarsaaren seudun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (Pietarsaari, 

Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy) järjestää alueensa väestölle päivystyksen ympäri 

vuorokauden. Uudessakaarlepyyssä on terveyskeskuspäivystystä arkipäivisin klo 16–

18. Viikonloppuisin kaikki päivystystoiminta keskitetään Pietarsaareen. Muilta osin 

päivystys, joka käsittää sekä terveyskeskuspäivystyksen että sairaalapäivystyksen, 

toimii Malmin päivystysyksikössä Pietarsaaressa. Pietarsaaren virka-ajan 

ulkopuolisen päivystyksen lääkärityö on ulkoistettu lääkäripalveluja tarjoavalle 

yritykselle ainakin vuoden 2015 loppuun. 

 

Keskialue 

 

Keskialueella (Vaasa-Laihia-yhteistoiminta-alue, Mustasaari-Vöyri-yhteistoiminta-

alue) virka-ajan ulkopuolinen tk-päivystys on keskitetty kokonaisuudessaan VKS:n 

yhteispäivystykseen.  
 

Eteläinen alue  

 

K5-kuntayhtymän kuntien perusterveydenhuollon päivystys järjestetään Vaasan 

sairaanhoitopiirin toimesta yöaikaan ja joiltakin osin ilta-aikaan (kuntakohtaisia 

poikkeuksia). Närpiön kaupunki järjestää tk-päivystyksen arkipäivisin klo 16 saakka, 

kahtena päivänä viikossa klo 18 saakka. Kristiinankaupunki järjestää 

perusterveydenhuollon päivystyksen joinakin arki-iltoina (ti–to klo 8–16, ma ja pe klo 

8–20) sekä viikonloppuisin (la klo 9–20 ja su klo 9–16).  
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Virka-aikana potilaat turvautuvat ensisijaisesti Kaskisen terveyskeskukseen (ma–to 

klo 8–16 ja pe klo 8–14.45), iltaisin ja viikonloppuisin perusterveydenhuollon 

päivystyksen järjestää Kristiinankaupungin terveyskeskus. Muina aikoina 

perusterveydenhuollon päivystys järjestetään Vaasan sairaanhoitopiirin toimesta, sekä 

Kaskisten osalta myös Satakunnan sairaanhoitopiirin toimesta.   

 

Maalahden ja Korsnäsin kunnat järjestävät perusterveydenhuollon päivystyksen 

Maalahden terveyskeskuksessa arkipäivisin klo 8–16. Muina aikoina 

perusterveydenhuollon päivystys on keskitetty VKS:n yhteispäivystykseen.  

3.1.2.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016 

Pohjoinen alue 

 

Pietarsaaren seudulla päivystysjärjestelyjen linjaukset jatkuvat entisellään.  

Päivystysasetuksen vuoksi päivystyksellinen kirurginen toiminta Malmin sairaalassa 

on lopetettu. Takapäivystys jatkuu arkipäivisin sairaalassa olevien elektiivisten 

kirurgisten potilaiden vuoksi. Gynekologilla ja korvalääkärillä on takapäivystys 

leikkauspäivien jälkeen. Yhteistyö erikoissairaanhoidon päivystystoiminnassa VKS:n 

ja KPSHP:n kanssa jatkuu. Mahdollisuutta järjestää jälleen itse osa 

lääkäripäivystyksestä selvitetään. Hoitoketjua tehostetaan paremmalla triagella ja 

parantamalla yhteistyötä kotisairaalan, vanhustenhuollon yksiköiden ja kotihoidon 

kanssa. 

 

Keskialue 

 

Virka-aikaan tapahtuva tk-päivystys järjestetään pääasiassa omilla terveysasemilla. 

Virka-aikana työskentelee lisäksi yksi tk-lääkäri yhteispäivystyksen tiloissa. Lääkäri 

huolehtii aamupäivisin päivystysosaston tk-potilaista ja päivystyspoliklinikalle 

saapuvista tk-potilaista (röntgentutkimuksia tarvitsevat turistit ja traumapotilaat). 

 

Eteläinen alue  

 

Kristiinankaupunki, Närpiö ja Kaskinen hoitavat virka-ajan perusterveydenhuollon 

päivystystyksen omissa terveyskeskuksissa. Iltojen ja viikonloppujen osalta päivystys 

siirtyy kokonaan tai osittain Vaasan yhteispäivystykseen. Kaikkien öiden osalta tk-

päivystys jatkuu Vaasan yhteispäivyksessä. 

3.1.2.4. Tärkeimmät kehittämiskohteet 2013 - 2016 

Toiminnan tärkeimmät kehittämiskohteet vuosina 2015–2016:  

 
 Kulujen hallinta 

 Yhteiset tietojärjestelmät (ICT) 
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Tavoitteet:  

 

 Päivystyskäyntien vähentäminen, minkä vuoksi sekä ajan varanneiden 

potilaiden että akuuttipotilaiden pitäisi päästä terveyskeskuksiin helpommin 

virka-aikana.  

 Koko alueen toiminnasta tehdään mahdollisimman yhtenäistä. Päivystyksen 

haasteena on alueen vanheneva väestö. Erityisesti vanhusväestön hoidossa 

pitäisi kuntouttavan työotteen olla tavoitteena jo päivystyskäynnillä. 

3.1.3 Suun terveydenhuollon päivystys 

3.1.3.1 Nykytilanne 

Uuden päivystysasetuksen vuoksi hammashoidon päivystyksen järjestämiseen on 

tehty muutoksia. Hammashoidon päivvystys Vshp:n kunnissa siirrettiin 1.1.2015 

VKS:n yhteispäivystykseen, sillä perusterveydenhuollon päivystys siirrettiin Vaasan 

pääterveysasemalta VKS:aan. Sairaanhoitopiirin kuntien hammashoidon päivystys 

järjestetään VKS:ssa virka-ajan ulkopuolella sekä arkipyhisin ja viikonloppuisin klo 

21 saakka. Hammashoidon päivystystä hallinnoi Vaasan kaupunki. Pietarsaaren 

sosiaali- ja terveysvirasto hankkii hammashoidon päivystyksen ostopalveluna Keski-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.  

3.1.3.2. Suunnitelma vuosille 2015 - 2016 

Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista 

vaatimuksista tuli voimaan 1.1.2015. Tämä velvoittaa kuntia huolehtimaan, että suun 

terveydenhuollon palveluja on saatavilla ympäri vuorokauden. Suun terveydenhuollon 

tilojen, välineiden ja laitteiden tulee olla päivystystoimintaan soveltuvat. Suun 

terveydenhuollon päivystysyksikössä tulee olla riittävät voimavarat, 

hammaslääketieteellinen asiantuntemus ja osaaminen, jotta tarpeellista hoitoa voidaan 

toteuttaa potilasturvallisesti ja laatu turvaten. 

3.1.4. Sosiaalipäivystys 

3.1.4.1. Nykytila 

Sosiaalipäivystys kiireellistä sosiaalipalvelua edellyttävissä asioissa toimii Vaasan 

kaupungin järjestämänä seuraavissa kunnissa: Isokyrö, Kaskinen, Kristiinankaupunki, 

Korsnäs, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, 

Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri. Virka-ajan ulkopuolisissa 

päivystysasioissa otetaan puhelimitse yhteys sosiaalipäivystäjään. Sosiaalipäivystäjä 

ratkaisee tapauksen kiireellisyyden. Kiireettömissä asioissa asia kirjataan ja 

ilmoitetaan asiakkaan kotikuntaan. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipäivystäjä ryhtyy 

tarvittaviin toimenpiteisiin, kirjaa asiat ja siirtää jatkokäsittelyn asiakaan kotikuntaan. 

Vaasan kaupungin osalta sosiaalipäivystys toimii 24/7 periaatteella. Muut kunnat 

ostavat virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen. 
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Suunnitelma vuosille 2013–2016 

 

Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset menetelmät/ 

toimenpiteet 

Mittarit/ 

Seuranta (09/2015) 

Vastuutaho ja aikataulu 

Ensihoito 

 

 

 

 

 

 

 

Hoidon laadun parantaminen 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitoyksiköiden 

optimaalinen käyttö 

Laatujärjestelmän 

käyttöönotto. 

Koulutuksen tehostaminen 

ja tenttijärjestelmän 

kehittäminen 

Alueellisen ensihoidon 

ohjeistus 

 

Elektroninen 

logistiikkajärjestelmä ja 

sähköinen kenttäjohtamisen 

työkalu 

Ei ole käytössä 

 

Tenttitulokset 

 

 

 

Eivät ole käytössä 

 

 

Ei ole käytössä 

Vks. 2016 mennessä 

 

Vks.  

2013-2014 

 

 

Vks. 

2013-2014 

 

Vks. 

2013 – 2016 

ESH Päivystys 

 

 

Ainakin nykylaajuisen 

toiminnan turvaaminen 

 

 

Yhteistyö 

ESH / PTH 

Organisaatiosta ja 

yhteistyöstä sopiminen 

 

Riittävän väestöpohjan  

turvaaminen 

Triagen kehittäminen 

Kuntien ja sairaaloiden 

väliset sopimukset 

 

 

Toiminnan sujuvuus 

yhteispäivystyksessä 

Vaasan Shp 

 

 

 

 

Esh ja Pth 

PTH Päivystys 

 

Toimiva Pth- 

yhteispäivystys 

 

 

 

Yhteistyö 

ESH / PTH 

Valmistelu: 

– hallintomalli 

– kustannusjako 

– henkilökunta 

– toimintamalli 

– tietojärjestelmät 

Triagen kehittäminen 

Toiminan sujuvuus 

yhteispäivystyksessä 

Toteutunut, yhteispäivystys 

aloitti toiminnan 1.10.2014. 

Yhteistyötä kehitetään vielä. 

Toiminan sujuvuus 

yhteispäivystyksessä 

Vaasa, Vks, piirin muut 

kunnat. 2013 loppuun 

mennessä 

 

 

 

Pth ja Esh 
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Suun terveydenhuollon 

päivystys arkipyhäisin, 

viikonloppuisin sekä virka-ajan 

ulkopuolella 

Päivystys tapahtuu 

yhteispäivystyksen tiloissa  

 

Päivystys tapahtuu asetuksen 

mukaisesti 

Tilojen rakentaminen 

käynnissä  

 

Toimintasuunnitelma 

Säädösten toimeenpano 

Hammaspäivystyksen 

sijainti 2014 

yhteispäivystyksessä. 

Toteutunut. Tilat ovat Vks:n 

yhteipäivystyksen 

yhteydessä. 

 

Hammaspäivystyksen 

toiminta 

 

Vaasa, Vks 

 

 

 

 

 

 

Vaasan kaupungin 

hammashuolto/ 

Vks 

Sosiaalipäivystys 

 

Akuuttien kriisien hoitaminen Selvitetään mahdollisuus 

kriisipäivystykseen 

takapäivystyksenä 

Toimiiko kriisipäivystys. 

Kolmannen sektorin 

kriisikeskus aloittamassa 

2015–2016. Selvittelyt 

käynnissä sen 

mahdollisuuksia hoitaa 

kriisipäivystys (2016).  

Vaasan kaupunki 

2013-2014 

 

Taulukko 14. Ensihoidon, päivystyspalvelujen sekä sosiaalipäivystyksen matriisi. 
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3.2. Sairaanhoidolliset tukipalvelut (laboratorio-, kuvantamis- 
sekä lääkehuoltopalvelut) 

3.2.1. Laboratorio-, patologia- ja sairaalahygieniapalvelut 

3.2.1.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

Piirin kunnissa on laadittu tai ollaan laatimassa hyvinvointikertomuksia. Pohjanmaan 

liitto on laatinut hyvinvointistrategian vuosille 2014–2017, jonka Pohjamaan liiton 

maakuntahallitus hyväksyi 24.11.2014. Strategia on tehty yhteistyössä mm. kuntien, 

sairaanhoitopiirin, Sonet Botnian, korkeakoulujen ja kolmannen sektorin kanssa. 

3.2.1.2 Nykytilanne 

Vaasan keskussairaalan kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja patologian 

laboratoriot toimivat keskussairaalan yksikköinä tarjoten erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon vaatimia korkeatasoisia laboratorio- ja patologian alan 

palveluita sairaanhoitopiirin alueella. Sairaalahygienia tarjoaa sairaanhoitopiirin 

alueen toimijoille tartunnantorjuntaan ja hygieniaan liittyvää osaamistaan.  

Kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratoriot ovat aluevastuussa 

sairaanhoitopiirissä suoritettavasta diagnostiikasta ja valvovat sen tasoa 

erikoissairaanhoitolain määräysten mukaisesti. Osa kunnista on siirtänyt 

laboratoriotoimintansa suoraan keskussairaalan alaiseksi (Selkämeren sairaala ja 

Kristiinankaupunki, Vaasa-Vähäkyrö-Laihia yhteistoiminta-alue, Maalahti-Korsnäs 

terveyskeskus). Osa pitää yllä omaa laboratoriotaan (Närpiö), Mustasaaren tk ja 

Vöyrin tk Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella tai 

muodostamaltaan yhteistoiminta-alueelta (Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Luoto ja 

Pedersöre Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta).  

 

Keskussairaala on järjestänyt näytteiden kuljetuksen alueelta keskussairaalaan. 

Suurimpaan osaan laboratorioita on luotu sähköiset tiedonsiirtoyhteydet. 

Keskussairaala on järjestänyt alihankintaverkoston sellaisten tutkimuspalvelujen 

tuottamiseksi, joita ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa omassa sairaanhoitopiirissä. 

Merkittävä osa kulutusmateriaalista hankitaan edullisesti yliopistosairaalapiirin 

suorittaman yhteiskilpailutuksen pohjalta tehtyjen hankintapäätösten mukaisesti. 

Alihankinta- ja materiaalisopimuksiin liittyminen on kunnille vapaaehtoista eivätkä 

kaikki kunnat ole yhteistyössä mukana. Koska kaikki alueen kunnat eivät lähetä 

keskussairaalaan tehtäväksi kaikkia keskussairaalan palveluvalikoimaan kuuluvia 

tutkimuksia, näiden muualle lähetettävien tutkimusten tulokset eivät näy 

keskussairaalan laboratoriojärjestelmässä eivätkä siten ole käytettävissä 

erikoissairaanhoidossa tehtäessä potilashoitoon liittyviä päätöksiä. Samoin kuntien 

omissa laboratorioissa tehtyjen tutkimusten tulokset pysyvät kuntien potilashallinnon 

tietojärjestelmissä eivätkä ne näy keskussairaalaan, jolloin tutkimukset joudutaan 

useissa tapauksissa toistamaan, kun potilas tulee esimerkiksi keskussairaalan 

päivystykseen. Toisaalta keskussairaalassa pyydettyjen tutkimusten vastaukset ovat 

nähtävillä vain keskussairaalassa eivätkä siis esimerkiksi potilaan jatkohoidosta 

vastaavassa terveyskeskuksessa.  
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Patologian osasto tuottaa korkeatasoisia asiantuntijapalveluja sairaanhoitopiiriin 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarpeisiin. Edelleenkin osa alueellisista 

toimijoista lähettää patologian alan näytteitään tutkittavaksi sairaanhoitopiirin 

ulkopuolelle. Tästä seuraa lausuntojen laadun vaihtelua, tiedonkulun aiheuttamia 

viiveitä esimerkiksi syöpähoidon aloittamisessa ja tarpeettomia lisätutkimuksia. 

Pietarsaaressa on Effica-Q-Pat-ohjelma. Sairaalahygienia ja tartunnantorjunnan 

tietotaidon osaamiskeskittymä löytyy keskussairaalasta, mutta sen käyttö 

sairaanhoitopiirin alueella esimerkiksi perusterveydenhuollossa riippuu paikallisesti 

toimivien yksittäisten ihmisten aktiivisuudesta.  

Myös Pietarsaaren seudun terveydenhuollossa on hygieniahoitajia.  

3.2.1.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016 

Visio 

 

Sairaanhoitopiirissä on yksi toimija, joka vastaa kliinisen kemian, mikrobiologian ja 

patologian alan palveluiden järjestämisestä sekä yksi rekisterinpitäjä (keskussairaala), 

jonka ylläpitämään tutkimustietokantaan tutkimuspyynnöt ja -vastaukset tallentuvat. 

Sieltä ne ovat alueen kaikkien potilashoitoa antavien toimijoiden käytettävissä 

sähköisessä muodossa. Palvelut tuotetaan kunnille kustannustehokkaasti, samojen 

periaatteiden mukaisesti. Tutkimusten vastaukset näkyvät sekä tilaajan että 

vastaanottajan järjestelmässä. Jos tutkimuksia tilataan ulkopuoliselta toimijalta, on 

tilaajan huolehdittava, että vastaukset tallennetaan omaan tietokantaan niin, että ne 

ovat myös alueellisesti käytettävissä. Toimivien ja yhteensopivien tietojärjestelmien 

merkitys alueella korostuu tulevaisuudessa esimerkiksi kun ympärivuorokautisen 

perusterveydenhuollon päivystystoiminnan yhteistyö syvenee.  

 

Pietarsaari on jo ehtinyt tehdä omat ratkaisunsa ja pitää oman analyysirekisterinsä ja 

laboratoriohallintajärjestelmänsä ainakin siihen saakka, kunnes kansallisen tason 

ratkaisut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on tiedossa. Koska Pietarsaaren 

järjestelmä on rajapinnoiltaan yhteensopiva keskussairaalan vastaavan kanssa, tämä ei 

ole este perusajatukselle siitä, että asiakkaiden tutkimustulokset ovat nähtävissä 

alueella. Sairaanhoitopiiristä uloslähetettävien tutkimusten tekopaikat ovat koko 

piirissä yhtenevät ja erikoisalavastuuhenkilöt tekevät päätökset alihankinnasta. 

Erikoissairaanhoidolle sekä suurimmalle osalle kuntia sopii keskitetty malli. Tämän 

pohjalta voidaan vielä kehittää ja syventää yhteistyötä koskien alihankintoja sekä 

uloslähetettävien tutkimusten tekopaikkoja. Nykyinen epähomogeeninen systeemi on 

kehitetty vastaamaan tämän päivän palvelutuotantoon. On otettava huomioon, että 

palvelutuotannon muuttuessa lähivuosina, on oltava valmius evaluoida käytössä 

olevaa mallia uudestaan.  

 

Asiakkaan näkökulmasta ei-kiireellisissä tapauksissa näytteenottopaikka on 

merkityksellisempi kuin analyysipaikka. Näytteenottohenkilöstön saatavuus on tärkeä. 

Mikäli sairaanhoitopiirin päivystystoiminnan malli tulevaisuudessa muuttuu, täytyy 

olla valmius pohtia analytiikkaa uudestaan, kun se ei ole enää mihinkään 

toimipisteeseen sidottua. Laatu varmistetaan sairaanhoitopiirin alueella mm. 

yhteneväisillä ohjeistuksilla, täydennyskoulutuksilla ja rakentavalla 

vuorovaikutuksella sekä laboratorion sisäisellä kontrollilla siitä, että laitteet ovat 

ajanmukaiset ja toimivat.  
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Sairaalahygienia on erottamaton osa sairaanhoidollista ajattelua ja toimintaa. 

Pääpaino on siirtynyt yhteisötasolla tapahtuvaan kustannushyötytehokkaaseen 

kokonaisvaltaiseen tartunnantorjunnantyöhön. Sairaalahygieenisten 

ongelmatilanteiden tunnistamiseksi ja epidemioiden havaitsemiseksi mikrobiologiset 

näytteet on keskitetty keskussairaalan laboratorion tehtäväksi tai keskussairaalan 

laboratorion valvonnassa toteutettaviksi. Tässä työssä tarvitaan mikrobiologisen 

erityisosaamisen lisäksi infektiolääkäri. Merkittävää tässä on yhteistyö ERVA –alueen 

sisällä. Pietarsaaren alue hoitaa päivittäisen toiminnan tässä omana toimintana, mutta 

tekee tilanteen mukaisesti yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa erityistilanteissa.  

 

Edellä kuvattua visiota eli tahtotilaa lähdetään tavoittelemaan seuraavilla 

konkreettisilla toimenpiteillä, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.  
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Suunnitelma 2013–2016 
 

Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset 

menetelmät/toimenpiteet 

Mittarit/seuranta 

Laboratoriopalvelut Henkilöstönäkökulma: analytiikkaa 

tekevä: kunnolliset tilat ja koneet ja 

laitteet, riittävä osaaminen ja yhteneväiset 

työtavat kliinistä työtä tekevä: 

tutkimustulokset  käytettävissä alueella 

siellä missä potilas asioi 

  

Prosessinäkökulma: 

Päivystysprosessi: Tukea hoidon tarpeen 

arviointia (diagnoosi, sairauden 

vaikeusaste,  hoitopaikan valinta) Tukea 

hoitoprosessin toteuttamista  

Elektiivinen prosessi: 

Kuten edellä (vrt. aika, paikka) 

 

Asiakasnäkökulma: 

Näytteenotto hajautettu, näytevastaus 

luotettava, vastaukset käytettävissä, kun 

asiakas asioi organisaatiossa 

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma:  

Kustannustehokkaiden  

kokonaisprosessien ja –tukiprosessien 

avulla saadaan aikaan kuntien 

näkökulmasta kilpailukykyiset hinnat 

 

 

 

Luodaan houkutteleva alueellinen 

palvelujärjestelmä 

 

Luodaan yhteen sovitetut 

tietojärjestelmät alueella  

 

Luodaan alueellinen tutkimusrekisteri 

 

Luodaan samantasoinen koulutus, 

informaatio ja  konsultaatio alueella 

 

Jaetaan resurssit alueella siten, että se 

tukee alueen toimintaa suhteutettuna 

kunkin toimipisteen toiminnan 

vaativuuteen 

On/ei 

 

 

On/ei 

 

 

 

On/ei 

 

 

 

– Henkilöstön koulutuskortit 

– Konsultaatioiden määrä 

– Päällekkäisten tutkimusten määrä 

– HaiPro 

– Asiakaspalaute 

– Tutkimustulosten nopeus  

– Hinnasto 

– Henkilöstöpalaute 

– Koneet/laitteet: laatujärjestelmän 

mukaiset kalibroinnit, testaukset, 

huollot  

– Vanhentuneiden tarvikkeiden 

määrä 

– Tietosuojakontrollin tulokset 

– Tietoturvan toteutuminen 
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Patologian palvelut Henkilöstönäkökulma: analytiikkaa 

tekevä: kunnolliset tilat ja koneet ja 

laitteet, riittävä osaaminen ja yhteneväiset 

työtavat kliinistä työtä tekevä: 

tutkimustulokset  käytettävissä alueella 

siellä missä potilas asioi 

  

Prosessinäkökulma: 

Päivystysprosessi: Tukea hoidon tarpeen 

arviointia (diagnoosi, sairauden 

vaikeusaste, hoitopaikan valinta) Tukea 

hoitoprosessin toteuttamista  

Elektiivinen prosessi: 

Kuten edellä (vrt. aika, paikka) 

 

Asiakasnäkökulma: 

Laadukas ja asianmukainen näytteenotto,   

näytevastaus luotettava, vastaukset 

käytettävissä, kun asiakas asioi 

organisaatiossa 

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma:  

Kustannustehokkaiden  

kokonaisprosessien ja –tukiprosessien 

avulla saadaan aikaan kuntien 

näkökulmasta kilpailukykyiset hinnat 

 

 

 

 

 

 

Luodaan houkutteleva alueellinen 

palvelujärjestelmä 

 

Luodaan yhteen sovitetut 

tietojärjestelmät alueella  

 

Luodaan alueellinen tutkimusrekisteri 

 

Luodaan samantasoinen koulutus, 

informaatio ja konsultaatio alueella 

 

Jaetaan resurssit alueella siten, että se 

tukee alueen toimintaa suhteutettuna 

kunkin toimipisteen toiminnan 

vaativuuteen 

 

 

On/ei 

 

 

On/ei 

 

 

 

On/ei 

 

– Henkilöstön koulutuskortit 

– Konsultaatioiden määrä 

– Päällekkäisten tutkimusten määrä 

– Lisätutkimusten tarve (määrä) 

– Edustavien näytteiden otto 

– Syöpähoidon aloituksen viive 

– HaiPro 

– Asiakaspalaute 

– Tutkimustulosten nopeus  

– Hinnasto 

– Henkilöstöpalaute 

 

– Koneet/laitteet: laatujärjestelmän 

mukaiset kalibroinnit, testaukset, 

huollot  

 

– Vanhentuneiden tarvikkeiden 

määrä 

– Tietosuojakontrollin tulokset 

– Tietoturvan toteutuminen 
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Sairaalahygienian 

palvelut  

Henkilöstönäkökulma: 

sairaalahygieniayksikön henkilöstö: 

kunnolliset tilat ja koneet ja laitteet, 

riittävä osaaminen, yhteneväiset työtavat, 

mahdollisuus tiedon keräämiseen, 

analyysiin, verkostoitumiseen ERVA-

alueella 

kliinistä työtä tekevä: erityisosaamisen 

saaminen sinne alueelle ja sinne 

toimintayksikköön, missä kliinistä työtä 

tekevä työskentelee 

 Prosessinäkökulma: 

Tukea kliinisen työn toteuttamista siten, 

että vältytään niiltä haitoilta, jotka 

johtuvat puutteellisista toimintatavoista 

 

Asiakasnäkökulma: 

Turvallinen hoitoympäristö, jossa 

noudatetaan sairaalahygienian antamia 

ohjeistuksia 

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma:  

Vältetään puutteellisista toimintatavoista 

johtuvia lisäkustannuksia (esim. 

sairaalainfektiot, tartuntatautien 

leviäminen, multiresistenttien bakteerien 

epidemiat jne.) 

Jokaisessa yksikössä on nimetty 

sairaalahygieniasta vastaava henkilö, 

joka tekee yhteistyötä 

sairaanhoitopiirin sairaalahygienistin 

kanssa 

 

Järjestelmällinen infektiolääkärin 

konsultaatio  

 

Sairaalahygieniayksikön järjestämät 

koulutukset 

Sairaalainfektioiden torjunta ja 

hallinta valtakunnallisten tilastojen 

mukaisesti  

 

Infektiolääkärin konsultaatiot 

 

Henkilöstöpalaute 

 

Henkilöstön koulutuskortit  

 

Sairaalahygieniapalvelujen 

kustannukset 

Taulukko 15. Laboratoriopalvelujen matriisi. 
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3.2.2. Kuvantamispalvelut 

3.2.2.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

Piirin kunnissa on laadittu tai ollaan laatimassa hyvinvointikertomuksia. Pohjanmaalle 

laaditussa hyvinvointistrategiassa 2014–2017 on sovittu, että väestön terveyttä 

seurataan vuosittain kansallisen ATH-tutkimuksen avulla (tutkimuksen suorittaa THL, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).  

3.2.2.2. Nykytila  

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kuvantamispalvelut on järjestetty monimuotoisesti 

ja alueellisia ratkaisuja painottaen, jopa kuntayhtymien/yhteistoiminta-alueiden sisällä 

erilaisin ratkaisuin. Vaasan keskussairaalan röntgenosaston alaisuuteen kuuluvat 

erillisinä toimivina yksikköinä Vaasa-Laihia- Vähäkyrö yhteistoiminta-alueesta 

Laihia-Vähäkyrön terveyskeskuksen röntgen, K5 alueesta (Kristiinankaupunki, 

Närpiö, Kaskinen, Korsnäs, Maalahti) Maalahti-Korsnäsin terveyskeskuksen röntgen 

ja Selkämeren sairaalan röntgen sekä K2 alueesta (Mustasaari-Vöyri) Oravaisten 

terveysaseman röntgen. Pietarsaaren seudulla on oma röntgenosasto, joka ei kuulu 

Vaasan keskussairaalan alaisuuteen.  

 

Keskussairaalan alaisuuteen kuuluvissa röntgenyksiköissä kuvantaminen toteutetaan 

erilaisin järjestelyin (kts. kuvia 28). Selkämeren sairaalassa tehdään natiivikuvauksia 

ja ultraäänitutkimuksia sekä shp:n että Kristiinankaupungin terveyskeskuksen 

potilaille, tutkimuksista ja saneluista vastaa keskussairaalan radiologi, 

terveyskeskuksen saneluista pyydetyin osin. Maalahti-Korsnäsin terveyskeskuksesta 

keskussairaalan alaisuuteen kuuluvat natiivikuvaukset, mutta terveyskeskus haluaa 

hoitaa kuvien sanelun itse ulkopuolisella konsultilla. Ultraäänitutkimukset eivät kuulu 

keskussairaalan alaisuuteen. Vastaavanlainen järjestely on myös Oravaisten 

terveyskeskuksen kanssa. Laihia-Vähäkyrön terveyskeskuksen tutkimukset, 

natiivikuvaukset ja ultraäänitutkimukset hoidetaan keskussairaalan kautta, 

natiivikuvasanelut pyydetyistä kuvista. Yksityislääkärin lähetteellä kuvauksia tehdään 

ainakin Selkämeren sairaalan sekä Oravaisten terveyskeskuksen röntgeneissä.  

 

Vaasan kaupungin terveyskeskuksen röntgentoiminta (natiivikuvaukset, 

ultraäänitutkimukset ja läpivalaisut) hoidetaan kahdella omalla radiologilla. 

Mammografiatutkimukset ostetaan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Mustasaaren 

terveyskeskuksen röntgenlääkäritoiminta kokonaisuudessaan ostetaan yksityiseltä 

palveluntuottajalta, natiivikuvien sanelut tarvittavin osin. Pietarsaaren sairaalassa on 

oma röntgenosasto, joka tekee natiivi-, ultraääni-, mammografia-, CT- ja MRI-

tutkimuksia. Päivystysaikana röntgenlausunnot (lähinnä kallo-CT) saadaan TYKSin 

radiologilta. Läpivalaisututkimukset lähetetään erillisellä sopimuksella Vaasan 

keskussairaalaan. Pietarsaaren sairaalassa on kolme radiologin virkaa ja ne ovat 

kaikki täytettyinä. Pietarsaaressa tehdään tutkimuksia myös yksityislääkärin 

lähetteellä. Närpiö toteuttaa kuvantamispalvelunsa ulkopuolisella konsultilla tai 

ostavat yksityiseltä palveluntuottajalta. Kaskinen ostaa palvelunsa Närpiöltä.  
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Kuvio 28. Kuvantamisen toteutus Vaasan keskussairaalan alaisuuteen kuuluvissa rtg – yksiköissä 

 

Mammografiatoiminta on Vaasan sairaanhoitopiirin alueella toteutettu erilaisin 

kuntakohtaisin järjestelyin. Terveyskeskukset, joiden röntgentoiminta kuuluu 

keskussairaalan alaisuuteen, voivat sopimusten mukaan suoraan lähettää 

keskussairaalan röntgeniin kuvauksiin ilman, että tekevät ensin lähetteen kirurgian 

poliklinikalle. Vastaus tutkimuksesta tulee terveyskeskuslääkärille suoraan 

röntgenistä.  Pääasiallisesti tätä mahdollisuutta käyttävät hyväksi Kristiinankaupunki 

ja Maalahti-Korsnäs, kun muualta lähetteet menevät ensisijaisesti yksityiselle 

palveluntuottajalle, toisinaan jopa rajoitetuin tutkimusmahdollisuuksin. Pietarsaaren 

seudulla tk-lääkärit kirjoittavat mammografialähetteet suoraan röntgenosastolle. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella lakisääteisistä seulonnoista tällä hetkellä voimassa 

olevan sopimuksen mukaan vastaa suurin osa kunnista Terveystalo Oy. Pietarsaaren 

alueella tehdään seulontamammografiat omana työnä yhteistoiminta-alueella (Luoto, 

Pietersaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy). Stereotaktisten biopsioiden osalta lähetteellä 

kirurgian poliklinikan kautta keskussairaalan röntgenissä. Skolioosikuvaukset on 

Pietarsaaren aluetta lukuun ottamatta pyritty keskittämään keskussairaalaan jo 

kuvausvaiheessa, jotta kuvaus olisi yhdenmukaista, kuvan laatu riittävää jo 

primäärivaiheessa ja säderasitus mahdollisimman vähäistä. Keskussairaalassa ja sen 

alaisuuteen kuuluvissa röntgen yksiköissä on yhteiset ja yhtenäiset 

natiivikuvausohjeet, joiden tarkoituksena on saada aina optimaaliset projektiot ja 

vähentää erilaisista kuvausprojektioista johtuvaa uusintakuvausta. Samanlainen 

järjestely on myös Pietarsaaren sairaalassa ja sen alaisuuteen kuuluvissa 

röntgenyksiköissä. Röntgentoimintaa harjoittavalla yksiköllä on oltava säteilystä 

vastaava johtaja:Vaasan keskussairaalassa ja siihen kuuluvissa terveyskeskusten 

röntgenyksiköissä ja Selkämeren sairaalassa keskussairaalan radiologian ylilääkäri 

Vaasan terveyskeskuksessa radiologi Mustasaaren terveyskeskuksessa 

röntgentoiminnasta vastaa tk-lääkäri. Pietarsaaren sairaalassa radiologi Närpiön 

alueella heidän konsulttina toimiva radiologi. Kaskinen ostaa palvelun Närpiöstä  
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Pietarsaaressa on oma pitkäaikaisarkistonsa, muutoin sairaanhoitopiirin alueen 

kuvaukset arkistoidaan Vaasan keskussairaalan arkistossa pitkäaikaisesti. Alueen 

sairauskertomusjärjestelmiä ovat ESKO, Pegasos, Effica ja Abilita. Kuva-

arkistojärjestelmiä ovat mm. Agfa ja Fuji/Jivex.  

Alueen fyysikkopalvelu on ostettu pääsääntöisesti samalta ulkopuoliselta 

palvelutuottajalta omilla sopimuksilla. Vaasan keskussairaalalla on oma fyysikko, 

jonka palvelut automaattisesti kattavat kaikki keskussairaalan alaiset röntgenyksiköt.  

3.2.2.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016 

Visio 

 

Kuvantamispalvelut tulee tuottaa kunnille samojen periaatteiden mukaisesti koko 

sairaanhoitopiirin alueella. Alueen kuntalaiset ovat näin samanarvoisessa asemassa 

riippumatta asuinkunnastaan. Sairaanhoitopiiri ohjeistaa laadun hallintaa ja toimintaa 

sekä laitekannan uusinnan suunnittelua, mutta kuntien rooli palveluiden maksajana 

huomioidaan. Alueella on yhteinen kuva-arkisto, josta saadaan kaikki kuvat esiin 

siellä, missä asiakas asioi. Lakisääteinen säteilysuojelukoulutus toteutetaan 

sairaanhoitopiirin toimesta.  

Kuvantaminen suunnitellaan asiakasnäkökulmasta; huomioidaan kuvausten saatavuus 

ja laatu, kuvantamislaitteiden taso, sädehygienia, päivystysvastaanottopisteet, etäisyys 

ja kuljetuskustannukset. Kuvausohjeet ovat yhtenäiset laadun, toistettavuuden ja 

vertailun parantamiseksi, uusintakuvausten välttämiseksi sekä säderasituksen 

vähentämiseksi. Säteilystä vastaavat henkilöt kokoontuvat säännöllisesti toiminnan 

(sädehygienia, sädeannokset, laadunvalvonta) kartoittamiseksi, arvioimiseksi ja 

yhtenäistämiseksi.  

Pietarsaaren alue ei tässä vaiheessa sitoudu edellä kuvattuun visioon, sillä heidän 

tahtotilana on jatkaa oman röntgenosaston kehittämistä entiseen tapaan, kunnes 

kansallisen tahon ohjaus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä selviää.  

 

Edellä kuvattua visiota eli tahtotilaa lähdetään tavoittelemaan seuraavilla 

konkreettisilla toimenpiteillä, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.  
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Suunnitelma vuosille 2013–2016 
 

Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset 

menetelmät/toimenpiteet 

Mittarit/Seuranta 

Kuvantamispalvelut Henkilöstönäkökulma: kuvantamista 

tekevä: kunnolliset tilat ja koneet ja laitteet, 

riittävä osaaminen ja yhteneväiset työtavat 

kliinistä työtä tekevä: tutkimustulokset 

käytettävissä alueella siellä missä potilas 

asioi 

  

Prosessinäkökulma: 

Päivystysprosessi: Tukea hoidon tarpeen 

arviointia (diagnoosi, sairauden 

vaikeusaste,  hoitopaikan valinta) Tukea 

hoitoprosessin toteuttamista  

Elektiivinen prosessi: 

Kuten edellä (vrt. aika, paikka) 

 

Asiakasnäkökulma: 

Kuvantamispalvelut hajautettu, 

tutkimustulokset luotettavia, kuvat 

käytettävissä, kun asiakas asioi 

organisaatiossa 

 

Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma:  

Kustannustehokkaiden kokonaisprosessien 

ja – tukiprosessien avulla saadaan aikaan 

kuntien näkökulmasta kilpailukykyiset 

hinnat 

 

Luodaan mahdollisuus houkuttelevalle 

alueelliselle palvelujärjestelmälle 

 

Luodaan mahdollisuus yhteen 

sovitetuille tietojärjestelmille alueella  

 

Luodaan mahdollisuus alueelliselle rtg-

arkistolle 

 

Luodaan mahdollisuus integroidulle RIS 

– järjestelmälle saneluiden keskittämistä 

varten  

 

Luodaan mahdollisuus samantasoiselle 

koulutukselle, informaatiolle ja  

konsultaatiolle alueella 

 

Luodaan mahdollisuus jakaa resurssit 

alueella siten, että se tukee alueen 

toimintaa suhteutettuna kunkin 

toimipisteen toiminnan vaativuuteen 

 

Kuvausohjeiden yhtenäistäminen 

 

Säteilystä vastaavien henkilöiden 

säännölliset kokoukset 

 

 

On/ei 

 

 

On/ei 

 

On/ei 

 

Henkilöstön koulutuskortit 

 

Konsultaatioiden määrä 

 

Päällekkäisten tutkimusten määrä 

 

Uusintakuvausten määrä 

 

Kuvien laatu 

 

HaiPro 

 

Asiakaspalaute 

 

Tutkimustulosten nopeus  

 

Hinnasto 

 

Henkilöstöpalaute 
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Lakisääteisen säteilysuojakoulutuksen 

järjestäminen  

 

Laatuhoitajan ja fyysikon palvelujen 

lisääminen alueella 

 

Alueen laitekannan kehittäminen 

Koneet/laitteet: laatujärjestelmän 

mukaiset kalibroinnit, testaukset, 

huollot  

 

Tietosuojakontrollin tulokset 

 

Tietoturvan toteutuminen 

 

Henkilöstön säderasitus 

 

Kuvausohjeet yhtenäistetty/ ei ole 

yhtenäistetty 

 

Säteilystä vastaavien henkilöiden 

kokousten määrä 

 

Säteilysuojakoulutuksen määrä 

 

Laatuhoitajan ja fyysikon toiminnan 

kuvaus vuosittain 

 

Asiakasturvallisuus 

 

Uusien laitteiden määrä  
Taulukko 16. Kuvantamispalvelujen matriisi 
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3.2.3. Lääkehuoltopalvelut 

3.2.3.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

Piirin kunnissa on laadittu tai ollaan laatimassa hyvinvointikertomuksia. Pohjanmaalle 

laaditussa hyvinvointistrategiassa 2014–2017 on sovittu, että väestön terveyttä 

seurataan vuosittain kansallisen ATH-tutkimuksen avulla (tutkimuksen suorittaa THL, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).  

3.2.3.2. Nykytila 

Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekki tuottaa lääkehuoltopalveluja Vaasan 

sairaanhoitopiirin alueella. Farmaseuttisen henkilöstön saatavuuden ja lääkehuollon 

toimintavarmuuden turvaamiseksi on sairaanhoitopiirin pienten lääkekeskusten ja 

toimipisteiden toiminta keskitetty sairaala-apteekkiin jo vuodesta 2006 alkaen. 

Vaasan keskussairaalan apteekin lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirissä toimii itsenäinen 

lääkekeskus Pietarsaaressa. Lääkehuoltopalvelut sisältävät lääketoimitusten ohella 

muun muassa lääkkeiden hankinnan, velvoitevaraston ylläpidon, lääkekaappien 

tarkastukset sekä tarvittavan lääkeinformaation.  

 

Sairaala-apteekista tuotetaan tällä hetkellä lääkehuoltopalveluja Vaasan, Laihian ja 

Vähänkyrön terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- 

ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän (K5) sekä Mustasaaren ja Oravainen-Vöyri-

Maksamaan terveyskeskus yhteistoiminta-alueen yksiköille. Näiden lisäksi sairaala-

apteekilla on sopimusasiakkainaan muutama sosiaalipuolen yksikkö. Pietarsaaren 

kaupungin, sosiaali- ja terveysviraston lääkekeskus palvelee alueensa 

yhteistyökuntien (Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Uusikaarlepyy) yksiköitä, sekä 

Fimean luvalla muutamaa pitkäaikaishoitoa tuottavaa yhteisöä. Yksityiset hoitokodit 

ja kotisairaanhoidon asiakkaat hankkivat lääkkeensä yksityisapteekeista.  

 

Sairaala-apteekissa otettiin käyttöön uusi lääkehuollon tietojärjestelmä vuoden 2011 

helmikuussa. Asiakkaat voivat tehdä tilauksensa sähköisesti OSTi-ohjelmalla, joka on 

yhteydessä apteekin WebMarelan varastonhallintaan. Tietojärjestelmän uusiminen on 

parantanut lääkehuollon tehokkuutta ja turvallisuutta mm. 

viivakooditoiminnallisuutensa ja vähentyneen manuaalisen tiedonsiirron vuoksi.  

3.2.3.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016 

Visio  

 

Keskitettyjä lääkehuollon palveluja edelleen kehitetään. Pyrimme jatkossakin 

ohjaamaan sekä sisäisiä että ulkoisia yksiköitä taloudelliseen, rationaaliseen, 

turvalliseen ja tehokkaaseen lääkekäyttöön sairaanhoitopiirin alueella.  

Edellä kuvattua visiota eli tahtotilaa lähdetään tavoittelemaan seuraavilla 

konkreettisilla toimenpiteillä, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.  
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Suunnitelma vuosille 2013–2016 
 
Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset 

menetelmät/toimenpiteet 

Mittarit/Seuranta Vastuutaho ja aikataulu 

Tilasuunnittelu – Parantaa ja tehostaa 

lääkehuollon 

toimintaedellytyksiä 

– Saavuttaa etuja sekä 

hankinta- että 

varastointikustannuksissa 

– Luoda edellytyksiä 

lääkevalmistuksen ja 

käyttökuntoon saattamisen 

keskittämiselle ja lisäämiselle 

Apteekille rakennetaan uudet 

asianmukaiset tilat, joissa toiminnat 

on keskitetty ja automaation 

hyödyntäminen mahdollista 

Uudet tilat ovat käytössä/ eivät 

ole käytössä 

Toteutus 

kokonaisuudessaan 

suunnitelmakauden 

aikana 

Lääkekustannukset Lääkekustannusten kasvun 

hillitseminen 

– ERVA –yhteistyö 

– Lääkevalikoima 

hankintarenkaassa  

Lääkekustannusten seuranta Koko suunnitelma-

kausiHuom! ERVA-

alueen vaihto 

Alueen yhteistyö Informaation tehostaminen  – Ulkoisten ja sisäisten 

asiakkaiden lääketiedotusta 

kehitetään mm. apteekin 

Extranet-sivustojen kautta 

– Yhteistyön lisääminen 

henkilökunnan kanssa 

– Koulutus  

– Osasto/yksikkökäynnit 

– Auditointiyhteistyö 

– Ulkoisten ja sisäisten 

asiakkaiden palaute 

– Koulutuskortit 

– Osasto/yksikkökäyntien 

määrä 

– Auditointiyhteistyö 

käynnistynyt/ ei-

käynnistynyt 

Koko suunnitelmakausi 

Osastofarmasia Keskussairaalassa aloitettu 

osastofarmasia tulee osaksi myös 

terveyskeskusten toimintaa 

Terveyskeskuksille kerrotaan 

osastofarmasian mahdollisuuksista 

ja tuetaan toiminnan aloittamisessa 

Osastofarmasia on aloitettu /ei 

ole aloitettu terveyskeskuksissa 

Toiminnassa on päästy 

alkuun 

suunnitelmakauden 

aikana 

Taulukko 17. Lääkehuoltopalvelujen matriisi 
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3.3. Terveyden edistäminen  

 

Yhteenveto 2015–2016 tilanteesta: 
 

Alueellinen organisaatio terveyden edistämiselle 

 Kehitetään ja koordinoidaan alueelle yhteinen terveyden edistämistyön 

toimintatapa ja organisaatiomalli. 

 

Muodostetaan Vaasan sairaanhoitopiiriin alueellinen terveyden edistämisen 

johtoryhmä 

 Ei ole muodostettu. 

 VKS on liittynyt Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon. 

 Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2014 – 2017 on laadittu alueelle (hyväksytty 

Maakuntahallituksessa 30.3.2015). 

 

Sairaanhoitopiirin kuntien terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkosto 

 Ei ole kokoontunut vuoden 2015 aikana 

 

Savuttomuuden tukeminen alueella 

 Suurin osa alueen kunnista on julistautunut savuttomiksi. Sairaanhoitopiirin 

alueella Pedersören kunta, Kaskinen ja Uusikarlepyy eivät ole tehneet päätöstä 

(09/2015).  

 2014 perustettu alueelle Savuton verkosto. 

 VSHP on tarjonnut alueelle tupakanvieroitusohjaajakoulutusta.  

 Yhtenä mahdollisena tavoitteena ”savuton leikkaus”-ajatus, suunniteltuun 

leikkaukseen tuleva potilas olisi 6 viikkoa ilman tupakkaa – potilaan ohjaus 

tapahtuu perusterveydenhuollossa. 

 

Kouluterveyslähettilästoiminnan verkosto 

Perustamalla verkosto kouluterveydenhuollon henkilöstölle hyödynnetään THL:n 

tekemien kouluterveyskyselyjen tuloksia paremmin. Tavoitteena on lasten ja nuorten 

terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen tekemällä yhteistyötä alueen korkeakoulujen 

ja ammattioppilaitosten kanssa. 

 Kouluterveyskysely tehty kouluissa ja oppilaitoskissa keväällä 2015.  

 THL: tiedonkeruu, joka tapahtui sähköisesti, on pettänyt ja raportteja ei tulla 

saamaan kattavasti. Alueella ainoastaan Kristiinankaupunki, Mustasaari, 

Pedersöre ja Närpiö tulevat saamaan kuntakohtaiset tulokset (10/2015).  

 Seuraava tiedonkeruu toteutetaan 2017. 

  

Puheeksi ottaminen / varhainen puuttuminen 

Puheeksi ottamisen / varhaisen puuttumisen toimintamalli kaikkeen toimintaan.  

 Katso taulukko 18  
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Terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa terveyden ja 

hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Terveyden edistämistä 

tarkastellaan sekä promootion että prevention näkökulmasta. Siinä on yksilön, 

yhteisön ja yhteiskunnan tasot. Promootiolla tarkoitetaan mahdollisuuksien luomista 

ihmisten elinehtojen ja elämänlaadun parantamiseksi. Terveyden edistämisen primaari 

taso on perusterveydenhuollon ydintoimintaa, kun taas terveyden edistämistä 

tarkastellaan laajemmin kuuluu se myös erikoissairaanhoitoon.   

 

Terveydenedistäminen jakaantuu eri tasoihin, jotka ovat  

 Primaari preventio pyrkii ehkäisemään sairauden kehittymisen jo 

varhaisvaiheessa. Mm. liikunta on tehokas terveyttä edistävä keino. 

 Sekundaari preventio pyrkii hoitamaan sairauden sen alkuvaiheessa ennen 

kuin merkittävää sairastuvuutta tai komplikaatioita ilmaantuu. Sen kohteena 

ovat tyypilliset riskitekijät. Jopa vanhuudessa voidaan ehkäistä sairastumista, 

mm. kardiovaskulaari riskitekijöiden hoito. 

 Tertiaari preventio pyrkii ehkäisemään taudin negatiivisia vaikutuksia 

ylläpitämällä toimintakykyä ja ehkäisemällä lisäkomplikaatioita.  

 

 
 

Kuvio 28. Professori, geriatri Kaisu Pitkälä. 31.10.2013. Geriatriapäivä Vaasa.  

3.3.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on vuonna 2012 tehty Alueellinen terveys- ja 

hyvinvointitutkimus (ATH), joka tukee kuntia niiden palveluiden suunnittelussa ja 

arvioinnissa.  

Jokaisella kuntalaisella on oma vastuu oman terveyden ylläpitämisestä. 

Terveyskäyttäytymisen muutokset ovat tärkeässä asemassa sydän- ja 

verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen, kroonisten keuhkosairauksien, syövän ja 
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alkoholinkäyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä. Yksilön kannalta mahdollisten 

terveysriskien tunnistaminen, niihin varhainen puuttuminen ja yksilöä motivoivien, 

voimaonnuttavien ja oman elämänhallintamenetelmien käyttö ohjauksessa ovat 

haaste, joka on huomioitava henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Keskeisiä 

terveyden edistämisen haasteita ovat alkoholin käyttö, tupakointi sekä lasten ja 

nuorten ylipainoisuus. Suurin osa sairaanhoitopiirin kunnista on mukana Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen Savuton Kunta projektissa sekä tehneet Alkoholiohjelman 

kumppanuussopimuksen. Tehostetaan näiden ohjelmien käyttöönottoa koko 

sairaanhoitopiirin alueelle. THL on haastanut kunnat mukaan Lihavuus laskuun – 

Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelmaan 2012–2015. 

3.3.2. Nykytila 

Terveyden edistämistyötä tehdään kunnissa, erikoissairaanhoidossa ja järjestöissä 

niiden omilla resursseilla. Alueella ei ole yhtenäistä organisaatiota koordinoimassa 

toimintaa poikkihallinnollisesti.  Kaikissa alueen kunnissa tai yhteistoiminta-alueilla 

on nimettynä terveydenedistämisen yhdyshenkilö. Lisäksi terveysalan ammattikorkea-

kouluissa ja kolmannella sektorilla sekä sairaanhoitopiirissä on nimetty 

yhdyshenkilöt. 

Alueellinen terveyden edistämisen organisaatio 
 

Kehittämiskohde 

Kehitetään ja koordinoidaan alueelle yhteinen terveyden edistämistyön toimintatapa ja 

organisaatiomalli. 

Tavoite 

Terveyden edistämisen koordinaation tavoite on johdonmukaisesti lisätä alueen 

väestön terveyttä ja hyvinvointia.   

Kehitetään alueen erikoissairaanhoitoon ja kaikkiin kuntiin poikkihallinnollinen 

terveyden edistämistyö ja sen rakenteet sekä luodaan terveyden edistämisen 

organisaatiomalli Vaasan sairaanhoitopiiriin.  

 

Konkreettiset menetelmät / toimenpiteet 

Käydään vuoropuhelua kuntien kanssa, jossa mukana kaikkien hallintokuntien 

johtajat. Kartoitetaan alueen kuntien terveyden edistämisen nykytilanne ja toiveet. 

Selvitetään kunnissa meneillään olevat ja lähiaikoina toteutettavat terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen käytännöt. 

Kartoitetaan kunnan terveyserotiedot ja niihin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen tavoitteet sekä mitkä seurantamenettelyt kunnassa on. Tuetaan ja / tai 

käynnistetään säännöllinen poikkihallinnollinen yhteistyö väestön terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa.  

 

Muodostetaan Vaasan sairaanhoitopiiriin alueellinen terveyden edistämisen 

johtoryhmä. Sovitaan alueella yhteiset indikaattorit väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

seuraamiseen. Tiivistetään yhteistyötä kuntien välillä ja levitetään hyviä 

valtakunnallisia sekä paikallisia käytäntöjä alueella. 

 

 

 

http://www.thl.fi/lihavuusohjelma
http://www.thl.fi/lihavuusohjelma
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Mittarit / Seuranta 

Seurataan, että erikoissairaanhoidossa ja joka kunnassa on toiminnassa 

suunnitelmallinen terveyden edistämistyö ja se toteutetaan poikkihallinnollisesti. 

Sairaanhoitopiirissä on toimiva terveyden edistämisen organisaatio.  

Vastuutaho ja aikataulu 

Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi tehtävää.  

Organisaation työryhmät muodostetaan v. 2013 ja toiminta käynnistyy. 

 

Työryhmän ehdotusluonnos organisaatiomallista: 

 

 
 

Koululähettiläsverkosto 

 
Kehittämiskohde 

Kouluterveyslähettilästoiminnan kautta kehitetään kouluterveyskyselyjen 

määrätietoista hyödyntämistä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä, jossa yhteistyössä myös alueen ammattikorkeakoulut ja 

ammattiopistot. 

Tavoite 

Kouluterveyslähettiläs alueen joka kuntaan ja ammattikorkeakouluun / 

ammattiopistoon sekä kouluterveyslähettiläsverkoston luominen sairaanhoitopiirin 

alueelle. Toiminnan tärkein painopistealue on aluksi nuorten syrjäytymisen 

ehkäiseminen. Tavoitteena on myös, että kunnat osallistuva kouluterveyskyselyyn. 

 

Menetelmä 

Joka kunnassa ja ammattikorkeakoulussa sekä -opistossa nimetään vähintään yksi 

kouluterveyslähettiläs, joka ilmoittautuu mukaan terveyden ja hyvinvointilaitoksen 
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(THL) kouluterveyslähettiläsverkostoon. THL:stä saadaan alueelle ohjausta ja 

neuvontaa. Näistä lähettiläistä muodostetaan sairaanhoitopiirin alueelle verkosto, joka 

tulee laatimaan mm. moniammatillisen mallin nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Mittarit / seuranta 

Lähettiläitten määrä 

Verkostotapaamisten määrä 

Kouluterveyskyselyn tulosten arviointi 

Vastuutaho ja aikataulu 

Vaasan kaupungin kouluterveyslähettiläs toimii koordinaattorina yhteistyössä 

sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa. 

Työskentely käynnistetään v. 2013. 

 

Puheeksi ottaminen / varhainen puuttuminen 

 
Kehittämiskohde 

Puheeksi ottamisen / varhaisen puuttumisen toimintamalli kaikkeen toimintaan. 

Toimintamallin kehittämisen rinnalla / sisällä työryhmä haluaa nostaa terveyden 

edistämisen painopisteiksi alkoholin, tupakan sekä lasten ja nuorten ylipainon. 

Tavoite 

Tavoitteena etsiä ja löytää tutkitun tiedon pohjalta yhteinen toimintamalli, jonka 

alueellinen terveyden edistämisen johtoryhmä vahvistaa. Keskeistä on kaikkien 

sitoutuminen (johto ja yksittäinen ammattilainen) toimintamalliin sekä tietotaidon 

lisääminen. 

Menetelmä 

Koulutus.  Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saavat puheeksi 

ottamisen / varhaisen puuttumisen toimintamallin koulutuksen.  

Koulutusta toteutetaan suunnitelmallisesti sairaanhoitopiirin alueella hyödyntäen 

alueen ammattikorkeakouluja ja yliopistoa sekä olemassa olevaa perhekasteen 

puheeksi ottamisen mallia. 

Mittari ja seuranta 

Kuinka moni on koulutuksen saanut 

Vastuu ja aikataulu 

Alueellinen terveyden edistämisen johtoryhmä  

Koulutuksen tulee olla jatkuvaa 
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Suunnitelma vuosille 2013–2016 
Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset 

menetelmät/ 

toimenpiteet 

Mittarit/ 

Seuranta 

Vastuutaho ja 

aikataulu 

Vuoden 2013 

seuranta (tehty 

11/2013) 

Seuranta ajalta          

01/2014–08/ 2015  

(tehty 08/2015) 

Alueellinen  

terveyden 

edistämisen 

organisaatio 

(kts. erillinen  

teksti 3.3.1.) 

 

– Koordinaatio 

lisää alueen 

väestön terveyttä 

ja hyvinvointia. 

– Alueen erikois-

sairaanhoitoon ja 

kuntiin luodaan 

poikki-

hallinnollinen 

terveyden 

edistämistyö ja 

sen rakenteet 

sekä 

organisaatiomalli 

 

 

– Selvitetään  

nykytila ja toiveet 

sekä mitkä 

käytännöt ovat jo  

käytössä kunnissa 

poikkihallinnolli- 

sesti. 

– Mitkä seuranta-

menetelmät ovat 

jo käytössä. 

– Muodostetaan 

Terveyden-

edistämisen 

johtoryhmä. 

– Sovitaan 

alueelle yhteiset 

indikaattorit. 

 – Yhteistyön 

tiivistäminen 

kuntien välillä. 

Perusterveydenhuollon 

yksikkö 

koordinoi 

tehtävää. 

 

Organisaation 

työryhmät perustetaan   

vuonna 2013 ja 

toiminta 

käynnistetään. 

 

– Seurataan, että 

esh:ssa ja joka 

kunnassa 

poikkihallinnolli-

sesti toimiva 

terveyden 

edistämistyö. 

– Shp:n alueen 

organisaatio 

saadaan 

toimimaan. 

 
 

Kuntien 

terveydenedistämis-

työn yhteyshenkilöt 

ovat pitäneet 

yhteistyökokouksen  

 

Alueellista 

organisaatiota 

terveyden 

edistämiseksi ei ole 

muodostettu. 

Suunnitelmassa 

lukee, että 

perustetaan 2014.  

 

Kunnat ovat 

laatineet 

hyvinvointikerto-

muksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntien yhteyshenkilöt 

ovat pitäneet 

yhteistyökokouksen 

vuonna 2014 mutta eivät 

vuonna 2015 (08/2015) 

 

Pohjanmaan 

hyvinvointistrategia 

hyväksyttiin 

Pohjanmaan liiton 

maakuntahallituksessa 

03/2015 

 

Alueellista 

organisaatiota terveyden 

edistämiseksi ei ole 

perustettu eikä sen 

perustaminen ole 

ajankohtaista, koska 

kansallisia ohjeita 

terveydenedistämistyöstä 

odotetaan.  

 

VKS mukana 

kansallisessa verkostossa 

”Terveyttä edistävät 

sairaalat” (2014) 
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Vuonna 2014 

perustettiin verkosto 

(kunnat, VKS, kolmas 

sektori) savuttoman  

Pohjanmaan puolesta, ja 

se on kokoontunut 

säännöllisesti vuonna 

2015.  

 

Keväällä 2015 pidettiin 

terveydenhuollon 

henkilöstölle 

koulutustilaisuuksia ”28 

päivää ilman” -

menetelmästä, ja 

vuodeksi 2016 on 

suunnitteilla koulutusta 

menetelmissä, jotka 

koskevat yksilöllistä 

tupakasta vieroittamista.   

Väestön tupakoimatto-

muuden tukemisen 

todettiin olevan tärkeä 

yhteinen kehittämis-

kohde piirin 

terveydenedistämis-

työssä.  

 

2Kouluterveys-

lähettiläs-verkosto 

(Kts. erillinen teksti 

3.3.2.) 

– KT-lähettiläs 

nimetään joka 

kuntaan sekä 

ammatilliseen 

-KT-lähettiläät 

nimetään ja he 

ilmoittautuvat 

THL:n kouluter-

Vaasan kaupungin 

KT-lähettiläät 

yhteistyössä 

perusterveydenhuollon 

– Lähettiläiden 

määrä 

-Verkostotapaa-

misten määrä 

Kunnissa 

toteutettiin 

kouluterveys-

kysely.  

 Yhteistyökokous 

VKS:n, kuntien ja 

THL:n kanssa 

kouluterveyslähettiläs-
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 oppilaitokseen. 

– KT-lähettiläs-

verkoston luomi-

nen sairaanhoito-

piirin alueelle. 

– Painopiste-alue 

nuorten 

syrjäytymisen 

ehkäiseminen. 

– Kunnat osallis-

tuvat 

kouluterveys-

kyselyyn. 

 

veyslähettiläs-

verkostoon. 

– THL antaa 

ohjausta ja 

neuvontaa KT-

lähettiläille. 

 

 

yksikön kanssa 

vuodesta 2013 lähtien 

 

– Kouluterveys-

kyselyyn v.2013 

osallistuminen ja 

tulosten arviointi  

 verkoston perustamisesta 

toteutettiin vuonna 2014.  

KT-lähettiläiden 

verkostoa ei perustettu 

vuonna 2015.  

 

Kouluterveyskyselyn 

(2013) tulokset arvioitiin 

ja esiteltiin kunnissa 

vuonna 2014.  

Uusi tutkimus on 

toteutettu kunnissa 

keväällä 2015 (tulokset 

saadaan kunnille vuoden 

2016 aikana). 

Puheeksi 

ottaminen ja 

varhainen 

puuttuminen 

(Kts. erillinen teksti 

3.3.3.) 

 

– Yhteinen 

toimintamalli 

– Sitoutuminen 

– Tietotaidon 

lisääminen 

Koulutus  Alueellinen 

johtoryhmä 

terveydenedistämis-

työhön 

 

Koulutuksen on oltava 

jatkuvaa 

 

Kuinka moni 

saanut 

koulutuksen 

”Huoli puheeksi” -

menetelmän 

koulutus on 

toteutettu Vaasassa 

(68 henkeä) ja K5:n 

alueella (aiemmin 

hankkeen 

puitteissa). 

”Huoli puheeksi” -

menetelmän koulutus 

toteutettu eri puolilla 

piiriä vuoden 2014 

aikana (ks. myös 

taulukko 22 ennalta 

ehkäisevien 

työmenetelmien 

koulutuksesta). 
Taulukko 18. Terveydenedistämisen matriisi. 
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3.4. Osa-alue: Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalitoimen yhteistyö: Hoito- ja palveluketjut (poislukien 
geriatrinen ja ak. psyk.potilas) 

3.4.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

 

Väestön hyvinvointia seurataan eri organisaatioiden asiakastietojärjestelmistä 

kerättyjen toimintatilastojen ja seurantatietojen kautta, näitä kokoavat mm. 

Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Valtakunnallisen sosiaali- ja 

terveysalan kehittämisohjelman (Kaste 1 ja 2) tavoitteena on ollut myös kehittää 

sosiaali- ja terveysalan tietotuotantoa. Keskeisimmät tilastolähteet ovat SOTKAnet ja 

terveytemme.fi.  

 

Kunnat ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen järjestävät organisaatiot 

seuraavat alueensa väestön määrää ja ikärakennetta. Väestön ikäjakauman perusteella 

voidaan kohtuullisen hyvin ennakoida perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevän työn 

palvelutarvetta sekä vanhustenhuollon palvelutarvetta.  

Eri organisaatioiden tuottamat käynti- ja hoitojaksotilastot kuvaavat paremmin 

palveluiden tarjonnan kuin todellisen tarpeen määrää. Tarkastelemalla lisäksi 

peittävyyttä sekä lähetemääriä ja jonotusaikoja terveydenhuollon tai sosiaalityön 

ammattilaiselle voidaan palvelutarvetta ennakoida tarkemmin.  

AvoHILMO-seurantajärjestelmä oli otettava käyttöön julkisessa 

perusterveydenhuollossa vuoden 2011 aikana. Toistaiseksi eri 

asiakastietojärjestelmien tilastointiraportteja ei ole voitu hyödyntää palveluketjujen ja 

toiminnan suunnittelussa. 

 

Kouluterveyskyselyn tuottamien tietojen hyödyntäminen nuorille suunnattujen 

palveluiden suunnittelussa vaihtelee kunnittain.  

Tietoa sosioekonomisten terveyserojen esiintymisestä sairaanhoitopiirin väestössä 

tulee erityisesti seurata; koko väestön terveyttä voidaan tehokkaimmin edistää 

kohdentamalla palveluita niihin ryhmiin, joihin ongelmat kasaantuvat, ja joiden 

tilanteen kohentamisella on suurin vaikutus koko väestön terveyteen. 

 

Tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista on siis runsaasti saatavilla, mutta 

konkreettiset työkalut ja henkilöstöresurssit tilastotiedon hyödyntämiseen 

palvelurakenteita suunniteltaessa vaihtelevat eri toimintaorganisaatioissa.  

Valtakunnallisesti ja alueellisesti ollaan kehittämässä indikaattoreita, joilla saataisiin 

vertailukelpoista seurantatietoa sekä kuntakohtaisesti että alueellisesti. 

Koko sairaanhoitopiirin alueella tulee sopia ainakin yhteisistä minimi-

indikaattoripaketeista, jotka ovat käytössä koko sairaanhoitopiirin alueella.  

 

Useilla uuden sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) ja Terveydenhuoltolain kohdilla 

on liittymiä toisiinsa. Säädösten yhtymäkohtia, suhdetta toisiinsa ja 

yhteensovittamista on sosiaali- ja terveydenhuollon integraation myötä arvioitava 

muun muassa yhteistyön, yhtenäisen hoidon ja sosiaalihuollon saannin perusteiden, 

palveluihin ja hoitoon pääsyn, palvelujen ja hoidon laadun, asiakaslähtöisyyden ja 

potilasturvallisuuden, valinnanvapauden, tietojen käsittelyn, kotiin järjestettävien 

palvelujen, päihde- ja mielenterveystyön, vanhustenhoidon, perheiden palvelujen, 
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vammaisten palvelujen, kuntoutuksen sekä tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen 

ja valvonnan osalta. 

 

Sosiaalityössä tehdään tavoitteellista, pitkäjänteistä ja monniammatillista työtä 

sosiaalisen tuen sekä tarvittaessa taloudellisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan 

kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen hallinnan edistämiseksi. Työ 

sisältää kunnissa usein yhteistyötä useiden eri ammattilaisten ja palveluntuottajien 

kesken. Lapsiperheiden ongelmat varsinkin korjaavassa työssä ovat monialaista 

yhteistyötä ja edellyttävät pitkäjänteistä suunnitelmallista työtä.   

Päivitetyssä sosiaalihuoltolaissa painotetaan yhteistyön lisäämistä viranomaisten 

kesken asiakkaan/potilaan palveluiden järjestämisessä ja suunnittelussa. Myös ennalta 

ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista korostetaan. Mielenterveys- ja 

päihdeongelmaisille ja pitkään työttömänä olleille tarvitaan kuntouttavia toimintoja 

elämänhallinnan parantamiseksi ja esim. työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. 

Sosiaalityössä palvelun järjestäminen perustuu asiakassuunnitelmaan, jonka 

asiakas/perhe, kunnan sosiaalihuollon viranomainen (esim. sosiaalityöntekijä), ja 

tarvittaessa eri palvelun tuottajien edustajat (asiakkaan oma työntekijä) laativat 

yhteistyössä. Monissa terveyden ja sairaanhoidon asiakastilanteissa tulee huomioida 

asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti ja selvittää hoito-/palveluprosessin 

aikana sosiaalisen tuen tarve (esim. lapsen huomioiminen aikuisen palveluprosessin 

aikana, sosiaaliturvaetuuksien hakeminen, asumisen järjestelyt, kotipalvelun tarve, 

läheisten tarvitsema tuki). 

3.4.2 Nykytila  

Hoitoketjut  

 

Useimpien sairauksien kohdalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

välinen työnjako on vakiintunutta, vaikka hoitoketjuja ei ole kuvattu. PTH:n ja ESH:n 

työnjako vaihtelee eri terveyskeskuksissa niiden käytettävissä olevien resurssien ja 

oman palvelutarjonnan mukaan. 

Erikoissairaanhoidossa on laadittu 37 paikallista hoitoketjua. Hoitoketjut ovat 

luettavissa ja kommentoitavissa VSHP:n extranetin kautta. Viime vuosina on 

järjestelmällisesti laadittu ja laaditaan edelleen palveluketjuja yhteistyössä 

erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja joiltakin osin 

kolmannen sektorin kanssa. Sekä ammattilaiset että väestö löytävät 

palveluketjukuvaukset VKS:n kotisivuilta.Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimessa 

(Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Luoto) on laadittu 19 hoitoketjua (muutamat 

tekeillä) perusterveydenhuollon ja oman erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Malmin 

sairaala ja VKS tekevät yhteistyötä vakiintuneiden käytäntöjen mukaan.  

 

Pohjanmaan maakunnan alueella on eri hankkeissa mallinnettu sosiaalipalvelujen 

hoito- ja palveluketjuja, esimerkiksi perhetyön palveluketju, mutta näitä ei ole 

sovitettu yhteen. Vuonna 2015 sairaanhoitopiirissä on laadittu mm. yhteinen 

toimintamalli syöpäpotilaiden palliatiivista hoitoa varten.  
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Muu yhteistyö 

 

Vuonna 2013 Vaasan keskussairaalaan valmistui uudisrakennus, jonne on sijoitettu 

sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon päivystys (yhteispäivystys). 

Muita toimivia yhteistyömuotoja ovat koulutusyhteistyö, Pohjanmaan 

sosiaalipäivystys, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, sosiaaliasiamiestoiminta ja yhteiset 

kehittämishankkeet. 

Monessa yhteydessä yhteistyö olisi hyödyllistä, esimerkiksi lakisääteisten 

toimintasuunnitelmien laadinnassa, ennaltaehkäisevän työn suunnittelussa ja 

laatutyössä. Uusien toiminta- ja hoitomallien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 

koulutuksen järjestämisessä tulee myös tehdä yhteistyötä.  

VSHP:n perusterveydenhuollon yksikön tehtävänä on tukea PTH:n, ESH:n ja 

sosiaalitoimen yhteistyötä piirin alueella. Yksikön toiminnan käynnistymistä ovat 

hidastaneet henkilöstön rekrytointivaikeudet ja vaihtuvuus.  

3.4.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016 

Palveluketjut 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on siirtänyt käyttämään hoitoketju-käsitteen sijaan 

palveluketju-käsitettä. Terveydenhuollon palveluketjulla tarkoitetaan kaikkea 

toimintaa, palvelua, tutkimuksia, toimenpiteitä, kuntoutusta ja hoivaa, jota asiakkaan 

tai potilaan terveysongelma tai sairaus vaatii huolimatta siitä, annetaanko palvelu 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai sosiaalihuollon toimintana. 

Saumattoman palveluketjun tavoitteita ja samalla myös edellytyksiä ovat 

moniammatillisen, organisaatiorajat ylittävän yhteistyön parantaminen, hoidon 

jatkuvuuden takaaminen hoidon portaalta toiselle siirryttäessä, perusterveydenhuollon 

aseman vahvistaminen sekä asiakkaan saaman palvelu- ja hoitokokonaisuuden laadun 

paraneminen.Palveluketjukuvaukset laaditaan sellaisista sairaus-/diagnoosiryhmistä, 

joiden hoidossa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

saumaton yhteistyö on oleellista ja joiden potilasmäärät ja hoitokustannukset ovat 

huomattavia. 

 

Sairaanhoitopiirissä on laadittu toimintamalli palveluketjujen laadinnasta (2014) ja 

niiden juurruttamisesta käytäntöön – palveluketjuopas. Palveluketjujen laadinnassa on 

oltava mukana ko. erikoisalan edustus sairaanhoitopiiristä, perusterveydenhuollon 

edustaja jokaiselta perusterveydenhuollon toiminta-alueelta ja sosiaalitoimen edustajat 

sekä yksityispuolella järjestettävien palveluiden edustus. Palveluketjujen laadinnassa 

keskitytään erityisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoon, 

läheteindikaatioihin, hoidon tarpeen kiireellisyyteen sekä perusterveydenhuollossa 

tapahtuvan jatkoseurannan kuvaamiseen. Potilas / asiakas tai potilasjärjestön edustaja 

otetaan mukaan palveluketjutyöskentelyyn. Palveluketjujen tulee olla ns. läpinäkyviä 

eli myös potilaiden / asiakkaiden käytössä. Valtakunnallisia Käypä hoito -suosituksia 

ei ole aihetta palveluketjuissa toistaa. 

 

Palveluketjuissa kriittisiä asioita ovat tiedonkulku ja kotiutus tai laitosten välillä 

potilaan / asiakkaan siirto. Nämä asiat mallinnetaan erikseen. Hyödynnetään ISBAR–

työkalumallia: Strukturoitu kommunikaatiotyökalu turvallisempaan raportointiin. 
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Tärkeimmät laaditut/laadittavana olevat palveluketjut: 

 

 polvipotilaan palveluketju (valmis 2014) 

 lonkkapotilaan palveluketju (valmis 2014) 

 selkäpotilaan palveluketju 

 palveluketju potilaalle, jolla on maligneja ja premaligneja ihomuutoksia 

(valmis 2015) 

 palveluketju potilaalle, jolla on aivoverenkierron häiriö 

 palveluketju lapsille, joiden kehitys on viivästynyt (valmis 2014) 

 monisairaan potilaan hoitoketju (hoidon ja palveluiden suurkuluttaja on 

Parempi arki -kehityshankkeen kohderyhmä vuosina 2015–2017, hanke 

toteutetaan Vshp:n alueella) 

 palveluketju lapsille ja nuorille, joilla on ADHD (aloitettu 2015) 

 geriatriapotilaan palveluketju (valmis 2014) 

 

Perusterveydenhuollon yksikkö toimii työn koordinoijana.  

 

Varhainen puuttuminen – toimintamalli 

 

Varhainen puuttuminen ymmärretään toimimiseksi mahdollisimman varhain, 

mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman hyvässä yhteistyössä 

ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Olennaista on toimia silloin, kun mahdollisuuksia 

ja vaihtoehtoja on runsaasti. Varhainen puuttuminen on varhaista vastuunottoa omasta 

toiminnasta toisten tukemiseksi. Huolen puheeksiottaminen on tapa ottaa hankala asia 

puheeksi asiakasta kunnioittaen ja tukea tarjoten. Se on väline, jolla työntekijä pystyy 

jäsentämään omia työskentelysuhteitaan ja niihin liittyvää huolta. Huolen 

puheeksiottaminen helpottaa ja varhaistaa huolen esille ottoa ja parantaa 

asiakasyhteistyötä. Vyöhykkeistö onkin apuväline paitsi työntekijän tilanteen 

jäsentämiseksi myös yhteistyön kehittämiseksi. Sen tarkoituksena on auttaa 

selkiyttämään työntekijöiden keskinäistä ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Se 

tarjoaa kaikille ymmärrettävän ja yhteisen käsitteen: oma huoli. Varhaiseen 

puuttumiseen ja huolen puheeksi ottamiseen on koulutettu KASTE –ohjelman 

puitteissa Pohjanmaan perhekaste –hankkeessa kouluttajia Pohjanmaan maakunnan 

alueelle. Nämä kouluttajat kouluttavat kuntien suunnitelmien mukaisesti eri 

hallintokuntiin kuuluvaa henkilöstöä käyttämään po työmenetelmiä. Tavoitteena on, 

että varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen ovat myös 

sairaanhoitopiirin alueella käytössä kaikissa kunnissa suunnittelukauden aikana. 

(Tarkempaa tietoa koulutuksista alueella, ks. taulukko 19.) 

 

Työttömien terveystarkastukset 

 

Kaikille työttömille tulee tarjota mahdollisuus terveystarkastukseen. Sairaspäivärahaa 

anoville työttömille on tehtävä terveystarkastus, jossa selvitetään diagnoosi, 

työkyvyttömyyden kesto, mihin työkyvyttömyys johtaa sekä laaditaan 

jatkohoitosuunnitelma. Terveystarkastuksen palautelomake toimitetaan TE-

keskukseen. 

Työttömille tarjottavien terveystarkastusten järjestämisestä ja sisällöstä laaditaan 

yhtenevä toimintamalli. 
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Kroonisesti sairaan suurkuluttajan palvelutarve: Terveyshyötymalli 

 

Pitkäaikaissairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä yritettiin parantaa terveyshyötymallin 

(Chronic Care Model) mukaisesti POTKU-hankkeessa. Toimintamallissa kehitetään 

suunnitelmallisia, tarpeenmukaisia ja terveyshyötyä tuottavia palveluja 

pitkäaikaissairaille. Keskeisenä tavoitteena on potilaiden mukaan ottaminen oman 

hoitonsa suunnitteluun ja hoidon toteutukseen kehittämällä omahoitoa tukevia 

palveluja terveyskeskuksissa.  

POTKU- hanke päättyi 31.10.2014 ja vuonna 2015 siirryttiin valtion rahoittamaan 

Kaste-hankkeeseen Parempi Arki. Sairaanhoitopiirin kaikki kunnat ja yhteistoiminta-

alueet ovat päättäneet osallistua hankkeeseen. Pietarsaaren seudulla Parempi arki -

hanke toteutetaan yhteistyössä VAKY-hankkeen kanssa (yhdessä fysiatrian kanssa).  

3.4.4. Osa-alueen tilannekatsaus syksyllä 2013  

Palveluketjut 

Tämän vuoden aikana valmistumassa olevia palveluketjuja ovat Lapsen viivästynyt 

kehitys -, Potilaan haavan alipaineimuhoito –, Geriatrisen potilaan – ja Etenevän 

muistihäiriön palveluketju. Palveluketjut on laadittu moniammatillisissa työryhmissä. 

Potilaan näkökulman saamiseksi mukaan on pyydetty potilasjärjestöjen lausuntoa 

palveluketjuista ja geriatrisen palveluketjussa on toteutettu Senioridynamo toiminta. 

Senioridynamossa oli noin 20 henkilöä; ikäihmisiä, ammattilaisia 

perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja erikoissairaan-hoidosta. 

Dynamotoiminta oli onnistunut muoto saada aito käyttäjänäkökulma palveluketjuun ja 

kriteerit palveluketjun toimivuuteen. Dynamon järjestäminen muissakin 

palveluketjuissa olisi käyttökelpoinen tapa. Järjestäminen vaatii kuitenkin osaamista 

ja resurssia. Palveluketjujen juurruttaminen käynnistyy palveluketjujen valmistuttua. 

 

Palveluketjutyöskentelyyn on laadittu Palveluketjuopas, joka on vielä luonnoksena. 

Luonnosta on testattu tekeillä olevissa palveluketjussa ja sitä muokataan työn edetessä 

toimivaksi oppaaksi. 

 

Seuraavaksi on alkamassa nivelpotilaan palveluketjun työstäminen. Palliatiivisen – ja 

saattohoitopotilaan palveluketjusta on tullut kyselyitä. Sairaanhoitopiirin alueella on 

tarvetta koota yhteen olemassa olevia käytäntöjä ja saada ne yhdistettyä toimivaksi 

malliksi ja ketjuksi potilaan ja omaisten hyväksi. Sen työstämistä on suunniteltu 

aloitettavan 2014 alkuvuodesta.  

 

VSHP:n extranetissä olevia hoitoketjuja ollaan päivittämässä, että ne saadaan 

ajantasalle. Ketjutyössä laaditaan sekä palveluketjuja että hoitoketjuja. Palveluketju 

laaditaan silloin, kun on tarve laajalle yhteistyölle perusterveyden-, sosiaalihuollon ja 

erikoissairaanhoidon välillä. Hoitoketju laaditaan silloin, kun tarvitaan tarkennusta ja 

ohjeistusta erityisesti rajapinnoilla tapahtuvaan toimintaa. Esimerkiksi selkeä 

potilasryhmä, jonka jatkohoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa tarvitsee 

selkeät ohjeistukset seurantaa varten. 
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Väestön hyvinvoinnin seuranta 

Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä (K5) on mukana Terveyden ja 

hyvinvointilaitoksen (THL) kuntatukihankkeessa – Tiedolla johtaminen kuntien 

hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä. Hankkeessa käytetään 

mm. Pohjanmaalla vuonna 2012 tehdyn ATH-tutkimuksen tietoa. Hankkeessa 

pyrittiin pureutumaan johtamisessa tarvittaviin indikaattoreihin. Teemoja 

työskentelyssä ovat: 

 Monialainen tiedolla johtaminen, tietotolähteet ja niiden käyttö 

- tieto hyvinvointikertomustyöskentelyssä ja kuntien monialaisen 

johtamisen työkaluna 

 Hyvinvointikertomus osana kuntien strategista johtamista 

- monialainen näkökulma hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden 

edistämiseen 

 Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistäminen 

- keinoja toimeenpanon tueksi 

 Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen johtaminen – 

arviointi 

 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ”Opas kuntien monialaisen hyvinvoinnin johtamisen 

tueksi”.  

 

Erikoissairaanhoidon palveluiden tarve 

Erikoissairaanhoito on tehnyt kyselyn kunnille, mitä tietoa erikoissairaanhoidosta 

tarvitaan. Tämän kyselyn perusteella on pyritty kehittämään tiedottamista 

toimintaluvuista.  

 

Kroonisesti sairaan suurkuluttajan palveluterve: Terveyshyötymalli 

POTKU-hanke jatkuu ja sen tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien 

ennaltaehkäisyä ja hoitoa terveyshyötymallin (Chronic Care Model) mukaisesti. 

Toimintamallissa kehitetään suunnitelmallisia, tarpeenmukaisia ja terveyshyötyä 

tuottavia palveluja pitkäaikaissairaille. Keskeisenä tavoitteena on potilaiden mukaan 

ottaminen oman hoitonsa suunnitteluun ja hoidon toteutukseen kehittämällä 

omahoitoa tukevia palveluja terveyskeskuksissa. 

POTKU-hankkeessa on mukana Pietarsaaren yhteistoiminta-alue ja Mustasaari-Vöyri. 

 

Maahanmuuttajien ja työttömien terveystarkastukset  

– Aiheisiin ei ole vielä lähdetty työstämään yhtenäisiä toimintamalleja. 

– Pietarsaaren seutu on aloittanut työttömien terveystarkastukset. 
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Suunnitelma vuosille 2013–2016 

 
Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset 

menetelmät/ 

toimenpiteet 

Mittarit/ 

Seuranta 

Vastuutaho ja 

aikataulu 

Varhainen puuttuminen toimintamalli 

kaikkeen toimintaan 

 

Tunnistaa erityisen tuen tarve 

riittävän varhain 

Koulutus Koulutettujen määrä / 

tarkennetaan 

koulutettujen 

kouluttajien määrää 

Kuntien pth ja sos. 

toimi, esh 

Syksy 2012 alkaen 

Väestön hyvinvoinnin seuranta 

 
Vertailukelpoisen 

seurantamateriaalin tuottaminen 

Sovitaan yhteinen minimi 

paketti seurattavista 

indikaattoreista 

Kuntatukihanke työstää 

K5-alueella 

Kuntien PTH ja 

sos.toimi, esh 

ESH palveluiden tarve 

 
Taata tarpeenmukaiset, 

yhdenvertaiset palvelut väestölle 

ESH tuottaa tuoretta tietoja 

toteutuneesta käytöstä, 

lähetemääristä ja jonoista 

Ajantasainen tilastotieto 

x2/vuosi 

VKS PTH yks koordinoi 

Maahanmuuttajien terveystarkastukset 

 
Yhtenäinen toimintamalli ja 

dokumentointi, erityisesti 

infektiosairauksien torjunta 

Terveystarkastusten 

prosessikuvaus ja 

soveltaminen käytäntöön 

Toimintamalli laadittu; 

terv.tark.määrä/maahan-

muuttajien määrä 

AvoHilmon SPAT 

koodit 

Kuntien pth ja sos.toimi, 

Vastaanottokeskukset 

Työttömien terveystarkastukset 

 
Yhtenäinen toimintamalli Terveystarkastusten 

prosessikuvaus ja 

soveltaminen käytäntöön 

Toimintamalli laadittu; 

tark.määrä/työttömien 

määrä 

Kuntien pth ja sos.toimi 

Kroonisesti monisairaan potilaan 

Palveluohjaus:Terveyshyötymalli 

Chronic Care Model 

CCM 

 

Pitkäaikais-sairauksien hoidon 

tehostaminen:  

Potilaan osallisuuden ja vastuun 

lisääminen 

POTKU-hanke: 

Hoitosuunnitelmien 

laadinta terveyshyötymallin 

mukaisesti; 

moniammatillisen tiimin 

hyödyntäminen 

Tehtyjen 

hoitosuunnitelmien 

määrä 

Kuntien pth ja sos.toimi: 

Hankekunnat: 

Mustasaari ja Pietarsaari 

Taulukko 19. Hoito- ja palveluketjujen matriisi. 
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3.5. Lääkinnällinen kuntoutus 

 

Yhteenveto 2015–2016 tilanteesta: 
 

Koulutus ja projektityöt 

 Meneillään olevalla/ajankohtaisella koulutuksessa on suora yhteys 

ajankohtaisiin projekteihin. 

 Kymmenen (10) perusterveydenhuollon fysioterapeuttia on käynyt tai käy 

fysioterapian suoravastaanoton koulutuksessa, mikä on tärkeä osa 

perusterveydenhuollon moniammatillista vaativan kipupotilaan hoitotyötä (ks. 

VAKY-hanke alla). 

 Vaasan sairaanhoitopiirin kunnat osallistuvat kansalliseen Kaste-rahoitettuun 

Parempi arki -hankkeeseen vuosina 2015–2017. Vaasassa, Laihialla, 

Mustasaaressa ja Vöyrillä kohderyhmänä ovat neuropsykiatrista palvelua 

tarvitsevat vaativat asiakkaat ja Pietarsaaressa moniammatillista tiimityötä 

tarvitsevat sosiaalihuollon asiakkaat.  K5-kuntayhtymän kunnissa 

kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset.  

 

Kuntoutuksen osaamiskeskus VSHP:ssä 

 VKS 2015 -hankkeessa VKS:n kuntoutusammattilaiset ovat hahmotelleet 

puitteet osaamiskeskukselle. Tätä ei toteutettu 1.1.2016 käyttöön otettavassa 

suunnitelmassa, vaan lääketieteellinen kuntoutus muodostaa osan VKS:n 

avohoidon palvelualueesta. 

 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston antama kuntoutus muodostaa nykyisin 

VSHP:n ainoan vaativan kuntoutuksen tuottajan ja siten osaamiskeskuksen. 

 Kun on luonnosteltu ensimmäistä alustavaa raporttia vaativasta kuntoutuksesta 

erva-alueella, ovat VSHP:iä edustaneet Jukka Mannevaara, Michael Eklund ja 

Kati Piilikangas. Raportti muodostaa ponnahduslaudan kehittämisryhmälle, 

jonka työ sote-uudistuksen lopullisen muotoilun valossa tulee olemaan 

kantava voima vaativan kuntoutuksen kehittämisessä ja muodostamisessa 

myös VSHP:ssä. 

 

Geriatrinen kuntoutus 

 VSHP:lle on voitava luoda yhtenäinen toimintamalli suuria linjoja varten. 

 Paikalliset kunnalliset vaatimukset ja perinteet luovat vaihtelua malliin.  

 Kaikki paikalliset perusterveydenhuollon organisaatiot prosessoivat tällä 

hetkellä hallintoon, koulutukseen, tiimityöhön ja resursointiin/ ammatteihin 

liittyviä tulevia toimijoita. 

  

Kuntoutusohjaus erikoissairaanhoidossa 

 Moniammatillisen tiimityön kehittämisessä VKS:ssa ja tulevassa kuntoutuksen 

osaamiskeskuksessa muodostavat kuntoutusohjaajat koordinaattoritoiminnon, 

jota voidaan pitää mahdollisena resurssina. 
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 Alalle ei ole tulossa uusia resursseja. 

 Vastaavaa koordinaattoria (kopinottajaa) tarvitaan perusterveydenhuollon 

puolelle laaditun kuntoutussuunnitelman vastaanottamiseksi ja toteuttamiseksi. 

 

Rekrytointi 

 Kaksikielisten kuntoutusammattilaisten (fysiatrit/kuntoutuslääkärit, 

neuropsykologit, toimintaterapeutit ja puheterapeutit) rekrytoinnista on sekä 

perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa tullut suunnitelman 

viimeisimmän päivityksen jälkeen entistä haastavampaa ja vaikeampaa! 

 Nyt tarvitaan poliittista painostusta, jotta potilaiden yhdenvertaisuus 

suurkaupunkien laitamilla ja maaseudulla voidaan taata! 

 

Ostopalvelut 

 Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon resurssit riittävät 

toiminta- ja puheterapiassa sekä neuropsykologiassa selvitysten tekemiseen 

mutta eivät hoitoon. Olemme usein pakotettuja ostamaan kaukana sijaitsevia, 

kalliita ja vaikeasti saatavia palveluita, ja tiimityö vaikeutuu sen vuoksi.  

 Kuntoutuksen ostopalvelut VSHP:n hoitoketjuissa ja -prosesseissa vaativat 

tarkentamista, mikä tuo esiin yhtenäisen toimintasuunnitelman tarpeen 

lääketieteellisessä kuntoutuksessa sekä sen, että lääkinnällisen kuntoutuksen 

pitäisi olla mukana, kun eri erikoisalojen hoitoketjuja ja -prosesseja luodaan 

(ks. alla). 

 Vaativaa kuntoutusta tarvitseville potilaille tarvitaan erva-raportin mukaan 

laajaa kuntoutusselvitystä kuntoutustarpeen toteamiseksi.  

 

Toimintasuunnitelman tarve VSHP:n lääkinnälliselle kuntoutukselle 

 Sote-uudistuksen ratkaisusta riippumatta ryhmä on päättänyt aloittaa työn 

pyytämällä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

ohjausryhmää nimittämään ryhmän tai kokoonkutsujan työn aloittamiseksi. 

 Tavoitteena on, että ryhmässä ovat edustettuina piirin kaikki yhteistoiminta-

alueet/kuntayhtymät sekä tarpeelliset erikoisalat. 

 Työn on oltava valmis viimeistään kesäkuussa 2017. 
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3.5.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

Voidaan todeta, että mm. Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

keräävät toiminta- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Työkaluja 

ja henkilöstöresursseja sen hyödyntämiseen on rajallisesti. Kuntoutuspalvelujen 

tarpeen määrittämiseksi olisi käytettävä kaikki olemassa oleva tilastotieto. Alueen 

väestön kehityksen sekä terveys- ja hyvinvointitilastojen ohella Kelan ja 

työvoimahallinnon tilastot sekä erilaiset vaikuttavuustiedot (Perfect-hanke) ovat 

tarpeen. Tämä suunnitelma nojautuu yleisten väestön kehitys-, terveys- ja 

hyvinvointitilastojen lisäksi Aalto-yliopiston Sotera -instituutin professori Erkki 

Vauramon johtamaan selvitykseen vuodelta 2012. 

3.5.2. Lääkinnällisen kuntoutuksen lainsäädäntöä ja nykytila  

Terveydenhuoltolain 30.12.2010/1326 mukaan kunnan on järjestettävä potilaan 

sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus, johon kuuluu (1) kuntoutusneuvonta 

ja kuntoutusohjaus; (2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen 

arviointi; (3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan 

kuntoutusmahdollisuuksia ja jonka perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma 

yhdessä kuntoutujan kanssa; (4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen 

tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet; 

5) apuvälinepalvelut; (6) sopeutumisvalmennus eri sairausryhmille; (7) 1–6 kohdassa 

tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai 

avohoidossa. 

Menestyksekkään lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisessä tärkeä tulevaisuuden 

tavoite on tunnistaa varhaisessa vaiheessa asiakkaat, joiden sairaus on vaarassa 

kroonistua ja joita uhkaa syrjäytyminen tärkeistä elämänalueista, ei vähiten 

työelämästä. Keskeisessä asemassa on myös poikkihallinnollinen yhteistyö sosiaali- ja 

terveysviranomaisten, työvoimaviranomaisten, työterveyshuollon, koulun ja 

kouluterveydenhoidon sekä Kansaneläkelaitoksen ja muiden vakuutusyhtiöiden 

välillä. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (13.6.2003/497) on kumottu 1.1.2015 

ja sen sijaan käyttöön on otettu laki työvoiman palvelukeskuksesta, TYP-laki. 

Tavoitteena on korvata kuntien kuntoutusyhteistyöryhmien moniammatillinen 

selvitys- ja tukirooli samantapaisella resurssilla, joka on sidottu 

työvoimaviranomaisiin. Kunnille on jätetty uudessa laissa mahdollisuus kehittää 

moniammatillista kuntoutustyötä kuntoutusyhteistyön edistämiseksi.  

Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisessä keskeisessä asemassa on yhteistyö 

sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimahallinnon, työterveyshuollon, koulun ja 

oppilasterveydenhuollon sekä Kelan ja muiden vakuutusyhtiöiden kanssa. Kunnan 

tulee myös huolehtia siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakastyöryhmä 

(Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 13.6.2003/497), joka edistää kuntoutusta 

järjestävien tahojen yhteistyötä ja auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa 

kuntoutuspalvelut joustavasti ja viiveettä. 
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Lasten ja nuorten kuntoutusta on jo pitkään toteutettu moniammatillisella 

tiimityöskentelyllä ja tämä toimintatapa tarvitaan myös aikuiskuntoutuksen puolelle. 

Erityisesti useiden pitkäaikaissairausryhmien kuntoutuspalvelut ovat tästä syystä 

puutteellisia ja riittämättömiä. 

 

Erikoissairaanhoito  

Pietarsaaressa toimii Vaasan sairaanhoitopiirin vaativan pääosin neurologisen 

kuntoutuksen osasto, joka vastaanottaa potilaita koko shp:n alueelta. Lisäksi yksiköllä 

on päiväosastopaikkoja kipukuntoutusta ja kuntoutustutkimuksia ja kipuanalyysiä 

varten. Vaasan keskussairaalassa ei ole vaativan kuntoutuksen osastoa, vaan toiminta 

on hajautettuna eri erikoisalojen osastopaikoille. Neurologisella osastolla on nimettyjä 

kuntoutuspaikkoja, mutta toiminta on käytännössä akuuttia neurologiaa. Vaativasta 

kuntoutuksesta on julkaistu selvitys marraskuussa 2011. Fysiatrian poliklinikat 

toimivat Vaasan keskussairaalassa ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa.  

Kuntoutusohjaajien (9 toimea) sijoituspaikka on Vaasan keskussairaala.  

 

Sosiaali- ja perusterveydenhuolto 

Vanhusväestön kasvu aiheuttaa kunnissa kasvavaa tarvetta panostaa akuuttihoidon 

jälkeiseen kuntoutukseen. Laitospaikkoja onkin muutettu kuntoutuspaikoiksi tai 

tehostetuksi asumispalveluksi. Henkilökunnan täydennyskoulutusta on järjestetty mm. 

vahvistavan/kuntouttavan työtavan omaksumiseksi.  

Demografinen kehitys ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön rekrytointi ovat 

kunnille haaste. Koulutetun terapiahenkilöstön saatavuudessa on suuria eroja alueen 

kuntien kesken. Koko alueella suurin pula on koulutetuista neuropsykologeista ja 

fysiatreista. Yliopistojen psykologivalinnat neuropsykologikoulutukseen ovat 

epäoikeudenmukaisia ja suosivat Etelä-Suomen suurkaupungeista tulevia hakijoita, 

mistä on haittaa hoitoa tarvitseville potilaille maaseudulla.  

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista puuttuvat yhtenäiset kriteerit. Kulut 

ostopalveluiden osalta ovat jatkuvasti kasvaneet eikä suositusten käsittely ole 

tasapuolista. 

Apuvälinepalvelut alueella vaihtelevat, koska kuntien terveyskeskuksilla on omat 

itsenäiset apuvälinelainaamot, eivätkä hankinta, menettelytavat tai 

rekisteröintiohjelmat ole yhteneväisiä. Tästä aiheutuu tarpeettomia kuluja.  

Ostopalvelukulut ovat nousseet jatkuvasti eikä ostopalvelusuositusten käsittely ole 

ollut tasapuolista. Vshp:n terveydenhuollon järjestämissuunnitelman puitteissa tehtiin 

vuonna 2014 selvitys, joka johti ehdotukseen lääkinnällisen kuntoutuksen 

ostopalveluiden yhtenäisistä kriteereistä.     

 

Säätiöpohjaiset toimijat alueella 

Pietarsaaren alueella Uudenkaarlepyyn sairaskoti ja Kristiinankaupungissa 

Selkämeren sairaskoti tarjoavat jatkokuntoutuspaikkoja mm. endoproteesipotilaille. 

Pääosa näiden yksikköjen toiminnasta muodostuu edelleen sotaveteraanien ja -

invalidien hoidosta ja kuntoutuksesta. Molempia sairaskoteja kehitetään vanhenevan 

väestön toimintakyvyn arvioimista, ylläpitämistä ja kehittämistä painottaen. 
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3.5.3. Kuntoutuspalvelukokonaisuuden tärkeimmät kehittämiskohteet 

2013–2016 

Pokkihallinnollinen yhteistyö on tärkeää kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Vshp:n kuntoutuksen yhteistyötoimikunta on laatinut strategian kuntoutuksen 

asiakasryhmien aktivoimiseksi. Arvioimme jälleen asiakastyöryhmien roolia 

suhteessa kuntien moniammatillisten kuntoutustiimien kehittämiseen. Tarkoituksena 

on muodostaa 1–3 moniammatillista tiimiä kunnasta/kuntayhtymästä riippuen ja 

ajatuksena on, että moniongelmaiset potilaat ohjataan tutkimuksiin varhaisessa 

vaiheessa. Tiimissä ovat mukana myös Kansaneläkelaitos, työvoimaviranomaiset, 

koulu, sosiaalitoimi ja muut tarpeelliset toimijat. Tiimin keskeisiä jäseniä ovat ns. 

kuntoutusluotsit, nimetyt hoitajat, jotka vastaavat työn koordinoinnista.  

 

Diagnoosista riippumatta kaikilla potilailla on oikeus tulla ohjatuksi ryhmään ja näin 

syntyy automaattisesti yhteistyötä somatiikan ja psykiatrian kesken uudella 

kuntoutusotteella. Kognitiivis-behavioristisen tiimityön aktivoiminen varhaisessa 

vaiheessa perusterveydenhuollossa on tärkeää pitkäaikaissairaiden potilaiden 

terveydenhuollon palveluiden käytön tasapainottamiseksi ja työmarkkinoilta 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  

 

Vshp:n hankerahoituksen avulla on lokakuusta 2014 lähtien kehitetty a) 

moniammatillista koordinaattorijohtoista arviointi- ja kuntoutustiimiä Pietarsaaren 

sosiaali- ja terveyslaitoksessa sekä b) Pietarsaaren tiimin johtamana kipuanalyysin ja 

moniammatillisen tiimityön koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on 

perusterveydenhuollon kuntoutustutkimustiimin implementoiminen koko Vshp:iin 

2016–2017 (VAKY-hanke).  

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tapahtuvan kuntoutuksen suunnittelussa tarvitaan 

uusia ajattelu- ja toimintatapoja. NHG on Vaasan kaupungin johdolla tehnyt 

selvityksen vanhustenhuollon kuntoutusresursseista avo- ja osastohoidossa. Tuloksia 

voidaan implementoida sairaanhoitopiirissä.  

 

Jotta moniammatillinen geriatrinen kuntoutus olisi laadullisesti tasapuolista, on 

kuntien yhdistettävä voimansa luodessaan geriatrisia kuntoutusosastoja ja 

kotikuntoutusmallia unohtamatta kuntoutuksen tulosten arviointia (mm. RAI). 

Kuntouttavaa /vahvistavaa työtapaa peräänkuulutetaan kattamaan geriatrinen 

palveluketju alusta loppuun, akuuttivastaanotosta kotihoitoon asti.  

Miltei kaikissa piirin kunnissa vahvistetaan kotikuntoutusta. Kunnat ovat siis 

panostaneet kuntouttavaan hoitoon palkkaamalla kuntoutushenkilöstöä kotihoitoon ja 

palveluasumisyksiköihin. Vaasan keskussairaalassa käynnistetään osastotoiminta 

akuuttia geriatrista kuntoutusta varten.  
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Lisäksi on tarve kehittää ikääntyneen väestön erityistarpeisiin vastaavia vaikuttavia 

kuntoutusmalleja. Muistisairaiden ihmisten määrän lisääntyessä ja parantavien 

lääkehoitojen puuttuessa tarvitaan tehokkaita lääkkeettömiä hoito- ja 

kuntoutusmuotoja, joiden avulla voidaan tukea muistisairaiden ja heidän läheistensä 

kotona asumista ja parantaa heidän elämänlaatuaan. 

 

Lyhytaikaista laitoskuntoutusta toteutetaan kuntouttavissa lähisairaaloissa tai 

kuntoutusosastoilla, jolloin toiminnan lähtökohtaisena tavoitteena on vanhuksen 

siirtyminen kotiin tarvittavien tukitoimien avulla. VAIHO -osasto on vanhuksen 

arviointi- ja hoivaosasto, ns. intervalliosasto, jonka tehtävänä on arvioida vanhuksen 

hoidon ja huolenpidon tarve sekä yhdessä omaisten kanssa suunnitella palvelut 

tukemaan vanhuksen kotona selviytymistä. (Vrt. Kokkolan malli) 

 

Avohuollon kotikuntoutusmalli vaatii toimintamallina yhtenäistä, alueellista 

perusfilosofiaa, jossa pohjana on vahvistava /kuntouttava työtapa. Lisäksi malli 

edellyttää vanhojen laitoskeskeisten toimintamallien purkamista ja uusien 

asiakaslähtöisten työtapojen omaksumista ja implementointia. Vahvistavan työtavan 

toteuttamiseksi tarvitaan jatkossakin laajoja koulutuspanostuksia sosiaali- ja 

terveydenhuollon kaikilla tasoilla. Samanaikaisesti tulee ennaltaehkäisevää työtä 

kunnissa vahvistaa hyödyntämällä myös kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. 

 

Vaativan kuntoutuksen kehittäminen hajautetusta toimintamallista keskitettyyn 

kuntoutusyksikköön Pietarsaaren lisäksi myös Vaasan seudulla vahvistaa omien 

paikallisten resurssien hyödyntämistä ja moniammatillisen kuntoutustiimin 

työskentelyä. Konsultaatiomahdollisuutta perusterveydenhuollosta 

erikoissairaanhoitoon ja ketjulähettitoimintaa tulee vahvistaa ja aktivoida.  

VKS:n tulevia toimintoja ja toimitiloja suunniteltaessa painotetaan myös vaativan 

kuntoututuksen resurssien keskittämistä osaamiskeskustasolle.  

 

Alueen kaikki kunnat toivovat alueellista apuvälinekeskusta, apuvälineiden 

yhteishankintoja ja yhteistä tietojärjestelmää apuvälineiden hallintaa varten. 

Suunnitteluryhmä, joka aloitti työnsä alueellisen apuvälinekeskuksen suunnittelulla, 

toimii ajalla 1.4.–31.12.2015 VKS:n rahoittamana hankkeena, jota johtaa työhön 

nimitetty ohjausryhmä. Hankkeen tavoitteena on luoda malli alueellisen 

apuvälinekeskuksen toiminnalle. 

 

K5-kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsitteli (29.10.2015/ § 22) kuntayhtymän 

talousarviota 2016 ja taloussuunnitelmaa 2017–2018 ja päätti kuntayhtymän 

ehdotuksesta perustaa toimintaterapeutin viran. Toimintaterapeutti palkataan 1.9.2016 

ja hänen sijoituspaikkansa on geriatrian osaamiskeskus, joka perustetaan 

Kristiinankaupunkiin. Toimintaterapeutin merkitys korostuu erityisesti ennalta 

ehkäisevässä työssä, kun tuetaan vanhusten selviytymistä kotona ja avohoidossa. 

Ensimmäinen askel kohti geriatrian osaamiskeskusta otettiin kuntayhtymän 
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selvityksessä Tavoitteena toimiva hoito kotona. Selvityksen mukaan arvokeskustelu 

vanhusten palvelutarpeesta käynnistetään heti. Geriatrinen osaaminen hankitaan 

ostopalveluna painottaen etälääketieteellisiä palveluita. Geriatrian osaamiskeskuksen 

yhteyteen perustetaan alueellinen muistipoliklinikka, ja Geritrimin osaamista 

hyödynnetään koko alueella. Kuntayhtymä ylläpitää geriatrista osaamista, ja toimintaa 

kehitetään yhdessä jäsenkuntien kanssa. Yllä mainitut toimenpiteet vastaavat alueen 

vanhenevan väestön synnyttämiin haasteisiin, ja samalla erityisosaaminen saadaan 

nopeammin väestön saataville.  

 

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutusta käsitellään erikseen luvussa 3.8 

Päihde- ja mielenterveystyö. 
 

 

 

 

 



74 

 

Suunnitelma vuosiksi 2013–2016  

Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset menetelmät/ 

Toimenpiteet 

Mittarit/ 

Seuranta 

Vastuutaho ja 

aikataulu 

Kuntoutuksen 

osaamiskeskus 

(erikoissairaanhoidossa): 

1.  Vaativa kuntoutus 

2.  Kunt.tutkimukset 

3.  Kipukuntoutus 

4. Avohoitovastaanotot 

5. Kuntoutusohjaus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5-kuntayhtymän 

alueelle perustetaan 

geriatrian 

osaamiskeskus. 

Kuntoutuksen osaamiskeskus 

VKS:ssa ja Malmissa (Pietarsaaren 

sosiaali- ja terveysvirasto)  

 

 

 

Erikoissairaanhoidon kuntoutus- 

ohjaajien tuki erityisryhmien 

kuntoutustarpeen turvaamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuetaan vanhusten kotona asumista 

avohoidon palvelujen avulla. 

Osaamiskeskus vastaa 

vaativasta kuntoutuksesta ja 

tarjoaa 

konsultaatiomahdollisuuksia 

perusterveydenhuollolle. 

 

Vshp:n 

kuntoutusyhteistyöryhmän 

koulutusvastuu siirretään 

Vshp:n kuntoutusvastaavien 

ydinryhmälle. 

 

Kuntoutusohjaus 

yhteistyössä; 

erikoissairaanhoidossa ja 

sosiaali- ja 

perusterveydenhuollon 

organisaatioiden kanssa 

 

Kuntayhtymän 

erityisosaaminen 

keskitetään ja saadaan 

kuntayhtymän alueella 

olevien kuntien saataville.   

Benchmarking 

 

TYKS johtaa vaativan 

kuntoutuksen 

laatuinstrumenttien ja 

koulutuksen 

kehittämistä. 

 

 

 

 

 

 

Hoito- ja 

palvelusuunnitelmat 

 

 

 

Geriatrian 

osaamiskeskus on 

aloittanut toimintansa 

Kristiinankaupungissa 

(kyllä/ei). 

Kuntoutusylilääkäri 

sekä ylihoitajat ja 

kuntoutussuunnittelijat 

VKS:ssa ja 

Pietarsaaressa 

 

Yhteistyö TYKSin 

kanssa 2015–2017 

 

 

 

 

 

 

Lääkinnällinen 

kuntoutuksen 

vastuulliset VKS:ssa 

 

 

Rannikko-Pohjanmaan 

sosiaali- ja 

perusterveydenhuollon 

ky (K5) 

Perusterveydenhuollon 

kuntoutus pääasiassa 

Yhteiset, tasa-arvoiset edellytykset 

kuntouttavalle lähisairaalalle tai 

Vauramo-malli toteutetaan 

kuntien erityispiirteiden ja 

Kuntoutus- 

yksiköt toteutetaan: 

Vanhustenhuollon 

muutostyö on 
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Taulukko 20. Tärkeimmät kehittämiskohteet (uudistettu taulukko 10/2015)

vanhusten laitoshoidossa 

 

 

 

 

 

Kotikuntoutuksen 

kehittäminen 

joidenkin 

jäsenkuntien/kuntayhtymien 

terveyskeskusten 

kuntoutusosasto(i)lle. 

 

 

 

 

Toimiva kotikuntoutus ja 

voimistava/kuntouttava kotihoito. 

 

olemassa olevien 

järjestelmien mukaisesti. 

 

Erityisosaaminen 

keskitetään alueen kuntien 

tekemän yhteistyön avulla. 

 

Kotikuntoutusmallien 

kehittäminen ja 

implementoiminen 

omien ja toisten 

kokemusten perusteella. 

määrä ja laatu 

 

 

 

 

 

 

Vanhustenhuollon 

laitospaikkojen 

vähentäminen 

toteutetaan 

 

Kotona asuvien 

vanhusten osuus 

kasvaa 

käynnissä koko 

Vshp:ssä  

 

Yhteistyö kuntien 

perusterveydenhuollon 

ja vanhustenhuollon 

välillä parhaan 

käytännön 

löytämiseksi on 

prosessoitava.   

Sote-uudistuksen 

eteneminen vaikuttaa 

aikatauluun ja 

rakenteeseen. 

Vanhustenhuollon 

muutostyö on 

käynnissä koko 

Vshp:ssä. 

 -Yhteistyö kuntien 

perusterveydenhuollon 

ja vanhustenhuollon 

välillä parhaan 

käytännön 

löytämiseksi on 

prosessoitava.   
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3.6. Tietohallinto 

 

Yhteenveto 2015- 2016 tilanteesta:  
 

 Vaasan sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon toimijat ovat 

toimineet yhteistyössä ottaessaan käyttöön kansallisen potilastiedon arkiston 

Kantan. 

 Alueen erikoissairaanhoidon potilastietojen näkyvyyttä perusterveydenhuollossa 

on kehitetty ottamalla käyttöön Kunta-Esko sekä kuvien alueellinen arkistointi ja 

katselu. 

 Alueen kunnat paitsi Pietarsaaren seutu teki 2014 Tiera Oy:n vetämänä 

kartoituksen, jossa kartoitettiin mahdollisten kuntaliitosten vaikutuksia kuntien 

ICT-palveluiden järjestämisestä. 

 

Valtioneuvosto ohjaa asetuksin sairaanhoitopiirien alueilla toimivia sairaaloita, 

terveyskeskuksia ja muita terveydenhuollon toimintayksiköitä yhteistyöhön ja 

palvelujen yhteensovittamiseen. Tämä dokumentti on tehty Vaasan sairaanhoitopiirin 

alueen terveydenhuollon tietohallintoa varten koskien tietojenkäsittelyn järjestämistä, 

yhteistyötä sekä niiden organisointia. 

3.6.1. Nykytila 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon yksiköissä on käytössä 

useita eri toimittajien kehittämiä potilastietojärjestelmiä.  

Keskeisimmät tietojärjestelmät Vaasan keskussairaalassa ovat potilashallinnon 

tietojärjestelmä Oberon (CGI), sairauskertomusjärjestelmä Esko (Ppshp), 

laboratoriojärjestelmät Effica (Tieto), sekä kuvantamisjärjestelmä NeaRis (Neagen), 

kuva-arkisto Impax6 (Agfa) ja leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä OIS (Commit). 

Perusterveydenhuollon keskeisimmät potilastietojärjestelmät ovat Effica (Tieto) 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto, johon kuuluvat kunnat Pietarsaari, Pedersören 

kunta, Luoto ja Uusikaarlepyy. Abilita-järjestelmä (Abilita) on käytössä Mustasaaren 

ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Lisäksi Abilita-järjestelmää 

käyttävät K5 kuntayhtymään kuuluvat Maalahti-Korsnäs sekä Närpiö.  K5 kunnat 

Kristiinankaupunki ja Kaskinen käyttävät Effica (Tieto) tietojärjestelmää.  Vaasan 

kaupungin terveydenhuollossa, johon kuuluvat myös Laihia on käytössä Pegasos 

(CGI) tietojärjestelmä ja hammashuollossa Effica (Tieto). Vaasan 

aluetyöterveydenhuollossa on Acute (Acutvitec). 

 

Alueellista yhteistyötä tietohallinnon alueella tehdään tällä hetkellä useissa 

toiminnoissa. Alueella on hyväksytty yhteinen terveydenhuollon tietohallintostrategia 

vuosille 2010-2015. Sähköinen lähete- ja hoitopalaute on käytössä lähes kaikkien 

alueen terveyskeskusten, muutaman lähisairaalan ja yksityisten 

lääkäripalvelukeskusten kanssa. Laboratoriotutkimusten tilaaminen ja tuloksien 

katselu toimii alueen terveyskeskuksiin.  

 

Alueellinen kuvantamistoiminta ja kuvien arkistointi sekä alueellinen katselu on 

toteutettu useiden terveyskeskusten kanssa. Kunta-Eskon avulla terveyskeskusten 

lääkärit voivat potilaan suostumuksella nähdä Vaasan keskussairaalan 
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potilaskertomustietoja. Alueellinen lääketilausjärjestelmä on mahdollistanut 

terveyskeskusten lääkkeiden tilaamisen keskussairaalan apteekista. Lisäksi alueella on 

käytössä alueellinen silmänpohjakuvien lausuminen ja arkistointi. Videokonsultaatio 

ja videoneuvottelu palvelu on käytössä niin alueellisesti kuin kansallisesti. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on toteutettu vuoden 2013 aikana Fujitsu Oy:n 

kanssa projekti ”Seudullinen SOTE ICT- tavoitetilan määrittely”. Projektin tavoite on 

kartoittaa Vshp:n alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT:n nykytila sekä kuvaus 

SOTE ICT:n tavoitetilasta. Vuoden 2014 aikana toteutettiin Tiera Oy:n kanssa 

projekti ”Kuntarakennelain mukainen selvitys/ICT-utredning enligt 

kommunstrukturlagen”. Projektin tavoitteena oli kartoittaa tietohallintojen nykytilan 

ja laatia kuvaukset Vaasan-seudun kuntien ICT–ympäristöistä, ICT-palvelujen 

järjestämismalleista, kustannuksista ja resursseista sekä määritellä tietohallintojen 

tavoitetila sekä laatia suunnitelma tunnistettujen kehittämiskohteiden toteutuksesta ja 

synergiaetujen saavuttamisesta sekä muutoksen toteuttamisesta ja organisoinnista.  

3.6.2. Visio 

Sähköinen asiointi ja prosessien tuki sekä ohjaus vaikuttavat terveydenhuoltoon 

samoin kuin muuhunkin yhteiskuntaan. Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kuntien 

tietohallinnon järjestämisen erilaisuus tekee saumattoman palveluketjun 

toteuttamisesta hyvin haasteellista. 

Vaasan sairaanhoitopiirin terveydenhuollon tietojärjestelmillä tulee tulevaisuudessa 

olla yhteinen näkymä, jolla kaikkien alueen julkisen terveydenhuollon 

potilasjärjestelmien tiedot ovat koko julkisen terveydenhuollon käytettävissä Vshp:n 

alueella. 

Alueen julkisissa terveydenhuollon yksiköissä on jatkossakin käytössä useita 

potilastietojärjestelmiä. Alueella käytössä olevat potilastietojärjestelmät 

kommunikoivat toistensa kanssa olemassa olevia rajapintoja hyödyntäen. 

Näistä edellä mainituista haasteista johtuen Vaasan sairaanhoitopiirin 

terveydenhuollon tietohallinnon toimivuuden tueksi pyritään luomaan alueellisen 

terveydenhuollon tietohallinnon puitteet. 

 

Perusteet tietohallinnon alueelliseksi järjestämiseksi ovat: 

 kansallisen KanTa-palvelun hyötykäyttö sekä uusien toiminnallisuuksien 

käyttöönotot 

 alueellisen / kansallisen informaatio- ja kieltorekisterin käyttöönotto 

 kansalaisen sähköisen palvelun alueellinen käyttöönotto – palvelut yhdeltä 

luukulta, hyödyntäen kansallisia toteutusmalleja 

 alueellisesti yhteinen kuvantamisen ohjausjärjestelmä sekä kuva-arkisto 

 asiakas- ja potilastietojen yhteiskäyttöisyydellä saavutetaan hyötyjä niin 

potilaiden, yksittäisten organisaatioiden kuin alueellisellakin tasolla 

 verkostoitunut toiminta edellyttää yhä enemmän yhteistä sopimista ja 

toiminnallista yhtenäistämistä 

 potilaan näkökulmasta yhtäläiset toimintatavat tietojen tuottamisesta ja 

hyväksikäytössä helpottavat kaikkien toimintaa 

 sähköiset asiakas- ja potilastiedot ovat kriittisiä tietoja, joten niiden 

käytettävyyden pitää olla vastaavalla tasolla 

 alueellinen sähköinen potilastietojen arkiston käyttöönotto  



78 

 

Suunnitelma vuosille 2013 – 2016 

 
Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset menetelmät/ 

toimenpiteet 

Mittarit/ 

Seuranta 

Vastuu-taho 

ja aikataulu 

Alueellinen potilas- 

tietojärjestelmien 

yhteistoiminta-arkkitehtuuri 

 

Yhteinen näkymä alueen 

potilastietojärjestelmiin sekä kuvien 

katseluun 

 

-Kunta-Eskon käyttöönotto. 

-Nealinkin käyttöönotto terveys-

keskuksissa 

TK-käytössä 

TK-käytössä 

 

Vshp/TK 

2013 

Vshp/TK 

2016 

 

Liittyminen kansallisiin 

palveluihin 

Kansalliset palvelut ajallaan käytössä eResepti 

 

Potilastiedon arkisto (eArkisto) 

-Käytössä 1.4.2013 

mennessä 

-Käytössä 18.11.2015 

mennessä 

Vshp/TK 

2013 

Vshp/TK 

2015 

Alueen potilastietojen 

yhteiskäyttö 

Alueellinen tietoverkko ja sanomavälitys Alueverkon hyödyntäminen ja 

sanomanvälitys-palveluiden 

yhtenäistäminen 

Alueverkko 

käytössä Vshp-TK-Vshp 

sekä Kanta-yhteys 

Vshp/TK 

2013 

Vshp:n sähköisen potilastietojen 

yhteisrekisteri 

Yhteinen potilaan informoinnin ja 

kieltojen valtakunnalliset rekisterit sekä 

potilastietojen lokin toteutus 

Liitytään kehitteillä olevaan 

valtakunnalliseen 

rekisteriin 

Liittyminen 2013–2014 

Käyttäjien ja käyttöoikeuksien 

tunnistaminen sekä yhteinen 

tietoturvakulttuuri 

Käyttäjähallinta ja tietoturvakoulutus 

yhtenäiseksi alueella 

Vshp:n käyttäjähallinnan 

politiikan ja ohjeistuksen sekä 

tietoturva-ohjeistuksen 

hyödyntäminen 

Käyttäjän-hallinta on 

käytössä TK:ssa 

tietoturva-koulutus 

suoritettu 

2014 

Alueellinen sähköinen 

potilastiedon arkisto 

Yhteinen sähköinen alueellinen 

potilastiedon arkisto   

Arkistokelpoisen sähköisen 

potilastiedon arkiston hankinta 

ja käyttöönotto 

Alueellinen potilastiedon 

arkisto  alueen esh:n ja 

tk:den käytössä 

2016 

Taulukko 21. Tietohallinnon matriisi. 
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3.7. Vanhustenhuolto 

3.7.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

Sairaanhoitopiirin alueella kasvaa seuraavan 20 vuoden aikana ennusteen mukaan 75 

vuotta täyttäneiden määrä yli 10.000:llä (+70 %), 90 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 

1500:lla (+100 %). Taulukossa esitetty 85 vuotta täyttäneiden määrän kehitys 

ennustaa vanhustenhuollon resurssitarpeen kehittymistä kunnissa. 

 

 
    

2010 2020 2030 2040 

Kaskinen - Kaskö 39 51 111 208 

Korsnäs 108 97 117 182 

Kristiinankaupunki - Kristinestad 297 364 479 769 

Laihia - Laihela 217 269 378 682 

Luoto - Larsmo 56 113 177 296 

Maalahti - Malax 265 247 341 513 

Mustasaari - Korsholm 453 595 922 1479 

Närpiö - Närpes 425 484 584 764 

Oravainen - Oravais 85 96 109 144 

Pedersören kunta - Pedersöre 253 281 421 683 

Pietarsaari - Jakobstad 566 759 1084 1502 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 269 304 408 613 

Vaasa - Vasa 1407 1890 2597 3876 

Vähäkyrö - Lillkyro 118 161 217 354 

Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 176 188 228 323 

Taulukko 22. 85 vuotta täyttäneiden lukumäärä kunnittain 2010–2040 (Tilastokeskus).  

 

Väestöllinen huoltosuhde on maassa nyt noin 50 ja nousee vuoteen 2030 yli 70:n. 

Ainoastaan Vaasassa on huoltosuhde nyt maan keskiarvoa parempi. Vuonna 2030 on 

huoltosuhde useimmissa kunnissa yli 80. Huoltosuhteen kehitys ennustaa sitä, kuinka 

hyvin kunta tulee selviytymään (taloudellisesti) lasten ja vanhusten palvelujen 

järjestämisestä. 
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2010 2020 2030 

KOKO MAA - HELA LANDET 51,6 65,4 73,0 

Kaskinen - Kaskö 52,8 101,6 125,0 

Korsnäs 61,1 68,7 72,4 

Kristiinankaupunki - Kristinestad 60,6 92,9 116,2 

Laihia - Laihela 58,3 80,3 86,8 

Luoto - Larsmo 69,0 79,1 83,4 

Maalahti - Malax 62,5 76,1 80,0 

Mustasaari - Korsholm 58,2 71,5 75,3 

Närpiö - Närpes 64,9 77,0 81,1 

Pedersören kunta - Pedersöre 63,7 77,0 81,3 

Pietarsaari - Jakobstad 60,5 74,4 79,2 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 60,9 78,4 80,7 

Vaasa - Vasa 49,4 59,3 62,3 

Vähäkyrö - Lillkyro 61,2 78,7 83,3 

Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 65,5 80,2 86,6 

Taulukko 23. Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2010, 2020, 2030 (lapset + eläkeläiset per sataa 

työssäkäyvää kohti) 

3.7.2. Nykytila 

Asiakas-/potilaslaskennan 31.12.2010 mukaan piirin alueella tk-sairaalassa oli 666 

potilasta, joista 318 (48  %) dementian vuoksi ja 217 (33 %) somaattisen sairauden 

tutkimista ja hoitoa varten, kuntoutusta saamassa oli 8 potilasta (ks. taulukko). 

Vanhainkodissa oli 376, joista dementian vuoksi 214 (57 %) ja itsensä huolehtimisen 

vajavuuden vuoksi 79 (21 %). Tehostetussa palveluasumisessa oli 1335, joista 

dementian vuoksi 665 (50 %) ja itsensä huolehtimisen vajavuuden vuoksi 265 (20 %). 

Tavallisessa palveluasumisessa oli 168 asukasta. Dementian vuoksi hoitojakso oli 

kestänyt tk-sairaalassa keskimäärin 609 päivää, vanhainkodissa 552 päivää ja 

tehostetussa palveluasumisessa 479 päivää. 

 

 
 

 

 

  

Vaasan shp 31.12.2010 

Tk-sairaala Lkm %

Hp-

alusta %

Hoito-

aika Ikä

Hoitoi-

suus

Jakson 

hinta €

Yhteensä 

€
24 Dementia 318 48 193636 63 609 85 4,4 103 530 32 918 120

6  Som.sairauden tutkim. + hoi 217 33 39773 13 183 82 3,4 31 110 6 761 410

12 Liikkumiskyvyn vajavuudet 45 7 28077 9 624 81 4,2 106 080 4 773 090

11 Itsensä huolehtimisen vajav 45 7 27128 9 603 82 4,2 102 510 4 611 760

32 Muu psykiatr. sairaus/oire 6 1 5091 2 849 81 4,2 144 330 865 470

33 Päihdeongelma 2 0 4262 1 2131 68 4,5 362 270 724 540

37 Hoitajan loma 7 1 2596 1 371 83 3,7 63 070 441 320

34 Yksinäisyys,turvattomuus 4 1 2307 1 577 84 3 98 090 392 190

4  Kuntoutus 8 1 2284 1 286 83 3,8 48 620 388 280

5  Tapaturma 5 1 1002 0 200 89 3,8 34 000 170 340

39 Tarkoituksenmuk hoitop puut 1 0 338 0 338 85 2 57 460 57 460

36 Omaisten avun puute 5 1 240 0 48 91 4,2 8 160 40 800

3x Muut psyyk.-sosiaaliset syy 2 0 50 0 25 82 5 4 250 8 500

21 Muistamattomuus 1 0 15 0 15 72 3 2 550 2 550

Yhteensä 666 100 306799 100 461 83 4 78 370 52 155 830
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Kotihoito 
Palvelu 

asuminen 
Laitos-hoito 

Kaskinen - Kaskö 12 13,5 0 

Korsnäs 12 2 0 

Kristiinankaupunki - Kristinestad 7,7 5 5,2 

Laihia - Laihela 9,8 11,2 2,8 

Luoto - Larsmo 9,8 8,6 3 

Maalahti - Malax 12,4 5,8 8,1 

Mustasaari - Korsholm 10,2 3,5 7 

Närpiö - Närpes 17,6 4,8 4,5 

Oravainen - Oravais 8,6   

Pedersören kunta - Pedersöre 10,4 8,5 3,9 

Pietarsaari - Jakobstad 7,6 12,2 2 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 10,1 5,2 2 

Vaasa - Vasa 10,7 9,9 3,7 

Vähäkyrö - Lillkyro 11,1 6,4 5,9 

Vöyri-Maksamaa - Vörå-Maxmo 9,9 9,1 4,3 

Taulukko 24. Kuntien säännöllisten/pitkäaikaisten palveluiden peittävyys / 75 vuotta täyttäneet 

(SotkaNet 2010) (Palveluasuminen = tuettu + tehostettu, laitoshoito = vanhainkoti + tk-vuodeosasto.) 

 

Useimmissa kunnissa palvelurakenne on laitoshoitopainotteinen ja kallis. 

Vuodeosastoa käytetään tarpeettomasti dementoituneiden pitkäaikaishoitoon. 

 

 

    

Säännöllinen 

kotihoito 

30.11.2012 

Tehostettu 

palvelu- 

asuminen 

31.12.2012 

Laitoshoito 

Vanhainkoti 

31.12.2012 

Laitoshoito 

Tk-

vuodeosasto 

31.12.2012 

Kaskinen - Kaskö 13,3 11,9 0 0 

Korsnäs 9,7 3,4 8,4 0 

Kristiinankaupunki - Kristinestad 8,5 4,1 4,1 1,2 

Laihia - Laihela 7,7 9,6 1,8 0 

Luoto - Larsmo 7,7 8,8 3,3 0 

Maalahti - Malax 7,7 5,0 6,9 1,3 

Mustasaari - Korsholm 8,8 6,0 0,6 2,8 

Närpes - Närpiö 16,9 4,3 4,0 0 

Pedersören kunta - Pedersöre 10,6 7,7 4,1 1,0 

Pietarsaari - Jakobstad 8,8 7,7 0 1,4 

Uusikaarlepyy - Nykarleby 10,5 4,9 6,5 3,0 

Vaasa - Vasa 11,4 7,8 0 2,8 

Vähäkyrö - Lillkyro puuttuu 2,5 4,4 puuttuu 

Vöyri - Vörå 10,8 10,9 2,4 0 

KOKO MAA (Suositus) 11,9 (13-14) 6,1 (5-6) 2,6 (3) 1,1 (1,0) 

Taulukko 25. Kuntien säännöllisten/pitkäaikaisten palveluiden peittävyys / 75 vuotta täyttäneet 

(SotkaNet 24.11.2013) 

Geriatrinen kuntoutus  
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3.7.2.1 Geriatrinen kuntoutus  

 

Vaasassa on kaksi isoa ja hyvin varusteltua kaupungin ger. kuntosalia ikääntyneiden 

toimintakykyä ylläpitämässä. Kotihoidossa on viisi ryhmää ja jokaisella 

fysioterapeutti ja yhteensä kaksi toimintaterapeuttia. 23-paikkainen (avo-) 

kotikuntoutusyksikkö (60 % omaishoidon vapaita, muut lyhytaik. kuntoutettavia) 

toimii Himalajan palvelutalon yhteydessä. Palvelutaloilla on yhteensä 2 

fysioterapeuttia. Vuodeosastoilla ollaan siirtymässä siihen, että kaikki 

kuntoutuspotilaat hoidetaan osastolla 8 (aikaisemmin 8+9) ja osastot 5 ja 9 ovat 

akuuttigeriatrisia. Psykogeriatrista kuntoutusta suunnitellaan osastolle 10. Vaativat 

stroke-kuntoutukset hoidetaan sekä Pietarsaaressa että Seinäjoella.  

 

Kotihoidon asiakkaille tarjotaan kotikuntoutusta kuntoutuksesta vastaavien 

lähihoitajien tai tarvittaessa fysioterapeuttien toimesta. Kunnallisissa vanhusten 

asumismuodoissa kuntoutusta antavat lähinnä kuntoutuksesta vastaavat hoitajat, mutta 

myös fysioterapiapalveluita on saatavilla. Kuntouttavan työotteen on leimattava 

vanhusten kaikkia hoito- ja tukipalveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa. Alueelta 

löytyy myös muita vanhusten kuntouttamisen parissa toimivia organisaatioita, mm. 

Kristiinankaupungissa Geritrim, joka on osa Selkämeren sairaskotia. 

Vanhustenhuoltoyksiköissä, joissa kunnat ovat tehneet sopimukset 

vastuulääkäripalveluista yksityisen toimijan Doctagonin kanssa, noudatetaan heidän 

malliaan. Vaativaa stroke-kuntoutusta tarvitsevia potilaita hoidetaan 

sairaanhoitopiirissä sekä Pietarsaaressa että Seinäjoella.   

 

Vaasan kaupungissa on kaksi tilavaa ja hyvin varusteltua ikääntyneiden kuntosalia, 

joiden avulla he voivat ylläpitää toimintakykyään. Kaupungin kotihoidossa voidaan 

käyttää fysioterapeuttia ja kahta toimintaterapeuttia, ja myös ikääntyneiden 

palveluasuntojen yhteydessä on mahdollisuus käyttää fysioterapeuttia. Palvelutalo 

Himalajassa on 23-paikkainen avohoito- ja kuntoutusosasto. 60 % paikoista on 

tarkoitettu asiakkaille, joita omaishoitajat hoitavat ja muut paikat ovat asiakkaille, 

jotka tarvitsevat lyhytaikaista kuntoutusta. Kaupungin toiminta muuttuu 

vuodeosastopaikkojen suhteen, sillä kuntoutuspotilaat hoidetaan osastolla 8 (aiemmin 

8 ja 9) ja osastoista 5 ja 9 muodostetaan akuuttigeriatriset osastot. Psykogeriatrinen 

kuntoutus on suunniteltu osastolle 10.  

 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston puitteissa on geriatrisia osastoja, joissa 

keskitytään kuntoutukseen sekä Pietarsaaren että Uudenkaarlepyyn tk:issa. K2-

alueella, Mustasaaren ja Vöyrin terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella, on 

pienimuotoista kotikuntoutusta ja sitä kehitetään siellä toteuttavan Geri-Lean-

projektin avulla (2016). Mustasaaren lähisairaalan kuntoutusosaston tavoitteena on, 

että sillä on tulevaisuudessa 12 osastokuntoutuspaikkaa. Oravaisten lähisairaalassa on 

yhdistetty akuutti- ja kuntoutusosasto, jossa on 20 + 4 paikkaa.  
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K2-alueella on tehty päätös siitä, mitkä yhteiset arviointivälineet ovat. Fysioterapiassa 

tarjotaan sairausdiagnoosikohtaista ryhmäterapiaa niille, joille ei ole myönnetty Kelan 

korvaamaa kuntoutusta. Sosiaalihuollon toiminnan puitteissa järjestetään kuntouttavaa 

intervallihoitoa sekä lyhytaikaista laitoshoitoa, jolla helpotetaan omaisten taakkaa. 

Vanhustenhuollossa on otettu käyttöön yhteinen sähköinen hoitopalvelusuunnitelma, 

vaikka vastuu on eri ylläpitäjillä. Kuntoutuksen tavoitteena on, että hoito voidaan 

antaa lähellä potilaan kotia, Mustasaaren ja Oravaisten lähisairaaloiden tuella. 

Sairaanhoitajaresurssit on voitava turvata niin, että lääkäreiden konsultoinnit ovat 

mahdollisia. 

 

K5-kuntayhtymän alueella geriatrinen kuntoutus järjestetään eri tavoin jäsenkuntien 

hoito- ja tukipalveluiden puitteissa. Muun muassa Maalahden-Korsnäsin tk:n 

akuutti- ja kuntoutusosastolla on tiimi, joka tekee intensiivisesti työtä osaston 

asiakkaiden kuntouttamiseksi. Myös Kristiinankaupungin perusturvakeskuksen 

kuntoutusosastoilla ja Närpiön tk-sairaalassa on paikkoja kuntoutusasiakkaille, joita 

tuetaan omatoimisuudessa ja omien resurssien vahvistamisessa. Asiakkaat voivat tulla 

sinne intensiivisten harjoittelujaksojen, ns. intervallijaksojen, ajaksi.  

 

  

3.7.3. Integroitu vanhustenhuolto ja palvelutasot 

Syksyllä 2014 vietiin läpi NHG:n konsultoimana alueellisen vanhuspalvelujen 

työryhmätyöskentely,  jossa asiantuntijoiden tavoitteena oli laatia konseptit tulevaan 

Sote-alueeseen:  integroidut  kuntoutus- ja akuuttivuodeosastotoiminnat  sekä 

geriatrinen  poliklinikka. Työskentelyn pohjana oli laaja toiminta- ja tilastoanalyysi. 

Lopputuloksesta pyydettiin laajalti lausunnot. Vaasan kaupunki maksoi konsultin 

työpanoksen, koska kaupunki sai oman suunnittelutyönsä pohjaksi laajan materiaalin 

(mm. kiinteistöjen soveltuvuuden arviointi kuntoutustoimintaan). 

 

Vuodeosastotoiminnalle luotiin kolmiportainen konsepti: 

 

 −Alueelliset arviointiyksiköt kotihoidon tueksi ja intervallikuntoutusta varten 

 −Akuuttiosastot päivystysten yhteyteen sekä fokusoidut kuntoutusosastot 

(neurologinen, ortopedinen, geriatrinen) keskitettynä muutamaan yksikköön 

 −Vaativat, erityisosaamista tarvitsevat osastot keskitettynä yhteen paikkaan: 

vaativa kuntoutus, psykogeriatrinen osasto, saattohoito-osasto 

 

Geriatrisen poliklinikan konsepti tiivistyy neljään tehtävään: konsultointi, koulutus, 

kehittäminen, koordinointi.Lääkärit ja hoitajat vuodeosastoilta, 

asumispalveluyksiköistä, kotihoidosta, erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskuksista 

voivat konsultoida geriatrista poliklinikkaa haastavien ikäihmisten hoidossa. 

Vaativimmat potilaat voi myös tarvittaessa lähettää geriatriselle poliklinikalle arvioon 

ja hoidon suunnitteluun.  
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Geriatrisen poliklinikan henkilöstö vastaa geriatrisen osaamisen kehittymisestä ja 

levittämisestä alueella. Se koordinoi toimintaa alueilla, jotta kriteerit, hoitokäytännöt 

ja prosessit yhdenmukaistuisivat 

3.7.3.1 Palvelutasolinjaukset vanhuspalveluissa Pohjanmaan 

palvelutuotantoalueelle  

Palvelut pyritään tuottamaan pääsääntöisesti lähipalveluina.Toteutetaan 

verkostomainen palvelurakenne, minkä avulla osaaminen turvataan. 

Yksikkökustannusten hillitsemiseksi ja asiantuntijoiden vähäisyyden vuoksi osa 

palveluista keskitetään. 

 

Kotiin tuotavat palvelut (normaalikoti ja eläkeläisasunto) 

 kotipalvelu 

 kotisairaanhoito 

 kotikuntoutus 

 omaishoito 

 tukipalvelut (ateria, kauppakassi, kylvetys ym.) 

 yhtenäiset myöntämiskriteerit 
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Tehostettu palveluasuminen 

 lähellä kotia, usein kunnan keskustassa 

 pyritään vähintään 30 asukkaan yksikkökokoon (2 x 15 asukkaan pienkodit) 

 tällä riittävä osaaminen ja hoitopäivähinta kohtuullinen 

 pääosin asukkaat muistihäiriöisiä, asumisaika 2-3 vuotta 

 myös lyhytaikaispaikkoja käytössä 

 yhtenäiset myöntämiskriteerit 

 elävät täällä elämänsä loppuun asti, ei siirtoa vuodeosastolle 

 

Arviointiyksiköt 

 näitä 24/7 -toimivia yksiköitä alueella 5-6 (ent. vuodeosasto tai palvelutalo) 

 kotihoidon tukena, kun toimintakyky on alentunut ja kotona asuminen on uhattuna 

 kun viitteitä akuutista sairaudesta ei kuitenkaan ole (tulee esim. päivystyksestä) 

 kun tarvitaan monipuolista selvittelyä (esim. sosiaal.verkostot, yksinäisyys) ja 

intensiivistä kuntoutusta max. 2-3 viikkoa 

 intervallihoidot 

 lääkärijohteinen, mutta lääkäri ei aina paikalla 

 

Kuntoutusosastot /-yksiköt 

 kuntoutusosastot hajakeskitetään 4 paikkakunnalle 

 kliininen vaikuttavuus paranee, kun toiminnassa keskitytään tietyn tyyppiseen 

kuntoutukseen 

o ortopediset kuntoutuspotilaat tulevat erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon 

o neurologiset potilaat tulevat usein erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon 

o geriatriset (usein muistihäiriöiset) potilaat tulevat arvioon ja kuntoutukseen 

erikoissairaanhoidon lisäksi myös kotihoidosta tai palveluasumisesta 

 

Yhteen paikkaan keskitettävät osastot/ yksiköt 

 vaativien, erityisosaamista tarvitsevien potilaiden hoito keskitetään yhteen 

paikkaan, koska muulla tavalla ei osaamista saada kaikkien tarvitsevien saataville 

 näiden yksiköiden henkilöstö konsultoi koko alueen muita yksikköjä/ henkilöstöä 

o vaativa kuntoutus (merkittävä osa potilaista alle 75-vuotiaita) 

o psykogeriatrinen kuntoutus (alkudiagnostiikka ja -hoito yksikössä 

päivystyksen/ psykiatrian yhteydessä, ei pitkäaikaishoidettavia) 

o palliatiivinen hoito (paljon osaamista vaativat potilaat, saattohoitoa toteutetaan 

muissakin yksiköissä ja muilla alueilla) 

 

Geriatriset akuuttiosastot 

 sijaitsevat keskitetyn päivystyksen yhteydessä  

 potilaat tulevat päivystyksen kautta usein virka-ajan ulkopuolella 

 potilaat saattavat tarvita kiireellistä, vaativaa diagnostiikkaa ja hoitoa (labra, 

röntgen, erikoislääkärit) 
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Suunnitelma vuosille 2013–2016 
 

Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset menetelmät/ 

toimenpiteet 

Mittarit/ 

Seuranta 

Vastuutaho 

ja aikataulu 

Kuntouttaminen 

näkyviin 

Kriisin jälkeinen yhtäjaksoinen 

kuntoutus alkaa heti sairastumi-

sesta, toimintakykyä menettäneiden 

pro-aktiivinen kattava kuntoutus. 

 

Kuntoutusvastuun määrittely. 

Kuntoutustarpeessa olevien 

tunnistaminen. 

Kuntoutusosaami-sen parantaminen 

Hilmo- RAI- ym. 

tietojen seuranta: tulosyyt, 

hoito-ajat, mihin kotiutuu, 

missä   6 kk:n päästä 

2013–16 

 

Palvelurakenne 

kuntoon 

Kotona asuminen lisääntyy. 

Pitkäaikaishoito laitoksissa vähenee. 

 

Kotihoidon resurssien parantaminen. 

Omaishoidon kehittäminen. 

 

Indikaattorit: 

Peittävyys ja paikat / 

kunnan 75 vuotta 

täyttäneet. 

2013–16 

Henkilöstön 

osaaminen ja 

saatavuus 

 

Riittävästi eri ammatti-ryhmien 

työntekijöitä, joilla osaami-nen ja 

työote ok (kuntouttava asenne) 

 

Vakanssirakenteen muuttaminen 

asiakastarpeiden ja työvoiman 

saatavuuden mukaan. Niukan 

(sairaan)hoitotyön oikea allokointi. 

Koulutus. 

 

Vakanssirakenne, 

vakanssien täyttöaste. 

Koulutuspäivät 

ao.aiheesta. 

Yhteenveto 

kehityskeskuste-luista. 

Asiakaspalaute. 

2013–16 

 

Palveluketju 

näkyviin 

 

Asiakkaan/potilaan sujuva kulku ja 

ketjun läpinäkyvyys. 

 

Geriatrisen potilaan hoito- ja 

palveluketjun kuvaaminen. 

 

Valmistui 2013, 

implementointi 2013 – 

2014. 

2012–13 

Pth-yksikkö 

 

Tiedonkulku 

toimimaan 

 

Potilasturvallisuuden ja turvallisen 

hoivan takaava tiedon kulku. 

Sairaanhoitopiiri koordinoi alueen 

tietojärjestelmien yhteensopivuuden. 

Potilasturvallisuuteen liittyvät 

asenteet kuntoon. 

Tilanne tietojärjestelmien 

suhteen, Haipro-raporttien 

määrä (tiedonkulkuun 

liittyvät) 

2012–16 

VSHP 

Taulukko 26. Vanhustenhuollon matriisi. 
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3.8. Päihde- ja mielenterveystyö 

 
Yhteenveto vuosien 2015–2016  tilanteesta: 
 

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja mielenterveyden häiriöiden ja 

itsemurhien ehkäisy 

 

 Kuntiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon www-sivuille laitetaan infoa 

luotettavista nettipalveluista nuorille (esim. Nettiklaara, Decibel, 

Mielenterveystalo ja Jobcenter). Seurataan vuoden 2016 aikana. Ok K5:n 

alueella. 

 

Lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhusväestöä koskeva kunnan ja 

erikoissairaanhoidon päihde- ja mielenterveystyön hoitolinjauksista sopiminen 

ja työnjaon toteuttaminen sovitun pohjalta 

 

 VKS:n psykiatrisen yksikön kaikki hoitoketjut päivitetty.  

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiutumisprosessin tukeminen 

 

 K5-alueen kuntayhtymävaltuusto päätti 29.10.2015 (§ 22) perustaa 

kuntoutuskoordinaattorin toimen. Toimi on määräaikainen (1.9.2016–

31.12.2017). Toimen tarve arvioidaan palvelusajan aikana.  

 Vaasassa on luotu malli, miten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

kotiutumisprosessia koordinoidaan hallitusti. Tähän liittyen vahvistettu myös 

kotiin vietäviä palveluja (psykososiaalinen kotikuntoutus).  

 

Erityisryhmiä koskevat tutkimus- ja hoitopalvelut  

 

 Syömishäiriöklinikka perustettu Vaasan keskussairaalaan.   

 Korvaushoidossa Vaasa ja Mustasaari käynnistäneet yhteistyötä hoidon 

linjausten osalta. Ei vielä valmista mallia. 

 Pietarsaaren riippuvuushoitoklinikka perustettu (ent. A-klinikka). 

 Maahanmuuttajien tilanne pitäisi kartoittaa, koulutuksen järjestäminen ei ole 

edennyt.  
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3.8.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet 

Vaasan sairaanhoitopiirissä väestön määrä on 169 652 (2014). Psykiatrian avohoidon 

mittarit -katsauksen mukaan useimmat mittarit osoittavat, että sairastavuus ja 

psykiatristen sairauksien esiintyvyys Vaasan sairaanhoitopiirissä on 10 % alempi kuin 

maassamme keskimäärin. Mitä tulee avohoidon mielenterveyspalveluiden käytön 

eroavaisuuksiin, on perusterveydenhuollon ja psykiatrian välillä suuri ero verrattuna 

muuhun maahan. Mielenterveyspalveluiden käyttö avohoidon erikoissairaanhoidossa 

Vaasan sairaanhoitopiirissä nousee 97 %:iin kun taas koko maassa käyttö nousee 69 

%:iin (Lähde: Jesper Ekelundin raportti 27.5.2011). Päihdepalveluiden osalta palvelut 

tuotetaan pääsääntöisesti kunnallisina sosiaali- ja terveyspalveluina, joko 

omatuotantoisesti tai ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. 

3.8.2. Nykytila  

Palveluiden tarve 

Ympäristökunnissa on viime vuosina lisätty psykiatrista osaamista, mitä näkyy 

erikoissairaanhoidon avo- ja osastohoidon suoriteluvuissa.  

 

Psykiatrian strategian tavoitteita on jouduttu kuntien taloustilanteen vaatimuksista 

nopeuttamaan. Osastohoidon tarve on myös vähentynyt. Vuonna 2014 lakkautettiin 

kaksi aikuisosastoa (yhteensä 25 sairaansijaa). Kuntoutuksen viikko-osasto suljettiin 

ja kuntoutuspoliklinikka aloitti toimintansa. Syömishäiriöpoliklinikan toiminta on 

käynnistynyt marraskuussa 2014 osana terapiapoliklinikan toimintaa. Päivystävät 

sairaanhoitajat työskentelevät yhteispäivystyksessä. Kuntoutuskoti (15 paikkaa) siirtyi 

kaupungin vastuulle. Nykytilanteessa aikuispsykiatrian kolmen akuuttiosaston ja 

yhden kuntoutusosaston vuodepaikkamäärä on yhteensä 61. Työterapiatoiminta on 

myös siirtynyt kaupungin vastuulle. 

 

Nykytilan kuvaus 

Psykiatrian strategian 2013- 2018 linjausten mukaan painopiste on siirtynyt 

avohoitoon laitoshoitoisesta toimintamallista. Klinikkaryhmä on virallisesti aloittanut 

toimimaan linjaorganisaationa, jossa sekä avo- että osastohoitoa. Avohoito on 

jakautunut poliklinikoiksi erikoisalojen mukaan: akuuttipsykiatrian linja, 

kuntoutuspsykiatrian linja, vaativan psykiatrian avohoidon (erityis) linja, 

vanhuspsykiatrian sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian linjat.  

 

Vaasa- Laihia yhteistoiminta-alue 

 

Vaasan, Laihian ja Vähänkyrön kuntien 1.1.2009 solmima sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämistä koskeva yhteistoimintasopimus muuttui Vaasan ja 

Vähänkyrön kuntien yhdistyessä 1.1.2013 Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan 

väliseksi sopimukseksi. Vaasan kaupungin vuonna 2011 valmistuneen 

mielenterveysstrategian tavoitteita on toteutettu myös kuluneen toimintakauden 

aikana. Strategia määrittelee kaupungin mielenterveystyön tavoitteet ja toimenpiteet 

vuosille 2011 – 2015. Strategian tavoitteiden mukaisesti kaupungissa on toiminut 

keväästä 2012 lukien yli 25 vuotta täyttäneille aikuisille tarkoitettu 

mielenterveysasema Horisontti. Alle 25-vuotiaiden mielenterveyspalveluita tuottaa 

vuodesta 2000 toiminut nuorisoasema Klaara. Lasten- ja nuorten kunnallisten 

psykiatripalveluiden osalta tilanne heikkeni syksyllä 2014 vakituisen lastenpsykiatrin 
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siirryttyä muihin tehtäviin. Tilanne ei ole parantunut kevään 2015 aikana. 

Mielenterveysasema Horisontin kahdesta psykiatrivakanssista toinen on toistaiseksi 

jätetty säästösyistä kuin myös pätevien hakijoiden puuttuessa täyttämättä. 

 

Mielenterveyspalveluita tuotetaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysviraston 

peruspalveluiden kanssa. Osastohoito ja muu erikoissairaanhoitotasoinen palvelu 

tuotetaan Vaasan keskussairaalasta käsin. Keskussairaalan psykiatrian tulosalueen 

toimesta toteutetaan psykiatrisen erikoissairaanhoitajan vastaanottotoimintaa 

Laihialla, mutta Gerbyn ja Ristinummen kaupunginosien terveysasemavastaanotot on 

lopetettu ja palvelu toteutetaan nyt mielenterveysasema Horisontissa. 

 

Vaasan yhteistoiminta-alueen avo-, laitos- ja asumispäihdepalvelut tuotetaan pääosin 

sosiaali- ja terveysviraston psykososiaalisten palveluiden palvelualueella. 

Laitoskuntoutuksen ja joidenkin asumispalveluiden osalta palveluita ostetaan myös 

yksityisiltä palveluntuottajilta. Päihdepalveluiden käytössä on vakituinen kunnallinen 

päihdehuollon ylilääkäri. Psykososiaalisissa palveluissa toteutettiin keväällä 2015 

laaja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien laitos-, asumis- ja muita tukipalveluja 

koskeva rakenteellinen muutos. Rakennemuutoksella haluttiin vahvistaa erityisesti 

mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden saatavuutta ja arjen hallintaa sekä 

vaikuttaa tätä kautta erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen. 

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osalta suunnitellaan uusia tarvetta 

vastaavia asumisyksiköitä, erityisesti psykogeriatrisille henkilöille.  

 

Erikoissairaanhoidon alaisuudessa toiminut psykiatrinen kuntoutuskoti ja 

mielenterveyskuntoutujien päivä- ja työtoiminta siirtyivät 2/2015 lukien Vaasan 

kaupungin alaisuuteen. Kuntoutuskoti on jatkanut toimintaansa nimellä Kuntoutuskoti 

Maininki.  Päihdepalveluiden toteutuksessa on kahden viimeisen vuoden aikana 

aiheuttanut ylimääräistä haastetta erityisesti laitospäihdepalveluyksikköä (Vaasan 

päihdekeskus) vaivaavat sisäilmaongelmat.  Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa 

keskittyy lähinnä päihdeongelmaisten psyykkisten tai somaattisten sairauksien hoidon 

yhteydessä esiintyviin hoitointerventioihin. Hoidon porrastus ei päihdepalveluiden 

osalta ulotu tällä hetkellä erikoissairaanhoitoon. 

 

Mustasaari ja Vöyri 

 

Mielenterveystyön strategia hyväksyttiin Vöyrin ja Mustasaaren kunnissa 2010. 

Välittäjä- ja Kaste-hankkeet ovat tarjonneet koulutusta, ja menetelmiä on otettu 

käyttöön. Painopiste on strategiassa esille tuoduissa riskitekijöissä. Skitsofrenia on 

yleisin diagnoosi kotihoidossa oleville psyykkisesti sairaille. 

 

Yhteistoiminta-alueella on perustettu psykiatrian hoitotiimi, johon kuuluu psykiatrisia 

erikoissairaanhoitajia, depressiohoitajia, psykologi ja lääkäri sekä tarvittaessa 

sosiaalihuollon henkilöstöä. Kartoittamisen välineenä käytetään mini-interventiota ja 

Audit-menetelmää, ja potilaan hoitolinja suunnitellaan niistä saatujen pisteiden 

perusteella. 

 

Alkoholi- ja peliriippuvaisille ostetaan avohoitopalveluita Vaasan kaupungin A-

neuvolasta. Vaasan päihdeasema tuottaa selviämis- ja akuuttihoitopalveluita, ja 

lähisairaalat voivat ottaa vastaan joitakin potilaita, joilla on selvä hoitosuunnitelma. 

Mitä tulee korvaushoitoon, on tehty suullinen sopimus tutkimusten ja hoidon 
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aloittamisesta Vaasan kaupungin päihdehoitoyksikössä, joka nykyisin sijaitsee 

Huutoniemen alueella. Aiemmin hoito on aloitettu Järvenpään sosiaalisairaalassa. 

Tavoitteena on keskittää toimintaa/tehdä yhteistyötä korvaushoitokysymyksessä 

Vaasan sairaanhoitopiirissä. 

 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä 

 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän 

psykososiaalinen yksikkö vastaa erityistason psykiatrisesta avohoidosta Vaasan 

sairaanhoitopiirin eteläisellä alueella. Osastohoitoa tarvitsevat potilaat lähetetään 

Vaasan keskussairaalaan. Psykososiaalinen yksikkö toimii mielenterveystyön 

strategian mukaisesti. Vuosiksi 2013–2016 valittu mielenterveysneuvosto suunnittelee 

mielenterveys- ja päihdepotilaiden kuntoutusta. 

Osana psykiatrista perusterveydenhuoltoa ylläpidetään erityistason matalan 

kynnyksen avohoidon vastaanottoja, joihin voi siis tulla ilman lähetettä, 

Maalahden/Korsnäsin, Närpiön ja Kristiinankaupungin tk:issa sekä moniammatillista 

tutkimus- ja hoitopalvelukeskusta Närpiössä. Terveyskeskuksissa järjestetään myös 

erilaista ryhmätoimintaa, aiheina esimerkiksi unikoulu, ahdistuksen hallinta ja 

vertaistuki. Alueella toimii myös liikkuva tiimi, joka tekee kotikäyntejä ja yhteistyötä 

kuntien henkilöstön, esim. kotipalvelun, kanssa. Kaksi päihdehoidon koordinoijaa 

vastaa päihdeongelmaisten hoidosta. Uutta toimintaa on luvassa syksyllä 2015, jolloin 

aiotaan pitää tehopoliklinikkapäiviä asiakkaille, jotka tarvitsevat intervalli- ja 

seurantahoitoa.  

 

Pietarsaaren alue 

 

Psykiatrian hoitoketjussa on meneillään muutos, joka koskee palveluiden 

integroimista. Mielenterveyshuolto koostuu aikuisvastaanotosta Pietarsaaressa ja 

sivuvastaanotosta Uudessakaarlepyyssä, lasten ja nuorten vastaanotosta, 

päiväosastosta ja yöpymismodulista, syömishäiriöpoliklinikasta sekä 

syömishäiriöpäiväosastosta. Sosiaalihuollon mielenterveyspalveluihin sisältyy 

tukiasumista ja päivätoimintaa tarjoavia yksiköitä. Mielenterveystoimistossa on 

päivystysvalmius toimistoaikaan, joka siirtyy päiväosastolle ja yöpymismoduliin 

muina aikoina. Yöpymismoduli toimii yhteistyössä päivystyksen kanssa. Psykiatrin 

päivystys on järjestetty Keskipohjanmaan keskussairaalan kanssa. Tahdonvastainen 

osastohoito keskitetään pääsääntöisesti Vaasaan sekä osa vaativammista 

erikoissairaanhoitotasoisista palveluista, mutta palvelua on saatavilla myös 

Kokkolasta. Yhteistyötä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa on lisätty. 

Lääkäritilanne on entistä huonompi. Suurin osa psykiatrin viroista on täyttämättä. 

Psykiatrian ylilääkäriä ei mielenterveyshuollossa ole. Vaativimpien potilaiden 

hoidossa käytettävissä on erikoislääkäri ostopalveluna. Muiden potilaiden osalta 

terapia ja tuki tapahtuu hoitohenkilökunnan ja psykologien toimesta. Tältä osin 

henkilöstötilanne on hyvä. Syömishäiriöklinikan osalta lääkäritilanne on hyvä. 

Päihdeongelmaisten ja kaksoisdiagnoosipotilaiden sekä skitsofrenia ja 

syömishäiriöpotilaiden hoitoketjut on kuvattu ja niiden implementointi on 

käynnistetty. Työ pakolaisten integraation edistämiseksi on aloitettu 

projektimuodossa. Projektista saatuja kokemuksia hyödynnetään muiden 

maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä. Fredrika-klinikka 

(syömishäiriöpoliklinikka ja päiväosasto) Pietarsaaressa tarjoaa palveluita koko 

sairaanhoitopiirille.  
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Pietarsaaren riippuvuushoitoklinikka  
 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston päihdehuolto on sosiaalihuollon alainen 

itsenäinen osasto, joka hoitaa Pietarsaaren kaupungin ja seutukunnan sopimuskuntien 

riippuvuushoitoasiat. Klinikalla annetaan hoitoa päihde- ja peliongelmaisille sekä 

heidän läheisilleen. Riippuvuushoitoklinikka huolehti arvioinnit katkaisuhoitoon ja 

kuntoutushoitolaitoksiin lähettämisistä.  Lääkäri on tavattavissa viikoittain ja 

konsultaatiomahdollisuus tarvittaessa. Asiakkaille tarjotaan palveluja yksilö-, ryhmä- 

ja perheterapian sekä verkostotyön avulla. 

3.8.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta järjestämissuunnitelmaan kirjattujen koko 

aluetta koskevien tavoitteiden yhtenäistämistä ja kirkastamista pidettiin tärkeänä.  

Aiemmin yhteistyöalueittain laadittu tavoitematriisi on nyt päivitetty siten, että 

tavoiteasettelu on täysin yhteinen koko sairaanhoitopiirin alueella. Kehittämiskohteita 

on viisi ja ne on asetettu niin, että niiden toteuttaminen on mahdollista koko alueella. 

Kehittämiskohteet ovat seuraavat: 

 

1. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja mielenterveyden häiriöiden 

ja itsemurhien ehkäisy. 

 

Kehittämiskohde on linjassa Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman 

valtakunnallisen Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman ehkäisevälle työlle asetettujen 

tavoitteiden kanssa. Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävän sekä ongelmia 

ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on vahvistaa voimavaroja ja muita ongelmilta 

suojaavia tekijöitä ja vähentää riskitekijöitä. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

vahvistamisen tavoitteena on suojata ongelmilta ja mahdollistaa varhainen 

puuttuminen ja tukeminen. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tietoisuutta lisäämällä 

ja tunnistamiskykyä kehittämällä on mahdollista vaikuttaa erityisesti 

ylisukupolvittaisesti siirtyvien ongelmien kehittymiseen. Kaiken ikäisten kuntalaisten 

tasavertaisia mahdollisuuksia päästä matalan kynnyksen palveluiden piiriin tulee 

tukea entisestään ja huolehtia siitä, että tarvittava varhainen apu ja tuki on riittävän 

hyvin saatavilla. 

 

 

Yksilöiden ja perheiden psyykkisiä voimavaroja lähdetään tukemaan Resilienssi- 

koulutuksella. Resilienssi tarkoittaa yksilölle erilaisten elämän vastoinkäymisten ja 

vaikeuksien kautta kehittynyttä kykyä selviytyä vastoinkäymisistä ja kykyä kohdata 

vaikeita elämäntilanteita murtumatta niiden edessä. Yksilöiden ja perheiden 

voimavaroja tullaan tukemaan myös Mielenterveyden ensiapukoulutuksilla ja 

Toimiva lapsi ja perhe-työmenetelmällä, jota on käytetty menestyksellisesti sekä 

päihde- että mielenterveysongelmista kärsivien perheiden auttamisessa.  

 

Lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhusväestöä koskeva kunnan ja erikoissairaanhoidon 

päihde- ja mielenterveystyön hoitolinjauksista sopiminen ja työnjaon toteuttaminen 

sovitun pohjalta 
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Lainsäädännön lisäksi mielenterveys- ja päihdetyötä ohjataan erityyppisten 

kansallisesti sovittujen ohjeiden ja suositusten avulla. Ne koskevat hoitoon pääsyä, 

yksittäisiä hoitomenetelmiä, hoidon laatua ja erilaisia toimintamalleja. Vaasan 

keskussairaalassa on laadittu viime vuosien aikana tietyistä diagnooseista hoitotyön 

etenemistä koskevia prosessikuvauksia. Saumattoman hoidon ja päällekkäisyyksien 

välttämiseksi pureudutaan tavoitetta tukevaan toimintaan päivittämällä olemassa 

olevat prosessikuvaukset ja laatimalla uusia hoitoprosessikuvauksia, joissa on 

huomioitu kansalliset mielenterveys- ja päihdetyötä koskevat käypähoitosuositukset. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada hoitoaan koskeva 

palvelusuunnitelma. Päihde- ja mielenterveyspalveluita pitkäaikaisesti käyttävien 

kanssa laaditaan jatkossa hoitosuunnitelmat. Suunnitelmien teossa huomioidaan 

potilaan oma mielipide, mutta myös hoitoa tukevan verkoston ja tarvittaessa myös 

omaisten näkemykset ja rooli. Lisäksi huolehditaan myös siitä, että hoitosuunnitelma 

siirtyy asiakkaan mukana hoitopisteestä ja yksiköstä toiseen, kuitenkin 

salassapitosäännökset huomioiden. 

 

2. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiutumisprosessin tukeminen 

 

Lainsäädäntö ohjaa kuntia järjestämään ja toteuttamaan tarpeenmukaiset 

mielenterveys- ja päihdepalvelut. Mikäli palveluita toteutetaan kustannustehokkaasti 

järjestetään palvelut niin, että mahdollisimman paljon pystytään tekemään kunnan 

peruspalveluissa ja erityispalveluihin ohjataan (mielenterveyspalveluiden osalta 

erikoissairaanhoito ja päihdepalveluiden osalta esim. yksityiset päihdehoitopalvelut) 

vain tarkkaa harkintaa käyttäen. Kustannustehokkuutta syntyy, kun palvelut ovat 

oikein mitoitettuja ja tuottavat hoitovastetta. Erikoissairaanhoito ja erityispalvelut 

ovat kunnille huomattava menoerä ja tästä syystä hoidon tuleekin olla 

suunnitelmallista ja tavoitteellista ja yhteistyön kunnallisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kanssa tulee toimia saumattomasti. Erityisen tärkeää on se, miten 

erityispalveluiden ja kuntien välinen yhteistyö toimii siinä vaiheessa, kun on aika 

kotiuttaa kuntalainen erikoissairaanhoidosta tai päihdehuollon kuntoutusyksiköstä 

takaisin kuntaan.  

 

Sujuvan kotiutumisprosessin varmistamiseksi suunnitelmakaudella kiinnitetään 

erityistä huomiota kotiutumisen koordinointiin nimeämällä tehtävään erityiset 

vastuuhenkilöt. Lisäksi panostetaan SPAT -luokituksen ja RAI -järjestelmien 

hyödyntämiseen.  

 

SPAT on suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimenpideluokitus. 

Luokitusta käytetään kuvaamaan niitä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, jotka potilaalle 

on suoritettu. Luokitusta käytetään yhdessä käyntisyyluokituksen kanssa. SPAT -

luokituksella voidaan yksinkertaisella tavalla seurata toiminnan painopistealueita. 

 

RAI on kansainvälinen laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja 

seurantajärjestelmä. RAI- järjestelmässä kerätään standardoitua tietoa, jonka avulla 

voidaan arvioida mm. iäkkäiden, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden 

palvelutarpeita. Erityisesti mielenterveystyöhön kehitettynä RAI- järjestelmä 

mahdollistaa mm. potilaan hoidon etenemisen seurannan. Mittaristo koostuu kolmesta 

laaja-alaisesta työvälineestä, jotka keskittyvät ympärivuorokautisen hoidon, 

mielenterveystyön avohoidon ja akuuttitilanteen arviointiin. Kattava arviointi ja 
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henkilön voimavarojen ja ongelmien tunnistaminen ovat tarpeellisia hoidon 

suunnittelussa. 

 

Järjestelmällisesti tehtynä RAI- arvioinnit antavat arvokasta tietoa asiakasrakenteesta. 

Tätä tietoa on edelleen mahdollista hyödyntää vertailtaessa palveluiden kustannuksia, 

henkilöstön määrää ja rakennetta.  

 

Yksilön kuntoutumisprosessin eteneminen ja siihen liittyvän sujuvan 

kotiutumisprosessin edellytyksenä on, että kotiutuvan asuminen on järjestetty 

turvallisesti ja kuntoutumista tukevasti. Kunnassa tulee olla riittävät kotiin vietävät ja 

kuntoutumista ja arkielämän sujumista helpottavat asumispalvelut. 

Asumispalveluiden määrässä ja rakenteessa on kuntakohtaisia eroja. Pääsääntöisesti 

tilanne on se, ettei oikein kohdennettuja asumispalveluita ole riittävästi. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujia koskevien asumispalveluiden tarve kartoitetaan 

suunnittelukaudella. 

 

3. Erityisryhmiä koskevat tutkimus- ja hoitopalvelut 

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyö on laaja-alaista. Joidenkin 

tarpeiden osalta työ vaatii syventävää paneutumista ja tästä johtuen tällä 

suunnittelukaudella on nostettu esiin neljä eri kehittämisaihiota, jotka ovat 

neuropsykiatrisesti oireilevat potilaat, syömishäiriöongelmaiset, opioidikorvaushoidon 

tarpeessa olevat ja maahanmuuttajat.  Valittujen kohderyhmien hoitoon liittyy 

haasteita, joiden ratkaisemiseksi on tarpeen selvittää kohtaavatko hoidon tarpeessa 

olevien määrä ja olemassa olevat hoitopaikat ja onko palveluiden keskittäminen 

mahdollista ja kustannustehokasta. 

Edellä mainittujen ryhmien osalta tavoitteeksi on asetettu riittävien tutkimus-, hoito- 

ja kuntoutuspalveluiden kehittäminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi valituista 

kehittämiskohteista laaditaan työ- ja vastuujakoa selkeyttävät hoitoprosessikuvaukset. 

Tavoitteena on myös kartoittaa avo- ja laitoshoidon hoitopaikkojen tarve. 

Maahanmuuttajien osalta haasteena nähdään erityisesti kieleen ja kulttuuriin liittyvien 

esteiden ratkaiseminen.  

 

4. Kaksoisdiagnoosi-potilaiden/asiakkaiden hoitolinjauksista sopiminen ja työn 

toteuttaminen sovitun pohjalta 

 

Perinteinen organisaatiolähtöinen malli mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

tuottamisessa on toiminut niin, että mielenterveyspalveluita on tuotettu 

terveyskeskuslähtöisesti ja päihdepalveluita sosiaaliviraston kautta. Tiedämme 

kuitenkin, että monet asiakkaat kärsivät molemmista ongelmista samanaikaisesti, eli 

heillä on sekä mielenterveyden häiriö että päihdehäiriö. Tällöin puhutaan 

kaksoisdiagnoosista. Asiakkaan kannalta kahtiajakautunut palvelujärjestelmä on ollut 

ongelmallinen ja osittain sattumanvarainen. Kaksoisdiagnoosista kärsivä on saanut 

hoitoa ongelmiinsa sen mukaan, mihin hän on sattunut hakeutumaan hoitoon tai mihin 

hänet on ohjattu. Tästä johtuen hänen toinen päädiagnoosinsa on saattanut jäädä 

huomioimatta.  

 

Edellä esitettyjen syiden vuoksi suunnitelmassa tullaan paneutumaan 

kaksoisdiagnoosipotilaiden diagnostiikan tarkentamiseen. Tavoitteena on pystyä 

arvioimaan hoidon tarve nykyistä paremmin ja suunnitella tarvittavat hoito- ja 
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tukipalvelut siten, että ne auttavat mahdollisimman hyvin kaksoisdiagnoosiasiakkaan 

arjen sujumista. Kaksoisdiagnoosin rinnalle on noussut entistä enemmän myös 

monidiagnostiikka, eli tilanne, jossa henkilöllä on yhtäaikaisen päihde- ja 

mielenterveysongelman lisäksi myös muita lähinnä somatikkaan tai neurologiaan 

liittyviä sairauksia.  

 

Tavoitteellinen hoito ja kuntoutus edellyttävät srukturoitujen hoitosuunnitelmien 

käyttöönottoa. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa ja tarvittavien hoito- ja 

kuntoutustahojen kanssa laadittu suunnitelma ohjaa integroidun hoidon tavoitteellista 

toteutumista. 
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Suunnitelma vuosille 2013–2016  

 
Kehittämiskohde Tavoite Konkreettiset 

menetelmät/ 

toimenpiteet 

Mittarit/ 

Seuranta 

Vastuutaho ja 

aikataulu 

Seuranta  

(seuranta toteutettu 

10/2014, 03/ 2015, 

08/2015) 

Lapsia, nuoria, aikuisia 

ja vanhusväestöä 

koskeva kunnan ja esh:n 

päihde- ja 

mielenterveystyön hoito-

linjauksista sopiminen 

ja työnjaon 

toteuttaminen sovitun 

pohjalta 

Saumaton hoito ja 

päällekkäisyyksien 

välttäminen 

Kansallisten käypä hoito -

suositusten alueellinen 

jalkauttaminen ja 

toteutumisen edellytysten 

arviointi 

 

 

 

Kaikille pidempiaikaista 

hoitoa tarvitseville laaditaan 

yhdessä verkoston kanssa 

hoitosuunnitelma (= 

kuntoutus- tai palvelu- 

suunnitelma) 

Erikoissairaanhoidossa 

tehtyjen prosessikuvaus-

ten päivittäminen ja 

uusien palveluketjuku-

vauksien laatiminen 

yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. 

 

Prosessikuvausten 

arviointi- ja 

jalkauttamissuunnitelmat, 

myös kuntalaisille 

 

Valmiit hoito-

suunnitelmat 

Yhteistyöalueet ja 

erikoissairaan-

hoito 

 

2014 - 2016 

Psykiatrian hoitoketjut 

päivitetty (vuodet 2014–

2015) 

 

ADHD-lasten 

ja -nuorten palveluketju 

laaditaan 2015–2016.  

Parempi Arki (2015–

2017) -kehittämis-

hankkeessa 

kohderyhmänä ovat 

myös lapset ja nuoret, 

joilla on 

neuropsykiatrisia 

häiriöitä (K2, 

Vaasa/Laihia).  

Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien 

kotiuttamisprosessin 

tukeminen:   

1. tarpeenmukainen 

kuntouttava ja 

mielenterveyttä 

tukeva/ylläpitävä 

sairaanhoidollinen ja 

psykososiaalinen hoito 

Sujuva 

kotiutumisprosessi ja 

siihen liittyvät 

tukipalvelut 

 

 

 

 

 

 

-Erikoissairaanhoitoon ja 

kuntiin resursoidaan 

kuntoutuskoordinaattorit 

-Selvitetään SPAT 

luokituksen hyödyntämis- 

mahdollisuudet ja 

toteutetaan vaadittavat 

koulutustoimenpiteet 

-Selvitetään RAI – 

järjestelmän 

Nimetyt käytännön 

toteutuksesta vastaavat 

henkilöt 

Selvityksen tulos ja 

toteutettu koulutus 

 

 

 

Selvityksen tulos ja 

toteutettu koulutus 

Yhteistyöalueet ja 

erikoissairaan-

hoito 

 

Painopisteenä 2014 

 

Työryhmän 

puheenjohtaja 

kutsuu 

työnjakokokouksen 

Spat-koodeja käytetään 

K2:ssa (osittain), 

K5:ssä.  

Kuntoutuskoordinaattori 

suunnitelmissa 

kuntayhtymä K5:ssä.  

 

Vaasan kaupunki: uusia 

palvelulinjoja 

psykososiaalisten 
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ja tuki, jossa on 

huomioitu myös 

omaisten tilanne 

2. asumispalvelut 

 

 

Sujuva 

kotiutumisprosessi ja 

riittävät ja oikein 

kohdennetut 

asumispalvelut 

hyödyntämismahdollisuudet 

ja toteutetaan vaadittavat 

koulutustoimenpiteet 

 

Kartoitetaan kohderyhmien 

asumispalveluiden tarve 

 

 

 

 

”Suhteuttamis-

menetelmä” 

koolle 1/2014 

 

 

palveluiden 

tukipalveluissa 

(asumispalvelu, 

kuntoutus ja tuki 

arkipäivässä) (aloitettu 

2015) 

Erityisryhmiä koskevat 

tutkimus- ja 

hoitopalvelut 

-neuropsykiatriset 

-syömishäiriö-

ongelmaiset 

-korvaushoidon 

tarpeessa olevat 

-maahanmuuttajat 

Riittävät tutkimus-, 

hoito- ja kuntoutus-

palvelut 

 

 

 

 

 

Maahanmuuttajien 

osalta: 

Erikoistumiskoulutus 

maahanmuuttajia 

tukevan päihde- ja 

mielenterveyso-

saamisen 

lisäämiseksi 

-Laaditaan työ- ja 

vastuujakoa koskevat 

prosessikuvaukset 

-Kartoitetaan avo- ja 

laitoshoidon 

hoitopaikkatarpeet 

 

Kartoitetaan 

koulutustarpeet ja 

järjestetään koulutus 

Valmiit kuvaukset 

 

Prosessikuvausten 

arviointi- ja jalkautta-

missuunnitelmat, myös 

kuntalaisille 

Hoitopaikkojen määrä 

Toteutunut koulutus 

Erikoissairaan 

hoito ja 

yhteistyöalueet 

 

 

2014 - 2016 

Syömishäiriöpolikli-

nikka aloittanut 

toimintansa / VKS, 

psykiatria  

 

Neuropsykiatrisista 

häiriöistä kärsivien 

lasten ja nuorten 

palveluketju laaditaan 

2015–2016 

 

Alueellista 

täydennyskoulutusta 

transkulttuurisessa 

psykiatriassa ja sosiaali- 

ja terveydenhuollossa 

selvitetään 2016    

2 dg-potilaiden/ 

asiakkaiden 

hoitolinjauksista 

sopiminen ja työn 

toteuttaminen sovitun 

pohjalta 

-2 dg 

-monidiagnostiset 

Saumaton hoito ja 

päällekkäisyyksien 

välttäminen  

 

Moniammatillinen 

tukiverkosto ja 

tarvittaessa 

vastuutyöntekijä 

-Täsmennetään 

diagnostiikkaa, jonka 

pohjalta pystytään 

paremmin arvioimaan 

hoidon tarve ja sopimaan 

toteutuksesta (kunnassa tai 

esh:ssa)  

-Kaikille pidempiaikaista 

Valmis kuvaus sovitusta 

työnjaosta 

 

 

 

 

 

Valmiit suunnitelmat 

Yhteistyöalueet ja 

erikoissairaan 

hoito 

 

 

2014 - 2016 

Kaksoisdiagnoosi-

potilaita koskevaa 

yhteistyötä kehitetty A-

neuvolan ja 

mielenterveysasema 

Horisontin kanssa sekä 

kuntayhtymä K5:n 

alueella.   
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hoitoa tarvitseville laaditaan 

yhdessä verkoston kanssa 

hoitosuunnitelma 

(kuntoutus- tai pal-

velusuunnitelma) 

-Luodaan vastuutyöntekijä 

malli, ja sovitaan 

työntekijän työnkuvasta 

 

 

 

 

 

Valmis malli, 

työnkuvaus ja tarvittava 

työntekijä 
Taulukko 27. Päihde- ja mielenterveystyön matriisi. Matriisi suunnitelmista suhteessa erikoissairaanhoitoon. 
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4. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 
toteutumisen seuranta ja arviointi 
 

Terveydenhuoltolain mukaan suunnitelman toteutumista on arvioitava vuosittain sekä 

tehtävä tarvittaessa niihin muutokset. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa 

kunnat sopivat yhdessä seurannan vastuista sekä toteutumisen seuranta- ja 

arviointitavasta. Suunnitelmassa sovitaan miten sen toteutumista seurataan ja 

arvioidaan sekä seurannassa käytettävät yhteiset arviointikriteerit. Seuranta käsittää 

sekä seurannan kuntatasolla että seurannan koko sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

tasolla.  

 

Vshp:n perusterveydenhuollon yksikkö vastaa yhdessä suunnitelman ohjausryhmän 

kanssa suunnitelman koordinaatiosta, päivityksestä ja arvioinnista.  
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LIITTEET 
           Liite 1 

 
Ohjausryhmän kokoonpano sekä varajäsenet 2015-2016: 
 
Varsinainen       Varajäsen 
 
Jukka Kentala (puh. joht.) 
Sofia Svartsjö      Gunilla Jusslin  
Mikael Gädda 
Marjo-Riitta Himanen     Marina Kinnunen 
Auvo Rauhala      Heikki Kaukoranta 
Erkki Penttinen      Hilkka Sundqvist 
Jarkko Pirttiperä      
Pia Vähäkangas      Pia-Maria Sjöström 
Markku Sirviö      Leena Kettunen 
Maria Hammar  
Pia Wik  
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          Liite 2 

 

Työryhmät       
 

1. Ensihoito, päivystyspalvelut, ja sosiaalipäivystys 

 

Markku Sirviö   Vaasan kaup     Pj 

Pia-Maria Sjöström   Pietarsaari 

Siv Käld    Jakobstad/Pietarsaari 

Sofia Svartsjö   K2 

Tom Lövdahl   K5 

Hannu Paloniemi   VKS     . 

Taneli Väyrynen   VKS 

Sami Pienimäki   Pohjanmaan pelastuslaitos 

 

2. Tukipalvelut (kuvantamis-, laboratorio- sekä lääkehuoltopalvelut) 

 

Peter Riddar    K5      Pj 

Kristiina Strandman   K5       

Riitta Waasjoki   Pietarsaari 

Yvonne Nybo   K3 

Markku Sirviö   Vaasan kaup  

Sarita Victorzon   VKS 

 

3. Terveyden edistäminen (sisältää työterveyshuollon) 

 

Tarja Paikkala   Vaasan kaup.     Pj 

Katri Palo    Vaasan kaup. 

Marlene Lindgren   Pietarsaari 

Sonja Westerlund   Pietarsaari 

Gunilla Nyman-Klavus  K2 

Yvonne Nybo   K2 

Kristiina Mäkinen   K2 

Pirjo Wadén    K5 

Carita Mäkelä   VKS      

Inge-Brit Barkholt   VKS 

Asko Martikainen   Vaasan aluetyöterveys 

Marianne Bergström   Vaasan aluetyöterveys 
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4. Yhteistyö sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 

(hoitoketjut) lukuun ottamatta päihde ja mielenterveystyötä sekä vanhustenhuoltoa 

 

Leena Kettunen   Vaasan kaup.    Pj 

Erkki Penttinen   Vaasan kaup 

Pia-Maria Sjöström   Pietarsaari 

Carola Linden   Pietarsaari 

Gunilla Jusslin   K2 

Gunilla Bertell   K2 

Pirjo Wadén    K5 

Maija Räsänen   VKS 

Peter Nieminen   VKS 

 

5. Lääkinnällinen kuntoutus 

 

Michael Eklund   Pietarsaari    Pj 

Riitta Lönnbäck   Pietarsaari 

Anna-Maria Svanström  Pietarsaari 

Yvonne Nybo   K2 

Stefan Strang suppl.   K2 

Hedvig Grannas-Honkanen  Vaasan kaup. 

Maisa Hällfors   Vaasan kaup. 

Lars-Erik Malm   K5 

Rita Udd    K5 

Jukka Mannevaara   VKS 

Birgitta Söderback   VKS 

 

6. Tietohallinto 

 

Heikki Kaukoranta   VKS     Pj 

Petri Ravimo    VKS 

Olle Pursiainen   VKS 

Markku Sirviö   Vaasan kaup. 

Carita Södö    Pietarsaari 

Stefan Strang   K2 

Joachim Jönn   K5 

 

7. Vanhustenhuolto 

 

Matti Paloneva   Vaasan kaup.    Pj 

Annukka Niemi   K2 

Jaana Sjöqvist   K5 

Pirjo Wadén    K5 

Markku Kautiainen   Pietarsaari 
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8. Päihde- ja mielenterveystyö 

 

Marja Mustonen   Vaasan kaup.    Pj 

Hedvig Grannas-Honkanen  Vaasan kaup. 

Kimmo Kuisma   Pietarsaari 

Ireeni Finnholm   Pietarsaari 

Gunilla Jusslin   K2 

Sari Sundelin   K2 

Mikael Granfors   K5 

Eva Åstrand    K5 

Carita Tuohimäki   VKS 

Gunnevi Vesimäki   VKS 

 


	YHTEENVETO SUUNNITELMAN SEURANNASTA JA PÄIVITTÄMISESTÄ VUOSINA 2015–2016
	1. JOHDANTO
	2. VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUE JA VÄESTÖ
	2.1. Rakenteet
	2.2. Sosiaalistaloudelliset rakenteet
	2.3. Väestömäärä ja sen kehitys
	2.4. Väestötieto
	2.5. Väestön terveydentila
	2.6. Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden käyttö
	2.7. Yhteenveto rakenne- ja kansanterveystilastoista Vshp:ssä

	3. TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMIS-SUUNNITELMAN SISÄLTÄVÄT OSA-ALUEET
	3.1. Ensihoito, päivystyspalvelut sekä sosiaalipäivystys
	3.1.1. Ensihoito
	3.1.1.1. Nykytila
	3.1.1.2. Suunnitelma vuosille 2013–2016
	3.1.1.3. Tärkeimmät kehittämiskohteet
	3.1.2. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys
	3.1.2.1. Erikoissairaanhoidon päivystys
	3.1.2.2. Perusterveydenhuollon päivystys
	3.1.2.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016
	3.1.2.4. Tärkeimmät kehittämiskohteet 2013 - 2016
	3.1.3 Suun terveydenhuollon päivystys
	3.1.3.1 Nykytilanne
	3.1.3.2. Suunnitelma vuosille 2015 - 2016
	3.1.4. Sosiaalipäivystys
	3.1.4.1. Nykytila
	Suunnitelma vuosille 2013–2016


	3.2. Sairaanhoidolliset tukipalvelut (laboratorio-, kuvantamis- sekä lääkehuoltopalvelut)
	3.2.1. Laboratorio-, patologia- ja sairaalahygieniapalvelut
	3.2.1.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.2.1.2 Nykytilanne
	3.2.1.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016
	3.2.2. Kuvantamispalvelut
	3.2.2.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.2.2.2. Nykytila
	3.2.2.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016
	3.2.3. Lääkehuoltopalvelut
	3.2.3.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.2.3.2. Nykytila
	3.2.3.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016

	3.3. Terveyden edistäminen
	3.3.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.3.2. Nykytila

	3.4. Osa-alue: Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyö: Hoito- ja palveluketjut (poislukien geriatrinen ja ak. psyk.potilas)
	3.4.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.4.2 Nykytila
	3.4.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016
	3.4.4. Osa-alueen tilannekatsaus syksyllä 2013

	3.5. Lääkinnällinen kuntoutus
	3.5.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.5.2. Lääkinnällisen kuntoutuksen lainsäädäntöä ja nykytila
	3.5.3. Kuntoutuspalvelukokonaisuuden tärkeimmät kehittämiskohteet 2013–2016

	3.6. Tietohallinto
	3.6.1. Nykytila
	3.6.2. Visio

	3.7. Vanhustenhuolto
	3.7.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.7.2. Nykytila
	3.7.2.1 Geriatrinen kuntoutus
	3.7.3. Integroitu vanhustenhuolto ja palvelutasot
	3.7.3.1 Palvelutasolinjaukset vanhuspalveluissa Pohjanmaan palvelutuotantoalueelle

	3.8. Päihde- ja mielenterveystyö
	3.8.1. Alueen väestön terveysseurantatiedot ja palvelutarpeet
	3.8.2. Nykytila
	3.8.3. Suunnitelma vuosille 2013–2016


	4. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi
	LIITTEET

