Tilaustaulukko TA 2021
Terveyspalvelut

Vastaanottotoiminta
Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan hoidontarpeen arviointi, ohjaus- ja neuvonta
Palvelukuvaus
Hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin potilaalle, joka soittaa tai saapuu vastaanotolle. Hoidon tarpeen arvioinnin tarkoituksena on arvioida
hoidon tarve ja kiireellisyys sekä ohjata potilas tarvittaessa tarkoituksen mukaiseen palveluun.
Laatukriteerit
Hoidon tarpeen arviointi tehdään 1-3 pv:n kuluessa yhteydenotosta. Väestöä ohjataan ottamaan yhteyttä Saarikan vastaanottoon ja arviointi
tehdään aina sen hoitajan toimesta, jolle yhteydenotto on ensimmäisenä ohjautunut.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Väestö ohjautuu itsenäisesti
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Sairaanhoitajan vastaanottokäynnit yht 22.600

Sairaanhoitajan ajanvarausvastaanotto kiireettömät potilaat
Palvelukuvaus
Hoitajan vastaanottokäynti, jonka aikana hoidetaan esim. todistus- ja lausuntoasioita, säännöllisiä määräaikaiskontrolleja, toistuvia
lääkeinjektioita ja -infuusioita, korvahuuteluita ja muita pieniä hoidollisia tehtäviä, annetaan ohjausta ja neuvontaa. Rajatun
lääkkeenmäärämisoikeuden omaavat sairaanhoitajat voivat omilla vastaanotoillaan kirjoittaa, muuttaa tai uusia reseptejä.
Laatukriteerit
Vastaanotto/hoito suoritetaan kahden viikon kuluessa. Vastaanottoon varataan aikaa keskimäärin 15 min/käynti ja tarjotaan joko etä-tai
lähipalveluna Saarikan terveyasemalla.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Hoidontarpeen arviointiin perustuen. Potilaat tulevat pääsääntöisesti ajanvarauksella.
Maksut asiakkaalle
Sairaanhoitoon liittyvistä palveluista peritään maksu kolmelta käynniltä/vuosi. Maksun suuruus on 10 e/kerta. Maksullisia käyntejä arvioidaan
kertyvän n. 5.000 käyntiä/vuosi

Vastaanottotoiminta
Erityisryhmien sairaanhoitajien/terveydenhoitajien vastaanottot
Palvelukuvaus
Erityisryhmien hoitoon erikoistuneen hoitajan suorittama vastaanottokäynti, jonka aikana kiinnitetään huomiota pitkäaikaissairauden
hoidontasoon ja -tarpeeseen, annetaan elintapaohjeita ja konsultoidaan tarvittaessa lääkäreitä mm. lääkemuutoksiin liittyvissä asioissa.
Laatukriteerit
Vastaanotto suoritetaan hoidon tarpeen arvioin perusteella viimeistään kolmen viikon kuluessa yhteydenotosta. Vastaanottoon varataan aikaa
keskimäärin 30 min/käynti ja palvelu tarjotaan joko lähi- tai etäpalveluna.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Potilaat tulevat pääsääntöisesti lääkärin määräämän jatkohoitosuunnitelman mukaisesti tai hoidontarpeen arvioinnin perusteella.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Maksut asiakkaalle
Palvelut ovat maksuttomia

Sairaanhoitajan päivystysvastaanotto
Palvelukuvaus
Hoitajan vastaanottokäynti välitöntä hoitoa tarvitseville potilaille kuten vammat, infektiot, haavat, allergiset reaktiot, sokeritasapainohäiröt,
erilaiset kiputilat, yleistilan laskut jne. Hoito toteutetaan eri ammattiryhmien yhteistyönä.
Laatukriteerit
Vastaanottokäynti ja hoito suoritetaan samana päivänä. Palvelu tarjotaan arkisin virka-aikana (klo 8-15) sekä Saarijärven ja Karstulan
terveysasemilla, klo 15 – 18 Saarijärven terveysasemalla
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Maksut asiakkaalle
Käyntimaksu 10 e/kerta, korkeintaan kolme käyntimaksua/vuosi. Jos käynti myös lääkärillä, peritään vain lääkärillä käyntimaksu.

Vastaanottotoiminta
Yleislääkärin ajanvarausvastaanotto
Palvelukuvaus
Yleislääkärin vastaanottokäynti terveysasemalla. Vastaanottokäynnit ovat pääasiassa kiireettömiä vastaanottoaikoja, joilla hoidetaan ja tutkitaan
pitkäaikaisia sairauksia (esim. verenpainetauti, sepelvaltimotauti, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet jne.), terveysriskejä (esim. tupakointi) ja erilaisia
oireita. Vastaanotoilla tehdään erilaisia tarkastuksia kuten terveydentilan tarkistus jne. Osa vastaanottoajoista on varattu kiireellisille asioille.
Lääkäri laatii tarvittaessa todistuksia ja lausuntoja.
Laatukriteerit
Vastaanotto suoritetaan 2-3 vk:n kuluessa yhteydenotosta. Palvelu tarjotaan joko etä- tai lähipalveluna Saarikan terveysasemalla. Vastaanottoon
varataan aikaa keskimäärin 20 min/käynti ja etävastaanottoon 10 min/ kontakti.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Asiakkaat ohjautuvat lääkärille joko aiemmin sovitun kontrollin mukaisesti tai vastaanoton kautta hoidon tarpeen arvioinnin perusteella
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Ajanvarausvastaanottokäynnit noin 18 150
Maksut asiakkaalle
3 x käyntimaksu 20,90 e /vuosi, lääkärintodistuksista ja lausunnoista vahvistettu taksa
Yleislääkärin päivystysvastaanotto
Palvelukuvaus
Yleislääkärin vastaanottokäynti välitöntä hoitoa tarvitseville potilaille, kuten yleistilan laskut, sydänoireet, hengitysvaikeudet, hankalat kivut,
tapaturmat, kolaripotilaat, äkilliset vatsakipupotilaat, hankalat allergiset reaktiot, hankalat infektio-oireet, aivoverenkierron häiriöt, hankalat
mielenterveyden oireet jne. Hoito toteutetaan eri ammattiryhmien yhteistyönä.
Laatukriteerit
Vastaanottokäynti ja hoito suoritetaan samana päivänä. Päivystys järjestetään arkisin virka-aikana (klo 8-15) sekä Saarijärven ja Karstulan
terveysasemilla, klo 15 – 18 Saarijärven terveysasemalla, ilta- ja yöpäivystys keskussairaalassa klo 18 – 08.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Päivystyskäynnit noin 16 700
Maksut asiakkaalle
Käyntimaksu ma-pe 20,90€, lauantai-sunnuntai 28,70 e
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset

TP 2019
7 343 790

TA 2020
7 225 528

TA 2021
7 291 346

Muut. €
65 818

Muut. %
0,9

Vastaanottotoiminta
Yö- ja viikonloppupäivystysvastaanotto
Palvelukuvaus
Keski-Suomen keskussairaalassa toteutettava yö- ja viikonloppupäivystys.
Laatukriteerit
Vastaanotto tarjotaan keskitetysti keskussairaalassa Jyväskylässä arkisin klo 18 -08 ja viikonloppuisin, arkipyhinä, juhlapyhinä klo 15-08.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Maksut asiakkaalle
Hinta kuntayhtymälle
Sisältyy erikoissairaanhoidon laskutukseen.

Sairaanhoidolliset tukipalvelut
Laboratoriotutkimusten näytteenotto ja analysointi
Palvelukuvaus
Määrättyjen verinäytteiden otto ja tutkimusten analysointi
Laatukriteerit
Näytteenotto järjestetään Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla 5 päivänä viikossa, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven
terveysasemilla keskimäärin 2 päivänä viikossa
Palvelun myöntämisen kriteerit
Perustuu aina hoitajien ja lääkäreiden määräämiin lähetteisiin.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Tutkimukset noin 160.000
Maksut asiakkaalle
Palvelut ovat maksuttomia. Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratoriotutkimuksista, jotka
eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään palveluntuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu
erillisen hinnaston mukaan.
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset
Käynnit
€/käynti

TP 2019
657 204
163 225
4

TA 2020
644 742
165 000
4

TA 2021
684 328
157 280
4,4

Muut. €
39 586
-7 720
0

Muut. %
6,1
-4,7
11,3

Sairaanhoidolliset tukipalvelut
Kuvantamispalvelut (röntgen)
Palvelukuvaus
Lääkäreiden määräämät rtg- ja ultraäänitutkimukset
Laatukriteerit
Tutkimusten ottaminen toteutetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla asiakkaille erikseen annettujen aikojen mukaisesti.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Perustuu aina lääkäreiden määräämiin lähetteisiin.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Tutkimukset noin 8.000
Maksut asiakkaalle
Rtg-tutkimukset ovat maksuttomia. Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka
eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään palveluntuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen
hinnaston mukaan.
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset
Käynnit
€/käynti

TP 2019
355 214
8 207
43

TA 2020
269 906
8 000
34

TA 2021
341 439
7 910
43

Muut. €
71 533
-90
9

Muut. %
26,5
-1,1
27,9

Mielenterveyspalvelut
Terapiavastaanotto
Palvelukuvaus
Hoitajan, psykologin tai lääkärin suorittama vastaanottokäynti, jossa hoidetaan akuutisti sairastuneita ja pitkäaikaissairaita
mielenterveyspotilaita.
Laatukriteerit
Vastaanotto/hoito järjestetään potilaan tarpeiden mukaisesti. Käynnille varataan aikaa keskimäärin vähintään 45 min. Vastaanotto
järjestetään Saarijärven ja Karstulan toimipisteissä ja/tai etäpalveluna.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelua myönnetään mielenterveystoimiston hoidontarpeen arvioinnin perusteella henkilöille, jotka tarvitsevat psykiatrisen
erikoissairaanhoidon avohoitopalveluita. Potilaat hakeutuvat vastaanotolle itsenäisesti tai Saarikan sosiaali- ja terveydenhoidon
ammattilaisten tai sairaanhoitopiirin ohjaamina.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Käynnit n. 4.100
Maksut asiakkaalle
Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta peruuttamattomista käynneistä peritään 51,40 euron maksu.
Hinta kuntayhtymälle
TA 2021
TP 2019
TA 2020
1 241 756
Kustannukset
1 056 010
1 233 092
4 105
Käynnit
4 520
5 300
€/käynti
234
233
302

Muut. €
8 664
-1 195
70

Muut. %
0,7
-22,5
30,0

Lyhytaikainen osastohoito
Vaativaa sairaalahoitoa ja perushoitoa tarvitsevat potilaat
Palvelukuvaus
Äkillisesti sairastuneet, tehostettua tarkkailua, tutkimuksia ja moniammatillista hoitoa vaativat sisätauti-, kirurgiset, neurologiset, päihde- ja
mielenterveyspotilaat. Osastolla hoidetaan esim. sydänpotilaita, suonensisäistä hoitoa tarvitsevia, jatkohoitoa tarvitsevia leikkauspotilaita,
aivohalvauspotilaiden jatkohoitoja, äkillisiä sekavuustiloja, yleistilan laskuja, katkaisuhoitopotilaita ja saattohoitopotilaita, joiden tukihoidot
vaativat osastohoitoa. Pitkäaikaissairauksia sairastavat tutkimuksia, tarkkailua ja ohjausta vaativat potilaat. Sekä potilaat, jotka siirtyvät
vaativasta hoidontasosta ja tarvitsevat vielä ympärivuorokautista hoitoa. Esim. verenpaineen ja verensokerin seurantaa tarvitsevat (lääkitystä
muutettu), lisäkuntoutusta tarvitsevat esim. halvaus- ja lonkkamurtumapotilaat, muistisairaat, haavanhoito-, ja saattohoitopotilaat, turvattomat ja
sosiaalisista syistä osastohoitoon tulleet.
Laatukriteerit
Potilaat pyritään ottamaan osastolle välittömästi paikkaa kysyttäessä.Työ toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Potilaan diagnoosiin
perustuva, yksilöllinen tutkimus ja hoito aloitetaan viiveettä. Hoito toteutetaan hoitosuositusten ja kuntouttavan hoidon periaatteita noudattaen.
Lääkärinkierto tarpeen mukaan. Hoito toteutetaan hoitosuositusten ja kuntouttavan hoidon periaatteita
noudattaen. Potilaan ja omaisen ohjaus/opetus korostuvat. Tarvittaessa potilas siirtyy vaativaan hoidontasoon tai erikoissairaanhoitoon.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelun piiriin tullaan Saarikan tai sairaanhoitopiirin lääkäreiden lähettämänä, erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä tai vastaanotoilta.
Osastolla hoidettavat potilaat ovat aikuisia.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Lyhytaikaisen osastohoidon käynnit yhteensä noin 9.700
Maksut asiakkaalle
Lyhtyaikaisen hoidon maksu 49,50 €/vrk
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset
Hoitovrk
€/hoitovrk

TP 2019
2 208 240
9 796
225

TA 2020
2 144 212
9 400
228

TA 2021
2 166 273
9 685
224

Muut. €
22 061
285
-4

Muut. %
1,0
3,0
-1,9

Suun terveydenhuolto
Hammashoitajan vastaanottokäynti
Palvelukuvaus
Hammashoitajan vastaanottokäyntiin sisältyy suun terveystarkastukset, perheiden neuvonta, terveyden edistämistyö laajalti. Työ tapahtuu
sekä hoitolassa että suureksi osaksi kouluilla, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, hoitolaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa.
Laatukriteerit
Vastaanottoaikoja on saatavissa tarpeen mukaan. Käynnille varataan aikaa keskimäärin 30-45 min.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Terveydenedistämistyötä tarjotaan koko väestölle mahdollisimman laajalti.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Noin 800 käyntiä
Maksut asiakkaalle
Maksuasetuksen mukaiset
Suoritteet
Käynnit

TP 2019
649

TA 2020
800

TA 2021
800

Muut. €
0

Muut. %
0,0

Suun terveydenhuolto
Suuhygienistin ajanvarausvastaanotto
Palvelukuvaus
Suuhygienistin vastaanottokäyntiin sisältyy suun terveystarkastukset, terveyden edistämistyö: kotihoidon opastus, fluorihoito, pinnoitteet,
hammaskiven poisto sekä ei kiireellisten lohkeamien va.paikkaus
Laatukriteerit
Vastaanotto/hoito järjestetään mahd. pian asiakkaan yhteydenotosta, viimeistään 6 kk:n kuluessa. Käynnille varataan aikaa keskimäärin 3060 min. Vastaanotto järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähimmällä terveysasemalla.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelua tarjotaan suun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemän hoidontarpeen arvioinnin perusteella koko väestölle
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Noin 3.500 käyntiä
Maksut asiakkaalle
Käyntimaksu 10,30 e
Suoritteet
Käynnit

TP 2019
4318

TA 2020
6 000

TA 2021
3 495

Muut. €
-2 505

Muut. %
-41,8

Suun terveydenhuolto
Hammaslääkärin ajanvarausvastaanotto
Palvelukuvaus
Hammaslääkärin vastaanottokäyntiin sisältyy vaativat suun hoitoon liittyvät tutkimukset, hoitosuunnitelman laatiminen ja hoito sekä terveyden
edistämistyö.
Laatukriteerit
Vastaanotto/hoito järjestetään viimeistään 6 kk:n kuluessa yhteydenotosta. Käynnille varataan aikaa keskimäärin 30 min. Vastaanotto
järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähimmällä terveysasemalla.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelua tarjotaan suun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemän hoidontarpeen arvioinnin perusteella koko väestölle.
Noin 15.000 käyntiä
Maksut asiakkaalle
Käyntimaksu 13,30 e+toimenpidemaksu vaativuuden mukaan 8,50-225,50 e
Suoritteet
TP 2019
Käynnit
17 377

TA 2020
18 000

TA 2021
15 000

Muut. €
-3 000

Muut. %
-16,7

Suun terveydenhuolto
Hammaslääkärin päivystysvastaanotto
Palvelukuvaus
Vastaanottokäynti asiakkaille, joilla on äkillinen päivystyksellinen hammassärky tai hampaan lohkeaminen, joka vaatii hoitoa samana
päivänä
Laatukriteerit
Arkipäivystysvastaanotto/hoito järjestetään 1-3 pv:n kuluessa yhteydenotosta. Käynnille varataan aikaa keskimäärin 30 min. Vastaanotto
järjestetään keskitetysti päivystysvuorossa olevassa toimipisteessä.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelua tarjotaan suun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemän hoidontarpeen arvioinnin perusteella päivystykseen hakeutuville
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Noin 4.000 käyntiä
Maksut asiakkaalle
Päivystys 24/7 toteutetaan maakunnallisena yhteispäivystyksenä, sovitusta kellonajasta eteenpäin päivystys tapahtuu Jyväkylässä Kyllön
terveysasemalla

Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuollon neuvontapalvelu
Palvelukuvaus
Ennalta ehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa asioista, jotka vaikuttavat yleisterveyteen ja suun / hampaiden terveenä
pysymiseen
Laatukriteerit
Käypähoitosuositus
Moniammatillinen yhteistoiminta
Saarikan ja alueen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ohjausjärjestelmä asiakkaan ohjaamisessa muualle suun terveydenhoidon
palvelujen piiriin
Palvelun myöntämisen kriteerit
Neuvontaa kohdistetaan koko väestölle
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Maksut asiakkaalle
Hinta kuntayhtymälle
Suun terveydenhuolto yhteensä
Kustannukset
Käynnit
€/käynti

TP 2019
1 857 507
22 344
83

TA 2020
1 913 638
24 800
77

TA 2021
1 953 858
19 295
101

Muut. €
40 220
-5 505
24

Muut. %
2,1
-22,2
31,2

Kuntoutuspalvelut
Kuntoutusosasto
kuntos
Kuntoutusyksikköön pyritään ottamaan kaikki ne potilaat, jotka tarvitsevat pitkäaikaista osastolla tapahtuvaa kuntoutusta, esim. erilaiset
neurologiset sairaudet, kirurgisten sairauksien jatkokuntoutukset olevat, hankalien vammojen jatkokuntoutukset. Kuntoutusosastolla
toteutetaan tarvittaessa myös kuntoutusselvittelyjä. Akuuttihoitoja toteutetaan vain paikkatilanteen niin salliessa.
Laatukriteerit
Kuntoutujille laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutus toteutetaan sen mukaisesti niin, että kuntoutuja voidaan
kotiuttaa takaisin kotiin tai kotia vastaaviin paikkoihin. Kuntoutus ulottuu tarvittaessa myös yksikön ulkopuolelle. Ohjausta ja tietoa
kuntoutuksesta annetaan kaikille Saarikan yksiköille.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Kuntoutusyksikköön tullaan todetun kuntoutustarpeen perusteella.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Hoitopäivä arvioidaan kertyvän n. 5.400
Maksut asiakkaalle
Lyhtyaikaisen hoidon maksu 48,90 €/vrk
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset
Hoitovrk
€/hoitovrk

TP 2019
1 681 039
6 793
247

TA 2020
1 811 412
6 600
274

TA 2021
1 784 307
5 400
330

Muut. €
-27 105
-1 200
56

Muut. %
-1,5
-18,2
20,4

Kuntoutuspalvelut
Lääkinnällinen kuntoutus
Palvelukuvaus
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden avulla parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä
tuetaan itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa.
Laatukriteerit
Palveluntarve selvitetään yhteistyössä asiakkaan ja muiden häntä hoitavien tahojen kanssa laatimalla kuntoutussuunnitelma. Lasten
moniammatillinen kuntoutustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Aikuisten kohdalla kuntoutussuunnitelman laadintaan osallistuu oma lääkäri
ja terapiahenkilöstö.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Johtava ylilääkäri tekee päätöksen lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden (fysioterapia, allasterapia, toimintaterapia, lymfaterapia, jalkojen
hoito ja jalkaterapia) myöntämisestä Saarikan omana toimintana tai palvelusetelillä kuukausittain kuntoutussuunnitelman pohjalta.
Kuntoutussuunnitelmia laaditaan myös vakuutusyhtiöille ja Kela:lle. Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta ohjaa toimintaa.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä

Maksut asiakkaalle
Palvelusetelillä myönnetyissä palveluista asiakkaan omavastuu määräytyy palveluntuottajan mukaan. Saarikan omana palveluna
käyntimaksu on 11,40 €. Kuntoutussuunnitelman laadinta on asiakkaalle maksuton.
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset

TP 2019
195 325

TA 2020
145 960

TA 2021
145 960

Muut. €
0

Muut. %
0,0

Kuntoutuspalvelut
Apuvälinepalvelut
Palvelukuvaus
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai
kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään. Lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineinä luovutettavien välineiden, laitteiden, tarvikkeiden, tietokoneohjelmien sekä muiden ratkaisujen tarkoituksena on edistää potilaan
kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä
Laatukriteerit
Apuvälinepalvelu palvelee arkipäivisin Saarijärven terveysasemalla Saarikan alueen asukkaita lyhyt- ja pitkäaikaislainoissa. Kotikäyntejä
tehdään apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen kartoittamiseksi sekä kotona selviytymisen tukemiseksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälinepäätöksistä tekee maksusitoumuksen ylilääkäri tai fysioterapiahenkilöstö valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineiden luovutusperusteiden mukaisesti.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Lääkinnällisen kuntoutuksen asetus ohjaa toimintaa. Valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet ovat
toimintaohjeena apuvälineiden myöntämisessä.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Maksut asiakkaalle
Palvelu on asiakkaalle maksuton.
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset

TP 2019
474 415

TA 2020
490 546

TA 2021
497 687

Muut. €
7 141

Muut. %
1,5

Kuntoutuspalvelut
Fysioterapiapalvelut
Palvelukuvaus
Fysioterapeutin vastaanotolla asiakkaalle tehdään kliininen tutkimus, jonka pohjalta tehdään fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapeutti arvioi liikkumista ja työ- ja
toimintakykyä sekä antaa yksilölliset ohjeet toiminta- ja/tai työkyvyn parantumiseksi. Fysioterapeutin vastaanotolla tehdään tekonivelleikattujen pre- ja
postoperatiiviset käynnit sairaanhoitopiirin tekonivelprotokollan mukaisesti ja rannekanavaoireyhtymää epäiltäville potilaille hermojohtonopeustutkimuksen
Mediracer laitteella.
Fysioterapiassa on erilaisia harjoitusryhmiä, joiden avulla tuetaan kuntoutujien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Fysioterapian osastopalvelu toteutuu lyhytaikaisosastolla Saarijärven terveysasemalla. Fysioterapian tarkoituksena on tukea potilaan omatoimisuutta, harjoittaa
niitä taitoja ja valmiuksia, joita kuntoutuja tarvitsee selviytyäkseen omatoimisesti päivittäisissä toimissa. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä lyhytaikaisosaston
henkilökunnan lisäksi potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien esim. kotihoidon työntekijöiden sekä omaisten kanssa. Yhteistyö korostuu suunniteltaessa
potilaan kotiutusta tai jatkohoitopaikkaan siirtymistä.
Laatukriteerit
Akuuteissa vaivoissa asiakas pääsee fysioterapeutin suoravastaanotolle 1-3 päivässä ja fysioterapeutin kiireettömälle vastaanotolle kolmen viikon sisään.
Fysioterapian ryhmätoimintaa järjestetään Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla. Osa ryhmistä toimii nonstop-periaatteella läpi vuoden ja osa määrätyllä
aikavälillä. Mediracer-tutkimuksia toteutetaan vuoroviikoin Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia ja samalla
annettava omahoito-ohjaus 15 min. Paikallistasolla tehty tutkimus nopeuttaa hoitoprosessia, vähentää sairauslomia ja leikkaustarvetta.
Osastolla fysioterapia aloitetaan viiveettä lääkärin/hoitajan pyynnöstä. Fysioterapian tavoitteet asetetaan yhteistyössä potilaan
kanssa kokonaishoidon tavoitteet huomioiden. Yhteistyössä henkilökunnan, potilaan ja omaisten kanssa autetaan potilasta sopeutumaan sairauden, vaurion,
toiminnanvajavuuden ja näistä aiheutuvan haitan aiheuttamiin muutoksiin. Kuntoutujan kotiutuessa laaditaan kuntoutus/kuntoutusmissuunnitelma
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palvelu on tarkoitettu kaikille ikäryhmille Saarikan alueella. Fysioterapeutin vastaanotto toteutuu terveysasemilla ja isoimmilla kouluilla. Tyypillisimmät
asiakasryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinoireiset, sydänsairaat ja asiakkaat, joiden fyysinen toimintakyky on alentunut. Vastaanotolta saa myös ennaltaehkäisevää
palvelua mm. liikunta- ja lihasvoimaharjoitteluun. Ryhmätoimintaa järjestetään fysioterapia-asiakkaille tarpeen mukaan. Mediracer-tutkimus toteutetaan lääkärin
pyynnöstä. Osastolla fysioterapia toteutetaan fysioterapiasuunnitelman ja hoidontarpeen arvioinnin perusteella. Fysioterapiaa saavat potilaat, joilla on fyysisen
toimintakyvyn alenemaa.
Maksut asiakkaalle
Alle 18-vuotiaille maksuton, 11,40 €/käynti yli 18-vuotiaille, Ryhmämaksun perusteena on kolme yksilökäyntiä (3 x 11,40 €) 34,20 €/jakso. Osastolla fysioterapia
sisältyy potilaan hoitopäivämaksuun
Hinta kuntayhtymälle
TA 2021
Muut. €
Muut. %
Fysioterapia
TP 2019
TA 2020
522 771
-3 848
-0,7
Kustannukset
518 093
526 619
7 800
-200
-2,5
Käynnit
7 781
8 000
1
1,8
€/käynti
67
66
67

Erikoissairaanhoidon palvelut
Saarikassa toteutettava erikoissairaanhoito
Palvelukuvaus
Väestölle järjestetään erikoissairaanhoidon palveluja SoTen alueella. Tällaisia ovat mm. hemodialyysihoito, ortopedin vastaanotto sekä rtglääkärin palvelut.
Laatukriteerit
Dialyysin potilaille järjestetään hemodialyysikäynnit potilaiden tarpeiden mukaisesti kolme kertaa viikossa, 4h/hoitokerta.
Palvelun myöntämisen kriteerit
Dialyysipalveluihin tullaan shp:n lähettämänä, muualta Saarikan lääkäreiden ohjaamana.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Maksut asiakkaalle
Hinta kuntayhtymälle
Kustannukset

TP 2019
-82 093

TA 2020
-34 406

TA 2021
-38 894

Muut. €
-4 488

Muut. %
13,0

Erikoissairaanhoidon palvelut
Sairaanhoitopiiriltä ostettava erikoissairaanhoito
Palvelukuvaus
Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat sairaanhoitopiirin omana toimintana tuotetut
palvelut, hoito muissa sairaaloissa, erityisvelvoitteet (potilasvakuutus), yhteispäivystys, ensihoitopalvelu ja sosiaalitoimen palvelut
(palveluasuminen ja kehitysvammahoito)
Laatukriteerit
Palvelun myöntämisen kriteerit
Palveluja myönnetään erillisten lähetteiden perusteella.
Palvelun tarve/ kriteerit täyttävien määrä
Maksut asiakkaalle
Hinta kuntayhtymälle
Erikoissairaanhoito
Ensihoito

TP 2019
19 490 564
842 299

TA 2020
18 946 000
858 000

TA 2021
18 521 000
858 000

Muut. €
-425 000
0

Muut. %
-2,2
0,0

