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1

Johdanto
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) perussopimuksessa on määritelty, että kuntayhtymästä käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri. Kuntayhtymän kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,
Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.
Piiri järjestää jäsenkuntien puolesta perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä
sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn palvelut lukuun ottamatta
lasten päivähoitoa, ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa. Sosiaali- ja
terveyspiirin palvelujen järjestämisvastuun myötä kaikkien yhdeksän kunnan sosiaali- ja terveyslautakuntien tehtävät ovat siirtyneet piirille eli reilusti yli puolet kuntien tehtävistä.
Perussopimuksessa, perustamissuunnitelmassa sekä kunnan ja piirin kanssa vuosittain tehtävässä palvelusopimuksessa määritellään, miten ja missä laajuudessa piirin
järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan sekä turvataan tilaajan valta ja omistajaohjauksen käyttö. Kunta itse päättää,
miten se omistajaohjauksen omassa kunnassaan järjestää. Sosiaali- ja terveyspiirin
tulee järjestää maakunnan asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Asukkaat saavat palvelunsa hoitotakuun, sosiaalihuollon palvelutakuun ja muiden säädösten perusteella.
Eksoten palvelutuotannon organisaatiossa on neljä vastuualuetta: perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja vanhustenpalvelut, kuntoutus sekä strategiset tukipalvelut.
Vastuualueet jakautuvat tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Vastuualueen jakautumisesta tulosalueisiin päättää Eksoten hallitus. Tulosyksiköistä sekä niiden tehtävistä
päättää toimitusjohtaja.
Eksoten terveyspalvelut on organisoitu integroidusti piirin toiminnan käynnistyessä
täysvaltaisesti (1.1.2010) siten, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto
muodostavat yhteisen kokonaisuuden, ja niillä on yhteinen johto.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Helsingin yliopistollisen keskussairaalan
erityisvastuualueella (Hyksin erva) on päivitetty ja allekirjoitettu 27.11.2015 ja on
voimassa vuoden 2019 loppuun.
Eksoten strategia on tehty vuosille 2014–2018. Visio on ”Toimintakykyisenä kotona”. Vision taustalla on halu uudistaa sosiaali- ja terveysalan vanhoja toimintamalleja ja rakenteita, sekä osaltaan vastata kestävyysvajeeseen ja väestön ikääntymisen seurauksena kasvavaan palvelutarpeeseen. Osaaminen kohdistetaan asiakkaiden toimintakyvyn parantamiseen kaikilla palvelualueilla. Ihmisen paras paikka on
kotona, joten tavoitteena on, että kotiin on helppo palata ja myös kotoa käsin palvelumme ovat helposti saatavilla. Tavoitteena on myös arvojen näkyminen kaikessa toiminnassa. Arvoja ovat: yhdessä asiakkaan kanssa, halu ottaa vastuuta, mutkaton vuorovaikutus sekä rohkeus uudistua.

2

Järjestämissuunnitelman laatiminen ja toteutumisen seuranta
Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 §:n mukaan laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpee-

5 (29)
seen. Järjestämissuunnitelma tulee hyväksyttää Eksoten valtuustossa ja se on laadittava valtuustokausittain
Suunnitelmassa sovitaan alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamisesta piirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveysasemien ja muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. Erityisesti arvioidaan laboratorio- ja kuvantamispalveluiden, lääkinnällisen (toimintakyky) kuntoutuksen ja päivystys- ja ensihoitopalveluiden toiminnallista kokonaisuutta. Sosiaalihuollon palvelut tulee tarvittaessa sovittaa terveydenhuollon palveluiden toiminnalliseen kokonaisuuteen.
Suunnitelmassa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon yksityisten palveluntuottajien ja sosiaalihuollon tietohallinnon yhteistyötarpeet (Terveydenhuoltolaki 34§).
Järjestämissuunnitelman laatimisesta ja seurannasta vastaa Eksoten terveys- ja
vanhustenpalvelujen johtaja. Laatimista tukee ja koordinoi integraatioyksikkö.
Suunnitelman laatijoiden on yhdessä integraatioyksikön kanssa arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Eksotessa seurannasta vastaavat edellä mainittujen lisäksi myös kaikki neljä vastuualuetta. Suunnitelman hyväksyy Eksoten valtuusto.

3

Väestön palvelutarpeen arviointi
Väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarvetta tulevaisuudessa. Ikääntymisestä
johtuvan palvelutarpeen kartoittamiseksi Eksotessa on laadittu useita selvityksiä.
Selvitysten taustalla on käytetty erilaisia ennusteita väestön kehityksestä, tietoja
alueen sairastavuudesta sekä erilaista valtakunnallista vertailutietoa. Palvelutarpeen arviointia tehdään myös terveydenhuollon avopalveluiden, sosiaalipalveluiden sekä erikoissairaanhoidon osalta. Palvelutarpeen ja saatavuuden arviointia
tehdään palveluiden määrän, peittävyyden, laadun, resurssien käytön ja kustannusten näkökulmasta.
Tarvearvion taustana palveluverkkoa uudistettaessa käytetään esimerkiksi seuraavia tietoja ja tunnuslukuja: väestön ikärakenne, sairastavuustiedot, Kelan korvattavuustiedot, sairauspäivät, sairastamisindeksi, eläketilastot (erityisesti varhaiset
eläkkeet), PYLL-indeksi, työttömyystilastot (erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys), kouluterveyskysely, alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH), RAIarvioinnit, 75-vuotiaille suoritettavat hyvinvointia tukevat kotikäynnit ja SASarvioinnit sekä kotona asumista tukevat moniammatilliset kotikäynnit. Lisäksi palveluverkon kehittämisessä hyödynnetään vanhuspalvelulain 5§:n mukaisen maakunnallisen suunnitelman seuranta- ja arviointitietoja, joissa huomioidaan ikäystävällisen kunnan kriteereiden toteutuminen. Myös tietojohtamisen mallia hyödynnetään palvelutarpeiden ennustamisessa. Sen perusteella tiedetään, että Eksoten
alueella noin 10 % asukkaista aiheuttaa 80 % kustannuksista. Yksi prosentti väestöstä aiheuttaa neljänneksen, eli noin 25 % kustannuksista. 34- 49- vuotiaista pitkäaikaistyöttömistä 34 % kuuluu kalleimpaan 10 %:iin väestöstä.
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Kuva 1. Kelan sairastavuusindeksi kertoo kuntien laskennallisen indeksiluvun Kelan
rekisteritietojen avulla. Indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo, ja perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan; kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus
työikäisistä sekä erityiskorvattavat lääkkeet. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, joka merkitään luvulla 100. Lähde: Eksoten tietojohtamisen kojelauta.
Eksoten alueella on noin 48 000 työssäkäyvää työikäistä. Heidän palvelutarpeeseensa vaikuttaa yleisen ikärakenteen ja työllisyyden muutosten lisäksi työantajien
halu järjestää työntekijöilleen kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa lakisääteisen
palvelun lisäksi. Etelä-Karjalan alueella on useita työterveyshuollon palveluntuottajia, joilta työnantajat voivat hankkia työterveyshuollon palveluja.
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Kuva 2. Etelä-Karjalan väestön ikärakenne vuosina 2005, 2015 sekä ennuste vuodelle 2025. Lähde: Etelä-Karjalan Liitto

Kuva 3. Huoltosuhde kunnittain Etelä-Karjalassa. Huoltosuhde ilmaisee miten monta 65 vuotta täyttänyttä on yhtä työikäistä (15–64-v.) kohti. Lähde: Etelä-Karjalan
Liitto.

4

Kuntien välinen yhteistyö
Etelä-Karjalan alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi on laadittu maakunnallinen hyvinvointiohjelma vuosille 2016–2020. Eksotella on koordinaatiovastuu ohjelman toimeenpanosta ja seurannasta. Maakunnassa toimii hyvinvointityöryhmä, jossa on Eksoten lisäksi edustus kaikista alueen kunnista (kuntien päättäjiä ja hyvinvointivastaavia) sekä edustajat keskeisimmiltä yhteistyötahoilta (järjestöt, koulutus, palo- ja pelastustoimi, poliisi). Tämän lisäksi
kaikkiin kuntiin on muodostettu hyvinvointitiimit tai hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmät, joilla on vastuu kuntakohtaisen hyvinvointitoiminnan toteuttamisesta. Tällä toimintarakenteella toteutetaan lainsäädännön määräämiä
väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä ja kehitetään sähköistä hyvinvointikertomusta yhteiseksi työvälineeksi. Maakunnallista sekä Eksoten
sisäistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa koordinoivat Eksoten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen koordinaattorit (2).
Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu
vuosille 2015 – 2018. Eksote järjestää lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Tarpeen mukaan yhteistyötä tehdään myös kuntien
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muiden toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.
Vuonna 2012 Etelä-Karjalan maakunnan alueelle laadittiin maakunnallinen yhteistoimintamalli eri uhkamalleja varten. Toimintamallissa on huomioitu maakunnan
kaikki kunnat sekä eri yhteistoimintatahot. Uhkamallit tullaan päivittämään vuoden
2016 aikana Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunnan toimesta.
Maakunnallisen toimintamallin lisäksi Eksotella sekä Imatran sosiaali- ja terveydenhuollolla on ollut omat valmiussuunnitelmansa, joiden mukaisesti kumpikin organisaatio on toiminut normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Jatkossa
Imatran sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma päivitetään ja viedään
osaksi Eksoten valmiussuunnitelmakokonaisuutta.
Valmiussuunnittelun ja varautumisen tarkoituksena on taata mahdollisimman vakaa ja häiriötön palvelutaso niin normaaliolojen pienissä häiriötilanteissa, erityistilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Perusperiaatteena on, että edellä mainitut tilanteet hoidetaan normaaliolojen organisaatiolla ja vastuilla mahdollisimman pitkään.
Kokonaisturvallisuus syntyy eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyönä. Maakunnassa keskeisesti turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat EU:n
ja Suomen ulkoraja sekä Lappeenrannan ja Imatran alueelle keskittyvä metsäteollisuus. Lisäksi alueen rautatiet ja maantiet, Saimaan sisävesisatamat ja Lappeenrannan lentokenttä ovat merkittäviä tavara-, kemikaali- ja henkilöliikenneväyliä. Maakunnan alueella on myös paljon vesistöjä sekä vesiliikenneväyliä kuten Saimaan
kanava.

4.1

Sairaanhoidolliset tukipalvelut
4.1.1

Laboratoriopalvelut

Kliinisen kemian laboratorion näytteenottopisteitä on useimpien terveys- ja hyvinvointiasemien yhteydessä, Lönnrotinkadun erityispisteessä sekä alueen sairaaloissa. Vuonna 2015 otettiin lisäksi käyttöön liikkuva näytteenottopalveluauto Malla.
Tutkimusten tekemistä on keskitetty yhteisesti sovitulla tavalla keskussairaalan,
Honkaharjun ja Parikkalan laboratorioihin. Suurimmilla terveys- ja hyvinvointiasemilla tehdään päivystysluonteista diagnostiikkaa. Laboratoriokeskuksella on erityisvastuualueyhteistyön mukaisesti sopimus HusLabin kanssa ostopalvelunäytteistä,
joita ei voida tehdä paikallisesti. Useissa erikoistutkimuksissa noudatetaan valtakunnallista linjausta käyttämällä yhdessä sovittuja tutkimuskeskuksia. Alueen verikeskus sekä kliinisen mikrobiologian ja patologian laboratoriot sijaitsevat keskussairaalassa.
Eksoten alueella tuotettiin yli 1,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta vuonna 2015.
Laboratoriotietojärjestelmä on yhteinen Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) kanssa. Tietotekniikkaa hyödyntämällä vastaukset
siirtyvät potilaskertomus- sekä toiminnanohjausjärjestelmään. Myös joukko- Papaja INR-vastaukset voidaan välittää tekstiviestillä, e-kirjeellä tai suojatulla verkkoyhteydellä suoraan kansalaiselle. Vieritestauksen koordinointiin on perustettu työryhmä, jossa on edustajat laboratorion lisäksi avoterveydenhuollosta.
4.1.2

Kuvantamispalvelut

Eksoten tukipalveluissa kuvantamiskeskus vastaa koko Eksoten alueen kuvantamispalveluista. Kuvantamiskeskukseen kuuluvat radiologian, kliinisen fysiologian,
isotooppilääketieteen ja kliinisen neurofysiologian yksiköt.
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Radiologian yksiköllä on osasto keskussairaalassa sekä pääosin perusterveydenhuoltoa palvelevat röntgenit Armilassa ja Honkaharjussa. Perusterveydenhuoltoa
palvelevia suppean palvelun röntgeneitä on Rautjärvellä, Parikkalassa, Luumäellä ja
Savitaipaleella. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian osastot sijaitsevat keskussairaalassa. Eksoten Kuvantamiskeskuksessa
tehtiin vuonna 2015 yhteensä n. 100 000 tutkimusta.
Keskussairaalan radiologian osastolla tehdään magneetti-, tietokonetomografia-,
ultraääni-, varjoaine-, natiivi- , angio- ja toimenpideradiologisia tutkimuksia. Radiologinen ympärivuorokautinen päivystys on keskitetty keskussairaalaan. Perusterveydenhuoltoa palvelevissa röntgeneissä tehdään ultraääni- ja natiivitutkimuksia.
Vuonna 2015 radiologisia tutkimuksia tehtiin koko alueella noin 91 000, joista pääosa, noin 60 000 tutkimusta Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Radiologian tietojärjestelmään talletetaan kuvat digitaalisesti. Tietojärjestelmä on yhteinen Carean
kanssa.
Keskussairaalan kliinisen fysiologian- ja isotooppilääketieteen osastolla tehdään
monenlaisia isotooppitutkimuksia ja -hoitoja, luuntiheysmittauksia, kliinisiä rasituskokeita, sydän- ja verenkiertoelimistön tutkimuksia, keuhkofunktiotutkimuksia,
gastroenterologian tutkimuksia sekä allergiatutkimuksia. Kliinisen neurofysiologian
osastolla tehdään EEG- ja ENMG- tutkimuksia sekä herätepotentiaaleja ja uni- ja vireystilatutkimuksia. Vuonna 2015 isotooppitutkimuksia tehtiin n. 1600, kliinisen
neurofysiologian tutkimuksia n. 1400 ja kliinisellä fysiologialla tutkimuksia tehtiin n.
5 500.
Radiologian tietojärjestelmään talletetaan digitaalisesti isotooppikuvat sekä luuntiheysmittaukset. Tietojärjestelmä (PACS) on yhteinen Carean kanssa. Osa kliinisen
fysiologian tutkimuksista talletetaan digitaalisesti potilastietojärjestelmään (terveys-Effica/Mediakeskus) ja osa on yhteisessä tietokannassa Eksotessa. Pieni osa
tutkimuksista tulostetaan paperisesti potilaan sairauskertomukseen. Vuoden 2016
aikana on tarkoitus ottaa käyttöön EEG – tutkimusten tallentaminen omaan digitaaliseen tietokantaan. Näin konsultaatiot ja/tai lausunnot voidaan tarvittaessa
saada Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS). Tällä ratkaisulla on tulevaisuudessa mahdollistaa päivystysaikaisten EEG-tutkimusten saatavuus Eksotessa.
Vuoden 2015 aikana siirryttiin tuottamaan koko Eksoten alueen EKG:t (sydänfilmit)
sähköisessä muodossa, joka on yhteensopiva HUS:in kanssa. Näin konsultaatiot ja
tiedonsiirto sekä arkistointi saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Rasitus-EKG ja EKG-pitkäaikaisrekisteröinnit (Holter) yhdistetään em. tietokantaan myöhemmin.
Kuvantamistutkimusten tarve kasvaa vuosittain jopa yli 10 %. Vaativien leiketutkimusten ja radiologisten toimenpiteiden määrä lisääntyy huomattavimmin. Koska
kuvantamistutkimuksia tekevistä asiantuntijoista on valtakunnallinen pula ja laitekapasiteetti keskussairaalassa osin vielä riittämätön, joudutaan oman toiminnan
ohella käyttämään myös ostopalveluita, jotta Etelä-Karjalan väestön kuvantamispalvelut saadaan turvattua.
4.1.3

Seulonnat

Rintasyövän toteamiseksi tehtävä mammografiaseulonta, kohdun kaulaosan syövän toteamiseksi tehtävä Papa- koeseulonta sekä muut tarpeellisena pidetyt seulontatutkimukset järjestetään alueella terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 14
§:n mukaisesti. Mammografiaseulonnat järjestetään ostopalveluna. Eksoten patologian laboratorio toteuttaa joukko-Papa-seulonnat keskitettynä toimintana.
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Suolistosyöpäseulonnat on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta lukien. Eksoten
avoterveydenhuolto koordinoi seulontoja yhdessä Pirkanmaan syöpäyhdistyksen
kanssa. Kolonoskopiatutkimukset järjestetään omana toimintana keskussairaalassa.

4.2

Lääkehuoltokeskus
Eksoten lääkehuoltokeskus (sairaala-apteekki) huolehtii keskitetysti Etelä-Karjalan
kaupunkien ja kuntien yksiköiden turvallisesta ja tehokkaasta lääkehuollosta.
Kumppanuussopimuksen mukaisesti lääkehuoltokeskus huolehtii myös puolustusvoimien alueellisesta lääkehuollosta sekä toimittaa tartuntatautilain mukaisia maksuttomia lääkkeitä alueen yksityisille terveysasemille. Potilaiden kustannusvastuulle kuuluvasta lääkehuollosta vastaavat alueen yksityiset apteekit.
Lääkehuoltokeskus vastaa ja valvoo, että lääkkeiden ja lääkkeellisten tuotteiden
hankinta, varastointi, valmistus, käyttökuntoon saattaminen, toimittaminen, jakelu, tutkiminen, hävittäminen sekä niihin liittyvä informointi tapahtuvat turvallisesti
ja tarkoituksenmukaisesti toimialueella. Lääkehuoltokeskus vastaa myös lääkkeiden kilpailuttamisesta sekä peruslääkevalikoiman laadinnasta yhdessä Eksoten lääkeneuvottelukunnan kanssa. Peruslääkevalikoiman lähtökohtana on kustannustehokas, tarkoituksenmukainen ja ennen kaikkea turvallinen lääkehoito. Eksoten peruslääkevalikoima on nelivuotinen (2015–2018). Hinnoittelumekanismit on määritelty siten, että ne mahdollistavat markkinatilanteen tehokkaan seurannan. Nelivuotinen hankintakausi parantaa lääkitysturvallisuutta vähentämällä tarpeetonta
lääkenimikkeiden vaihtuvuutta. Erityisvastuualueiden (erva) yhteishankinnat arvioidaan tapauskohtaisesti.
Lääkehuoltokeskuksessa tehdään laajamittaista ja vaativaa lääkevalmistusta, lääkkeiden käyttökuntoon saattamista (esim. solunsalpaajat) sekä potilaskohtaista annosjakelua. Kiinteiden lääkemuotojen potilaskohtainen annosjakelupalvelu soveltuu hyvin pitkäaikaispotilaille sekä Armilan kuntoutuskeskuksen potilaille. Jatkossa
selvitetään palvelun soveltuvuus lyhytaikaisemmille potilaille. Avopalveluiden lääkeannosjakelu toimii yksityisapteekkien kautta.
Keskussairaalassa on otettu käyttöön konsultaatiopohjainen osastofarmasiapalvelu. Osastofarmaseutin työnkuvaan kuuluu lääkehoidon arviointi, kotiutuvan potilaan lääkehoidon ohjaus, henkilökunnan koulutus ja ohjeistus. Toiminta on parantanut potilaiden lääkehoidon turvallisuutta sekä laatua. Toiminnan alueellista laajentamista selvitetään.

4.3

Välinehuolto
Eksoten välinehuoltotoiminta siirtyi vuoden 2016 alusta keskitetysti akuuttisairaalan välinehuollon alaisuuteen. Keskussairaalassa välinehuolto tuottaa palveluja
keskussairaalan hoito- ja tutkimusyksiköille ja suurelle osalle Lappeenrannan avoterveydenhuollon toimipisteistä. Sterilointi on keskitetty välinehuoltokeskukseen.
Muut välinehuoltoprosessin toiminnot tehdään tapauskohtaisesti joko välinehuoltokeskuksessa tai asiakasyksiköissä. Keskussairaalassa toimintayksikön esimiehen
kanssa työskentelee tiimivastaava, palveluohjaaja sekä 23 välinehuoltajaa. Välinehuoltajista noin puolet työskentelee välinehuoltokeskuksen ulkopuolella, kuudessa keskussairaalan asiakasyksikössä.
Avoterveydenhuollossa välinehuoltotyö on hajautettu kymmeneen eri toimipisteeseen. Valtaosa huollettavista välineistä tulee suun terveydenhuollosta. Savitaipaleen, Parikkalan, Pohjolankadun ja Armilan hammashoitoloiden sekä Honkaharjun
sairaalan välinehuoltotyö kuuluu Eksoten keskitetyn välinehuollon alaisuuteen.
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Alueella työskentelee kymmenen välinehuoltajaa sekä tiimivastaava. Lemin, Luumäen, Ruokolahden, Rautjärven ja Taipalsaaren välinehuoltotyö ostetaan toistaiseksi Saimaan tukipalveluilta.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaan välinehuoltopalvelut suositellaan toteutettavaksi jatkossa alueellisesti keskitetyn mallin mukaisesti. Keskittämisestä on Eksotessa laadittu kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on liittää
kaikki välinehuoltopalvelut hallinnollisesti keskussairaalan välinehuoltoon. Suunnitelmissa on keskittää pohjoisten alueiden välinehuollon toiminta Honkaharjun sairaalaan. Läntisen alueen välinehuollon keskittäminen tullaan tekemään joko Sammonlahden hammashoitolan yhteyteen tai keskussairaalaan, jos tilat sen sallivat.
Eksoten ulkopuolisena välinehuollon asiakkaina ovat Etelä-Karjalan Työkunto Oy,
Terveystalo ja Attendo.

4.4

Logistiikka
Eksote on järjestänyt kuljetus- ja varastointipalvelut yhteistyössä kilpailutetun
kumppanin kanssa. Hankintalain mukaisesti kilpailutettu kumppani tuottaa Eksotelle kuljetuspalveluja ja tuottaa terminaalissa jakelua hoitotarviketoimituksiin. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen alle sijoittuva logistiikkayksikkö tuottaa Eksotelle kuljetuspalvelut Lappeenrannan alueella.
Seutureittien perusrunko ja aikataulutus muodostuvat Eksoten näytekuljetustarpeiden pohjalta. Keskussairaalan sisäinen logistiikka koordinoidaan jatkossa yhden
keskitetyn yksikön, logistiikkatiimin, toimesta tietojärjestelmiä hyödyntäen. Yksikkö
hoitaa esimerkiksi tavarakuljetukset, potilaskuljetukset ja potilaille tilattavat ulkopuoliset kuljetukset.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaan Hyksin – ervaan on perustettu yhteinen hankinta- ja logistiikkatyöryhmä, ja alueella toteutetaan yhteishankintoja volyymietujen saavuttamiseksi. Myös tuotekokonaisuuksia pyritään yhdenmukaistamaan ja käytettävää nimikkeistöä standardoimaan. HUS-logistiikka tulee toimiman Hyks -ervan hankintarenkaan yhteishankintayksikkönä. Eksotella hankintoja
hallinnoi kaksi hankinta-asiantuntijaa tässä yhteistyöryhmässä. Pääosa yhteishankinnasta on erikoissairaanhoitopainotteisia tuotteita, mahdollisuuksien mukaan
myös muita terveydenhuollon tarvike-, laite- ja palveluhankintoja.

4.5

Tietojärjestelmien ja potilastietorekisterin toimivuus ja yhteiskäyttö
4.5.1

Yleistä

Eksote käyttää koko maakunnassa terveydenhuollon tietotekniikkapalveluiden
tuottamiseen yhtä potilastietojärjestelmää (terveys- Effica), joka käsittää niin potilashallinnon kuin kliinisen kirjaamisen. Yhtenäiset tietojärjestelmät ovat käytössä
myös kuvantamisen ja laboratoriotoiminnan osakokonaisuuksissa. Eksote toimii rekisterinpitäjänä järjestelmien sisältämille tiedoille. Potilastietojärjestelmien käyttö
on mahdollista myös mobiilisti, jolloin potilastiedot ovat liikkuvien yksiköiden, esimerkiksi ambulanssien, Mallu- auton tai kotihoidon sairaanhoitajien käytössä.
Sosiaalitoimen osalta Eksotessa siirryttiin 1.1.2016, Imatra- integraation myötä, yhtenäiseen asiakastietojärjestelmään (sosiaali- Effica). Imatralta siirtyi Eksoten vastuulle muutamia Imatran käyttämiä erillisjärjestelmiä, kuten kotihoidon mobiilitoiminnanohjaus ja INR-itsesäätelyn sähköinen palvelualusta. Nämä erillisjärjestelmät tullaan ajamaan alas vuoden 2016 aikana, Imatran siirryttyä käyttämään Eksotessa olevia tietojärjestelmiä myös näiden toimintojen osalta.
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Eksote on organisoinut ICT-palveluidensa tuottamisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti. Tilaajana toimii Eksoten keskitetty tietohallinto, joka on osa Eksoten kehittämisen tuen yksikköä. Yksikön toiminnasta kokonaisuudessaan vastaa kehittämisjohtaja, toimitusjohtajan alaisuudessa. Tuottajana toimii pääsääntöisesti kolme
erillistä inhouse-yhtiötä, Medi-IT Oy (Medi-IT), Saimaan talous ja tieto Oy (Saita)
sekä Hyvis-ICT Oy (Hyvis).
Eksoten terveydenhuollon ICT-palveluiden tuottajana toimii Medi-IT, jonka omistajia ovat Eksote (19 %), Kymenlaakson sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (19 %), Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (19 %), Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (5 %), Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (5 %) , KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (5 %), Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (19 %) sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Medi-IT tuottaa terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvät palvelut keskitetysti Eksotelle. Eksote ostaa
Medi-IT:ltä terveydenhuollon ICT-palvelut lukuun ottamatta laboratoriojärjestelmää, perustietotekniikkaa ja hallinnon tietojärjestelmiä sekä osaa konesalipalveluista. Tietojärjestelmien osalta Medi-IT:lle on annettu vastuu olemassa olevien järjestelmien uusien versioiden käyttöönoton koordinoinnista.
Uusia toimialajärjestelmiä hankittaessa hankinnat tehdään tarvittaessa Medi-IT:n
kautta, tai Medi-IT:n asiantuntijapalveluiden tukemana. Perustietotekniikan ja hallinnon tietojärjestelmäpalvelut Eksote ostaa Saitalta, joka on Eksoten, Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan kuntien omistama yhtiö.
Kansalaisten sähköiset palvelut ja niiden palvelualusta Eksote ostaa Hyvis-ICT:ltä,
joka on kokonaisuudessaan Medi-IT:n omistama yhtiö. Hyvis-ICT:n palveluiden asiakkaita ovat Medi-IT:n omistajat. Eksote on liittynyt valtakunnalliseen Kantapalveluun lainsäädännön mukaisessa aikataulussa sekä Sähköisen reseptin että Potilastiedon arkiston osalta.
4.5.2

Sähköinen asiointi

Eksote on yhteistyössä Hyvis -IT:n sekä tämän omistajien Carean, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa
kehittänyt yhteisen kansalaisten sähköisten sote-palveluiden palvelualustan
(www.hyvis.fi ). Myöhemmin Hyvis.fi -palveluiden kehittämiskonsortioon ovat liittyneet muut Medi:IT:n nykyiset omistajaorganisaatiot. Valtiovarainministeriö sekä
sosiaali- ja terveysministeriö ovat valinneet Hyvis.fi -alustan yhdeksi kolmesta keskeisimmästä kehitysalueesta SADe-hankkeen puitteissa. Hyvis.fi -alusta on rakennettu kansalliseksi ratkaisuksi, joka toimii maakunnan alueella yhdistävänä tekijänä
kansalaisen sähköisessä asioinnissa.
Hyvis.fi:n tämänhetkisiä palvelukokonaisuuksia ovat muun muassa julkinen portaali
luotetun hyvinvointitiedon jakamiseen, anonyymi neuvonta, tunnisteinen neuvonta ja portaali henkilökohtaisten e-palveluiden käyttämiseen. Näitä ovat kansalaisen
ajanvaraus, sähköiset lomakkeet, INR-vastauksien välittäminen Marevan itsesäätelypotilaille, turvallinen viestinvälitys sekä hoitosuunnitelman ja laboratoriovastausten välittäminen kansalaisille.
Eksote on mukana valtioministeriön rahoittamassa omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hankkeessa vuosina 2016–2018.Hanke on usean kuntatoimijan ja
kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyöhanke, joka koostuu Espoon kaupungin hallinnoimasta koordinaatiohankkeesta sekä kymmenestä kuntakohtaisesta osahankkeesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen, eri päätelaitteilla toimiva
palvelukokonaisuus, joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeenarviot sekä sähköisen itsehoito- hyvin-
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vointisuunnitelman. Eksote integroi nämä palvelut kiinteäksi osaksi Hyvis.fi palvelualustaa. Kaikki osapuolet saavat hankkeen päättyessä käyttöönsä koko palvelukokonaisuuden. ODA on valittu hallituksen toimesta sosiaali- ja terveydenhuollon ensimmäiseksi kärkihankkeeksi vuoden 2015 lopussa.
4.5.3

Toiminnanohjaus ja logistiikka

Tietologistiikka on Eksotessa järjestetty tietojärjestelmien yhteiskäytöllä sekä siten,
että suojattujen yhteyksien avulla jakamalla jaetaan tietoa liikkuviin yksiköihin tai
potilaalle. Sähköisellä tiedon hallinnalla – (asiakkaan ilmoittautumisesta potilastietoon –) päästään tehokkaaseen toimintaan ilman viiveitä. Tietologistiikassa on Eksotessa meneillään useita kehityshankkeita, jotka käyttäjälähtöisesti parantavat ja
helpottavat tiedon saantia tai kirjaamista järjestelmiin. Näin päästään tuottamaan
hyvinvointia hoitoketjussa entistä tehokkaammin ja kustannustietoisesti.
Eksote on kehittänyt toimintansa tueksi prosessipohjaisuuteen perustuvia toiminnanohjausjärjestelmiä ns. räätälöityinä ratkaisuina. Ensimmäinen ja tunnetuin näistä ratkaisuista on SAS- ohjelma. Ohjelma on alun perin Eksoten kehittämä, mutta
se on levinnyt järjestelmän ohjelmoineen yrityksen kautta noin kymmenelle eri
kuntatoimijalle Suomessa. Vastaavia muita ohjelmia ovat mm. mielenterveyspalveluihin toteutettu sähköinen kuntoutussuunnitelma, joka ohjaa kuntoutustoimenpiteiden sisältöä, ostopalveluiden sisältöjä ja logistiikkaa sekä iäkkäiden palvelutarpeen arviointiin kehitetty ohjelma.
Eksote on kehittänyt prosessi- ja roolipohjaisen järjestelmän sisäisten ja ulkoisten
potilaskuljetusten hallinnointiin. Sisäinen potilaskuljetusjärjestelmä tullaan laajentamaan siten, että se käsittää myös sisäiset materiaalikuljetukset.
Eksotessa on käytössä tällä hetkellä maakunnan laajuinen materiaalihallinnon ja
varastohallinnan tietojärjestelmä NeMo. Järjestelmän hankinta on pyritty tekemään niin, että tarvittaessa se pystytään kytkemään osaksi HUS-Logistiikan kanssa
tapahtuvaa hankintaketjua.
4.5.4

Yhteistyö Hyksin ervassa

Voimassa olevan terveydenhuollon lainsäädännön ja sen määrittelemän ervakoordinaation mukaisesti Eksote, Carea ja HUS ovat organisoineet useita eri työryhmiä toimintansa koordinoimiseen. Yksi näistä ryhmistä liittyy ICT-yhteistyön
koordinoimiseen.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaisesti Eksote ja HUS toteuttivat
sähköisen lähete-palauteliikenteen Hyksin ervan toiminnan tueksi. Samaa ratkaisua
käytetään Eksoten puolelta tiedonsiirtoon yksityisten terveyspalvelutuottajien
kanssa. HUS ja Eksote ovat rakentaneet tiedonvaihdon tehostamiseksi integroidun
Lync- viestintäratkaisun pikaviestintään, kevyisiin videoneuvotteluihin ja kokouksiin. Varsinainen kliininen tieto välitetään kansallisen Potilastiedon arkiston
kautta.
Vuoden 2015 aikana Eksote otti käyttöön HUS:n tuottaman MUSE-ohjelmiston, jota käytetään Eksoten alueella otettujen sydänfilmien tallentamiseen ja katselemiseen sähköisessä muodossa. Kumpikin toimija toimii rekisterinpitäjänä oman toimintansa osalta. Näin saadaan konsultaatiot ja tiedonsiirto sekä arkistointi toteutettua tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
Eksoten leikkaus-, anestesia- ja välinehuollon sekä tehohoidon tietojärjestelmät
ovat saman merkkiset HUS: in kanssa. Tämä helpottaa mahdollisesti myöhemmin
eteen tulevaa syvällisempää, toiminnallista yhteistyötä.
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Eksote on sitoutunut HUS:n kanssa kehittämispolkuun, joka johtaa yhteisen laboratoriotietojärjestelmän käyttämiseen koko erva- alueella. Tavoitteena on käynnistää
monivaiheinen projekti vuoden 2016 toisella vuosipuoliskolla. Yhteinen järjestelmä
tulisi Eksoten käyttöön, HUS:n aikatauluun pohjautuen, vuosien 2018–2019 aikana.
HUSin kanssa on alustavasti keskustelu radiologisten kuvien pitkäaikaisen arkistopalvelun ostamisesta HUSilta sen jälkeen, kun HUS rakentanut arkistoratkaisunsa
(XDS) valmiiksi. Todennäköisesti vastaavanlainen yhteistyö kuin laboratoriotietojärjestelmän suhteen käynnistyy vuonna 2017.
HUS on toiminut pääkoordinoijana kokonaisvaltaisten laaturekistereiden kilpailuttamiselle koko Suomessa. Yhteishankinnassa ovat mukana kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Yhteishankinnan tavoitteena on saada koko Suomeen ja ainakin Hyks
erva- alueelle yhteiset laaturekisterit. Tällaisia rekistereitä on useita kymmeniä.
Esimerkiksi Eksotella on tällä hetkellä käytössä saman merkkiset rekisterit HUS:n
kanssa tahdistinrekisterin ja luukudosrekisterin osalta.
Lisäksi Eksotessa on käynnissä selvitys siirtyä kokonaisvaltaisesti HUS-Logistiikan
asiakkaaksi, ei pelkästään nykyisen hankintayhteistyön osalta vaan myös tavaralogistiikan ja keskusvarastomateriaalihallinnon osalta. Osana tätä selvitystä selvitetään yhteisen materiaalihallinnon ja varastohallinnan tietojärjestelmän mahdollisuutta niin, että Eksote ottaisi käyttöön HUS:n palveluna tuottaman materiaalihallinnon ja varastonhallinnan tietojärjestelmän.
Vuoden 2016 aikana käynnistetään myös tarkempi selvitys mahdollisuudesta yhteiseen apteekkijärjestelmään HUS:n kanssa.
HUS on esittänyt näkemyksensä ensihoidon yhteisen tietojärjestelmän tarpeellisuudesta Hyksin ervassa. Tätä keskustelua jatketaan HUS- yhteistyön koordinointiryhmissä. Kokonaisuutta tarkastellaan huomioiden sote-uudistukseen liittyvät esitykset ensihoidon ja pelastustoimen tulevaisuuden järjestämisvastuista.

4.6

Kuntoutus
Terveydenhuoltolain 29§:n mukaan kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Vaativa sairaalatasoinen kuntoutus on koko
maakunnassa keskitetty Armilan kuntoutuskeskuksen osastolle 3. Osastolle 4 on
keskitetty maakunnan C-tasoinen saattohoito, ja osasto toimii myös kotisaattohoidon yhteysosastona. Osaston yhteydessä toimii palliatiivinen poliklinikka.
Kotikuntoutusta on kehitetty viime vuosina paljon. Vuoden 2010 alussa kotikuntoutuksen terapeutteja oli 4 ja vuoden 2016 alussa 31,5. Asiantuntija fysioterapeuttien tules-vastaanottoja laajennetaan, kun loppuvuodesta 2016 valmistuu 11
uutta asiantuntijafysioterapeuttia.
Eksoten kuntoutuksen toimintaa on kartoitettu ja kehitetty moniammatillisissa työryhmissä, jotka ovat jättäneet väliraporttinsa ja ehdotuksensa. Työryhmät tarkastelivat lasten ja nuorten, työikäisten, ikäihmisten sekä vaikeavammaisten kuntoutusta.
Kuntoutuksen kehittämistyössä on hyödynnetty myös Lean-mallia. Armilan kuntoutuskeskus sai Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnon vuonna 2015 sekä vuonna 2014
Suomen Lean-yhdistyksen vuoden Lean-teko palkinnon.
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4.6.1

Alueellinen apuväline- ja toimintakykykeskus

Alueellinen apuväline- ja toimintakykykeskus sekä Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemat muodostavat toimintakokonaisuuden, jossa on sovittu vastuun- ja työnjaosta. Apuväline- ja asunnonmuutostyöpalvelut järjestetään sekä keskitettyinä että
hajautettuina sen mukaan, mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin tapa tuottaa
palvelut. Apuvälinekeskukseen on keskitetty pääasiassa erityisosaamista vaativat,
esimerkiksi lasten, hengityssairaiden, kommunikoinnin sekä sähköiset liikkumisen
apuvälineet, protetisoinnin apuvälineet ja osa asunnonmuutostöistä. Perusapuvälineitä löytyy myös alueen terveys- ja hyvinvointiasemilta.
Terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen lisäksi apuvälinekeskus kilpailuttaa keskitetysti apuvälineet ja niihin liittyvät apuvälinepalvelut sekä asunnonmuutostöiden palveluntuottajat, järjestää hankinnat, rekisteröinnin, logistiikan,
huollot ja korjaukset sekä suunnittelee ja seuraa hankintojen vuosittaista toteutumista ja huolehtii maksuliikenteestä. Keskukseen on keskitetty Eksoten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden määrärahat lukuun ottamatta silmätautien
ja kuulokeskuksen määrärahoja. Apuvälinekeskuksen kuntalaskutusperuste on väestöpohjainen laskutus ja apuvälinepalvelut sisältyvät kuntien maksuosuuksiin.
Tämä mahdollistaa joustavan apuvälineiden kierrättämisen.
Apuväline- ja toimintakykykeskuksella sekä vammaispalveluilla on yhteinen erikoisammattimies, joka koordinoi ja organisoi vammais-, vanhus-, ja terveydenhuollon
asunnonmuutostöitä koko Eksoten alueella. Keskuksella on käytössään myös pienimuotoisten asunnonmuutostöiden määräraha. Joustavasti, ilman turhaa byrokratiaa käytettävissä olevan määrärahan avulla potilaan kotiutuminen osastoilta
nopeutuu ja kuntalaisen selviytyminen apuvälineiden kanssa kotona mahdollistuu.
Keskuksessa suunnitellaan, järjestetään, koordinoidaan ja seurataan myös vammaispalvelulain mukaisia apuvälinepalveluja ja asunnonmuutostöitä tiiviissä yhteistyössä vammaispalvelun kanssa. Yhteisten APUVA- myöntämisperusteiden (lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelu, vammaispalvelun koneet, laitteet ja välineet, kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu sekä asunnonmuutostyöt) myötä
toiminnasta on tullut läpinäkyvää myös kuntalaisille
(http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/apuvalineet/Documents/APUVAluovutusperusteita%20ja%20toimintaohjeita.pdf). Ohjeistusten myötä henkilöstön
päätöksenteko on helpottunut ja yhdenmukaistunut. Palvelun laadun varmistamiseksi eri ammattiryhmät käyttävät myös sovittuja tarkastuslistoja asiakkaan toimintakyvyn ja esteettömyyden arvioinnissa asiakkaan kotona ja yhteenvedon kirjaamisessa. Keskuksen tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenvertaisuus, kierrättää apuvälineitä, vammaispalvelun välineitä ja laitteita tehokkaasti sekä järjestää palvelut yhteisesti sovitun toimintamallin pohjalta kokonaistaloudellisesti.
Iso apu -palvelukeskuksessa on Eksoten Toimiva huusholli-esittelypiste, jossa kuntalainen voi käydä tutustumassa erilaisiin päivittäisiä toimintoja helpottaviin apuvälineisiin, laitteisiin sekä palveluihin.
Eksoten alueella apuvälinekeskus käyttää Effector- tietojärjestelmää, joka mahdollistaa apuvälinepalveluiden, vammaispalvelun koneiden, välineiden ja laitteiden,
asunnonmuutostöiden sekä huoltojen ja korjausten yhtenäisen dokumentoinnin ja
seurannan. Tieto asiakkaan käytössä olevista apuvälineistä sekä asunnonmuutostöistä löytyy näin yhdestä rekisteristä. Tiedot ovat kaikkien asiakasta hoitavien Eksoten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen työntekijöiden käytössä.
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4.6.2

4.7.1 Psykososiaalinen kuntoutus ja osallisuus

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalueen nimi muuttui 1.1.2016 alkaen
yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiksi. Tavoitteena on luoda entistä tiiviimpi
yhteiskunnan turvaverkko, joka pyrkii turvaamaan kaikkien kansalaisten osallisuutta yhteiskunnassa. Hyvinvointia uhkaavien signaalien tunnistamisen avulla pyritään
käynnistämään aiempaa varhaisempia ja laaja-alaisemmin vaikuttavia toimenpiteitä.
Yksi organisaation tulosyksiköistä on psykososiaalinen kuntoutus ja osallisuus, jossa
on 4 eri kokonaisuutta: kuntouttava asuminen, työllisyys, kuntouttava päivätoiminta ja liikkuva toiminta. Toimintayksikköjä ovat Elites (ent. Liito), toimintakeskus Veturi, toimintakeskus Kerttuli, Resiina, Parkki, Katajapuu, Raitapuu, Siltala, Taipale,
tilapäismajoitus Tilma, päihdetukiasunnot, Nuorten Paja ja maakunnalliset kuntouttavat päivätoimintayksiköt.
Kuntouttavalla asumisella tarkoitetaan kuntoutusjaksoja, joiden toteuttamisessa
tarvitaan ympärivuorokautinen sijoittautuminen kodin ulkopuolelle kuntoutussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelujen sisältöjä ohjataan kuntoutuskoordinaattoreiden toimesta mm. osallistumalla kuntoutussuunnitelmien laadintaan ja niiden toteutuksen seurantaan. Kokonaisuuden hallinnasta vastaa MieSas-toiminto.
Työllisyyden alueella keskeinen toimija on työelämäosallisuuden palvelut, jotka
tuottavat erilaisia työelämän ratkaisuja; motivointi, verkostojen aktivointi, päivä- ja
ryhmätoiminnot, avotyötoiminta tai lakisääteinen kuntouttava työtoiminta. Yksikköön lähettämisessä on matala kynnys eli sinne voidaan ohjata kenet tahansa ja se
tekee tiivistä yhteistyötä työllisyyden edistämisen palvelujen kanssa.
Kuntouttavat päivätoiminnat tuottavat monimuotoisia ja asiakkaiden tarpeiden
mukaan räätälöityviä avohoidon kuntoutuksellisia toimenpiteitä. Samalla palvelutuotannolla vastataan mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen, pitkäaikaistyöttömyyden, syrjäytymisvaarassa olevien, syrjäytyneiden osallistamisen sekä kaikkia
yksilöiden osallisuutta uhkaavien tilanteiden haasteisiin. Toimintaa on keskitetty
toimintakeskus Veturiin, mutta palveluja on myös kaikissa maakunnallisissa yksiköissä
Liikkuvan toiminnan keskeisin tehtävä on varmistaa asiakkaan elämän ja hoidon sisällön kohtaaminen. Viemällä palvelut elinympäristöön, on mahdollisempaa aktivoida asiakkaiden verkostoja sekä tukea omaisia ja muuta lähipiiriä. Toiminnalla
pyritään myös välittämään välittämistä ja hyvään viranomaistoimintaan. Tämä on
ollut merkittävä tekijä sairaalahoidon tarpeen vähentämisessä ja osastohoidosta
kotiin siirryttäessä.
Osallisuuden ja kuntoutuksen maailma on kompleksinen ja lukuisia rajapintoja hallitsemaan on luotu erilaisia koordinaattoritoimintoja, kuten psykogeriatrinen, syrjäytymisen ehkäisyn ja monialaisia palveluja tarvitsevien koordinaattorit. Näillä on
prosessien hallinnan kannalta keskeinen rooli.

5

Perusterveydenhuollon yhteistyö
Etelä-Karjalan väestön perusterveydenhuollosta vastaa Etelä-Karjalan terveyskeskus. Vuonna 2016 Etelä-Karjalan terveyskeskus koostuu 12 asemasta. Hyvinvointi-
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asemia ovat Joutseno, Lauritsala, Lemi, Rautjärvi, Ruokolahti, ja Savitaipale. Hyvinvointiasemilla sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat saman katon alla. Lisäksi terveysasemia toimii Imatran (Honkaharju), Lappeenrannan (Armila ja Sammonlahti),
Luumäen, Parikkalan, ja Taipalsaaren kuntien alueella. Terveydenhoitajan kiinteitä
vastaanottopisteitä on kolme. Näiden lisäksi Mallu-auto toimii liikkuvana hyvinvointiasemana koko maakunnan alueella ja antaa hoitajatasoista palvelua (myös
laboratorio- ja suun terveydenhuollon palveluja).
Eksotessa kansanterveystyö jakaantuu eri tulosalueille organisaation mukaisesti.
Työterveyshuolto on yhtiöitetty. Lain mukaista kansanterveystyötä on väestön terveydentilan seuranta, terveyden edistäminen, terveysneuvonta sekä terveystarkastukset, suun terveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus, työterveyshuolto, päivystys, avosairaanhoito, kotisairaanhoito, sairaalahoito sekä mielenterveys- ja päihdetyö.
Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa asukas voi valita itselleen sopivimman terveystai hyvinvointiaseman ja suun terveydenhuollon toimipisteen. Asukkaan valitsema
palvelupiste ei ole välttämättä oman kotikunnan alueella, vaan se voi sijaita esimerkiksi työssäkäyntipaikkakunnalla tai -alueella. Valinnan voi tehdä myös yksittäisen käynnin osalta. Myös kuvantamis- ja laboratoriopalvelun palvelupisteen voi Eksoten alueella valita vapaasti ja käyntikohtaisesti. Vuodesta 2014 alkaen potilaalla
on ollut mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista
Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan
lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen.
Terveyskeskuksen toimintamallina on alueellinen tiimimalli sekä omahoitajajärjestelmä. Jokaiselle pitkäaikaissairautta sairastavalle potilaalle on nimetty omahoitaja,
joka toteuttaa potilaan hoitosuunnitelmaan perustuvaa hoitoa yhdessä lääkärin
kanssa, lääkäri-hoitaja -työparimallin mukaisesti.
Kaikilla maakunnan hyvinvointi- ja terveysasemilla järjestetään arkipäivisin virkaaikaan sekä kiireellistä että kiireetöntä hoitoa. Lisäksi palvelukeskukset (mm. Iso
apu, Lasten ja nuorten talo sekä Aikuistenkeskus) palvelevat väestöä toimintansa
mukaisin palveluin.
Maakunnan terveys- ja hyvinvointiasemilla järjestetään vaihtelevalla valikolla kaikki
tai osa seuraavista perusterveydenhuollon palveluista:









Lääkäri- ja hoitajavastaanottotoimintaa.
Asiantuntijahoitajien ja -terapeuttien vastaanottoa ja joitakin kuntoutuspalveluja.
Geriatrian avopalveluita sekä muistipoliklinikkatoimintaa.
Hyvinvointiasemilla annetaan palveluneuvontaa ja -ohjausta, lisäksi tarjolla
on sähköisten palvelujen (mm. Hyvis.fi) käyttömahdollisuus, tarvittaessa
ohjattuna.
Äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola toteutetaan lähipalveluina, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Toimintaa ohjaa asetuksen
338/2011 pohjalta tehty toimintaohjelma sekä muut toimintaan liittyvä lait
ja asetukset.
Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri-ja suuhygienistivastaanotot).
Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.
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Mielenterveys ja päihdepalvelujen avohoitoa sekä perhe- ja sosiaalipalveluja.
Kotihoitoa.
Ympärivuorokautisen pitkäaikaisen hoivan hoitaja- ja lääkäripalveluja.

Koko maakunnan tarpeisiin mukautettu hoidon porrastus ja hoitavien tahojen yhteistyö tukee oikea-aikaista ja riittävää hoitoa tarkoitukseen nähden oikeassa paikassa. Tavoitteena on kehittää avopalveluita ja tukea potilaiden pärjäämistä omassa asuinympäristössään. Kotona asumisen tuen kehittämisen osa-alueina ovat palveluneuvonnan, -ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin sisällön ja prosessien uudistaminen, ympärivuorokautisen kotihoidon sisällöllinen muutos, asumiseen liittyvä tuki, kuntoutuksen lisääminen, akuuttien tilanteiden tuki (tehostettu kotisairaanhoito, ensihoito, päivystys) sekä hyvinvointiteknologian käyttöönotto. Vuodeosastotoiminnan muutosta kuntouttavaksi lyhytaikaishoidoksi jatketaan ja asumisen kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa kehitetään.
Eksoten ja alueen kuntien kasvatus- ja opetustoimien edustajista koottu neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kokoonpanoa on laajennettu Saimaan
ammattiopiston sekä Imatran kaupungin edustajilla ja sitä on edelleen tarkoitus
laajentaa kuntien esiopetuksen ja nuorisotoimen edustajilla. Tämä laajennettu
neuvottelukunta toimii oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämänä maakunnallisena monialaisena oppilashuollon ohjausryhmänä.
Eksotessa kuntien järjestämisvastuulla olevat työterveyshuollon palvelut järjestetään ostopalvelusopimuksella Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kautta. Liite 2.

5.1

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoito
Eksotessa psykiatrinen avohoito ja päihdepalvelujen avopalvelut on luokiteltu
perusterveydenhuollon palveluiksi.
Päivystyksellinen ja akuutti toiminta on keskitetty keskussairaalan yhteydessä toimivaan mielenterveys- ja päihdepäivystykseen. Tämä toimii ns. matalan kynnyksen
periaatteella eli sinne voi hakeutua ilman lähetettä. Yksikössä on myös neuropsykiatrinen poliklinikka, yleissairaalapsykiatriaa edustava konsultaatiopoliklinikka,
päihdeklinikka, opiaattiriippuvaisten korvaushoitojen toteutus ja terveysneuvontapiste Neupis, johon on keskitetty mm. suonensisäisten huumeiden käyttäjien neulojen vaihto.
Jokaisen hyvinvointi- ja terveysasemalla sijaitsee ns. terveysasemallin mukainen
mielenterveysyksikkö, johon on keskitetty alueellinen mielenterveys- ja päihdetoiminta. Avohoidosta organisatorisesti osa sijaitsee psykososiaalisen kuntoutuksen
yksikössä, jossa keskitettynä palveluna on elinympäristöön tehtävän työn yksikkö
Elites (ent. Liito).
Imatralla toimivat matalan kynnyksen periaatteella mielenterveys- ja päihdepäivystys, mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä psykososiaalisen kuntoutuksen yksiköt
Liitos ja Kerttuli. Päihdepalveluja täydentää Myllyhoito, jota ollaan laajentamassa
maakunnalliseksi toiminnaksi.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osastohoidon kokonaisuuteen kuuluu kolme
yksikköä. Ps1 toimii akuuttiosastona ja hoitaa päivystyksellisen toiminnan iltaisin ja
viikonloppuisin. Siellä toteutetaan myös erilaisia päihdeinterventioita, kuten vieroitushoidot ja korvaushoitojen aloittaminen. Ps3 toimii jatkohoito-osastona. Erityistehtävänä ovat valtion mielisairaaloiden potilaiden kotiutukset. Kolmas yksikkö, Pa-
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jarilan päihdekuntoutusyksikkö, tuottaa katkohoitoja, päihdekuntoutusta sekä lähitulevaisuudessa myös Myllyhoitoa.

6

Perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen tueksi tarvittava tutkimus
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri ja kuntien terveyskeskukset, sittemmin Eksote, ovat
olleet mukana Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHDON aloittamassa ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jatkamassa valtakunnallisessa perusterveydenhuollon kehittäjäverkostossa eli ROHTO-verkostossa vuodesta 2004 lähtien. Toimintaa
alueella koordinoi ja tukee Rohto-aluevastaava (terveyskeskuksen johtava ylilääkäri
työparinaan kehittämissuunnittelija). Alueella on Rohdon ja sittemmin yhteistyössä
eri toimijoiden (mm. THL ja HUS:n Perusterveydenhuollon yksikkö) valmentamia
kehittäjälääkäreitä ja -hoitajia eri terveysasemilla, erikoissairaanhoidossa sekä Hoivassa. Kehittäjävastaavat järjestävät omalla toimialueellaan moniammatillisia työpajoja esimiestensä tukemana. Pajoissa kehitetään ja edistetään rationaalista hoitoa, hoito- ja toimintakäytäntöjä sekä potilasturvallisuutta ja laatua. Aiheet nousevat sekä potilaiden, henkilökunnan että alueen yhteisistä tarpeista. Perusterveydenhuollon pajoissa on kehitetty erityisesti hoitosuunnitelman käyttöä ja suunniteltu sen käyttöönottoa.
Perusterveydenhuollon kehittämistä on Eksotessa tehty monissa kansallisissa
hankkeissa. Etelä-Karjalan terveyskeskus on ollut mukana Hyvä vastaanotto hankkeessa (nykyisin Hyvä Potku - hanke). Hankkeessa kehitetään terveysasemien
toimintatapoja paremman palvelujen saatavuuden turvaamiseksi sekä tuottamaan
asiakkaille enemmän terveyshyötyä. Eri ammattihenkilöiden työnjakomalleja, lääkäri-hoitaja -työparityötä ja sairaanhoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa on
kehitetty ja laajennettu johdonmukaisesti. Koulutuksessa rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet sairaanhoitajat lisäävät entisestään sairaanhoitajien itsenäisen vastaanottotoiminnan laatua.
Eksoten suun terveydenhuolto on mukana valtakunnallisessa suun terveydenhuollon SUHAT-kehittämishankkeessa. Vuosina 2015–2018 terveyden edistämisen painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Hoidon saatavuuden ja yhdenvertaisen hoitoon
pääsyn turvaamiseksi jatketaan ajanvarauspalveluiden ja henkilöstön välisen työnjaon kehittämistä. Tällä hetkellä kehittämistyönä ovat potilaan omahoitoon sitoutuminen, peruuttamattomien poisjääntien vähentäminen sekä oikea-aikainen hoito
ja hoidon saatavuus.
Mallu-auton toiminta on poikkihallinnollista, ja se on varustettu suun terveydenhuollon laitteilla. Mallu-autossa tehdään suun terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä
käyntejä muun muassa 5.-luokkalaisten koululaisten sekä päiväkoti-ikäisten osalta
koulujen ja päiväkotien pihalla.
SADe-Hyvis- hankkeen (2013–2015) tuotoksena Eksoten sähköisten palveluiden
alusta Hyvis.fi toimii alueella yhdistävänä tekijänä sähköisten palveluiden suhteen.
Palvelutarjontaa on laajennettu jatkuvasti ja asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä on
tarkoitus tukea sähköisten palveluiden avulla mahdollisimman monipuolisesti. Osa
tätä palvelutarjontaa on muun muassa nettineuvonta ja terveysvalmennus.
Päivystys olohuoneessa hankkeessa on tavoitteena yhdistää palveluprosesseja
asiakaslähtöisesti yli organisaatiorajojen. Hankkeessa kehitetään ja integroidaan
sairaalan ulkopuolisia hoitoprosesseja, koordinointia sekä tietojärjestelmiä siten,
että saadaan laadukkaat terveyspalvelut myös kotiin. Samalla voidaan vähentää
päivystyksen potilaskuormaa, välttää ns. pyöröovi efektiä ja tehostaa kotiutumista.
Hankkeessa kehitetään myös eri toimijoiden (mm. omaiset, kotihoito, ensihoito,
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päivystys, palveluasuminen) välistä yhteistyötä, koordinointia ja osaamisen hallintaa. Kotona tapahtuvaa hoitoa ja diagnosointia varten kehitetään uudenlaisia toimintatapoja, kuten keskitetty ja vakioitu konsultointimalli, sekä hyödynnetään vieridiagnostiikkaa. Jatkossa hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön myös sähköinen
tiedonvaihtopalvelu, jolla taataan omaisille lähes reaaliaikainen tieto heidän läheisensä tilanteesta.

6.1

Tutkimushankkeet
Eksotessa toteutetaan myös erilaisia tutkimushankkeita.
Vuonna 2014 Eksotessa käynnistettiin Kelan ja Eksoten yhteisrahoittama satunnaistettu kontrolloitu tutkimushanke Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun pitkäkestoisen kotikuntoutuksen yhteys ikääntyneen lonkkamurtuma- tai HRO-potilaan
palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Eksoten
alueella kotona asuvat ja sinne sairaalajakson jälkeen palaavat, vähintään 60 vuotiaat lonkkamurtuman kokeneet ja vähintään 65- vuotiaat ikäihmiset, joilla todetaan
ns. hauraus-raihnausoireyhtymä (HRO) eli gerastenia.
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää pitkäkestoisen, kotona toteutettavan ja
yksilöllisesti suunnitellun fysioterapian vaikutusta tutkimuksen kohderyhmien
asumismuotoon. Oletuksena on, että kuntoutusta saaneet henkilöt voisivat asua
keskimäärin puoli vuotta kauemmin kotonaan. Lisäksi selvitetään pitkäkestoisen fysioterapian vaikutusta kohderyhmien terveydentilaan, toimintakykyyn, elämänlaatuun, kaatumis- ja kuolemanriskiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
käyttöön (sekundaariset tulosmuuttujat). Vuoden 2015 lopussa tutkimuksessa oli
mukana 277 HRO- tutkittavaa ja 46 lonkkamurtumatutkittavaa. Tutkimuksen rekrytointi päättyy vuoden 2016 lopussa ja interventiot päättyvät vuoden 2017 lopussa.
Sen jälkeen alkaa tutkimuksen analyysi- ja raportointivaihe. Tutkimuksen kesto on
neljä vuotta (2014- 2018), mutta tutkimusraportointia tehtäneen vielä vuoden
2019 puolella.
Vuonna 2015 käynnistyi valtioneuvoston tutkimus ja selvityshanke iäkkäiden uusista
kuntouttavista toimintamalleista. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa valtakunnallisesti kustannusvaikuttavista palvelukokonaisuuksista. Hanke toteutetaan yhdessä
Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia)
ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Socom) kanssa.
Eksotessa toteutettaviin kehittämishankkeisiin voi perehtyä tarkemmin osoitteessa
: http://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/kaynnissa-olevatkehittamishankkeet/Sivut/default.aspx

6.2

Potilasturvallisuuden ja laadun kehittäminen
Potilasturvallisuuden edistämistä koordinoi Eksoten alueella laatu- ja potilasturvallisuuspäällikkö. Terveydenhuoltolain mukainen potilasturvallisuussuunnitelma on
laadittu vuoden 2012 aikana. Suunnitelmassa käsitellään seuraavia asioita: Eksoten
laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmä, turvallisuusriskien hallinta, raportointi ja ilmoitusjärjestelmät sekä henkilöstön, potilaan ja läheisten osallistuminen. Suunnitelma päivitetään vuosien 2016/ 2017 aikana.
Potilaan/asiakkaan turvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointia varten on
Eksotessa käytettävissä Haipro-järjestelmä. Järjestelmään tulee kirjata kaikki potilasturvallisuutta vaarantavat tapahtumat, jotka aiheuttivat tai olisivat voineet aiheuttaa potilaalle/asiakkaalle haittaa. Ilmoitukset tehdään anonyyminä ja niiden
käsittelystä vastaa yksiköiden esimiehet. Haipro-järjestelmä on kaikkien eksotelais-
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ten käytettävissä. Laatu- ja potilasturvallisuuspäällikkö järjestää Haipron käyttökoulutuksia muutaman kerran vuodessa.
Eksotessa toimii toimitusjohtajan nimeämä laatutyöryhmä, jonka puheenjohtajana
toimii laatu- ja potilasturvallisuuspäällikkö. Laatutyöryhmän jäsenet edustavat Eksoten eri vastuualueita. Laatutyöryhmä käsittelee kaikkia Eksoten toiminnan laatua
koskevia asioita. Työryhmän tehtävänä on:




6.3

seurata laadun toteutumista Eksotessa
tehdä aloitteita Eksoten toiminnan laadun parantamisesta
organisoida Eksoten sisäisiä toiminnan katselmuksia

Lääkehoidon kehittäminen
Lääkehoitoa ja verensiirtoja koskevat yleiset ohjeet ja periaatteet ovat samat kaikilla terveyden- ja sosiaalihuollon julkisilla ja yksityisillä toimintayksiköillä sekä lääkehoitoa toteuttavilla epätyypillisillä alueilla (paikoissa, joissa lääkehoidon toteuttaminen ei kuulu perustehtävään, esim. päivähoidossa).
Toimintayksiköiden lääkehoidon toteuttaminen perustuu yksikön tekemään lääkehoitosuunnitelmaan, josta ilmenee lääkehoidon ja verensiirtohoidon kannalta
oleelliset tekijät ja prosessit eri vaiheineen (kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä siinä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin). Lääkehoitosuunnitelma on osa toimintayksikön johtamisjärjestelmää ja laadunhallinnan keskeinen osa. Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja seurannan organisoinnista on sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksikön johdolla. Eksotella on laadittu ohjeet yksiköiden lääkehoitosuunnitelman laatimiseksi. Vuonna 2016–2017 laaditaan koko Eksoten kattava lääkehoitosuunnitelma.

7

Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan oltava
perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus, ja joka tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista.
Perusterveydenhuollon yksikön tulee antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen
alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja
kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen
ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin
sosiaalitoimen yhteensovittamisesta (Terveydenhuoltolaki 35 §).
Eksotessa on integroitunut organisaatio erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen kanssa. Monet perusterveydenhuollon yksikölle laissa
määritellyt tehtävät on sovittu Eksoten perustamissopimuksessa. Eksotessa perusterveydenhuollon yksikkö on nimetty integraatioyksiköksi. Yksikkö toimii terveys- ja
vanhustenpalvelujen johtajan alaisuudessa, ja sen ohjausryhmänä toimii Eksoten
terveys- ja vanhustenpalvelujen johtoryhmä.
Etelä-Karjalan perusterveydenhuollon yksikön eli integraatioyksikön tehtävänä on:
1. koordinoida alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista sekä huolehtia suunnitelman päivittämisestä.
2. koordinoida ja antaa asiantuntemusta alueellisten hoitoketjujen ja vastaavien ohjeiden (esim. lääkehoidon kirjaaminen) laadinnassa, julkaisussa ja
päivittämisessä. Hoitoketjujen tavoitteena on edistää ja parantaa potilai-
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3.
4.
5.
6.
7.

8

den hoitoa ennen kaikkea perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
välillä sekä näiden sisällä ja selkeyttää työnjakoa eli hoidon porrastusta
kuntoutus mukaan lukien.
antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan täydennyskoulutusta
yhdessä Eksoten koulutuspalveluiden kanssa.
antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen perusterveydenhuollon tutkimusta yhdessä Eksoten kehittämisyksikön kanssa.
antaa asiantuntemusta ja koordinoida alueen perusterveydenhuollon kehittäjäverkoston (Rohto-verkosto) kehittämistyötä.
osallistua kansalliseen perusterveydenhuollon kehittämisverkostoon ja valtakunnalliseen perusterveydenhuollon yksiköiden yhteistyöhön.
tukea alueellaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja integraatiota sekä edistää kansalaisten omahoidon tukemiseen ja sähköiseen asiointiin tähtäävä työtä.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä prosesseja kehitetään koko
ajan. Esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi käytännöt on yhtenäistetty koko maakunnassa (ensihoito, päivystys sekä terveys- ja hyvinvointiasemat). Tällä hetkellä
muun muassa potilaiden kotiutusprosesseja, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden/ potilaiden prosesseja sekä asiantuntijahoitajien työtä kehitetään eri rajapinnoilla. Myös päihdepotilaiden somaattisen hoidon prosessia pyritään sujuvoittamaan eri yksiköiden välillä. Vanhempien mukanaoloa ja heidän tukemistaan lapsen
hoidossa ja erityisongelmissa eri hoidon tasoilla kehitetään Vanhemmat vahvasti
mukana (VVM)- kehittämishankkeessa. Lean-mallia hyödyntäen on kehitetty polven ja lonkan tekonivelpotilaan hoitoprosessia ja sen kaikkia vaiheita eri tasoilla.
Tästä prosessista on kirjoitettu myös hoitoketju toiminta- ja potilasohjeineen. Hoitoketju valmistuu kesän 2016 aikana.
Eksoten suun terveydenhuollon erikoisalojen yksikössä tuotetaan väestölle erikoissairaanhoidon palveluita, ja vastaavasti erikoistuvat leukakirurgit jalkautuvat keskushammashoitolaan hoitamaan sellaisen vaativan suu- ja hammassairauksien hoidon tarpeessa olevia potilaita, jotka eivät täytä erikoissairaanhoidon kriteerejä.
Armilan kuntoutuskeskuksen osastojen toimintoja ja prosesseja kehitetään jatkuvasti. Osa toiminnoista on erikoissairaanhoidon alaista, osa perusterveydenhuoltoa.
Lasten ja nuorten talon matalan kynnyksen palveluissa integroidaan lapsi- ja perhekohtaisesti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluja. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita (ml. lasten- ja nuorisopsykiatria)
viedään lasten ja nuorten kasvuympäristöihin Eksoten alueen kuntiin ja oppilaitoksiin.
Alueellista hoitoketjutyötä tehdään yhdessä sovittujen linjausten mukaisesti
(http://www.kaypahoito.fi/web/kh/oppaat ). Uusia hoitoketjuja tehdään yleensä
kaksi vuodessa. Aiheet valitaan alueelta kerran vuodessa kerättyjen ehdotusten
pohjalta. Hoitoketjutyön ohjausryhmänä toimii Eksoten terveys- ja vanhustenpalveluiden johtoryhmä, joka päättää uudet aiheet ennalta sovittujen kriteerien mukaisesti. Ketjuja päivitetään aina tarpeen mukaan, minimissään kerran vuodessa.
Aiheesta riippuen hoitoketjutyössä on mukana myös yksityisiä palveluntuottajia,
potilasyhdistyksiä tai muita tahoja. Hoitoketjuihin linkitetään kyseiseen aiheeseen
liittyvä lisämateriaali, mm. lomakkeet, potilasohjeet sekä mahdolliset prosessiku-
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vaukset. Hoitoketjut julkaistaan Duodecimin Terveysportissa sekä Eksoten nettisivuilla, jossa myös väestö pääsee niihin tutustumaan. Ketjut ovat käytettävissä
myös potilastietojärjestelmä Effican kautta. Valtakunnallisen Käypä Hoito toimikunnan linjauksen mukaisesti hoitoketjuissa huomioidaan jatkossa yhä
enemmän myös kuntoutuksen näkökulma.

9

Kiireellinen sairaanhoito
9.1

Päivystysjärjestelyt Etelä-Karjalassa
Alueellinen päivystys toimii Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa.
Keskussairaalan virka-ajan ulkopuolisen yleislääkärityövoiman toimittaa ostopalvelusopimuksella Attendo silloin, kun Eksote ei pysty itse järjestämään omia päivystäjiä. Käytännössä ostopalvelua käytetään virka-ajan ulkopuolella. Huhtikuun 2013
alusta alkaen on virka-aikana (maanantaista torstaihin kello 8-16 sekä perjantaina
kello 8-15) yksi Eksoten avoterveydenhuollon lääkäri päivystänyt keskussairaalan
päivystyksen tiloissa. Eksoten terveysasemat vastaanottavat kiireellisen hoidon potilaita maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15. Imatralla kiireellinen hoito tapahtuu Honkaharjun terveyspalveluissa joka päivä kello 8–21. Kiireellinen hoito annetaan terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 50 §:n mukaisesti kaikille potilaille asuinkunnasta riippumatta.
Keväällä 2018 valmistuu keskussairaalan yhteyteen uusi K-sairaala. K-sairaalaan
keskitetään yleis- ja erikoislääketieteen päivystystä sekä sairaalatasoisia vuodeosastoja. Uuteen osaan siirtyy myös Armilan kuntoutuskeskuksen vuodeosastoja.
Päivystyksen ja vuodeosastojen uudet tilat parantavat päivystävän sairaalan toimintaedellytyksiä ja mahdollistavat koko palvelujärjestelmän joustavamman käytön asiakastarpeiden mukaan sekä helpottavat hyvän asiakaskokemuksen luomista.
Eksote tuottaa ensihoitopalvelun Etelä-Karjalassa omana toimintana. Eksoten alueella toimii vuonna 2016 ympärivuorokautisesti välittömässä lähtövalmiudessa yhteensä 11 hoitotason ensihoitoyksikköä. Lappeenrannassa sijaitsee neljä ensihoitoyksikköä, Imatralla kaksi yksikköä ja Luumäellä, Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella sekä Savitaipaleella toimii kussakin yksi ensihoitoyksikkö. Ensihoidon kenttäjohtaja koordinoi ja johtaa operatiivista toimintaa sekä osallistuu tarpeen mukaan tehtäviin omalla yksiköllään.
Ensihoidon toimintaa kehitetään väestön tarpeen ja ympäröivän palvelurakenteen
mukaisesti. Maaliskuussa 2016 otettiin käyttöön uusi toimintamalli yhden hengen
liikkuvalla päivystysyksiköllä. Yksikön toiminta-alue on aloitusvaiheessa Lappeenrannan ympäristö. Yksikön toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan jatkokehittämistä
varten.
Ensihoidon ja tehostetun kotisairaanhoidon (TeHoSa) tulosyksiköt integroitiin vuoden 2016 alusta. Integroinnilla pyritään lisäämään aitoa yhteistyötä ja hyödyntämään olemassa olevaa osaamista ja resursseja siten, että asiakkaat saisivat oikea
aikaista ja tarkoituksenmukaista hoitoa. Tehostetun kotisairaanhoidon toiminta
kattaa koko maakunnan.
Imatran liityttyä Eksoteen yhdistettiin näiden virka-ajan ulkopuoliset mielenterveys- ja päihdepäivystykset. 1.5.2016 alkaen lakkautettiin Honkaharjun psykiatrinen osasto ja samalla uuteen yhteispäivystykseen luotiin mahdollisuus toteuttaa
päivystyksellisiä kotikäyntejä. Lappeenrannassa keskussairaalan ensiavun vieressä
toimiva matalan kynnyksen päivystysyksikkö jatkaa 24/7-periaatteen toimintaansa.
Yksikköön voi hakeutua ilman lähetettä.
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Sosiaalihuoltolain 40 a §:n mukaisesti kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen
tarve on arvioitava viipymättä. Etelä-Karjalan alueella sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaa Eksote. Seudulliseen sosiaalipäivystykseen kuuluvat Eksoten jäsenkunnat. Keskitetty päivystys toimii Lappeenrannassa lasten ja nuorten perhetukikeskus Tarulantuvan, yhteydessä. Osa päivystyksellisestä psykososiaalisten palveluiden tarpeista toteutetaan mielenterveys- ja päihdepäivystyksessä Etelä- Karjalan
keskussairaalassa.
Virka-aikana sosiaalipäivystyksestä vastaavat kunkin toimipisteen vastuualuekohtaiset päivystysnumerot sekä Etelä-Karjalan poliisilaitoksella työskentelevä sosiaaliohjaaja, joka hallinnollisesti on lastensuojelun viranhaltija. Sosiaalipäivystyksen
puhelinnumero on viranomaisnumero. Asiakkaat ja muut yhteistyötahot saavat yhteyden sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta.
Eksoten alueella yksityiset apteekit ovat avoinna pääsääntöisesti ma–pe klo 8–18 ja
la 8–16. Lappeenrannassa yksi apteekki on avoinna klo 8–21 ja sunnuntaisin 10–21.
Imatralla kaksi apteekkia päivystää vuoroviikoin niin, että yksi apteekki on avoinna
myös sunnuntaisin 10–16 sekä arkisin klo 20 asti. Apteekkien päivystystarvetta vähentää esimerkiksi se, että vastaanotoilta voidaan luovuttaa potilaalle hoidon keskeytymättömyyteen vaadittavat lääkkeet tai hoidon aloittamiseksi tarvittavat lääkkeet, kunnes hänen voidaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella
olettaa saavan ne apteekista (esim. yö- ja viikonloppuaika).

9.2

Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys
Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (652/2013) astui voimaan 1.1.2015. Asetuksella säädetään tarkemmin terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisista ympärivuorokautisesta kiireellisestä sairaanhoidosta, johon mukaan luetaan suun terveydenhoito. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiireellisen suun terveydenhuollon palveluita tulee olla jatkossa
väestön saatavilla ympärivuorokautisesti. Erityisvastuualueilla on sovittava, miten
yöaikainen perusterveydenhuollon päivystystoiminta toteutetaan ja Hyksin ervaalueella se on Hyks. Asetuksessa määrittelyt päivystyksen toimintaedellytykset tarkoittavat suun terveydenhuollon päivystyspalveluiden keskittämistä keskussairaalaan.
Arkipäivisin klo 8–21 hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativia suun terveydenhuollon
asiakkaita keskitetyssä päivystyspisteessä keskussairaalassa, Honkaharjun terveysasemalla sekä kuntien hyvinvointi- ja terveysasemilla. Suun terveydenhuollossa on
keskitetty ajanvaraus. Potilas voi saada päivystysajan myös naapurikunnan hammashoitolasta tai keskitetystä päivystyspisteestä, jos oma hammashoitola on ruuhkautunut.
Arki-iltaisin klo 15–21 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8- 21 suun terveydenhuollon palveluita on saatavilla keskitetystä päivystyspisteestä keskussairaalasta.
Iltaisin ja viikonloppuisin suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon tarpeessa oleva
potilas ottaa yhteyttä keskussairaalan yhteispäivystysnumeroon.

10 Henkilöstön koulutus ja työhyvinvointi
Eksotessa työskentelee yhteensä noin 5000 henkilöä. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelua sekä hyvinvointia edistävää toimintaa tukevat säännöllisesti päivitettävät
suunnitelmat. Henkilöstösuunnittelu mukailee toiminnan ja palveluverkkosuunnit-
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telun toimenpiteitä. Tavoitteena on, että eri ammattiryhmien osaaminen olisi parhaassa mahdollisessa käytössä. Henkilöstörakenteen tarkastelussa otetaan huomioon myös eläkepoistuma sekä alalle tulevien opiskelijoiden määrät. Vuosittain
eläkkeelle jää noin 100 työntekijää, joista noin puolet on sairaanhoitajia sekä lähija perushoitajia. Eläkepoistumaan varaudutaan tekemällä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.
Eksotessa toimii vakinainen varahenkilöstö, johon kuuluu 59 työntekijää (sairaanhoitajia, lähihoitajia ja osastonsihteereitä). Vuoden 2016 alussa toimintansa aloitti
sijaishallinnon yksikkö, jonka kautta välitetään työntekijöitä pidempiaikaisiin sijaisuuksiin. Sijaisuuksia hoitaa 80 henkilöä. Varahenkilöstöä käytetään paikkaamaan
yksiköiden lyhyitä äkillisiä sijaistarpeita sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Varahenkilöstön avulla turvataan yksiköiden toimintavarmuutta
ja laadukasta palvelua. Varahenkilöstön sekä sijaishallinnan toiminnalla pyritään
vähentämään ulkopuolisten sijaisten tarvetta ja käyttöä. Lyhyitä ja pitkiä sijaisuuksia hoitavat työntekijät ovat osaavia ammattilaisia, tuntevat yksiköiden työt ja koko
organisaation, joten heidän tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttönsä on myös
kustannustehokasta. Terveydenhuollossa on henkilöstöpulaa erityisesti tiettyjen
erityistyöntekijöiden kohdalla.
Eksoten henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. henkilöstökyselyllä kahden
vuoden välein. Kyselyn teema-alueet ovat johtaminen, työyhteisön toimivuus, työolot ja osaaminen sekä oma työkyky ja työssä jatkaminen. Nämä ovat myös Eksoten keskeisiä kehittämiskohteita, joita toteutetaan yhteistyössä työyksikköjen, yksittäisten työntekijöiden, esimiesten, työsuojeluvaltuutettujen, henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon kanssa erilaisilla kokoonpanoilla ja toimenpiteillä.
Henkilöstön koulutus suunnitellaan organisaation strategisten tavoitteiden, työyksiköiden toiminnan ja kehittämistarpeiden sekä yksittäisten työntekijöiden kehityskeskusteluissa nousseiden osaamistarpeiden mukaisesti, budjetin sallimissa rajoissa.
Jatko- ja täydennyskoulutusta hankitaan ostopalveluina eri koulutuspalvelujen
tuottajilta, julkisin varoin koulutusta tuottavilta oppilaitoksilta sekä organisaation
omaa osaamista hyödyntämällä sisäisinä koulutuksina ja/tai työssä oppimalla.
Verkko-opiskelua sekä tietotekniikkaa hyödyntämällä koulutusta voidaan järjestää
entistä helpommin paikkakunnasta riippumatta.
Henkilöstön lääkehoidon osaamista tuetaan lääkehoidon verkkokursseilla (Love)
sekä yhteisillä ohjeilla osaamisen ylläpitämisestä. Myös yksityisille palveluntuottajille on tarjottu mahdollisuus verkkokurssien hyödyntämiseen. Yksityisen palvelutuotannon piirissä olevien palvelu-asumisen asukkaiden lääkäripalvelujen sujuvuuden ja lääkehuollon turvallisuuden lisäämiseksi on suurimmille palveluntuottajille
(vähintään 20 asukkaan yksikköjä) järjestetty mahdollisuus terveydenhuollon potilastietojärjestelmän Effican rajattuun käyttöön.
Eksote järjestää alueellisia koulutuspäiviä Etelä-Karjalan terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille.
Esimiehille järjestetään Eksotelle räätälöityä JET-koulutusta. Lisäksi erva- yhteistyönä toteutetaan Eksoten, Carean ja HUS:n yhteinen keskijohdon koulutusohjelmaa.
Lääkärien täydennyskoulutus suunnitellaan yhdessä esimiehen kanssa. Osa täydennyskoulutuksesta on myös toimipaikkakoulutusta ja Eksoten alueellista koulu-
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tusta. Lisäksi koko suun terveydenhuollon henkilöstölle järjestetään alueellisia koulutuspäiviä.
Eksotella on Helsingin yliopiston kanssa sopimus perusterveydenhuollon koulutusylilääkärin koordinoimasta toiminnasta. Etelä-Karjalan terveyskeskuksen terveysasemien ohjaaja- ja kouluttajalääkärit ovat saaneet HUS PTH-yksikön yleislääketieteen yksikön kouluttajakoulutuksen. He huolehtivat yleislääketieteen erityiskoulutuksessa ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa olevien lääkärien ohjauksesta ja koulutuksesta koulutusylilääkärin tukemina. Perusopintojaksoja suorittavia
lääketieteen opiskelijoita tulee terveysasemille kaikista lääketieteellisistä tiedekunnista, eniten Itä-Suomen yliopistosta (Kuopio).
Eksoten suun terveydenhuolto toimii hammaslääkäritutkintoon kuuluvan syventävän käytännön harjoittelun suorituspaikkana. Opiskelijoiden ohjaajana toimii koulutushammaslääkäri.
Savonia ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestetään rekrytointitarpeen
mukaista bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulutusta. Myös Metropolia Ammattikorkeakoulu kouluttaa alueella röntgenhoitajia sekä suuhygienistejä.
Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston käytännön harjoittelupaikat koordinoidaan Eksoten henkilöstöpalveluiden kautta. Opiskelijoiden ohjaajina toimii työyksiköiden henkilökunta. Opiskelijaohjauksesta vastaaville järjestetään Saimian kanssa harjoittelunohjauksen koulutusta. Saimaan ammattiopisto
(Sampo) järjestää työssäoppimisen harjoittelupaikkojen ohjaajille arviointikoulutusta.

11 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Eksoten jäsenkuntien eri toimialojen kanssa tehdään paljon erilaista yhteistyötä.
Esimerkiksi Eksoten rakennusten kunnostushankkeiden suunnittelu kuntien teknisen toimen kanssa. Yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden alueellisten toimijoiden
kanssa tehdään tarpeen mukaan, joissakin asioissa hyvin tiiviisti. Kolmannen sektorin kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä on järjestöjen, seurakuntien ja muiden
toimijoiden kanssa. Yritysverkostoyhteistyössä erityisesti Iso apu - palvelukeskus ja
Lasten ja nuorten talo toimivat koordinoijan roolissa. Mallu- auton toiminnassa on
keskeistä yhteistyö kuntien kyläyhdistysten kanssa.
Eksotella on voimassa oleva sairaalasielunhoidon sopimus Lappeenrannan seurankuntayhtymän kanssa. Eksoten toimipisteissä kiertää kolme sairaalapastoria säännöllisesti tai tarpeen mukaan.
Ympäristöterveydenhuollon palveluista ja viranomaistehtävistä vastaa EteläKarjalassa kaksi isäntäkuntamallilla (kuntalaki 77 §) muodostettua seudullista yksikköä: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa Lappeenrannan, Lemin,
Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä ja Imatran seudun ympäristötoimi vastaavasti Imatran, Ruokolahden,
Rautjärven ja Parikkalan alueen tehtävistä. Isäntäkuntina toimivat Lappeenranta ja
Imatra. Yksiköt vastaavat alueellaan paitsi ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvasta
valvonnasta ja palveluista (elintarvikevalvonta, terveydensuojelun ja kuluttajaturvallisuuden valvonta, tupakka- ja kemikaalilain mukainen valvonta, eläinsuojelu- ja
eläintautivalvonta, eläinlääkintähuollon järjestäminen) myös ympäristönsuojeluun
liittyvistä kunnille kuuluvista viranomaistehtävistä. Ympäristöterveydenhuollon yksiköt toimivat seudullisten lautakuntien alaisuudessa (Lappeenrannan seudun ym-
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päristölautakunta ja Imatran seudun ympäristölautakunta). Lappeenrannan seudun
ympäristötoimen toiminta-alueen väkiluku on noin 89 000 asukasta ja Imatran
seudun ympäristötoimen alueella noin 45 000 asukasta.

11.1

Hankkeet ja kumppanuusyhteistyö
Socom on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntien ja ammattikorkeakoulujen omistama yhtiömuotoinen, lakisääteisiä tehtäviä hoitava toimija (laki sosiaalialan osaamiskeskuksista 1230/2001). Socom toimii sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen
kehittämisohjelman (Kaste-ohjelma) alueellisen toimeenpanon tukena ja siihen liittyvän kehittämis- ja tutkimustyön yhtenä toteuttajana. Socom osallistuu hyvinvointia edistävään työhön mm. maakunnallisten strategioiden- ja ohjelmien laatimiseen
sekä siihen liittyvään tietotuotantoon.
Eksote ostaa Socomilta henkilökohtaisen avun palveluja (henkilökohtaisen avun
keskus Henkka) sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut. Socom tuottaa myös
lastensuojelun edunvalvonnan sekä tietosuojavastaavan palveluja Eksotelle.
Työllisyyden monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisääteinen työ- ja elinkeinotoimistojen, kuntien, Kelan ja Eksoten yhdessä muodostama asiantuntijapalveluja tarjoava yhteisö. TYPiin on koottu osa vaikeimmin työllistyvien palveluista. Se tarjoaa
keskitetysti työttömille mm. työ- ja toimintakyvyn arviointeja, kuntoutusta, koulutusta ja harjoittelupaikkoja. TYP:ssä taustaorganisaatioiden työntekijöistä on koottu moniammatilliset tiimit, ja se on verkostoitunut kiinteästi myös muiden palvelujen tuottajien kanssa. TYPin kiinteät toimipaikat sijaitsevat Imatralla ja Lappeenrannassa. Palveluita tarjotaan koko maakunnan alueelle monikanavaisesti. Työllistymisen eriasteisia tukitoimenpiteitä tuottavat myös Työelämäpalvelujen sosiaalisen työllistymisen yksikkö (Soty) ja työelämäosallisuutta tukevat palvelut (Teot).
Soty koordinoi yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Teot tuottaa
omana toimintanaan mm. työelämään paluuta tukevia taidottamiskoulutuksia,
ryhmätoimintoja, henkilökohtaista valmennusta ja kuntoutuksellisia toimenpiteitä.
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tuli voimaan 1.9.2011. Kotoutumislain mukaisesti kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen
edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka
hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa, ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.
Etelä-Karjalassa kunnat, Eksote ja Socom ovat valmistelleet yhteisen maakunnallisen kotouttamisohjelman. Etelä-Karjalan kotouttamisohjelmassa 2013–2018 esitetään monialaiseen yhteistyöhön pohjautuen tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla edistetään maakuntaan muuttavien ulkomaan kansalaisten ja vierasta
kieltä äidinkielenään puhuvien henkilöiden kotoutumista.
Lappeenrannassa sijaitsevan Etelä-Karjalan monikulttuurisen palvelukeskuksen,
Momentin, palvelut on tarkoitettu Etelä-Karjalan maahanmuuttajille, alueen ulkomaalaisille opiskelijoille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille. Eksoten maahanmuuttopalvelut toimii maahanmuuttajiin liittyvien asioiden ja kotouttamisen asiantuntijana sekä koordinoi maahanmuuttotyötä ja kotouttamistoimintaa Eksoten
alueella.
Kansainvälistä yhteistyötä tehdään erityisesti omahoitoon ja hyvinvointiteknologiaan liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa useiden eri EU-maiden palvelutuottajien ja yliopistojen kanssa
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LIITE 1

34 §/Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.
Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikois-sairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin
kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asioista, joista on
sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa.
Asetus
Valtioneuvoston asetuksessa 337/2011 on määritelty (terveydenhuoltolain
(1326/2010) 34 ja 43 §:n nojalla) terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimus.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 21/80/2011 kunnan- ja kaupunginhallituksille annettiin
8.11.2011. Tässä yleiskirjeessä ohjeistettiin järjestämissuunnitelman sisältöä ja laatimista.
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Työterveyshuolto Eksoten alueella
Terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote)
on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille
työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut.
Eksoten on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.
Eksote voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän
kanssa.
Eksotessa työterveyshuolto on järjestetty siten, että Etelä-Karjalan Työkunto Oy
(puoliksi piirin ja Lappeenrannan kaupungin omistama in house -osakeyhtiö) toteuttaa lain velvoitetta Eksoten sijaan.
Eksote on tehnyt Työkunnon kanssa ostopalvelusopimuksen työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta maatalousyrittäjille ja muille yrittäjille. Työkunto tuottaa Eksoten järjestämisvastuulla olevat kansanterveyslain (66/1972) 3 luvun 14 §:n (kansanterveystyö) 1 momentin 7 kohdan lakisääteiset työterveyspalvelut, 14 §:n 8
kohdan työterveyshuollon ja 15 §:n 4 momentin sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut.
Eksoten ja Työkunnon välillä on tehty sopimus potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja
ylläpidosta. Eksote on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä ja Työkunto hoitaa sille toimitettujen ja toimeksiantosuhteen perusteella syntyneiden potilasasiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilytyksen ja ylläpidon Eksoten lukuun.
Työkunnolla on toimipisteet Lappeenrannassa (Kahilanniemi ja Joutseno), Imatralla, Taipalsaarella, Luumäellä, Lemillä, Savitaipaleella, Rautjärvellä ja Parikkalassa.
Henkilökuntaa yhtiöllä on tällä hetkellä n. 56 työntekijää. Työkunnolla on oma laboratorio Kahilanniemen toimipisteessä, minkä lisäksi asiakkaat ovat voineet käydä
Eksoten diagnostiikkakeskuksen laboratorioissa, josta myös laboratorioanalyysit on
ostettu. Röntgenpalvelut on ostettu Eksoten tai Terveystalon röntgenyksiköistä.

