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Nenonpolin tiimi palvelee aina tarvittaessa 

 

Tervetuloa 

Nenonpolille! 
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Nenonpolin tiimin tavoite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moniammatillisessa tiimissä on eri ammattiryhmiin kuuluvia oman alansa 
asiantuntijoita, jotka työskentelevät saumattomasti yhdessä asiakkaansa 
parhaaksi. 

Tiimin jäseninä toimimme synergisesti yhdessä toisiamme auttaen, 
jotta perustehtävämme saadaan suoritettua mahdollisimman hyvin ja 
ongelmitta.

Toimivassa tiimissä voimme, uskallamme ja kysymme,  
kyseenalaistamme sekä pyydämme apua.

Tiimissämme on luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voimme 
keskustella kaikista työhön liittyvistä asioista. 

Toimivassa tiimissä joustamme, tiedotamme asiat 
kaikille ja olemme avoimia!
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Toiminnan ydinasioita 

 

 

 Nenonpolin eri toimijoiden työt nivoutuvat saumattomasti yhteen. 

 

 Yhteiset asiakkaat ovat voimavarana ja toiminnan kehittämisen kohteena. 

 

 Kuntoutuskeskuksen asiakaskunnan muutos on Nenonpolin kehittämisen 

haasteena ja innoittajana. 

 

 Muutoksen koordinointi ja uuden toiminnan siirtäminen käytäntöön suorite-

taan hallitusti. 

 

 Terveyttä edistävä ja joustava yhteistyö sekä asiakaskeskeinen työote ovat 

Nenonpolin toiminnan tavoitteena. 

 

 Toimitaan joustavasti jatkuvassa muutoksessa, terveyden edistäminen huo-

mioiden. 

 

 Huomioidaan erityisesti joustavan yhteistyön tärkeys yksiköiden henkilöstön 

ja laboratoriopalvelujen tuottajan ISLAB Pieksämäen kanssa. 
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Moniammatillisen tiimin päivittäinen toiminta 

NENONPOLIN VASTUUALUEET 

VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUKSESSA SIJAITSEVA NENONPOLI TARJOAA: LÄÄKÄRIN-, 

SUUN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITAJAN TERVEYSPALVELUT. 

Tiloihin kuuluu kolme tulosvastuullista yksikköä: 

Lääkäripalvelut kustannuspaikka 171, Terveyspalvelut kustannuspaikka 161 ja Hammashoitola 

kustannuspaikka 172. Toiminnallisesti ja sijaintinsa puolesta näistä muodostuu yksi kokonaisuus, 

NENONPOLI. 

 

SAIRAANHOITAJA 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen terveyspalvelujen tehtävänä on huolehtia kuntoutuksessa 

olevien asiakkaiden tarvitsemasta ensiavusta, terveydenhoidosta, terveystarkastuksista yhdessä 

lääkärien kanssa ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä tartuntatautien ehkäisystä. Avopalvelujen 

asiakkaat käyttävät Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikan Pieksämäen yksikön palveluksia, joka on 

toiminnallisesti erillinen yksikkö, joskin henkilökuntaresurssit ovat osin yhteisiä. 

Sairaanhoitajan vastaanotto: Sairaanhoitaja on tavattavissa Nenonpolin aukioloaikoina, mutta 

aika kannattaa varata etukäteen, puh. 050 3899 241. 

Tutkimukset / Laboratoriotutkimukset: Laboratoriotutkimuksia otetaan osaamis- ja tukikeskuk-

sen lääkäreiden määräyksestä tai sairaanhoitajan määräämänä tulotarkastuksen yhteydessä. 

Näytteenottoajat ovat tiistai ja perjantai klo 7:15 – 8:30. ISLAB Pieksämäki ottaa verinäytteet. 

EEG: Yksiköt tilaavat tutkimusajan, kun lääkäri on määrännyt EEG:n otettavaksi ja tehnyt lähet-

teen sähköiseen potilastietojärjestelmään. 

EKG: Tutkimukselle varataan erillinen aika, otetaan sairaanhoitajan tulo-, terveystarkastuksen 

tai lääkärillä käynnin yhteydessä. Tutkimus kestää noin 15 minuuttia. 

Nenonpoli on avoinna maanantaista torstaihin klo 7:00 – 14:45 ja perjantaisin klo 7:00 – 13:30. 

Muina aikoina terveydenhoidollisista asioista vastaavat yksiköissä työskentelevät sairaanhoitajat. 
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LÄÄKÄRIT 

Lääkärin vastaanotto: Kiireelliset ajanvaraukset samalle päivälle puhelimitse klo 7:00 – 9:00 

puh. 050 3899 241. Lääkärin vastaanotot ovat pääasiassa aamupäivisin klo 9:00 alkaen. Päivän 

aikana tulevat akuutit tapaukset hoidetaan kiireellisyyden mukaan. Ei-kiireellisiä vastaanottoai-

koja voi tilata pitkin päivää. Asiakkaan mukana on oltava hänen asiansa tunteva hoitaja. Vas-

taanotolla on hyvä olla mukana potilaspaperit, avopalvelujen asiakkailla myös mahdolliset resep-

tit ja sairausvakuutuskortti. Lääkärit kiertävät yksiköissä sovittuina kiertoaikoina kerran viikossa 

tai joka toinen viikko. 

Nenonpolin kautta järjestetään psykiatrin, neurologin, lastenneurologin ja radiologin konsultaa-

tiot sekä lisäksi ravitsemusterapeutin konsultaatiokäyntiajat. 

 

SUUHYGIENISTI 

Suun terveydenhuollon yksikössä hoidetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa pitkäaikais-

kuntoutuksessa ja kuntoutusjaksoilla olevia asiakkaita. Hammashoitoa annetaan myös polikliini-

sesti erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, joiden hoito ei jostain syystä onnistu terveyskeskuk-

sessa. Hammashoidossa hammaslääkäri edustaa hammaslääketieteellistä asiantuntemusta ja 

suuhygienisti on suun ja hampaiden ennaltaehkäisevän hoidon sekä terveyttä edistävän hoidon 

asiantuntija. Moniammatillisena yhteistyönä hyödynnetään myös muiden alojen asiantunte-

musta. Hyvällä moniammatillisella yhteistyöllä asiakasta voidaan hoitaa ammatillisesti ja vastuul-

lisesti. 

 

Kuntoutusjaksolla arvioidaan asiakkaan suun hoidon tarve, hoito toteutuu Vaalijalassa tai asia-

kas ohjataan kotikuntansa terveyskeskukseen. Hammashoitolan henkilöstöllä on erityisosaami-

nen erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hoitamiseksi. Hoidon apuna voidaan käyttää hoitoa 

helpottavia apuvälineitä ja esilääkitystä. Hammashoito erityisosaamisen ja esilääkkeen avulla voi 

olla vaihtoehto sairaalassa yleisanestesiassa tehtävälle hammashoidolle. 

 

Hammashoitolassa työskentelee suuhygienisti, hammashoitaja ja osa-aikainen hammaslääkäri. 

Hammashoitola on avoinna maanantaista torstaihin klo 8:00–15:45 ja perjantaisin klo 8:00–

14:30 ellei muuta ilmoiteta. Suuhygienistin loma-aikoina ei ole hammashoitoa eikä hammaslää-

kärin palveluja. Loma-ajoista tiedotetaan hyvissä ajoin. 
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Lääkäreiden tehtävät 

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TYÖNKUVA 

Hallinto 

Lääkäreiden esimies, uusien lääkäreiden rekrytointi 

Lääketieteellisen hoidon kokonaisvastuu 

 

KUNTOUTUSLÄÄKÄRIN TYÖNKUVA 

Vastaanotot, yksiköissä tapahtuvat kierrot, asiakkaiden lääkehoidon seurannasta vastaaminen 

Lääkärinlausunnot 

Hammashoidon esilääkkeet 

Asiakkaiden moniammatillinen kokonaiskuntoutus 

 

 

 

MUUT LÄÄKÄRIT/TERAPEUTIT 

 

Konsultoiva Psykiatri Jussi Nurminen 

 Tiistaisin osaamis- ja tukikeskuksen asiakkaat, keskiviikkoisin Etelä-Savon poliklinikan 
asiakkaat 

Neurologi Anton Petrasov 

 Käy 1-2 kuukauden välein klo 16:30–19:30 pitämässä neurologin vastaanoton. Ajat 
varataan Nenonpolin sairaanhoitajan kautta. 

 

Yleislääkäri 

 Kuntoutuslääkäreinä ajoittain erikoistuvat yleislääkärit 

 Ostopalvelulääkärit tarvittaessa 

 

Ravitsemusterapeutti 

 Käy noin kuukauden välein klo 8–16 pitämässä ravitsemusterapeutin vastaanoton. 
Ajat varataan Nenonpolin sairaanhoitajan kautta. 

 

Muita konsultoivia lääkäreitä käy lisäksi sovitusti yksiköissä. 
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Suuhygienistin tehtävät 

TARKASTUKSIIN KUTSUMINEN JA AJANVARAUS 

Suuhygienisti kutsuu asiakkaat yksilöllisellä hoitovälillä suun tarkastuksiin ja hoitoon. Kuntoutus-

jaksolle tulleille uusille asiakkaille yksiköiden henkilökunta varaa ajan suun terveystarkastukseen 

suuhygienistiltä. Puhelimitse hoidettavan asioinnin suuhygienisti hoitaa kliinisen asiakastyön 

ohessa. 

SUUN TERVEYSTARKASTUKSET 

Suu- ja hammassairauksien tunnistaminen ja varhaishoito ovat suuhygienistin keskeisiä tehtä-

viä. Suuhygienisti vastaa asiakkaiden suun hoidon tarpeen arvioinnista. Vaalijalassa pitkäaikais-

kuntoutuksessa ja kuntoutusjaksoilla käyvien asiakkaiden suun terveyden kartoitus toteutetaan 

yhteistyössä yksiköiden hoitohenkilökunnan ja huoltajien kanssa. Suuhygienisti vastaa myös po-

likliinisesti avopalveluyksiköistä tai kotoa käyvien asiakkaiden suun hoidon tarpeen arvioinnista. 

Hammaslääkärin vastuulle kuuluu suun tutkimus, diagnosointi ja näiden perusteella hoitosuunni-

telman tekeminen. 

SUU- JA HAMMASSAIRAUKSIEN EHKÄISY, VARHAIS- JA YLLÄPITOHOIDOT 

Säännöllisesti suoritettavat ennalta ehkäisevät hoidot vähentävät hammassairauksia ja pehmei-

den peitteiden ja hammaskiven poistot vastaavasti gingiviitin eli ientulehduksen sekä parodontii-

tin eli hampaan kiinnityskudosten tulehdustaudin syntymistä ja etenemistä. 

HAMMASLÄÄKÄRIN AVUSTAMINEN 

Hammaslääkäri työskentelee Vaalijalan hammashoitolassa noin kerran viikossa. Suuhygienisti 

varaa ajat hammaslääkärin vastaanotolle tutkimuksia ja toimenpiteitä varten. Hammaslääkärin 

hoitoon tulee asiakkaita maksusitoumuksella myös suoraan avopalveluista. 

KIRJALLISET TYÖT JA HAMMASHOITOLAN TOIMINNAN KOORDINOINTI 

Suuhygienistin kliiniseen hoitotyöhön kuuluu tehtyjen tarkastusten, hoitojen ja jatkohoito-ohjei-

den kirjaaminen potilastietojärjestelmään. Hammaslääkäri tekee kirjaukset oman työnsä osalta. 

LifeCaressa hammashoidon kirjaukset tehdään HAM- ja HLISÄ-lehdille. 

Suuhygienisti suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden suunterveyden edistämistyötä. Vastaanotto-

työn lisäksi suuhygienisti toteuttaa käyntejä ja tilaisuuksia yksiköihin ja koululuokkiin. 

Suuhygienisti vastaa hammashoitolan toiminnan koordinoinnista ja hallinnollisista tehtävistä. 
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Sairaanhoitajan tehtävät 

TEHTÄVÄNKUVA 

HAMMASHOIDON AVUSTAMINEN 

Sairaanhoitaja on silloin hammashoidossa seuraamassa asiakkaan elintoimintoja, kun asiakas on 

saanut esilääkkeeksi voimakkaita lihakseen tai sieraimiin/poskien limakalvoille annettavia anes-

teettisia lääkkeitä. Seurannassa on apuna monitori, joka mittaa asiakkaan elintoimintoja; hape-

tusta, pulssia ja hengitystä sekä verenpainetta. Tarvittaessa on valmius lisähapen antamiseen. 

ROKOTUKSET 

Aikuisasiakkaiden rokotusvastuu on Nenonpolin sairaanhoitajalla. Rokotukset aloitetaan alkuvuo-

desta 20 vuoden välein tehostettavalla tetanusrokotteella (jäykkäkouristus). Tehostetta anne-

taan tarvittaessa myös pitkin vuotta, esim. pureman tai likaisen haavan yhteydessä. Kausi-in-

fluenssarokotukset ajoittuvat syksyyn ja alkutalveen. Muita rokotteita annetaan satunnaisesti. 

TERVEYSTARKASTUKSET JA LÄÄKÄRIN AVUSTAMINEN 

Sairaanhoitaja tekee sovitusti terveys- ja tulotarkastuksia. Tarkastusten määrä vaihtelee jousta-

vasti lääkäritilanteen mukaan. Sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu lääkärin avustaminen. 

Avustamista tarvitaan esim. irtosolunäytteen otossa, gynekologisessa tutkimuksessa, haavojen 

ompelussa ja korvatutkimuksissa sekä levottomien asiakkaiden rauhoittelemisessa vastaanotolla. 

TUTKIMUKSET; EKG, EEG, PIKA-CRP, GLUK. JA KUULO YM.  

Nenonpolin sairaanhoitaja ottaa Vaalijalan asiakkaiden EKG tutkimukset ja Pika-CRP tutkimuk-

sia. Sairaanhoitaja tekee Vaalijalan asiakkaille EEG tutkimukset. Sairaanhoitajalla on valmius 

suorittaa alustava kuulontutkimus ja audiogrammi. Kuulontutkimuksessa piirretään kuva kuulo-

käyrästä. Audiogrammi on kuulontutkimuksen tulos. 

Laadunhallintaan kuuluva verensokeri pikamittareiden kuukausittain tapahtuva kalibrointi; myös 

kaikkien osaamis- ja tukikeskusten yksiköiden osalta, kuuluu Nenonpolin sairaanhoitajan vastuu-

alueisiin. 

HAAVAHOIDOT, NÄYTTEIDEN OTTO, LÄÄKEHUOLTO 

Nenonpolin sairaanhoitaja toimii yksiköiden tukena suuremmissa, kroonisissa tai ongelmallisissa 

haavahoidoissa. Nenonpolilla on hyvät tilat ja välineet toteuttaa haavahoitoja. Erilaisten näyttei-

den, samoin kiireellisten päivystysverinäytteiden ottaminen kuuluvat sairaanhoitajan toimenku-

vaan. Nenonpolin lääkehuollon kokonaisvastuu kuuluu myös työtehtäviin. 
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TOIMISTOTYÖT; KIRJAAMISET, TILASTOINNIT, RÖNTGENASIAT, NENONPOLIN KOKONAISUU-
DEN KOORDINOINTI 

 

Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu toimisto- ym. kirjallisia töitä. Tehtäviin kuuluu tehtyjen tulo- 

ja terveystarkastusten, tutkimusten, hoitojen, annettujen esilääkkeiden antaminen ja seurannan 

sekä vaikutusten kirjaaminen Licecaren potilastietojärjestelmän ammattilehdille.  

Sähköisen lääkemääräyksen (eResepti)- ja laboratorio-ohjelman pääkäyttäjän tehtävät kuuluvat 

Nenonpolin sairaanhoitajalle, samoin röntgenarkistosta huolehtiminen ja uusien röntgenlausun-

tojen vieminen LifeCaren RTG-lehdelle. EEG-lausuntojen kirjoittaminen KNF-lehdelle ja muiden 

tarvittavien lausuntojen kirjoittaminen kuuluu niin ikään sairaanhoitajan tehtäviin.  

Nenonpolin sairaanhoitaja vastaa koneiden ja laitteiden määräaikaishuoltojen toteutumisesta. 

Laitteiden huoltoon lähettäminen/huoltojen varaaminen sekä koko osaamis- ja tukikeskuksen 

laiterekisterin vastaavana toimiminen kuuluu sairaanhoitajan tehtäviin. 

Puhelimessa neuvonta, aikojen antaminen ja vaihtaminen sekä oman ajanvarauskalenterin yllä-

pito kuuluu päivittäiseen työhön. 

LÄÄKKEET, JOTKA SAIRAANHOITAJA VOI ALOITTAA 

 1 % Hydrocortison 
 Dacktarin 2 % emulsiovoide 
 Dacktarin 2 % puuteri       *Kuureina annettavia 
 Dactakort emulsiovoide 
 Bacibact puuteri 
 Bacibact voide 
 Parasetamol         Tarvittaessa voi antaa pakkausselosteessa 

                                                           olevan ohjeen mukaan → Kirjaus PÄHU- lehdelle  
 Ibuprofeiini → Jos Marevan® lääkitys, ei ibuprofeiinia 

 
*Lääkkeet ovat käsikauppalääkkeitä, joita voi ostaa apteekista. Lääkäri on määrännyt LÄMÄ-leh-
dellä uusiutuvaan/pitkäaikaiseen vaivaan tarvittavaksi, ovat LÄÄKEL- lehdellä ja niitä on 
yksikköjen lääkekaapeissa. Kirjaus LÄMÄ:lle sen lääkärin tunnuksilla, joka on lääkkeen määrän-
nyt/omilla tunnuksilla. Yksiöiden omat sairaanhoitajat voivat aloittaa lääkkeet. Nenonpolin sai-
raanhoitaja aloittaa, jos sairaanhoitajaa ei ole työvuorossa. Kirjaus myös PÄHU- lehdelle. 
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Nenonpolin terveyspalvelujen palvelukuvaus 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa sijaitseva Nenonpoli tarjoaa yleislääkärin, psykiatrin, las-
tenneurologin, neurologin, sairaanhoitajan, suuhygienistin, lähihoitajan ja hammaslääkärin pal-
veluja. Palvelut tarjotaan asiakaskeskeisesti, terveyden edistämisen näkökulmaa korostaen. 
 

PALVELU        PALVELUKUVAUKSET 

Kenelle Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa asuvat, kuntoutusjaksoilla käyvät ja 
poliklinikoiden asiakkaat. Palvelukotien ja muiden asumisyksiköiden asiak-
kaat, yksityisten hoitokotien asiakkaat sekä kotoa tulevat. 

Tavoite Palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti, kaikilla terveyttä edistävillä osa-alueilla 
siten, että fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi saavutetaan. Tarjo-
taan kokonaisvaltaisesti lääkäripalvelut; yleislääkärin- ja erikoisalakohtaiset 
palvelut sekä sairaanhoitajan-, suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. 

Hyödyt Terveyspalvelujen tehokas, kokonaisvaltainen toiminta parantaa erityistä tu-
kea tarvitsevan asiakkaan kuntoutumista. Ennaltaehkäisyyn panostaminen 
vähentää terveystoimen asiakkuuksia kunnissa ja säästää kuluja korjaavassa 
ja kuntouttavassa työssä pitkällä aikavälillä. Kliinisen hoitotyön pitäminen hy-
vällä tasolla edesauttaa sairauden jälkeistä kuntoutumista sekä ennaltaehkäi-
see asiakkaan ongelmien kasaantumista. 

Palvelun sisältö Asiakkaan/potilaan säännölliset sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tekemät 
terveystarkastukset, laboratorioseurannat, EKG- ja EEG tutkimukset, lääkärin 
lausunnot, kierrot yksiköihin ja vastaanotot tarpeen mukaan. Suun terveys-
tarkastukset, suuhygienistin ja hammaslääkärin säännölliset vastaanotot.  

Palveluun 

hakeutuminen 

Osaamis- ja tukikeskuksessa olevien asiakkaiden osalta ajanvaraus tapahtuu 
puhelimitse. Sairaanhoitajan kautta lääkärin ja sh:n vastaanottoajat. Suuhy-
gienistin kautta hammashoitoajat puhelimitse sekä suuhygienistille että ham-
maslääkärille. Osaamis- ja tukikeskuksen ulkopuolelta tulevien asiakkaiden 
osalta ajat varataan sosiaalityöntekijän tai Etelä-Savon poliklinikan sihteerin 
kautta tai suoraan puhelimitse, soitto Nenonpolin sairaanhoitajalle / suuhy-
gienistille. 

Kesto Hoidon tai vastaanottoajan kesto riippuu hoidettavan asiakkaan/potilaan sai-
rauden tai asian pituudesta. 

Hinta Hinta määräytyy keston ja asiakkaan mukaan; onko kuntoutusjaksolla vai tu-
leeko vastaanotolle polikliinisesti kotikunnan maksusitoumuksella. Osaamis- 
ja tukikeskuksessa yli 3 kuukauden jaksolla olevien palvelu sisältyy hoitopäi-
vämaksuun. 

Palvelun toteuttajat / 
yhteystiedot 

Johtava lääkäri, kuntoutuslääkärit, lastenneurologi, suuhygienisti ja sairaan-
hoitaja. Lisäksi palveluja toteuttavat ostopalvelulääkärit neurologian, psykiat-
rian ja hammaslääketieteen aloilta. 

Puh. Nenonpolin sairaanhoitajalle: 050 3899 241 

Sähköpostit:etunimi.sukunimi@vaalijala.fi 
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Johtava lääkäri

• Hallinnolliset työt

• Psykiatrin vastaanotot ja 
konsultaatiot

• Lääkärin lausunnot - ja 
lähetteet

• Sähköisten 
lääkemääräysten 
tekeminen ja uusinta

• Lääkeseurannat

• Kokonaiskuntoutus

• Kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun 
lain mukaiset 
viranhaltijapäätökset

Kuntoutuslääkärit

• Akuuttivastaanotot

• Suunnitellut vastaanotot; 
Lausunnot- ja lähetteet

• Yksikkökierrot

• Sähköisten 
lääkemääraysten 
tekeminen ja uusinta

• Lääkeseurannat

• Kokonaiskuntoutus

• Kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun 
lain mukaiset 
viranhaltijapäätökset

Ostopalvelulääkärit

• Erikoisalan mukaiset 
vastaanotto- ja 
osastokäynnit  sekä 
konsultaatiot

Lääkäreiden tehtäväpolut 



MIKÄ LÄÄKÄRINLAUSUNTO? 
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Mikä lääkärinlausunto? 

Lääkärinlausunto on hoitavan lääkärin arvio potilaan terveydentilasta, toiminta- ja työkyvystä. 
Eri tarkoituksiin tarvitaan eri lääkärinlausunnot.  

 A-todistus: lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä (sairauslomatodistus) 
 B-lausunto: yksityiskohtainen selvitys sairaudesta, tutkimuksesta, ennusteesta, mahdolli-

sista suunnitelluista jatkotoimenpiteistä, kuntoutustarpeesta ja lääkehoidosta. 
B-lausunto tarvitaan yleensä etuutta varten, esim. lääkkeiden erityiskorvausta, kuntou-
tusta, eläkettä tai pitkäaikaista sairauspäivärahaa varten. 

 C-lausunto: selvittää sairauden laatua, sen vaikutusta selviytymiseen ja avun tarpeeseen 
tai lapsen sairauden aiheuttamia erityisongelmia. C-lausunto tarvitaan esim. eläkettä saa-
van hoitotuki- tai muita vammaistukihakemuksia varten. 

 E-lausunto: selvittää yleensä tapaturmista aiheutuneet vammat, tehdyt tutkimukset ja 
annetun hoidon vakuutusyhtiölle. (www.kela.fi) 

 Lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeesta, laaditaan maistraatin kirjallisesta pyynnöstä. 
 Muut lääkärinlausunnot eri viranomaisille.  

 

Ohjeita lääkärinlausunto C:n täyttämiseksi 

Lääkärinlausunto C on tarkoitettu Kelan vammaisetuuksien hakemista varten. Kelan vammai-

setuuksia ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki ja ruokavaliokorvaus. 

Ruokavaliokorvausta varten tarvitaan sairaudesta kuitenkin lääkärinlausunto B. Vammaisetuutta 

voidaan hakea kuusi kuukautta takautuvasti.   

Vammaisetuuden ratkaisemista varten hakijan tulee toimittaa hakemuksen lisäksi terveydentilan 

kuvauksestaan lääkärinlausunto, joka ei saa olla puolta vuotta vanhempi.  Lääkärinlausunto 

C:ssä hoitavan lääkärin tulee antaa riittävät tiedot hakijan sairaudesta tai vammasta ja sen ai-

heuttamasta toimintakyvyn heikentymisestä sekä avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeesta eri 

toiminnoissa. Myös hoito- ja kuntoutussuunnitelman tulee sisältyä lausuntoon, tai se voidaan 

antaa erillisellä liitteellä. Alle 16-vuotiaan vammaistukea haettaessa tulee kuvata sairauteen, vi-

kaan tai vammaan liittyvä hoito, huolenpito ja kuntoutus sekä niistä aiheutuva tavanomaista 

suurempi rasitus ja sidonnaisuus verrattuna vastaavan ikäisen terveen lapsen hoitoon. 

Haettaessa 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea myös terveyden-

hoitaja tai sairaanhoitaja voi täyttää lääkärinlausunnon toimintakykyä, avuntarvetta, ohjauksen 

ja valvonnan tarvetta käsittelevän kohdan. Tällöin hän myös allekirjoittaa lausunnon omalta 

osaltaan, mutta hoitava lääkäri vastaa lausunnosta omalla allekirjoituksellaan. Yli 16 vuotta täyt-

täneen vammaistukihakemuksen tai eläkettä saavan hoitotukihakemuksen ja lääkärinlausunto 

C:n toimintakykyä käsittelevät kohdat ovat sisällöltään samanlaiset. Hakijan ei tarvitse täyttää 

vastaavia tietoja hakemuksessaan, jos hän pitää lääkärinlausunnon tietoja riittävinä. (Kela.) 

 

 

http://www.kela.fi/


C- LAUSUNTO JA TOIMINTAKYKYKUVAUS 
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C- lausunto ja toimintakykykuvaus 

 

 

 Potilaan toimintakyvystä arjessa on paras tieto yksikön ”lähihenkilökunnalla”. 

  

 C-lausuntoa varten omahoitaja täyttää valmiiksi C-lausunnon kohtaan 6 TOI-

MINTAKYKY tulevan kuvauksen potilaan toimintakyvystä ja avuntarpeesta 

päivittäisissä toimissa. 

 

 Seuraavalla sivulla on tyhjä lomake lausunnon kohdasta 6 TOIMINTAKYKY. 

 

 Lomakkeesta voi ottaa kopioita yksiköihin ja täyttää kohdat (kynällä käsin 

kirjoitettuna) valmiiksi, ja lähettää lomakkeen osastonlääkärille siinä vai-

heessa, kun lääkäri laatii lausuntoa.  (Johtava lääkäri) 

 

 Toimintakäsikirja löytyy VISO:sta ja www.vaalijala.fi sivulta sähköisessä 

muodossa, lomakkeen voi tulostaa tarvittaessa. 

 

 

http://www.vaalijala.fi/


TOIMINTAKYKYKUVAUS LOMAKE 
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Toimintakykykuvaus lomake 

 

 

 



LÄÄKÄRIEN PKL- PALVELUKUVAUKSET JA HINNAT 
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Lääkärien pkl- palvelukuvaukset ja hinnat 

Käytettävissä seuraavat erityisalat: lastentaudit ja lastenneurologia, psykiatria ja neurologia, 
erikoislääkäri sekä yleislääkäri. 
 
 KEHITYSVAMMALAIN MUKAISTEN RAJOITUSTOI-

MENPITEIDEN ARVIOINTI JA KONSULTAATIO 



SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄPOLUT 
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Tutkimukset

• Ajan varaus: Yksikkö 
soittaa tai varaa itse ajan 
sairaanhoitajan 
ajanvarauskalenterista.

• EKG tutkimus: varataan 
erillinen aika, otetaan 
sairaanhoitajan 
tulotarkastuksen tai 
lääkärin käynnin yht. 

• Pika-CRP:n ottamiselle 
varataan aika tai otetaan 
lääkärin käynnin yhteydessä

• EEG tutkimusaika varataan 
etukäteen pääsääntöisesti 
tiistai ja torstaipäiville, klo 
12:30 alkaen

• Kuulon tutkimus tehdään 
alustavasti tulotarkastuksen 
yhteydessä

• Jos tarvitaan tarkempi 
tutkimus, varataan aika 
erikseen

• Näön tarkastaminen 
tulotarkastuksen 
yhteydessä

Toimenpiteitä ja tehtäviä

• Korvahuuhtelut, 
haavahoidot, ompeleiden 
poistot: aika varataan

• Lääkärin avustaminen: aika 
varataan etukäteen samalle 
ajalle lääkärin kanssa

• Akuutti tilanteet hoidetaan 
aina

• Antikoagulaatio hoitaja: 

• Rokokset: kausi-influenssa-
ja tetanus tehosteet, aika 
sovitaan yksiköiden kanssa 
yksilöllisesti etukäteen. 
Nenonpolin sairaanhoitaja 
huolehtii yhteydenotosta. 
Jos on akuutti rokotustarve, 
yksiköt varaavat 
rokotusajan

• Hammashoidon valvonta ja 
hoidon kirjaus: asiakkaat, 
joilla on lihakseen tai 
bukkaalisesti annettavia 
esilääkkeitä, vaativat 
sairaanhoitajan seurannan. 

• Laboratorionäytteiden 
ottopäivinä tarvittaessa 
ISLAB Pieksämäen 
laboratoriohoitajien apuna

• Kiireellisten päivystys 
verinäytteiden ottaminen 

Tulo-ja terveystarkastukset

• Aika varataan Lifecaren 
ajanvarauskalenterista 
tulotarkastuksille varatuista 
kohdista

• Jos ajat eivät käy, katsotaan 
yhdessä sopiva aika

• Antikoagulaatio hoitajan 
tehtävät: Jos INR-arvo on 
tavoitetasolla 2.0–3.0 tai 
hoitotaso alittuu tai ylittyy 
tasolle 1.8–1.9 / 3.1–3.5 
johtavalta lääkäriltä luvan 
saanut sairaanhoitaja  
määrittää Marevan®-
annostuksen INR-
mittauksen jälkeen. 

• Yksiköt ohjaavat 
laboratoriopyyntö 
vastauksen Nenonpolin 
sairaanhoitajalle 

Sairaanhoitajan tehtäväpolut 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 ZOLL AED Plus –maallikkodefibrillaattorin 

        säännölliset käyttö opastukset henkilökunnalle. 

 

 Tärkeimmistä toiminnoista on tarkat 

kuvaukset seuraavilla sivuilla. 



SAIRAANHOITAJAN TULO- JA TERVEYSTARKASTUKSET 
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• Kuntoutusjaksoilla kävijät: Tulee sairaanhoitajan tulotarkastukseen 
kuntoutusjaksolle tullessa. (Pyritään tekemään noin kerran vuodessa.)

• Kuntoutuskeskuksessa asuvat: Tulee sairaanhoitajan terveystarkastukseen. 
(Pyritään tekemään kerran vuodessa.)

Tulosyy

• Kotikunta, ikä, nimi. Asuminen, kotiavut. Koulu-, päivä-, työtoiminta.

• Riskitekijät, vanhempien sairaudet. Kotielämä: Päihteet, tupakointi, 
liikunta, ummetus. 

• Toimintakyky: Oman voinnin arviointi verrattuna entiseen. 

• Ravitsemus: Mitä syö, määrät, salaatit, kuidut, puuro, ruisleipä, maito, 
piimä, (D-vitamiini, Kalkki, Folaatti).

• Psyykkinen tasapaino: Mieliala, sosiaaliset kyvyt. 

Esitiedot

• Pituus, paino, vyötärönympärys, BMI, RR (kaksoismittaus), pulssi, Spo2. 

• Ihon kunto, varvasvälit, yleistila, kommunikointikyky, muut havainnot. 

• Näkö; lähinäkö (40cm), kaukonäkö (3-5m), kuulo, korvat/nenä/kurkku ja 
hampaat.

Nykytila

• Onko D-vitamiini käytössä, kalkkitabletit? Onko muu lääkitys ennallaan, 
lisäykset lopetukset?

Lääkitys

• Otetaan laboratorio tutkimukset tarpeen- / perussairauksien mukaan, 
katsotaan vuosikontrolli laboratorio-ohjeesta. 

• EKG otetaan kerran vuodessa, pisimmillään 5 vuoden välein, 
lääkityksestä riippuen useamminkin.

Tutkimukset

• Saako eläkettä, hoitotukea, asumistukea, onko lääkkeiden 
erityiskorvattavuuksia.Etuudet

• Ohjataan tarvittaessa lääkärille, varataan aika / konsultoidaan Effican 
välityksellä  / "nenäkkäin" / puhelimella.Konsultaatio

• Tehdään tarvittaessa, esim. Korvien pehmittelyt ja korvahuuhtelu, EKG jne...Suunnitelma

Sairaanhoitajan tulo- ja terveystarkastukset 



TUTKIMUKSET: EKG, EEG JA PIKA-CRP 
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EKG = Elektrokardiografia eli sydänfilmi

Sairaanhoitaja ottaa EKG:n yleensä Nenonpolilla, tulo- tai 
terveystarkastuksen yhteydessä tai erikseen varatulla ajalla. 
Joskus  sydänfilmi otetaan yksikössä, jos potilas on hyvin sairas, 
tai muuten levoton ja oletetaan saatavan parempi tulos tutussa 
ympäristössä. Tutkimus kestää noin 15minuuttia. On hyvä olla 
hetki rauhassa ennen tutkimusta. Potilaan rintaan laitetaan 6 
elektrodia, molempien ranteiden sisäpinnoille  ja nilkkojen 
sisäsyrjille, yhteensä kiinnitetään 10 tarraelektrodia. Tutkimus 
tehdään sängyllä, potilas lepää selällään rauhallisesti 
paikallaan, rekisteröinnin ajan puhumatta. Tutkimus on täysin 
kivuton.    

EEG = Elektroenkefalografia eli aivosähkökäyrä

TÄRKEÄ MUISTAA: Hiusten on oltava puhtaat, pesu edellisenä 
iltana. 

ESIVALMISTELUT: Ennen tutkimusta saa ruokailla ja ottaa 
käytössä olevat lääkkeet normaalisti. Tarvittavana otettavia 
lääkkeitä, (esim. rauhoittavat) tulisi välttää mahdollisuuksien 
mukaan kolmen päivän ajan ennen tutkimusta. 

TUTKIMUKSEN KULKU: Tutkimus tehdään päähän laitettavan 
elektrodimyssyn avulla. Tutkimusaika on valmisteluineen noin 
1 tunti. Tutkimuksessa on mukana videointi ja äänitallennus. 
Aivosähkötoiminnan muutoksia tutkitaan ns. aktivaatioilla. 
Pyydetään potilasta avaamaan ja sulkemaan silmät joitain 
kertoja. Lisäksi on vilkkuvaloaktivaatio sekä 3 min. ajan te-
hostettua hengitystä. Mikäli potilas on huonokuntoinen, näitä 
tehosteita ei tehdä. Tutkimus on kivuton ja tehdään siten, että 
potilas lepää sängyssä selällään.  

Tutkimukset: EKG, EEG JA PIKA-CRP 
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Pika-CRP = Pikatesti C-reaktiivisen proteiinin 
määrittämiseen ihmisen verestä. 

CRP laite sijaitsee Nenonpolin laboratoriohuoneessa. 
Käyttöohje on kärryssä, tässä pääasiat: Virta päälle → 
sormenpään puhdistus → Kone piippaa 3 min. kuluessa → 
Pese ja kuivaa kädet ennen näytteenottoa, alkoholi 
puhdistusta ei suositella. Avaa odotellessasi testi reagenssi 
valmiiksi → Avaa kansi painamalla sormella 
kosketusnäytön punaisesta avaa painikkeesta → Tee 
sormenpäähän pikku reikä → Ota veripisara CRP 
reagenssikasetin kapillaariin, MUTTA älä pyyhi kapillaaria 
→ Aseta reagenssikasetti paikalleen, laita kansi kiinni käsin 
→ Odota 3 min. → Tulos tulee näytölle → Avaa kansi 
painamalla sormella kosketusnäytön vihreästä hyväksy 
painikkeesta → Poista kasetti, laita roskiin → Laita kansi 
kiinni käsin → Sammuta virta koneesta! 

Kirjaa tulos CRP kärryn alahyllyllä olevaan kansioon → Kirjaa 
tulos asiakkaan Lifecaren PÄHU lehdelle: Pika-CRP otettu, 
tulos --. Katso WLAB-V. → Lähetä PÄHU lehden päältä "viesti 
piikillä" viesti hoitavalle lääkärille → Kirjaa tulos WLAB-S 
lomakkeelle. (Lomakkeelta tulos siirtyy WLAB-V 
lomakkeelle).

Kuka ottaa Pika-CRP tutkimuksia: Nenonpolin 
sairaanhoitaja, yksiköiden sairaanhoitajat ja hoitajat, jotka 
ovat opetelleet tutkimuksen ottamisen sairaanhoitajan 
valvonnassa, näyttäneet osaamisensa sovitun ohjeen 
mukaan ja tietävät osaavansa sen. (Sairaanhoitaja on 
katsonut 2 kertaa onnistuneen näytteen ottamisen.)

CRP laitteen kantta EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA AVATA 
KÄSIN!!!
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• Potilasohjaus: suullinen ja kirjallinen 

• Kirjaaminen LifeCareen ja varfariinikorttiin

• INR-kontrollit ISLAB:iin

• Lääkelistan tarkistaminen, ajan tasalla pitäminen

• Asiakas vähintään vuosittain seurantakäynnille lääkärin vastaanotolle

Hoitajan 
tehtävät

• Jos INR-arvo on tavoitetasolla 2.0–3.0 tai hoitotaso alittuu tai ylittyy tasolle 
1.8–1.9 / 3.1–3.5 johtavalta lääkäriltä luvan saanut sairaanhoitaja voi 
määrittää Marevan®-annostuksen INR-mittauksen jälkeen. Lääkäriin 
Otetaan yhteyttä, Jos INR ei ole edellä mainitulla alueella. 

Antikoa-
gulaatio-
hoitajan 
tehtävät

•Lisäkontrolleja tarvitaan herkästi jos: suoliston 
toiminta häiriintynyt (oksentelu, ripuli), akuutti 
infektio, vaikeutunut sydämen/munuaisten 
vajaatoiminta, maksan toiminta muuttunut, anemia, 
tromposytopenia (vähän verihiutaleita), lääkitystä 
muutettu, toimenpiteiden yhteydessä

•Jos päivän Marevan®-annos on jäänyt ottamatta, se 
lisätään seuraavan päivän annokseen. Jos asiakas on 
saanut ylimääräisen lääkkeen, vastaava määrä 
jätetään ottamatta. Lisää tai vähennä yhden päivän 
annosta max 5 mg.

•Jos INR-arvo heittelee, ota selvää, onko tapahtunut 
hoitotasoon vaikuttavia muutoksia (esim. ravinto, 
muut lääkkeet, alkoholi, akuutti infektio, tupakointi)

•Asiakas saa vamman pään, kaulan, selän tai vartalon 
alueelle, tulee äkillistä tai erityisen voimakasta 
mahakipua tai päänsärkyä, yleistila heikkenee, 
ulosteet muuttuvat mustiksi tai ilmenee poikkeavaa 
verenvuotoa peräsuolesta, virtsa värjäytyy 
punaiseksi, ikenistä tai nenästä tulee voimakasta 
verenvuotoa, tulee mustelmia poikkeuksellisen 
helposti tai naarmut vuotavat pitkään, tulee äkillinen 
voimakas ripuli tai muu tulehdussairaus, verenpaine 
on korkea, tulossa toimenpide esim. 
hampaan/luomen poisto

•Vakava verenvuoto hoidetaan  
keventämällä/keskeyttämällä Marevan®-hoito tai 
antamalla veren hyytymistä lisäävää lääkitystä. 
Hoidosta päättää lääkäri. 

INR-
poikkeamiin 

reagointi

→ →

Yhteys 
lääkäriin, jos 

→ →  

Vakava verenvuoto hoidetaan keventämällä/keskeyttämällä Marevan®-hoito tai 
antamalla veren hyytymistä lisäävää lääkitystä. Hoidosta päättää lääkäri. 

Antikoagulaatiohoitajan tehtävät 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTIGOAKULAATIOHOITO, ELVYTYS JA LAADUNHALLINTA 

 
23 

Antigoakulaatiohoito, elvytys ja laadunhallinta 

• ZOLL AED Plus –maallikkodefibrillaattori
• Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa on 4 kpl 

maallikkodefibrillaattoreita, jotka sijaitsevat 
Nenonpolilla, Kaisla-, Nurmela- ja 
Erantoyksiköissä.

• Nenonpolin sairaanhoitaja järjestää 
harjoitusdefibrillaattorin avulla säännöllisesti 
defin käyttö opastuksia henkilökunnalle, jotta 
laitteen käyttö tulee tutuksi/pysyy mielessä. 

• Accu-Chek Performa verensokerimittarit
• Osaamis- ja tukikeskuksen yksiköissä ja  

Nenonpolilla olevien verensokerimittareiden 
säännöllinen kuukausittain tehtävä ISLAB:in 
laatuvaatimusten mukainen kalibrointi on 
Nenonpolin sairaanhoitajan vastuulla.

• Terveydenhuollon laitteet
• Nenonpolin sairaanhoitaja on nimetty koko 

Vaalijalan kuntayhtymän terveydenhuollon 
laitevastaavaksi. Osaamis- ja tukikeskuksen sekä 
Avopalvelujen yksiköiden omat laitevastaavat 
toimittavat terveydenhuollon laitteet 
(kalibroinnit ja huollot) ajan tasalla olevan 
kaavakkeen vuosittain.

Elvytys

→ →

ja

Laadun-

hallinta

→ →

 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa johtavalta lääkäriltä määräaikaisen luvan saaneita antikoagu-

laatiohoidosta vastaavia sairaanhoitajia ovat: Helena Nikkonen, Reetta Kosola sekä Tiina Teittinen. 

 Virka-ajan ulkopuolella arkisin klo 15–21 akuuteissa antikoagulaatioasioissa yhteydenotto Pieksä-

mäen sairaalan kiirevastaanottoon puh. 044 799 5546 tai puh. 015 211 411. Viikonloppuisin ja arki-

pyhinä klo 7-15 ja klo 21–07 Mikkelin keskussairaalan päivystyksen ensineuvo puh. 015 211 411. 

 Laboratorio (Pieksämäen sairaala / ISLAB). Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki 

 Puh. sihteeri 044 7178 979, oh 044 7178 980, hoitajat 044 717 8638 

 INR-näytteet Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa otetaan ti / pe laboratorion kiertopäivinä. 

 Akuuteissa INR-kokeissa asiakas käytetään Pieksämäen sairaalan laboratoriossa tai näyte otetaan 

yksikössä / Nenonpolilla ja toimitetaan ISLAB Pieksämäen laboratorioon. Pyyntö tehdään normaalisti 

sähköiseen LifeCare potilastietojärjestelmään. 

LAADUNHALLINTA 
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Suuhygienistin tehtäväpolut 

Suuhygienistin vastaanotolla

•Suun terveystarkastus; 
hampaiden, ikenien ja suun 
limakalvojen terveys ja 
omahoidon seuranta

•Ennaltaehkäisevä hoito ja 
iensairauksien hoito sisältäen 
mm. hampaiston 
puhdistukset, hammaskiven 
poisto ja fluorihoidot

• Omahoidon ohjaus 
yhteistyössä asiakkaan ja 
hoitajien kanssa

• Ajanvarausten tekeminen 
jatkohoitoa varten

•Hammashoitaja on 
tarvittaessa avustamassa

Hammaslääkärin 
vastaanotolla

•Avustus tutkimuksissa ja 
toimenpiteissä 

• Ajanvarausten tekeminen 
jatkohoitoa varten

• Yksiköiden tai huoltajien 
kanssa viestiminen

• Hammashoitaja on 
tarvittaessa avustamassa

Kirjaamiset, työn 
organisointi

• Suuhygienisti ja 
hammaslääkäri kirjavat 
tekemänsä toimenpiteet 
HAM ja HLISÄ-lehdille.

• Yksiköt kirjaavat vasta 
hoidon jälkeisen voinnin; 
EI KAKSOISKIRJAUSTA!

• Asiakkaiden 
hammashoidon 
suunnittelu, uusien aikojen 
antaminen/sopiminen 
yksiköiden kanssa

• Kutsujen ajan tasalla 
pitäminen

• Välineistön huoltaminen 
ellei hammashoitaja ole 
paikalla

Kuntoutusjakson aikainen palveluhinnoittelu sisältää 

suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut  

 

    POLIKLINIKKA HINNOITTELU 



HAMMASHOIDON HOITOPOLKU; ESILÄÄKITTY POTILAS 
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Yksiköiden tehtävät

•Henkilökunta varaa 
ajan puhelimitse

•Esilääkitystä 
tarvitseva: paino, RR 
ja pulssi 
seurantalomakkeelle

•Tieto 
hammashoitolaan, jos 
asiakkaan 
peruslääkityksessä, 
painossa tai voinnissa 
on tapahtunut muutos 
edellisen hoidon 
jälkeen

•Lihakseen ja 
bukkaalisesti 
annettava esilääke: 
Ravinnotta 4 tuntia 
ennen 
hammashoitoa!

• Lääkkeiden kanssa 
kirkkaita nesteitä; 
esim. vesi, mehu, tee 
(ei maitotuotteita)

•Jos edellisenä yönä tai 
aamulla on ollut iso 
epilepsiakohtaus, 
hammashoitoon vain 
lääkärin luvalla

•Tuttu hoitaja 
saattajaksi! 

•Lihakseen ja sieraimiin 
laitettavien 
esilääkkeiden 
saamisen jälkeen 
asiakas kuljetetaan 
hammashoidosta 
yksikköön pyörätuolilla

Hammashoitolan 
tehtävät

•Suuhygienisti  tekee 
esilääkepyynnön 
lääkärille HLISÄ-lehdeltä

•Viesti lähetetään 
lääkärille HLISÄ-lehden 
päältä

•Nenonpolin sh antaa im. 
ja bukkkaaliset 
esilääkkeet, 
hammashoidon valvonta. 
Asiakkaat, joilla 
lihakseen tai 
bukkaalisesti annettavia 
esilääkkeitä, vaativat 
sairaanhoitajan 
seurannan. 

•Hammashoidon jälkeen

•Nenonpolin sh kirjaa 
PÄHU:lle antamansa 
esilääkkeet, 
hammashoidon aikana 
otetut seurannat: RR, 
pulssi ja Spo2 arvot ja 
hoidon aikaisen voinnin

•Suuhygienisti kirjaa 
HLISÄ:lle tiedot 
hammashoidosta sekä 
jatkohoito-ohjeet 

•HLISÄ:lle tulee tarkempi 
kirjaus; esim. 
esilääkkeen vaste ja 
vointi, niiden osalta, 
joilla sh ei ole mukana

Lääkärin tehtävät

•Viesti aukeaa HLISÄ-
lehdelle

•LÄMÄ:lle 
hammashoidon 
esilääkitys 

•Viestit → Nenonpolin 
sh (i.m. ja sieraimiin 
laitettavat 
esilääkkeet), 
hammashoitola 
suuhygienisti, yksikön 
henkilökunta

•AVOPALVELUJEN 
ASIAKKAAT

•Hoitokodit

•Kotona asuvat

•HLISÄ-lehti Lääkärille 
tulleeseen pyyntöön 
on lisätty asiakkaan 
yksikkö ja 
puhelinnumero

•Lääkäri katsoo 
asiakkaan 
potilastiedoista, onko 
lääkityksessä, painossa 
tai voinnissa 
tapahtunut muutosta 
edellisen hoidon 
jälkeen

•Postitetaan kirje 
esilääkkeistä 
hoitokotiin tai kotiin 

Yksiköiden tehtävät

•Yksikön vastuulla on 
lääkityksen 
katsominen LÄMÄ:ltä. 
(toimenpidepäivä ja –
aika on tiedossa)

•Jos asiakkaan 
lääkityksessä muutos 
jakson aikana; esilääke 
kysytään uudestaan 
(tieto 
hammashoitolaan)

•Esilääkemääräys 
hammashoitoon on 
voimassa 
pitkäaikaiskuntoutukse
ssa oleville asiakkaille 
vuoden, ellei 
yleisterveydessä, 
lääkityksessä tai 
painossa ole 
tapahtunut muutoksia.

•Hoitojaksolle tuleville 
asiakkaille 
esilääkemääräys on 
hoitojaksokohtainen

•Asiakasta valvotaan 
HH:n jälkeen, ja
hoidon jälkeen oltava 
2 tuntia syömättä

•Yksiköt kirjaavat vasta 
hoidon jälkeisen 
voinnin; EI 
KAKSOISKIRJAUSTA!

•Jos esilääkityksestä 
hoidon jälkeen 
haittavaikutuksia,  
kirjataus Efficaan ja 
ilmoitus 
hammashoitolaan

Hammashoidon hoitopolku; esilääkitty potilas 
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Nenonpolin henkilökunta 

 

JUHANI KEINONEN 

JOHTAVA LÄÄKÄRI 

 

Puh. 050 3899 443 

JUHANI.KEINONEN@VAALIJALA.FI 

 

  

 

KUNTOUTUS YLILÄÄKÄRI 

 

PUH.  

 

  

 

KUNTOUTUSLÄÄKÄRI 

 

Puh. 

 

 

 

 

    

 

HANNA SOINI 

SUUHYGIENISTI 

 

Puh. 050 3899 245 

 HANNA.SOINI@VAALIJALA.FI   

  

MINNA PESSA 

SAIRAANHOITAJA 

 

Puh. 050 3899 241 

MINNA.PESSA@VAALIJALA.FI 

  

HELENA SKÖN 

HAMMAS- JA/LÄHIHOITAJA 

 

Puh. 050 3899 244 

HELENA.SKON@VAALIJALA.FI 

 

 

 

MUUT LÄÄKÄRIT JA TERAPEUTIT: 

 Yhden-, kahden kuukauden välein käyvät konsultoivat erikoislääkärit ja ravitsemustera-
peutti. 

 Ostopalvelulääkärit, jotka ovat eripituisia lyhempiä jaksoja tarpeen mukaan.  

 

mailto:JUHANI.KEINonen@vaalijala.fi
mailto:Hanna.Soini@vaalijala.fi
mailto:minna.pessa@vaalijala.fi
mailto:Helena.Skon@vaalijala.fi
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Yhteystiedot 

Vaalijalan kuntayhtymä / Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus / Nenonpoli 

Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto (postiosoite) 
Kirkkopiha 21 (käyntiosoite) 

Puh. 015 783111, 050 3899 241 

Faksi 015 7831298 

www.vaalijala.fi 
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Nenonpolin tiimi palvelee aina tarvittaessa 

Tervetuloa uudelleen! 
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