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1  TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 
1.1 Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä 

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nak-

kilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä oli 1.1.2021 yhteensä 28.590 asukasta (28. 765 asu-

kasta v. 2019). Eurajoki 9452, Kokemäki 7013, Harjavalta 6869 ja Nakkila 5256.  Keski-Sata-

kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän on toiminut järjestämisvastuullisena ta-

hona jäsenkunnille kaikissa sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluissa 1.1.2021 al-

kaen.  

 

Perussopimuksen 3§:n mukaisesti kuntayhtymän tehtävänä on:  

 

1. Järjestää jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslain kansanterveyslaissa (66/72) ja ter-

veydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto, sekä 

2. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä sosiaalihuoltoasetuk-

sessa tarkoitettu ehkäisevä työ siltä osin kuin jäsenkuntien valtuustot ovat kuntalain 8 

§:n mukaisesti siirtäneet järjestämisvastuun kuntayhtymälle. 

 

Lisäksi kuntayhtymä koordinoi erikoissairaanhoitoa yhdessä jäsenkuntien kanssa. Jäsen-

kuntien ja kuntayhtymän yhteisellä neuvottelumenettelyllä sekä operatiivisella yhteistyöllä 

edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteellista kokonaiskehittämistä.   

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 laaditaan perussopimuksessa ja sosiaali-

palveluiden järjestämisvastuun siirtosopimuksessa määriteltyjen perusteiden mukaisesti. 

Vuoden 2022 talousarvion laadinta-aikataulussa pitäydytään normaalissa kuntayhtymän pe-

russopimuksen mukaisessa aikataulussa.   

 

Yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön 54 § mukaisesti talousarviossa toiminnan ja ta-

louden tavoitteet, sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Suoritteiden hinnoitte-

luperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto.  

 

Perussopimuksen 13 § mukaan jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jäsenkun-

nista siirtyvien sosiaalipalveluiden osalta siirtosopimuksen mukaisesti laskutus suoritetaan 

aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain vuonna 2022. 

 

Hyvinvointialueen lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa 2021 eduskunnassa ja sote-uudis-

tuksen lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Satakunnan maakuntahallitus asetti väliaikaisen 

valmistelutoimielimen (VATE:n) valmistelemaan hyvinvointialueen perustamista Satakun-

taan. Talousarviovuoden 2022 suuri osa hallinnon henkilöstöpanoksesta tulee oman toimin-

nan ja sen kehittämisen sijaista kohdistumaan myös uuden hyvinvointialueen valmisteluun. 
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1.2 Kuntayhtymän arvoperusta 
 

 
 

1.3 Kuntayhtymän visio ja strategia 2022 
 

Visio: Suomen toimivin sote kuntayhtymä 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän visiona on olla Suomen toimi-

vin sote yhtymä. Tämä tarkoittaa, että palvelu on vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Asiakkaat 

ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja henkilöstö on hyvinvoivaa.  
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Strategiset 

tavoitteet 

Mittari 

 

Keinot 

 

Vaikuttavuus Väestön terveysindikaatto-

reiden mittaaminen terveys-

hyötyarviolla 

 

Perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon palve-

luiden suhde 

 

Lapsiperhepalveluiden asia-

kasjakauma palvelumuo-

doissa 

 

Ikääntyneiden palveluiden 

palvelurakenne 

 

Psykososiaalisten palvelui-

den palvelurakenne 

Moniammatillinen tiimi hoitaa asiakkaan palvelut 

 

Ennaltaehkäisyn tehostaminen 

 

Alueellisen yhteistyön kehittäminen 

 

Tutkitusti tehokkaat toimintatavat 

Asiakaskokemus 

 

 

 

Asiakastyytyväisyys  

NPS  

 

Tavoite 2022: NPS > 80 

Palvelu alkaa heti 

 

Asiakkaalle nimetään vastuutyöntekijä 

 

Palvelun oikea-aikaisuus 

 

Laaja (sähköinen) asiointivalikoima 

Kustannustehok-

kuus 

 

SOTE-kustannus  

€/asukas (muutos)  

 

Kuntayhtymän tilikauden 

tulos on talousarvion mukai-

nen tai parempi 

Palveluiden kattavuuden nosto 

 

Tutkimuskustannusten nousun hillintä 

 

Resurssien optimaalisempi käyttö 

 

Hoidamme asiakkaat kuormittamatta erikoissai-

raanhoitoa 

Henkilöstön työ-

hyvinvointi 

 

 

Työhyvinvointikysely 

Työvireyskysely 

Sairauspoissaolot  

 

Tavoite 2022:  

Työvireys henkilöstössä 

nousee alkuvuoden luke-

mista loppuvuotta kohden 

Sairauspoissaolot vähenevät 

Perheen ja työn yhteensovittaminen 

 

Suunnitelmallinen koulutus 

 

Johtamisen ja esimiestyön vahvistaminen 

 

Yhteistyö tth:n kanssa 

 

Työergonomian parantaminen 
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Vuoden 2022 talousarvion strategiset tavoitteet  
 

Valtakunnallisessa SOTE-uudistuksessa on lähdetty vahvistamaan perustason palveluita ja siir-

tämään painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Päätavoitteiksi on asetettu saatavuus, ennal-

taehkäisy, laatu, yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä. Yleisesti hyväksyttynä tavoitteena 

käytetään ns. nelimaalia (quadruple aim). Kessoten strategiset tavoitteet on laadittu näitä val-

takunnallisia ja yleisiä tavoitteita mukaillen. Strategiset tavoitteet ovat: 

 

Vaikuttavuus:  
Antamiemme palveluiden tulee olla vaikuttavia eli niiden tulee lisätä asiakkaiden terveyttä ja 

hyvinvointia. Väestötasolla tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä 

hoitaa paremmin kansansairauksia.  

Näihin vaikuttavuustavoitteisiin päästään moniammatillisen tiimityön tehostamisella, tutkitusti 

vaikuttavien toimintamallien ja hoitojen käyttämisellä, siirtämällä toiminnan painopistettä en-

naltaehkäisyyn ja avuntarpeen varhaiseen tunnistamiseen sekä panostamalla hyte-yhteistyöhön 

alueellisesti. 

 

Toiminnassa pyritään tunnistamaan asiakasryhmiä, jotta palvelut pystytään kohdentamaan pa-

remmin. Tavoitteena on tehdä oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.  

Terveyshyödyn saavuttamista seurataan vaikuttavuusindikaattoreilla, joita ovat esim. BMI, 

RR, tupakointi, päihteiden käyttö, LDL, HbA1c, BDI, MMSE. Suun terveyden indikaattoreita 

ovat mm karies ja ientulehdus. 

Hyvinvointi-indikaattoreita ovat mm. toimeentulotuen käyttö, pitkäaikaistyöttömyys, koulu-

tuksen ulkopuolelle jääminen. Lisäksi seurataan eri asiakasryhmien palvelurakennetta ja asia-

kasmääriä.  

 

Asiakaskokemus:  

Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyydellä. Asiakkaan osallisuus ja kuulluksi tulemi-

nen parantavat asiakaskokemusta. Erityisesti ennaltaehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalve-

lut tarjotaan ilman kynnystä. Kaikissa palveluissa pyritään oikea-aikaisuuteen ja tehokkuuteen. 

Olennaista on nopea reagointi ja palvelun aloittaminen ensikontaktilla. Tätä tuetaan ni-

meämällä asiakkaalle vastuutyöntekijä, jonka kanssa asiointi hoidetaan. Pidemmissä palvelu-

suhteissa jatkuvuus ja palveluiden kattavuus taataan palveluvastuun keskittämisellä yhteen tii-

miin ja yhteyshenkilöön. Näin palveluiden pirstaloituminen, asiakkaan tarpeeton siirtely am-

mattilaisten välillä ja päällekkäisten töiden tekeminen vähenevät. Asioinnista pyritään teke-

mään vaivatonta mm sähköisiä palveluita parantamalla.  

 

Kustannustehokkuus  

Kustannustehokkuus on tärkeä alkuperäisen SOTE-uudistuksen tavoite. Kustannusten jatkuvaa 

nousua pyritään estämään resurssien joustavalla ja täysimääräisellä käytöllä ja palvelun vaikut-

tavuuden parantamisella. Kustannustehokkuutta mitataan SOTE-kustannus €/asukas (muutos). 

Tavoitteena on yhtäaikaisesti lisätä palvelujen kattavuutta ja hillitä kokonaiskustannuksia. Vai-

kuttavalla perustason toiminnalla vähennetään tarpeetonta raskaiden palveluiden käyttöä. 

 

Henkilöstön hyvinvointia  

Henkilöstön hyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyllä ja sairauspoissaolojen kehityksellä. 

Työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja kehittämiseen lisää työhyvin-

vointia. Työmotivaatiota lisää myös vastuu omasta ja tiimin toiminnasta ja niiden tuloksista. 

Tiimeille asetetaan selkeät tavoitteet ja annetaan mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen. 

Perhe-elämän ja työn joustava yhteensovittaminen nostetaan erilliseksi keinoksi parantaa työ-

hyvinvointia. Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti työn tavoitteita korostaen. Esimiestyön 

selkeälinjaisuus, tuki ja selkeästi asetetut tavoitteet tukevat työhyvinvointia ja tiimien toimin-

taa.  
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Hyvinvointialueen valmistelu 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä terveydenhuollon avopalveluiden palvelualueiden yhteinen 

kehittäminen ja mahdollinen yhdistäminen tulee odottamaan ja mukailemaan Satakunnan hy-

vinvointialueen valmistelua. Kaikki Kessoten linjaukset, toiminnan kehittäminen ja yhteistyö 

tulee olemaan yksilinjaista Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Hyvinvointialu-

een valmisteluun tulee kohdistumaan huomattava osuus henkilöstötyöpanoksesta, jotta uusi or-

ganisaatio Satakunnassa voi ottaa suunnitelma vuosina 1.1.2023 lukien järjestämisvastuun Sa-

takunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.  

 

1.4 Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma 
 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu toimintaympäristön analysoin-

tiin, strategiaan sekä toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Riskienhallinta on osa sisäistä valvon-

taa. Riskienhallinta sisältää kuntayhtymän tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisen, arvioin-

nin ja priorisoinnin sekä tuloksellisen hallinnan. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa 

toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. Riskienhallinta tukee asetettujen ta-

voitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista. Yhtymävaltuuston hyväksymien tavoit-

teiden saavuttamiseksi sekä hyvän hallintotavan toteutumiseksi riskien tunnistamisen, hallin-

nan sekä sisäisen valvonnan toimintatavat tulee sisällyttää mm.  
 

 johtamis- ja päätöksentekoprosesseihin 

 toiminnan ja talouden sekä investointien riski- ja lisäarvoperustaiseen suunnitteluun 

 toiminnan (ml. tietojärjestelmät), omaisuuden hallinnan, hallinnon ja taloudenhoidon me-

nettelytapoihin. 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ajantasaisen hallintorakenteen ja johtamisjär-

jestelmän kautta luodaan edellytykset toimivalle riskienhallinnalle, sisäiselle valvonnalle sekä 

niiden tuloksellisuudesta raportoinnille. Johtamisjärjestelmän avulla asetetaan tulos- ja vaikut-

tavuustavoitteita, ohjataan niiden saavuttamista ja muutosten hallintaa. 

 

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyt integroidaan osaksi johtamisen ja toiminnan 

prosesseja. Palvelualueen ja palvelualueiden välisiin toimintamalleihin ja toimintaprosesseihin 

rakennetaan sisälle riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Näin merkittävimmät riskit tunnistetaan 

kuntayhtymässä ja niiden merkitys arvioidaan. Tarvittavat riskien analysoinnit ja sisäisen val-

vonnan ratkaisut tehdään päätöksenteon, prosessien ja toimintamallien, sekä toiminnan organi-

soinnin yhteydessä. Tietoturvakysymykset otetaan huomioon mm. varmistamalla tietokantojen 

turvallisuus. 

 

Kuntayhtymän sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät keskeiset ohjeet ovat: 

 riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteet 

 kuntayhtymän perussopimus ja siirtosopimus 

 hallintosääntö, joka sisältää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut  

 toimintasääntö 

 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, kuntalaskutuksen periaatteet, laskutus- ja perintä-

ohjeet, sekä henkilöstöhallinnon ohjeet  

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja talouden merkittävimmät riski-

tekijät talousarviovuodelle ja suunnitelmakaudelle ovat: 

 Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen 

 Tiedonhallintaan liittyvät riskit ja kyberturvallisuus 

 Muutokset toimintaympäristössä 

 Ammattilaisten työpaikan vaihdokset/irtisanoutumiset/saatavuusongelmat tietyissä 

ammattilaisissa ja sitä kautta tulevat mahdolliset rekrytoinnin haasteet 
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Riskitekijöiden hallitsemiseksi asiat ovat huomioituna strategisissa tavoitteissa, painopistealu-

eissa ja mittareissa.  

 

 

2. KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA; TALOUSARVIO 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntayhtymä yhteensä TP 2020 TA 2021 Ta 2022 Mu %

1 000 € TA21/TA22

TOIMINTATUOTOT  

   My-tuotot jäs.kunnilta 26 758 76 429 78 855 3,2 %

   Muut my-tuotot 2 182 1 872 2 184 16,6 %

My-tuotot yht. 28 940 78 301 81 039 3,5 %

Maksutuotot 2 204 7 505 7 581 1,0 %

Tuet ja avustukset 113 174,4 75 -57,0 %

Muut toimintatuotot 233 1 095 1 217 11,1 %

Toimintatuotot yht 31 490 87 075 89 912 3,3 %

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut 12 380 36 002 36 993 2,8 %

Palvelujen ostot 13 172 36 761 39 075 6,3 %

Aineet tarv. Ja tavarat 2 954 3 435 3 538 3,0 %

Avustukset 1 670 3 595 3 505 -2,5 %

Muut toimintakulut 1 165 7 047 6 738 -4,4 %

Toimintakulut yht. 31 341 86 840 89 849 3,5 %

TOIMINTAKATE 149 236 63 -73,2 %

Rahoitustuotot ja -kulut 6 -4 -1 -86,4 %

VUOSIKATE 155 232 63 -73,0 %

Poistot 221 257 300 16,6 %

SATUNNAISET ERÄT 275

Satunnaiset tuotot 275

Tilikauden tulos 209 -25 -237 846,3 %

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 209 -25 -237 846,3 %
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2.1 Talousarvion jakautuminen palvelualueittain  
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2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokrat (siirtyneet palvelut) v. 2022 ja kustan-

nuskehitys 2019-2022  
 

Vuokrakustannukset ja -tuotot siirtyneiden sosiaalipalveluiden osalta 

 

 
 

Siirtyneiden sosiaalipalveluiden osalta kuntayhtymä vuokraa tilat jäsenkunnilta. Oheisessa tau-

lukossa esitetään jäsenkunnittain siirtyneiden sosiaalipalveluiden vuokrakustannukset ja -tuo-

tot. Talousarvion valmistelussa on huomioitu vuokrakustannuksiin 2 %:n korotus v. 2021 näh-

den. 

 

Kuntayhtymän talousarvion 2022 nettokustannuksia on verrattu vuoden 2021 talousarvioon 

sekä arvioituun toteutumaan vuonna 2021, joka on laskettu toteutuneen kuntalaskutuksen pe-

rusteella ajalta 1-6/2021.  

 

Lisäksi vertailussa on mukana vuoden 2019 nettokustannukset, jotka laskettiin KESSOTE-sel-

vityksessä keväällä 2020. On huomioitavaa, että vuoden 2019 nettokustannuksissa ei ole mu-

kana kuntien sosiaalipalveluille kohdistuvia kaikkia hallinnon ja tukipalveluiden kustannuksia. 

Lisäksi niissä ei ole mukana kaikkia kiinteistöihin liittyviä kustannuksia ja vuokratuottoja, 

koska kiinteistöselvitys tehtiin vasta KESSOTE-selvityksen jälkeen. 

 

Osana hyvinvointialueiden valmistelua on valmistelussa vuokra-asetus, jolla säädetään hyvin-

vointialueiden ja kuntien välisiä vuokria. Asetus hyväksyttäneen vuonna 2022, jos asetus hy-

väksytään vuonna 2022 se tulee muuttamaan Kessoten ja kuntien välisiä vuokria. 
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2.3 Yleistä talousarviovuodesta 2022 
  

Talousarvio on laadittu kuntayhtymän oman työn pohjalta, työvoiman vuokrausta käytetään 

vain tarvittaessa turvaamaan palvelut, ellei työvoimaa ole saatavilla. Palkkabudjetti on laskettu 

elokuun 2021 palkoista 2,2 % nousulla vuodelle 2022. Palkkojen harmonisointiin on lisäksi 

varattu 240 000 euroa. Sijaismäärärahat on budjetoitu realistiselle tasolle. Henkilöstökulujen 

kokonaisnousu on 2,8 % vuodesta 2021. Perustana talousarviossa on vuoden 2021 talousarvio.  

 

Terveydenhuollon avopalveluiden muutokset vuoteen 2021 verraten 

- Palveluiden käyttöä on arvioitu vuosien 2020 ja 2021 osalta, korona on nostanut testauk-

seen liittyen suoritearviota ja myöskin koronakustannusten mm. tarvikkeiden ja näyteana-

lysoinnin osalta ovat nousseet. Koronarokotusten laajeneminen 3. rokotuksiin on lisännyt 

suoritemääriä vuodelle 2022. 

- Asiakasmaksulain muutokset, jotka tulevat vasta voimaan 1.1.2022 lukien alentaa maksu-

tuottoja erityisesti suun terveydenhuollossa  

- Suoritehintoja on tarkastettu vastaamaan kustannuslaskentaa ja uutta normaalitilannetta 

 

Hallinto ja tukipalveluiden muutokset vuoteen 2021 verraten 

- Satasoten hankkeille ja piloteille on avattu kustannuspaikat hallintoon, tulevaisuuden 

sote- hankeraha on 100%. 

- Hyvinvointialueen valmistelu työllistää merkittävästi hallintoa vuonna 2022. 

 

Perhe ja sosiaalipalvelut vuoteen 2021 verraten 

- Lasten ja nuorten psykiatrisen hoitotyön toteuttaminen kaksi sairaanhoitajan toimea pe-

rustamalla osana perhekeskustoimintamallin mukaista työskentelyä. 

- Ostopalveluiden käytön vähentäminen omaa toimintaa kehittämällä mm. perhetyönteki-

jän toimen perustaminen lapsiperhepalveluihin, sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen vi-

raksi ja erityishuollon päivätoiminnan ja koululaisten iltapäivähoidon järjestäminen 

omana toimintana Toimintakeskus Toimarissa. 

- Kuuden määräaikaisen vakanssin, joiden määrärahat ovat jo vuoden 2021 talousarviossa, 

vakinaistaminen. 

- Vakanssimuutokset eivät aiheuta tosiasiallista menojen kasvua, koska määrärahat siirre-

tään näihin talousarvion sisältä. 

- Työikäisten arviointi-ja kuntoutusyksikön perustamisen suunnittelu ja mahdollinen toteu-

tus hanketyönä. 

- Kolmen uuden kustannuspaikan perustaminen, joihin määrärahojen siirto talousarvion 

sisältä toiselta palvelualueelta (Sosiaaliasiamiestoiminta, Satakunnan sosiaalipäivystys) ja 

peson palvelualueen sisältä (Nakkilan kohtaamispaikka). 

 

Koti- sairaala ja hoivapalvelut vuoteen 2021 verraten 

- Maksukattoon sisällytettävien palvelujen määrä laajenee 1.1.2022 alkaen. Uusina mak-

suina lasketaan mukaan mm. tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, joka 

vaikuttaa palvelualueen maksutuottojen kertymiseen.  

- RAI-ohjelmiston käyttöönotto etenee vuonna 2022. Vuoden 2022 kustannusarvio on noin 

30.000 €.   
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3. TALOUSARVIOON 2022 SISÄLTYVÄT VAKANSSIT 

2022 2021 muutos

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE 84 77 7

TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUJEN PALVELUALUE 165 164 1

KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUJEN PALVELUALUE 364 357 7

HALLINNON JA TUKIPALVELUJEN PALVELUALUE 66 64 2

YHTEENSÄ 679 662 17

Kessote virat ja toimet 

arvio

 
 
 Vakanssimäärät sisältävät määräaikaisia virka/työsuhteita. 
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4. YHTEENVETO PALVELUALUEITTAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 HALLINTO JA TUKIPALVELUT   

Tulosvastuulliset viranhaltijat: Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja 

Palvelualuejohtaja: Talous- ja hallintojohtaja 

 

 

 

Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnat: 

- tukipalvelut: ravintohuolto, tekninen huolto ja varastotoiminta, siivouspalve-

lut ja välinehuolto, toimistopalvelut (sisältää ict-palvelut)  

- luottamuselinhallinto 

luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja -hallitus sekä tarkas-

tuslautakunta ja yhteistyötoimikunta. Perussopimuksessa linjataan kuntayhty-

män johtamisen ja organisoinnin perusteet sekä määritellään eri luottamuseli-

met, niiden tehtävät ja kokoonpanot sekä paikkajako kuntien kesken. Hallinto-

säännössä määritellään tarkemmin kuntayhtymän johtamista ja organisointia. 

Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän taloutta ja toimintaa koskevat pää-

tökset, jotka konkretisoituvat vuosittain laadittavassa talous- ja toimintasuunni-

telmassa talousarvion määrärahoina sekä toiminnallisina ja taloudellisina tavoit-

teina. 

 

Tukipalvelut tuottavat palveluita pääosin kuntayhtymän sisäisille asiakkaille ruo-

kahuollon, siivouksen ja välinehuollon, teknisen ja varastotoiminnan, hallinnon 

ja talouden sekä ict-palveluiden muodossa. Hallinnon ja tukipalveluiden yksiköt 

tekevät kiinteää yhteistyötä kuntien vastaavien yksiköiden kanssa sekä työpajojen 

ja kuntoutumis- ja työllisyyspalvelujen kanssa.  

 

        Henkilöstömäärä 66   
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PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

 
PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT 

SOTE-PALVELUT 

   

- Kustannustehokkaat, 

joustavat ja ammattitaitoi-

set tukipalvelut koko sote-

organisaation tueksi 

 

*Tarkoituksen mukaiset ja tehok-

kaat sekä ajantasaiset ICT-palvelut 

*Huollon palveluiden laitteiden ja 

koneiden nykyaikaistaminen 

*Aikataulujen laadinta toiminnalle 

 

*Palvelupyyntöjen määrät 

ja reagointiaika 

*Kustannukset (toteuma > 

TA) 

*Aikataulujen toteutumi-

nen 

 

Talous- ja hallintojohtaja 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 

Asiakastyytyväisyys *Asiakaspalautteet ja asiakasohjaus 

sekä sisäisten että ulkoisten asiak-

kaisen osalta. 

*Palautteet ja yhteydenot-

toraportit 

Talous- ja hallintojohtaja 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 

 

Laadukas viestintä *Viestinnän (sisäinen ja ulkoinen) 

kehittäminen sekä viestintäkanavien 

hyödyntäminen  

 

*Viestinnän ajantasaisuus, 

ymmärrettävyys ja tavoitta-

vuus 

Kuntayhtymän johtaja 

Talous- ja hallintojohtaja 

Palvelualuejohtajat 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 

LAADUKAS HENKI-

LÖSTÖPOLITIIKKA 

   

Osaava ja hyvinvoiva 

henkilöstö 

*Suunnitelmallinen koulutus 

*Henkilöstömitoitus, työn jakautu-

misen seuranta ja työaikaseuranta 

*Työhyvinvointi (kehityskeskuste-

lut, yksikköpalaverit sekä sairauslo-

mien ja työtyytyväisyyden seuranta) 

*Koulutusten toteutuma 

*Kehityskeskustelujen to-

teutuminen ja sairauslo-

mien seuranta (lukumäärä, 

pituudet, syyt jne.)  

*Työaikaseuranta, ylitöi-

den määrä, saldot 

Talous- ja hallintojohtaja 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 

Henkilöstösuunnittelija 
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ALKUP. TA 

2021

TOT 6/2021 Ero%

757 200 99 857 22,5

80 000 77 963 -6,3

60 000 25 794 14,0

897 200 203 613 19,3

-3 318 319 -1 435 558 -5,8

-2 455 637 -1 149 159 2,6

-862 682 -286 399 -29,9

-749 864 -248 033 -33,0

-112 818 -38 367 -9,1

-1 535 300 -881 667 3,1

-546 900 -330 073 2,0

-357 150 -229 127 11,7

-5 757 669 -2 876 424 -1,6

-4 860 469 -2 672 811 -5,5

0 5

0 5

-4 860 469 -2 672 806 -5,5

-245 850 -115 273 17,7

-245 850 -115 273 17,7

-5 106 319 -2 788 079 -4,4

-5 106 319 -2 788 079 -4,4

MUUT TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

PALVELUJEN OSTOT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

HENKILÖSIVUKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTATUOTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -4 882 517

TILIKAUDEN TULOS 0 -4 882 517

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 -289 450

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 -289 450

VUOSIKATE 0 -4 593 067

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0

TOIMINTAKATE 0 -4 593 067

TOIMINTAKULUT 0 -5 663 667

MUUT TOIMINTAKULUT 0 -399 094

0 -557 770

0 -1 582 360

0 -102 575

ELÄKEKULUT 0 -502 303

0 -604 878

HENKILÖSTÖKULUT 0 -3 124 443

PALKAT JA PALKKIOT 0 -2 519 565

0 1 070 600

0 68 400

0 75 000

MYYNTITUOTOT 0 927 200

TOIMINTATUOTOT

11 HALLINTO JA TUKIPALVELUT TP 2020 KYJ 2022

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

450 KESSOTE
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4.2 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 

 Tulosvastuullinen viranhaltija: palvelualuejohtaja  

                        

Palvelualueen toiminnan kuvaus: 

 

Palvelualueeseen kuuluu kolme tehtäväaluetta (aikuisten psykososiaaliset palvelut, lapsi- ja 

perhepalvelut ja vammaispalvelut) sekä näiden alaiset toimintayksiköt. Palveluiden tavoitteena 

on ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen ensisijaisuus. Palvelut ovat helposti saatavilla ja 

erityisesti varhaisen tuen palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joiden piiriin on helppo 

hakeutua. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan viivytyksettä ja asiakas saa tarvitsemansa palve-

lut oikea-aikaisesti. Tavoitteena on asiakastyön painopisteen siirtyminen korjaavista palve-

luista varhaisen tuen palveluihin. Asiakkaan palveluketju on katkeamaton siirryttäessä palve-

luiden välillä. Palvelut perustuvat moniammatilliseen tiimityöhön palveluiden sektorirajat ylit-

täen ja palvelualueiden väliseen sote-integraatioon, jonka kehittäminen jatkuu vuoden 2022 

aikana. Tavoitteena on luoda asiakkaalle sujuvat perustason sote-palvelut. Palveluja kehitetään 

Satakunnan hyvinvointialueen tavoitteiden ja hanketyön painopisteiden mukaisesti. 

 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain 

mukaisista palveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista, toimeentulotukityöskentelystä 

sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Toiminnasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. 

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen koordinoinnista vastaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden 

koordinaattori. 
         

Lapsiperheiden palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain mukaisista 

palveluista ml. perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelun avo-, sijais- ja jäl-

kihuollon palveluista sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Toiminnasta vastaa kaksi 

johtavaa sosiaalityöntekijää, joista toinen vastaa varhaisen tuen palveluista sekä sosiaalihuol-

tolain mukaisista palveluista ml. perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut ja toinen lasten-

suojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluista sekä sosiaalipäivystyksen koordinoinnista. Per-

heneuvolan ammatillisesta asiantuntijaesimiestyöstä vastaa johtava erikoispsykologi. 

 

Vammaispalvelut koostuvat vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja kehitysvammaisten 

erityishuollon palveluista. Vammaispalveluihin kuuluvat vammaisten avopalvelu, laitos- ja 

asumispalvelut sekä neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutusohjaus. Toiminnasta vastaa joh-

tava sosiaalityöntekijä. Vammaispalveluiden kehittämisestä ja eri osa-alueiden koordinoinnista 

vastaa vammaispalveluiden koordinaattori. 

 

 Henkilöstömäärä: 84 

 

       PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 
Laadukkaat sosiaali- ja ter-

veyspalvelut:  

Asiakas saa riittävän avun ja 

tuen oikea-aikaisesti ja laaduk-

kaasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kessotessa toimii verkosto-

mainen perhekeskus yhteis-

työssä muiden toimijoiden 

kanssa  

 

Lasten ja nuorten psykiatri-

sen hoitotyön kahden sai-

raanhoitajan toimen perusta-

minen 

 

 

 

 

Shl-ilmoitusten ja ls-ilmoi-

tusten lukumäärä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaalityön-

tekijät  
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Yhdyspintatyöskentelyn kehittä-

minen 

 

 

 

 

 

 

 

Erityispalvelut vastaavat  

asiakkaan tarpeeseen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadukas henkilöstöpoli-

tiikka: 

Henkilöstön hyvinvointiin, kou-

lutukseen ja osaamiseen panos-

taminen 

 

 

 

Rekrytointitarpeen ennakointi ja 

laadukkaan rekrytointiprosessin 

toteuttaminen 

Jokaisen kunnan alueella on 

aikuisten ja perheiden koh-

taamispaikkatoimintaa ja en-

naltaehkäisevät päihde- ja 

mielenterveyspalvelut 

 

Lakisääteinen ja oikea-aikai-

nen palvelu- ja päätöksente-

koprosessi 

 

Toimarin iltapäivä- ja päivä-

toiminnan kehittäminen sekä 

määräaikaisten vakanssien 

vakinaistaminen (LPP ja 

VPL) 

 

Uuden perhetyöntekijän toi-

men perustaminen 

 

Sisote-yhteistyön tiivistämi-

nen 

 

Moniammatilliset tiimit toi-

minnassa jokaisella tehtävä-

alueella 

 

Systeemisen lastensuojelun 

toimintamallin juurruttami-

nen  

 

 

 

 

Jälkihuollon ohjaajan toimen 

muuttaminen viraksi. 

 

Päihde- ja mielenterveystii-

min sekä SAS-tiimin toimin-

nan juurruttaminen 

 

Moniammatillisen kuntou-

tusvastaanottotoiminnan 

juurruttaminen 

 

 

 

 

 

 

Vähintään 1-2 koulu-

tusta/työntekijä/vuosi  

 

1 kehityskeskustelu /työn-te-

kijä/vuosi  

 

Kessoten yhteisen rekrytoin-

tiprosessin noudattaminen  

 

Kohtaamispaikkojen kävijä-

määrä 

 

 

 

 

Lakisääteisten asiakastyötä 

ohjaavien määräaikojen to-

teutumisen seuranta 

 

Ostopalveluiden piirissä ole-

vien asiakkaiden määrä 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyöryhmän kokoontu-

misten määrä 

 

Palaute tiimien muilta toimi-

joilta 

 

Shl:n, ls avohuollon ja ls si-

jaishuollon asiakkaiden 

määrä 

 

Avohuollon- ja kiireellisten 

sijoitusten sekä huostaanot-

tojen määrä 

 

Ls-asiakkaiden määrä/sosi-

aalityöntekijä 

 

Asumispalveluissa olevien 

asiakkaiden määrä 

 

Toteutuneiden vastaanotto-

jen määrä 

 

 

Toteutuneet koulutukset 

 

Toteutuneet kehityskeskus-

telut 

 

Some-näkyvyyden lisäämi-

nen 

 

 

Hakijamäärät / rekrytointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaalityön-

tekijät  

 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaali-työn-

tekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat  sosiaalityön-

tekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 
  

ALKUP. TA 

2021

TOT 6/2021 Ero%

26 879 280 12 759 404 3,9

1 171 808 645 518 2,2

1 400 0 -100,0

139 500 5 580 -39,4

28 191 988 13 410 502 3,6

-3 832 490 -1 809 960 8,3

-3 132 451 -1 433 357 9,1

-700 039 -376 603 4,9

-554 760 -313 233 7,1

-145 279 -63 370 -3,6

-20 884 027 -10 046 663 3,5

-104 632 -21 579 -8,4

-2 184 114 -1 060 913 3,3

-793 200 -351 089 -4,7

-27 798 463 -13 290 205 3,9

393 525 120 297 -19,7

393 525 120 297 -19,7TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 315 828

TOIMINTAKATE 0 315 828

TOIMINTAKULUT 0 -28 881 019

MUUT TOIMINTAKULUT 0 -755 663

AVUSTUKSET 0 -2 256 701

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 -95 847

PALVELUJEN OSTOT 0 -21 622 095

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0 -140 067

ELÄKEKULUT 0 -594 423

HENKILÖSIVUKULUT 0 -734 490

HENKILÖSTÖKULUT 0 -4 150 713

PALKAT JA PALKKIOT 0 -3 416 223

TOIMINTAKULUT

TOIMINTATUOTOT 0 29 196 847

MUUT TOIMINTATUOTOT 0 84 500

TUET JA AVUSTUKSET 0 0

MAKSUTUOTOT 0 1 197 750

MYYNTITUOTOT 0 27 914 597

TOIMINTATUOTOT

31 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TP 2020 KYJ 2022

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

450 KESSOTE
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4.3 TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT 

Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri  

Terveydenhuollon avopalveluiden palvelualue sisältää seuraavien tehtäväaluei-

den ja yksikköjen toiminnat:  

Avoterveydenhoidon palvelut (lääkärinvastaanottotoiminta, terveyden edistä-

misen  palvelut sekä fysioterapia ja apuvälinepalvelut)  

Suun terveydenhuolto  

Erityispalvelut (psykososiaaliset erityispalvelut sisältäen psykiatrian erikoislää-

käripalvelut)  

  

Palvelualueen toiminnan kuvaus:  

Terveydenhuollon avopalveluiden palvelualue tuottaa edellä mainittujen tehtävä-

alueiden ja yksikköjen toiminnat.   

  

Vuoden 2021 aikana avoterveydenhuollon Harjavallan toimipisteessä siirryt-

tiin tiimimuotoiseen toimintamalliin, jossa toiminnallinen yksikkö on monialai-

nen tiimi. Vuoden 2022 tavoitteena on laajentaa toimintamalli muille terveysase-

mille. Kaikessa toiminnassa korostetaan ennakointia ja yhteistyötä muiden palve-

lualueiden kanssa. Henkilöstö toimii joustavasti yksikkö- ja palvelualuerajat ylit-

tävissä moniammatillisissa tiimeissä. Tiimeillä on selkeät tavoitteet ja niiden to-

teutumista seurataan. Jokaisella tiimillä on teamleader, joka vastaa tiimin toimin-

nasta sovitulla tavalla.    

  

Palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus sekä asiakaskokemus paranevat, kun pal-

velurakennetta kehitetään kasvattamalla kevyiden palvelujen osuutta. Tämä tar-

koittaa etäpalvelujen ja sähköisten palvelujen lisäämistä, jolloin lähivastaanotot 

vähenevät.   

 

Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat olleet huomattavia 

vuosina 2020 ja 2021. Tartunnanjäljitys, näytteenotto- ja rokotustoiminta sekä 

tartuntatautien ehkäisy sitoo resursseja myös vuonna 2022. Talousraviota laadit-

taessa on huomioitu ajankohtaisen tiedon valossa koronarokotuskäynnit sekä hoi-

tajatyön suoritemäärät liittyen myös tartuntatautien jäljitystyöhön.   

 

Suolistosyövänseulonta lainsäädännöllisenä laajennuksena vuonna 2022 on huo-

mioitu talousarviossa palveluiden ostoissa.  

 

Terveyden edistämisen palveluita kehitetään Tulevaisuuden SOTE-keskushank-

keen ja hyvinvointialueen valmistelun viitoittamaan suuntaan. Monialaista yh-

teistyötä lisätään mm. Kessoten perhekeskuksen kehittämistyössä.  
  

Fysioterapia- ja apuvälineet yksikkö tuottaa fysioterapia- ja apuvälinepalveluita 

kuntayhtymän alueen monialaisiin tiimeihin eri palvelualueilla. Vuonna 2022 fy-

sioterapiayksikön ammattilaiset integroituvat osaksi monialaisia terveyshyöty- ja 

episoditiimejä. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta tehostuu osaksi monia-

laista tiimityötä ja asiakkaiden palvelutarpeet ratkaistaan tältä osin paremmin ja 

ripeämmin. Kotikuntoutuksen yhtenäistäminen ja kehittäminen jatkuu. 

  

Psykososiaaliset erityispalvelut on psyykkisen hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja te-

rapian asiantuntijayksikkö. Tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista 

hyvinvointia ja toteuttaa yksilöllisiä arviointi- ja kuntoutusjaksoja. Toiminnal-

lista integraatiota olemassa oleviin tiimeihin tehostetaan palveluiden paranta-

miseksi.  
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Henkilöstömäärä 165   

 

 

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

 Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilöt 

 L
a
a
d

u
k

k
a
a
t 

so
si

a
a
li

- 
ja

 t
er

v
ey

sp
a
lv

el
u

t 

Vaikuttavuus 

-saavutetaan asia-

kaslähtöiset ter-

veys-ja hyvinvoin-

titavoitteet 

Asiakas saa oman vastuu-/yh-

teyshenkilön ensikontaktissa  

  

 

Asiakkaan yksilölliseen palve-

lutarpeeseen vastataan ensi-

kontaktissa ja moniammatilli-

sena yhteistyönä  

  

 

Terveysindikaattoreiden kar-

toitus ja seu-

ranta: BMI, HbA1C, RR, 

LDL, Audit, BDI, tupa-

kointi, Karies, parodontium 

 

Terveyshyötyarvion avulla 

saamme vaikuttavuustiedon, 

kenelle palvelua kohdenne-

taan  

“Tipsatut” asiakkaat 

Tavoite 2022: 70% avosairaanhoidon 

asiakkaista on saanut yhteyshenkilön 

 
Terveys- ja hoitosuunnitelmien /mää-

rät  
Tavoite vuonna 2022: Asiakaslähtöi-

nen terveys- ja hoitosuunnitelma 

tehty kaikille terveyshyötytiimin asi-

akkaille  

 
Tavoite vuonna 2022:  
Terveysindikaattoreista BMI, RR ja tu-

pakointi on määritelty 70 % asiak-

kaista.  

  
  

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 

Asiakaskokemus 

-asiakkaat/potilaat 

ovat tyytyväisä 

saamaansa palve-

luun 

Palvelutarpeeseen vastaami-

nen/hoito alkaa ensikontak-

tissa 

 

Lisätään sähköistä asiointipal-

velua ja digipalvelun 

(Omaolo) käyttöä 

 

  

 

Asiakastyytyväisyys (NPS) 

Tavoite 2022: 

NPS>80 ja otos riittävä  

 

Omaolon tilastot: 
Tavoite 2022: Sähköisten palvelujen 

osuus asiakkaiden yhteydenotoista 

nousee 50 %:iin. 

  
 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 

Kustannustehok-

kuus 

 

 

Palveluiden kattavuuden 

nosto 

 

Arvioidaan palveluiden ja tut-

kimusten tuottama lisäarvo 

asiakkaalle palveluihin ohja-

tessa ja tutkimuksia tilattaessa 

 

Resurssien joustava ja täysi-

määräinen käyttö 

 

Hoidamme asiakkaat kuor-

mittamatta erikoissairaanhoi-

toa 

Palveluiden asiakasmäärät: 

Tavoite 2022: asiakasmäärät suurem-

pia kuin 2021 

 

Nettokäyttökustannus, euroa/asiakas 

Tavoite 2022: 

kustannukset (pois lukien koronapan-

demian aiheuttamat kustannukset) ei-

vät nouse vuoden 2021 tasosta yleistä 

SOTE-palveluiden kustannustason 

nousua enempää 

 

Yhteispäivystyskäynnit 

Tavoite 2022: käyntimäärä laskee 

vuoden 2021 tasosta 

 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 



20 

 
 L

a
a
d

u
k

a
s 

h
en

k
il

ö
st

ö
p

o
li

ti
ik

k
a

 
Henkilöstön työhy-

vinvointi 

-työntekijät voivat 

hyvin, ovat moti-

voituneita ja am-

mattitaitoisia 

 

 

Perhe-elämän ja työn yhteen-

sovittaminen 

 

Suunnitelmallinen koulutus 

 

Johtamisen vahvistaminen 

 

Yhteistyö tth:n kanssa 

 

Työergonomian parantaminen 

 

Tavoite 2022: Työvire-mittauksia teh-

dään säännöllisesti ja keskimääräinen 

työvire paranee. 

 

Tavoite 2022: Kehityskeskustelut käy-

dään kaikkien kanssa  

 

Tavoite 2022: suunnitelluista koulu-

tuksista toteutuu 90 %. 

 

Tavoite 2022: laskennallinen tehty 

työaika lisääntyy vuodesta 2021 

 

Työntekijöiden työtyytyväisyys ja ar-

viot esihenkilöiltä saadusta tuesta  
 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 

 

 
 

 

 

ALKUP. TA 

2021

TOT 6/2021 Ero%

16 889 635 9 696 422 0,2

1 294 800 633 559 -2,9

16 400 14 324 0,0

18 200 835 10 344 305 -0,0

-10 269 229 -4 281 670 -1,7

-8 369 490 -3 438 616 -2,7

-1 899 739 -843 054 2,7

-1 512 236 -734 505 6,9

-387 503 -108 549 -13,8

-3 539 200 -2 171 615 3,9

-1 776 950 -1 056 004 2,1

-600 500 -250 325 5,7

-16 185 879 -7 759 614 0,2

2 014 956 2 584 691 -1,7

-11 100 -5 439 -9,2

-11 100 -5 439 -9,2

2 003 856 2 579 252 -1,7

2 003 856 2 579 252 -1,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

450 KESSOTE

TOIMINTATUOTOT

41 TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT TP 2020 KYJ 2022

MYYNTITUOTOT 0 16 926 820

MAKSUTUOTOT 0 1 257 000

MUUT TOIMINTATUOTOT 0 16 400

TOIMINTATUOTOT 0 18 200 220

HENKILÖSTÖKULUT 0 -10 093 871

PALKAT JA PALKKIOT 0 -8 143 512

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSIVUKULUT 0 -1 950 359

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0 -333 885

ELÄKEKULUT 0 -1 616 474

PALVELUJEN OSTOT 0 -3 677 096

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 -1 814 350

MUUT TOIMINTAKULUT 0 -634 712

TOIMINTAKULUT 0 -16 220 029

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TOIMINTAKATE 0 1 980 191

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 -10 080

TILIKAUDEN TULOS 0 1 970 111

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 -10 080

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 1 970 111
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4.4 KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT   

 

 Tulosvastuullinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja 

 

Palvelualueen toiminnan kuvaus: 

 

 Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnat: 

- Kotona asumista tukevat palvelut (varhaisen tuen palvelut, kotihoito 1, kotihoito 2, koti-

hoito 3 ja kotihoito 4; tavallisen palveluasumisen yksiköt Eurajoella 4 yksikköä, Nakkilassa 

1 yksikkö ja Harjavallassa 2 yksikköä sekä kaikenikäisten omaishoidontuki) 
- Asumispalvelut (Eurajoki 2 tehostetun palvelun asumisyksikköä, Eurajoki laitoshoidon 

osasto ja intervalliosasto, Harjavalta laitoshoidon osasto ja intervalliosasto, Kokemäki 2 

intervallihoidon osastoa, Kokemäki 3 tehostetun palvelun asumispalveluosastoa, Nakkila 2 

tehostetun palvelun asumisyksikköä, Nakkila laitoshoidon ja intervallihoidon osasto) 
- Sairaalapalvelut (terveyskeskussairaala ja kotisairaala Harjavalta, terveyskeskussairaala ja 

kotisairaala Eurajoki, geriatrinen yksikkö ja palliatiivisten potilaiden poliklinikka) 
         

        PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden hallinto sisältää palvelualueen ja sen alaisten tehtäväaluei-

den johtamiseen, laadunhallintaan, yksityisten palveluntuottajien valvontaan sekä kotiin annet-

tavien palveluiden palvelusetelien hallinnointiin liittyvät tehtävät. Yksityisten palveluntuotta-

jien valvontaa toteutetaan yhtymähallituksen vahvistaman valvontaohjelman mukaisesti. Myös 

omaa palvelutuotantoa valvotaan samoin periaattein. Jatketaan Eurajoen vanhuspalveluiden 

laatusertifikaatin ylläpitoa ja laajennetaan sitä asteittain koskemaan kaikkia palvelualueita, 

aloittaen kotihoidosta. Palvelualueella panostetaan henkilöstön osaamiseen järjestämällä mm. 

saattohoitokoulutuksia jokaiselle työyksikölle. Erityisesti lääkäriresursointia tulee lisätä koko 

palvelualueella sekä kotihoidossa että palveluasumisessa. Palvelualueen viranhaltijat osallistu-

vat hyvinvoinnin edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa.  

 

Henkilöstömäärä 364 

 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 
Palvelualueen yhteinen 

 

Laadukas henkilöstöpoli-

tiikka: 

Tyytyväinen ja pysyvä henki-

löstö  

  

  

Riittävä henkilöstömäärä  

  

 

 

Ammattitaitoinen henkilöstö 

 

 

 

 

 

Työn ja vapaa-ajan yhteenso-

vittaminen onnistuu   

  

 

Lähihoitajien rekrytointi op-

pisopimuskoulutusten kautta 

  

Tuetaan työntekijöitä sekä 

pidempiin että lyhyempiin 

täydennyskoulutuksiin osal-

listumista 

 

 

 

 

 

Kehityskeskustelujen kautta 

saatu palaute 

  

  

Oppisopimuskoulutettujen 

määrä 

 

 

Koulutuspäivien määrä/yk-

sikkö 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja 

ja tehtäväalueiden 

päälliköt 

 

Palvelualuejohtaja 

ja tehtäväalueiden 

päälliköt 

 

Palvelualuejohtaja 

ja tehtäväalueiden 

päälliköt 

 

Kotona asumista tukevat palvelut ja varhainen tuki 
Tulosvastuullinen viranhaltija: Avopalvelupäällikkö 

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden palveluohjauksen, kaikenikäisten kotihoidon ja omaishoi-

dontuen sekä tavallisen palveluasumisen.   Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelu 

toimii. Ikääntyneitä ja heidän omaisiaan varten on yksi neuvontapuhelinnumero ja -sähköposti, 

chat-palvelu sekä tulevaisuudessa sähköinen huoli-ilmoituskanava. Palveluohjauksen yhtenäis-
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täminen alueellisesti, mm. palveluntarpeen arvioinnin menetelmät kaikilla palvelualueilla yh-

tenäisiksi. Palveluohjauksen vahvistamiseksi muutetaan yhden lähihoitajan vakanssi palve-

luohjaajan vakanssiksi. Huoli-ilmoitusten vastaanotto tulee myös palveluneuvonnan kautta. 

Vaikuttavuuden lisäämiseksi kehitetään kotihoitoon TEKOJA-tiimin toimintamallia kaikille 

neljälle palvelualueelle, jolloin kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä voidaan ylläpitää ennal-

taehkäisevästi (vältytään kaatumisilta ja raskaammilta hoitomuodoilta). Kotihoidon riittävien 

resurssien varmistamiseksi kehitetään kotihoidon toiminnanohjausta, resurssipoolia sekä juur-

rutetaan etäkotikäynnit yhtenä kotihoidon palvelumuotona. Lisäksi pilotoidaan erilaisia hyvin-

vointiteknologiaratkaisuja asiakkaiden turvallisemman kotona asumisen lisäämiseksi. Omais-

hoitajien jaksamista tuetaan monipuolisten palvelujen ja koulutusten avulla. Tiedonkeruun ja 

havainnoinnin välineenä toimivan RAI- järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan, käyttöönotto 

vuoteen 2023 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena tuottaa kotihoitoa ympärivuorokauden, 

jotta alueen laitoshoitopainotteisuutta saadaan laskettua. 

 

Tavoite  Keinot  Mittari  Vastuuhenkilö  

Kustannustehokkaat 

palvelut: Kotihoidon 

tuottavuus kasvaa 

Toiminnanohjauksen tehosta-

minen/yhdistäminen 

 

 

Asiakastuntien osuus hoitotyöhön 

käytettävästä työajasta. 

 

Tavoite 

– lähihoitajilla 60 % 

– sairaanhoitajalla 40 % 

Avopalvelupäällikkö ja 

kotihoitojen esimiehet 

Laadukkaat palvelut: 

Kotihoidon laatu pa-

ranee 

Laadunhallinnan kehittämi-

nen  

Asiakastyytyväisyyskyselyt Avopalvelupäällikkö + 

laatukoordinaattori sekä 

kotihoitojen esimiehet 

Vaikuttavat kotihoi-

don palvelut 

TEKOJA-tiimin toiminta-

malli koko palvelualueelle 

 

Kotihoidon kuntouttava arvi-

ointijaksomalli otetaan käyt-

töön  

 

Kaatumisen ennaltaehkäisy –

toimintamalli juurrutetaan 

käytäntöön  

Siirtyminen raskaampiin hoito-

muotoihin 

Tavoite: 

alle 15 % säännöllisen kotihoidon 

asiakkaista / vuosi  

 

 

Avopalvelupäällikkö ja 

kotihoitojen esimiehet 

yhteistyössä fysiotera-

pian osastonhoitajan 

kanssa 

Sujuvat palvelut Tehokas matalan kynnyksen 

neuvonta ja palveluohjaus, 

kuten ikääntyneiden neuvon-

tapisteet, neuvontapuhelin ja 

-sähköposti, chat-palvelu ja 

sähköinen huoli-ilmoitus 

 

Yhdenottomäärät (lkm) Avopalvelupäällikkö ja 

palveluohjaajat 

 

Asumispalvelut 
Tulosvastuullinen viranhaltija: Asumispalvelupäällikkö 

 

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden perhehoidon, intervallihoidon, ympärivuorokautisen asu-

mispalvelun sekä laitoshoidon. Tavoitteena on, että ikäihmiset asuisivat kotona tai kodinomai-

sessa asumismuodossa mahdollisimman pitkään. Tavoitteen toteutumiseksi esitetään että yksi 

lähihoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi. Laitospaikkoja vähennetään as-

teittain ja paikat muutetaan kevyemmän hoidon ja hoivan paikoiksi. Ikäihmisten perhehoitoa 

pyritään lisäämään koko alueella. Ikääntyneiden perhehoidon osalta kuulutaan seudulliseen 

perhehoitoon, jota hallinnoi Eura.  

 

Ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa on käytössä palveluseteli, joka lisää asiakkaan 

valinnanvapautta asumispaikkaa valitessa. Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt tehdään 

vuosittain. 
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Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 
Laadukkaat sosiaali- ja ter-

veyspalvelut:  

Palvelurakenteen painopiste on 

raskaammista palveluista kevy-

empiin 

 

 

 

Laadukkaat palvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujuvat palvelut 

 

 

 

 

Laitospaikkoja vähennetään 

asteittain ja paikat muute-

taan kevyemmän hoidon ja 

hoivan paikoiksi 

Perhehoidon palvelua lisä-

tään 

 

Yksilölliset, voimavaraläh-

töiset hoitosuunnitelmat, 

joissa korostuvat kuntoutus 

ja asiakaslähtöisyys 

 

Asiakas ja omaiset otetaan 

mukaan hoidon ja hoivan 

suunnitteluun 

 

Asumispalveluihin pääsee 

viimeistään kolmen kk:n si-

sällä palvelun myöntämi-

sestä 

 

Laitospaikat muutetaan as-

teittain intervallipaikoiksi, 

intervallipaikkojen määrä 

 

Perhehoidossa olevien asiak-

kaiden määrä 

 

Asiakkaiden sairaalajaksot 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyys-kyselyt 

 

 

 

Palvelun odotusaika 

 

Asumispalvelu-pääl-

likkö 

 

 

 

 

 

 

Asumispalvelu-pääl-

likkö ja hoivayksiköi-

den esimiehet 

 

 

 

 

 

Asumispalvelu-pääl-

likkö 

 

Sairaalapalvelut 
      Tulosvastuullinen viranhaltija: koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri 

 

Tehtäväalue sisältää terveyskeskus- ja kotisairaalatoiminnan sekä geriatrisen yksikön ja pal-

liatiivisten potilaiden poliklinikan. 1.1.2021 alkaen on terveyskeskussairaalapaikkoja ollut 

Keski-Satakunnassa yhteensä 30. Infektiopotilaiden hoito pyritään keskittämään Eurajoen ter-

veyskeskussairaalaan, Harjavallan terveyskeskussairaalassa pyritään kehittämään päihde- ja 

mielenterveystyötä sekä terveyskeskussairaalassa olevien potilaiden aktiivista kuntoutumista. 

Molemmissa terveyskeskussairaaloissa kehitetään edelleen saattohoitoa. Hajautetun terveys-

keskussairaalan malli jatkuu. 

 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat sosiaali- 

ja terveyspalvelut:  
Potilasturvallinen työ 

 

 

 

 

 
Onnistuneet kotiutukset 
 

 
 

Kotisairaalapalveluiden 

tehostaminen 
 
 

Hyvät kokemukset saat-

tohoidosta  

 

 

-Turvallinen lääkehoito 

-Apuvälineinen hyvä kunto 

ja oikea käyttö 

-Hyvät ja yhtenäiset kirjaa-

miskäytännöt 

 

-Kotiutuksen suunnittelu heti 

hoitojakson alusta alkaen 

-Kotiutuksen tsekkilista 

-Tehokas kuntoutus 

 

Tuetaan asiakkaiden turval-

lista ja nopeaa kotiutumista 

kotisairaalan turvin 

 

Tuetaan potilasta ja omaisia 

kotisaattohoidon onnistumi-

sessa 

 

 

-Raportti vaaratapahtumista (Haipro) 

 

 

 
 
 

Toistuvien hoitojaksojen määrä 

Hoitojaksojen pituus 

 

 

 

Kotisairaalan suoritteiden lkm 

 
 

 

Saattohoidon jälkeinen kontakti 

omaisiin ja palautekeskustelu (ky-

sely)  

 

 

Ylilääkäri ja osas-

tonhoitajat 
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ALKUP. TA 

2021

TOT 6/2021 Ero%

33 775 230 16 547 776 4,4

5 037 987 2 392 996 1,8

93 000 336 000 -100,0

879 250 370 220 19,2

39 785 467 19 646 992 4,2

-18 582 165 -8 830 012 5,6

-15 188 954 -7 173 593 6,1

-3 393 211 -1 656 419 3,6

-2 689 965 -1 375 085 6,1

-703 246 -281 334 -6,1

-10 802 538 -5 443 681 12,9

-1 006 378 -497 302 6,3

-1 411 000 -637 647 -11,6

-5 295 782 -2 570 003 -6,6

-37 097 863 -17 978 645 5,4

2 687 604 1 668 347 -12,2

2 687 604 1 668 347 -12,2

450 KESSOTE

51 KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVE TP 2020 KYJ 2022

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

MYYNTITUOTOT 0 35 270 134

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT 0 5 126 331

MUUT TOIMINTATUOTOT 0 1 047 740

TUET JA AVUSTUKSET 0 0

TOIMINTATUOTOT 0 41 444 205

HENKILÖSTÖKULUT 0 -19 624 069

PALKAT JA PALKKIOT 0 -16 109 406

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSIVUKULUT 0 -3 514 663

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0 -660 484

ELÄKEKULUT 0 -2 854 179

PALVELUJEN OSTOT 0 -12 193 711

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 -1 069 977

MUUT TOIMINTAKULUT 0 -4 948 266

AVUSTUKSET 0 -1 248 000

TOIMINTAKATE 0 2 360 182

TOIMINTAKULUT 0 -39 084 023

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 2 360 182
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4.5  INVESTOINNIT   

INVESTOINTISUUNNITELMA 2022 

2022 | INVESTOINNIT  

Investoinnit jakaantuvat ict- rakennus- ja kone- ja laiteinvestointeihin. 

 

HANKEKOKONAISUUS TA2022 

ICT-JA RAKENNUSINVESTOINNIT 

300 000 

Ict-investointeihin sisältyvät mm. Micro-

soft-lisenssit ja ohjelmistopäivitykset, 

infran ylläpito sekä 

varaus Life Caren siirtoon Satasairaalan 

versioon.  
  

Varaus mahdolliseen rakennusinvestoin-

tiin. 
  

KONEET JA LAITTEET 

50 000 Kone- ja laiteinvestoinneilla varaudu-

taan autoklaavin uusimiseen 

YHTEENSÄ 350 000 € 
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4.6 RAHOITUS  

Tulosvastuullinen viranhaltija: talous- ja hallintojohtaja 

 

Rahoitusosassa käsitellään rahoitustuotot ja -kulut, sisältäen muut rahoitustuotot, 

korkokulut ja muut rahoituskulut. 
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5. HINNOITTELUN PERUSTEET JA SUORITEHINNAT 

 

  Hinnoitteluperusteet 2022 

 

Perussopimuksen määräykset suoritteiden hinnoittelusta ja laskutuksesta: Perus-

sopimuksen 13 §:n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, 

joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon ja tukipalveluiden kus-

tannukset sekä pääomakustannukset. Välittömien sekä hallinnon ja tukipalvelui-

den kustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset 

sisältävät suunnitelman mukaiset poistot, koron sijoitetulle pääomalle sekä mui-

den rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset.  

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayh-

tymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuu-

den perusteet. 

 

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväk-

symisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään osajäsenyys-

tasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen 31.12. 

mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiak-

kailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 

Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyt-

tyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla 

voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.  

 

Terveydenhuollon palvelut laskutetaan jäsenkunnilta suoriteperusteisesti. Sosiaa-

lipalvelut laskutetaan jäsenkunnilta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, poislukien 

kotihoidon (tilapäinen ja säännöllinen kotihoito) palvelut, jotka vuonna 2022 las-

kutetaan jäsenkunnilta suoriteperusteisesti.  Terveydenhuollon palveluiden hin-

noittelu on toteutettu siten, että kuntalaskutus kattaa nettokustannukset (sis. il-

maisjakelutarvikkeet / lääkärinvastaanotto ja neuvola). Kehitysvammahuollon 

kuntoutusohjaus, Toimarin, Kirsikkakodin ja Hovipajan palvelut sekä lyhytai-

kaishoidonpalvelut eritellään käyttösuunnitelma vaiheessa kustannuksiin perus-

tuvaan hinnoitteluun, joka laskutetaan kunnilta käyttöön perustuen.  

 

Perussopimuksen 14 §:n mukaan olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen enna-

koidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksik-

köhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. 
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PALVELU HINNOITTELUPERUSTE

Avoterveydenhuolto Käyntihinta

           Lääkärin vastaanottokäynti (Etävastaanotto)/Laaja lääkärin vastaanottokäynti/Erikoislääkärivastaanottokäynti

           Hoitaja laaja/peruskäynti/konsultaatio

Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut Käyntihinta

           Hammaslääkärikäynti, hoitaja/suuhygienistikäynti

Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio

            Lääkäri/Erikoislääkäri

            Hoitaja

Audionomipalvelut Käyntihinta

               Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio

               Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h)/ Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste 

Kotihoito Käyntihinta

Kotisairaanhoitopalvelut Käyntihinta

Kotisairaalapalvelut Käyntihinta

Sairaalapalvelut Hoitopäivähinta

 Hoitoisuusluokat I, II, III ja IV

Psykososiaaliset palvelut Aikaperuste (alkava 45 min)

            Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio

Sosiaalipalvelut Todelliset kuntakohtaiset kustannukset

Ryhmäkäynnit *

1) Useamman ammattilaisen osallistuminen työryhmään Asiakäsittely

2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät Käyntihinta/hlö

3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana Aikaperuste (h)

Käynnit muissa terveyskeskuksissa Ko. terveyskeskuksen laskuttama  käyntihinta

(kiireellinen hoito (päivystys), maksusitoumus-/terveyskeskusvaihto)

Kuntoutustyöryhmän ostopalvelukäynnit Ko. palveluntuottajan laskuttama käyntihinta

Sosiaalipalveluiden palvelut laskutetaan jäsenkunnilta aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan 

Työ/päivätoiminta Hovipaja €/suorite

Työ/päivätoiminta Toimari €/suorite

Lyhytaikaishoidon palvelut €/suorite

Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus €/suorite

Kirsikkakodin asumispalvelupäivä €/suorite

Kehitysvammahuollon kuntoutusohjaus, Toimarin, Kirsikkakodin ja Hovipajan  palvelut sekä lyhytaikaishoidonpalvelut eritellään käyttösuunnitelmavaiheessa

kustannuksiin perustuvaan hinnoitteluun, joka laskutetaan kunnilta käyttöön perustuen toteutuneiden kustannusten mukaan 

* sovelletaan kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien moniammatilliseen kuntoutusvastaanottoon  
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Hallinnon ja tukipalveluiden vyörytykset 

Hallinnon ja tukipalveluiden vyörytykset jaetaan laskutettaville toiminnoille net-

tokustannusten suhteessa. Hallinnon ja tukipalveluiden palvelualue pitää sisäl-

lään toimistopalvelut (sisältää ict-toiminnan, luottamuselinhallinnon), ravinto-

huollon, siivous- ja välinehuollon, teknisen huollon ja varastotoiminnan. Vyöry-

tettävät nettokustannukset ovat yhteensä n. 4,9 milj. euroa.  

 

Hallinnon vyörytyksistä on talousarvion liitteenä taulukko, jossa on yksityiskoh-

taisesti kerrottu vyörytysten sisältö ja jakoperusteet. Perhe- ja sosiaalipalveluiden 

vyörytykset jaetaan jäsenkunnille asukaslukuun perustuen ja koti-sairaala- ja hoi-

vapalveluiden vyörytykset yli 75-vuotiaan väestön suhteessa.  

  

 Suoritehinnoitteluun ja suoritemääriin vaikuttavia muutoksia 

 

Suoritehinnoittelussa on huomioitu kustannustason nousu vuodesta 2021 vuoteen 

2022. Talousarvio vuodelle 2022 on laadittu realistiselle tasolle, mikä on heijas-

tunut kustannustason nousuun suhteessa vuoden 2021 talousarvioon. Lisäksi kil-

pailu henkilöstön osalta on lisääntynyt ja henkilöstön saatavuus on sen myötä 

heikentynyt.  

  

Ulkokuntalaisten käynnit muissa terveysasemilla laskutetaan aikaisempaan ta-

paan läpilaskutuksena toteutuneen mukaan jäsenkunnilta. Kuntoutustyöryhmän 

ostopalvelut läpi laskutetaan aikaisempaan tapaan toteutuneen mukaan jäsenkun-

nilta, jotta laskutus kohdistuu jäsenkuntien välillä oikeudenmukaisesti. 

 

Hinnoittelu pohjautuu kustannuslaskentaan, joka perustuu talousarvion määrära-

hoihin sekä suoritearvoihin.  

 

 

Liitteet:  

Henkilöstösuunnitelma 

Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto  

  Rahoituslaskelma 2022  

  Vyörytykset  

  Suoritteet ja jäsenkuntien maksuosuudet  
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (€:na)
*) vuos ikatetasol la  (ei  pois toja) sitovuus Br-menot Tuloarvio Nettomenot

KÄYTTÖTALOUSOSA

   Hallinto ja tukipalvelut N 5 663 667 1 070 600 4 593 067

   Perhe- ja sosiaalipalvelut N 28 881 019 1 810 550 27 070 469

  Terveydenhuollon avopalvelut N 16 220 029 1 399 600 14 820 429

  Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut N 39 084 023 6 776 351 32 307 672

Kuntien kustannusosuudet 0 78 854 772 -78 854 772

YHTEENSÄ 89 848 737 89 911 873 -63 136

YHTEENSÄ

TULOSLASKELMAOSA

        Korkotulot B 0 0 0

        Muut rahoitustulot B 0 24 995 -24 995

        Korkomenot B 5 000 0 5 000

        Muut rahoituskulut B 20 500 0 20 500

        Poistot B 299 530 0 299 530

        Satunnaiset erät B 0 0 0

YHTEENSÄ 90 173 767 89 936 868 236 899

 INVESTOINTIOSA

         Koneet ja laitteet B 50 000 0 50 000

         ICT-investoinnit B 300 000 0 300 000

         (SUMU-poistoilla rahoitettavat)

YHTEENSÄ 90 523 767 89 936 868 586 899

RAHOITUSOSA

          Lainakannan muutokset

               Pitkäaikaisten lainojen lis. B 0 0 0

               Pitkäaikaisten lainojen väh. B 0 0 0

               Lyhytaikaisten lainojen muutos B 0 0 0

           Oman pääoman muutokset *)  B 0 0 0

           Vaikutus maksuvalmiuteen 0 586 899 -586 899

  TALOUSARVION LOPPUSUMMA 90 523 767 90 523 767 0

N = sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

*) Kuntien pääomansijoitus rahoitusomaisuudesta. Ei sisälly varsinaiseen talousarvioon.
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TP 2020 TA+MUUT. 2021 KYJ 2022

155 525 231 916 62 631

275 000 0 0

430 525 231 916 62 631

-110 186 -250 000 -350 000

-110 186 -250 000 -350 000

320 339 -18 084 -287 369

-37 273 0 0

-37 273 0 0

10 102 0 0

-103 302 0 0

-940 491 0 0

485 205 0 0

-548 485 0 0

-585 758 0 0

-265 419 -18 084 -287 369

31. 12.

1. 1. -265 419

RAHAVARAT 138 598

404 017

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS 1 489,1

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

SAAMISTEN MUUTOS

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

LAINAKANNAN MUUTOKSET

40,0

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 489,1

-73,0

INVESTOINTIEN  RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT 40,0

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE -73,0

SATUNNAISET ERÄT

450 KESSOTE

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2022

Ero%
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