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1. VUODELLE 2021 ASETETUT PAINOPISTEALUEET 

 
Vuoden 2021 talousarvion strategiset tavoitteet  

 

Valtakunnallisessa SOTE-uudistuksessa on lähdetty vahvistamaan perustason palveluita ja siirtämään 

painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Päätavoitteiksi on asetettu saatavuus, ennaltaehkäisy, laatu, 

yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä. Yleisesti hyväksyttynä tavoitteena käytetään ns. nelimaalia 

(quadruple aim). Kessoten strategiset tavoitteet on laadittu näitä valtakunnallisia ja yleisiä tavoitteita 

mukaillen. Strategiset tavoitteet ovat: 

 

Vaikuttavuus:  
Annettujen palveluiden tulee olla vaikuttavia eli niiden tulee lisätä asiakkaiden terveyttä ja hyvinvoin-

tia. Väestötasolla tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hoitaa paremmin 

kansansairauksia.  

Näihin vaikuttavuustavoitteisiin päästään moniammatillisen tiimityön tehostamisella, tutkitusti vaikut-

tavien toimintamallien ja hoitojen käyttämisellä, siirtämällä toiminnan painopistettä ennaltaehkäisyyn 

ja avuntarpeen varhaiseen tunnistamiseen sekä panostamalla hyte-yhteistyöhön alueellisesti. 

 

Toiminnassa pyritään tunnistamaan asiakasryhmiä, jotta palvelut pystytään kohdentamaan paremmin. 

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

Terveyshyödyn saavuttamista seurataan vaikuttavuusindikaattoreilla, joita ovat esim. BMI, RR, tupa-

kointi, päihteiden käyttö, LDL, HbA1c, BDI, MMSE. Suun terveyden indikaattoreita ovat mm karies ja 

ientulehdus. 

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

koulutuksen ulkopuolelle jääminen sekä päihteiden käyttö. Lisäksi seurataan mm huostaanottojen mää-

rää.  

THL:n mittarit: kouluterveyskysely, lapsiperhekysely 

Toimikykyindikaattoreina toimii RAVA (RAI jatkossa) 

 

Asiakaskokemus:  

Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyydellä. Asiakkaan osallisuus ja kuulluksi tuleminen pa-

rantavat asiakaskokemusta. Erityisesti ennaltaehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut tarjotaan il-

man kynnystä. Kaikissa palveluissa pyritään oikea-aikaisuuteen ja tehokkuuteen. Olennaista on nopea 

reagointi ja palvelun aloittaminen ensikontaktilla. Tätä tuetaan nimeämällä asiakkaalle vastuutyönteki-

jä, jonka kanssa asiointi hoidetaan. Pidemmissä palvelusuhteissa jatkuvuus ja palveluiden kattavuus 

taataan palveluvastuun keskittämisellä yhteen tiimiin ja yhteyshenkilöön. Näin palveluiden pirstaloitu-

minen, asiakkaan pompotteleminen ja päällekkäisten töiden tekeminen vähenevät. Asioinnista pyritään 

tekemään 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 vaikuttavuuden paran-

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

pyritän jatkossa mittaamaan €/palveltu asiakas. Tavoitteena on yhtäaikaisesti lisätä palvelujen katta-

vuutta ja hillitä kokonaiskustannuksia. Vaikuttavalla perustason toiminnalla vähennetään tarpeetonta 

raskaiden palveluiden käyttöä. 

 

Henkilöstön hyvinvointi 

Henkilöstön hyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyllä ja sairauspoissaolojen kehityksellä. Työnte-

kijöiden mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja kehittämiseen lisää työhyvinvointia. Kehitys-

keskusteluilla vaikutetaan toiminnan kehittämiseen, jatkuvaan oppimiseen, tiedonkulkuun ja esimies-

työhön. 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 työhyvinvointia. Osaamista 

kehitetään suunnitelmallisesti työn tavoitteita korostaen. Esimiestyön selkeälinjaisuus ja selkeästi asete-

tut tavoitteet tukevat työhyvinvointia ja tiimien toimintaa.  
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2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  

2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen 
Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ylläpitää palvelutuotantonsa ydinosaamisalueilla nykyisessä laajuu-

dessa. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä tuottaa tarvittavat palvelut pääsääntöisesti omana 

toimintana, jota täydennetään tarpeellisin osin yksityisten toimijoiden kanssa solmittavilla sopimuksilla.  

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä 

ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa ja ehkäisyä 

sekä kuntoutusta.  

 

Kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita hyödyntäen tutki-

mus- ja seurantatietoa sekä panostaen vaikuttaviin toimintamalleihin.  

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, jolla on osaava 

ja hyvinvoiva henkilökunta. 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti 1.1.2021 koko perussosiaali- ja terveyden-

huollon palveluiden järjestämisvastuullisena organisaationa.   

 

 
 

2.2 Tavoitteiden toteutuminen palvelualuetasolla toteuma 1 - 9 /2021 

 
2.2.1 HALLINTO JA TUKIPALVELUT   

Tulosvastuulliset viranhaltijat: Kuntayhtymän johtaja, Palvelualuejohtaja: Talous- ja hallintojohtaja 

 

Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnat: 

- tukipalvelut (ravintohuolto, tekninen huolto, siivouspalvelut ja välinehuolto, varas-

totoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien ict-palvelut) ja 

- muut hallinnon palvelut (sosiaaliasiamies-, potilasasiamies palvelut, virka-ajan ul-

kopuolinen sosiaalipäivystys, tutkimus- ja kehittämistoiminta, työllistäminen ja 

hanketoiminta) 

- luottamuselinhallinto (yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja 

yhteistoimintaelin. 

       
PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

LAADUKKAAT 

SOTE-PALVELUT 

   

Kustannustehokkaat, 

joustavat ja ammattitai-

toiset tukipalvelut koko 

sote-organisaation tueksi 

*Tarkoituksen mukaiset ohjelmat ja 

asianmukaiset välineet/laitteet 

* Tehokkaat järjestelmät toiminnan 

tueksi (ohjelmistotuki, sähköinen 

osto- ja myyntilaskutus, arkiston-

hallinta, asiakirjanhallinta, varasto-

ohjelma, Tiketti-palvelu 

*Palvelupyyntöjen määrät 

ja reagointiaika 

*Kustannusseuranta 

*Aikatauluviiveet 

*Eräpäiväseuranta 

*Työaikaseuranta 

Talous- ja hallintojohtaja 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 



3 

  

 

 

*Työprosessien kuvaus ja seuranta 

tehokkuuden takaamiseksi 

*Tietoturvasta huolehtiminen 

Asiakastyytyväisyys *Asiakaspalautteet ja asiakasohjaus 

sekä sisäisten että ulkoisten asiak-

kaisen osalta. 

*Sähköiset palvelu- ja viestintäka-

navat 

* Ammattitaitoinen sosiaali- ja 

potilasasiamiespalvelu 

Palautteiden seuranta, 

asiakastyytyväisyys 

 

 

*Palautteiden seuranta ja 

yhteydenottoraportit 

Talous- ja hallintojohtaja 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 

 

 

 

Talous- ja hallintojohtaja 

 

Vetovoimainen työnanta-

jakuva; positiivinen nä-

kyvyys 

*Tehokas viestintä 

*Avoin tiedotus verkossa (nettisi-

vut, intra ja some) 

*Palautteiden seuranta 

*Viestinnän ja tiedotuksen 

ajantasaisuus ja ajankoh-

taisuus 

Kuntayhtymän johtaja 

Talous- ja hallintojohtaja 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 

Toimivat prosessit ja 

joustava yhteistyö 

*Integraation kehittäminen  

*Hankkeet 

*Näkyvyys 

*Yhteistyö 

*Palautteet/omistajaohjaus Kuntayhtymän johtaja 

Talous- ja hallintojohtaja 

Yksiköiden vastuuhenkilöt 

LAADUKAS HENKI-

LÖSTÖPOLITIIKKA 

   

Osaava ja hyvinvoiva 

henkilöstö 

*Suunnitelmallinen koulutus 

*Ohjelmakoulutukset 

*Haastattelut ja kehityskeskustelut, 

työhyvinvointikyselyt 

*Yksikköpalaverit 

*Työturvallisuus ja riskienarviointi 

*Koulutusten toteutuma 

*Palautteet 

*Sairauslomat ja työtyyty-

väisyys 

Talous- ja hallintojohtaja 

Henkilöstösuunnittelija 

 

 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2021/1-9   
 

  

Toimistopalvelun yksikköön siirtyi Kessoten myötä 11 sosiaalipalvelun sihteeriä jäsenkunnista hallinnon sihtee-

rien joukkoon. Yksikkö tarjoaa tukipalveluja kaikille Kessoten palvelualueille. Alkuvuoden aikana keskeisessä 

osassa toiminnassa on ollut toimintojen yhtenäistäminen ja yhteisten sääntöjen ja toimintatapojen luominen sekä 

uusien ohjelmien opettelu ja taloushallinnon ohjelmistotuki uusille esimiehille. Työtehtäviä on muokattu tarkoi-

tuksen mukaisiksi uudelleenjärjestelyillä. Alkuvuoden aikana otettiin virallisesti käyttöön myös uuden sähköisen 

myyntilaskutusjärjestelmän e-lasku- ja suoramaksujärjestelmät. Palkanlaskenta siirtyi vuoden vaihteessa Harja-

vallan kaupungille. Uudet JHS-luokitukset otettiin käyttöön tilastoinneissa. Keskeisenä asiana toimistoyksikössä 

ovat olleet työjärjestelyjen lisäksi koronarokoteajanvarauksen organisointi, uuden asiakasmaksulain toteutus, 

myyntireskontraohjelman uudistus, toiminta- ja taloussuunnittelun valmistelu sekä koti- ja asumispalveluasiak-

kaiden tuloselvitykset. Toimistoyksikköön on rekrytoitu taloussuunnittelija ja hallintosihteeri henkilöstöhallin-

toon, taloussuunnittelijan ja hallintosihteerin vakanssit toteutettiin nimikemuutoksilla. Taloussuunnittelijan teh-

täviin on sisällytetty myös terveydenhuollon kuntalaskutus ja perintätehtävät. Tulevan hyvinvointialueen valmis-

telu on käynnistynyt ja toimistoyksiköstä on nimetty edustajia taloushallinnon työryhmiin. Kuntayhtymän sisäi-

seen ja ulkoiseen tiedotukseen on panostettu ja ohjeistuksia on päivitetty mm. henkilöstöhallinnossa. Käteismak-

supisteet lopetettu Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla.  

Teknisessä huollossa Tiketti-järjestelmää on ollut aktiivisessa käytössä. Tiketillä tehdään tekniselle huollolle tu-

levat korjaus- sekä kaikki muutkin työtilaukset. Tekniseen huoltoon tulee tällä hetkellä keskimäärin viisi Tikettiä 

päivässä. Vinnaren työpajalta on ollut työkokeilussa vuoden aikana 1 –  4 henkilöä huollon ja varastotoiminnan 

apuna. Harjavallan TK:n ilmanvaihtokoneet on huollettu ja suodattimet vaihdettu. SataDiag ja korvaushoito ti-

loihin asennettu uusi ilmalämpöpumppu hajonneen tilalle. Varastotoiminnan tilausjärjestelmä Sonet:sta päivitet-

tiin uusi versio.  Kiinteistöjen avainten luovutuskäytäntöjä on päivitetty. Vammaispalvelun asunnon muutostöitä 

ollut runsaasti.   

Siivous- ja välinehuollon palveluiden toimintaa on häirinnyt sairauspoissaolot, sijaisten saatavuus on ollut heik-

koa. Työvoiman saatavuuden takia siivousta on pitänyt supistaa niiden tilojen osalta, joissa se on ollut mahdollis-

ta. Koneiden ja laitteiden korkea ikä haittaa toimintaa. Autoklaavin korjaus ja desinfektorin hankinta ovat aiheut-

taneet lisäkustannuksia.  

 

 



4 

  

 

 

Ravintohuoltoon on saatu Vinnaren työpajasta lisäapua keittiöön maaliskuun alusta. Hopearannan päivätoiminta 

on alkanut uudestaan koronasulun jälkeen, toimintaa on 4 päivänä viikossa. Hopearannan työpaikkaruokailussa 

käy vaihtelevasti henkilökuntaa ruokailemassa. Hopearannassa on työkokeilussa yksi henkilö avustavana työn-

tekijänä. Ateriapalvelun kysyntä on hieman nousut vuoden kuluessa. Ravintohuollon esimies vaihtui toukokuus-

sa. Ateriapalvelukuljetukset on kilpailutettu ja kuljetuksista on tehty sopimus.  

 

Ict-toiminnassa vuosi on ollut työntäyteinen, siirtyneiden sosiaalitoimen yksiköiden työasemat ja tietoliikeverk-

kot on vaihdettu kuntayhtymän työasemiksi ja tietoliikenneverkoksi. Siirtyneiden sosiaalipalveluiden puhelin-

numeroiden siirtäminen kuntayhtymän vaihteeseen. Kuntayhtymään on hankittu vuoden kuluessa uusia sovel-

luksia kuten Kuntarekry rekrytointisovellus tukemaan kuntayhtymän rekrytointiprosessia ja Vihta-

ajanvarausjärjestelmä korona-pandemian digitaaliseksi ajanvarausjärjestelmäksi. Se soveltuu muuhunkin ajanva-

raukseen. Varastotoiminnan tilausjärjestelmä Sonet:sta päivitettiin uusi versio. Ict-toiminnan määrärahojen to-

teuma on tammi-syyskuun jälkeen yli ohjeellisen toteumaprosentin. Ict-toiminnassa on tehty yhteistyötä Harja-

vallan kaupungin kanssa esim. yhteisten palveluiden ostojen suhteen.  

 

Henkilöstöhallinnossa vuosi on ollut kiireinen. Erityisesti palkkojen harmonisointi on vaatinut paljon valmiste-

lua, palkkojen harmonisoinnin ensimmäinen osa toteutettiin 4/2021 ja palkkojen harmonisoinnin jatko toteutusta 

on valmisteltu. Pääsopijajärjestöjen kanssa on neuvoteltu ja tehty paikallisia sopimuksia esim. liittyen henkilös-

tön saatavuuteen korona työskentelyyn. Kuntayhtymän henkilöstöhallinnon ohjeistuksia on päivitetty ja uudis-

tettu vastaamaan kuntayhtymässä tapahtuneita muutoksia. 

 

Käytyjen kehityskeskustelujen määrä syyskuun loppuun mennessä oli n. 35 %. Koulutuksia henkilöstöllä oli to-

teutunut 1-9-2021 aikavälillä yhteensä 397 päivää (ka. 0,9 pv/hlö). 

 

Sairauspoissaolo-% 1-9-2021 ajalta oli 7,1 %. Viime vuonna koko vuoden sairauspoissaolo-% oli 8,54 %. Tauti-

diagnooseissa suurimmaksi nousivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet 41,3 % ja mielenterveyden häiriöt 20,5 %. Sai-

rauspoissaolopäivien kokonaismäärä oli 8331 kalenteripäivää syyskuun lopussa. Kunta10-tilastojen mukaan 

vuonna 2020 kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää. Kuntayhtymäs-

sä arvo syyskuun 2021 lopussa oli n. 15,01 päivää henkilötyövuotta kohti. 

 

Työhyvinvointia kuvaava Pulssi-kysely toteutetaan osana Terve Työpaikka -toimintamallia Terveystalon tar-

joamana palveluna loppuvuodesta 2021. Kysely järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kyselyn avulla voidaan seurata 

työntekijöiden kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja johtamisen aktiivisuudesta.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. Ensimmäinen 

SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021-28.2.2022. Työnantaja siirsi KT:n yleiskirjeen 6/2021 mukaisesti palkan-

saajat SOTE-sopimuksen piiriin. 

 

Hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt Satakunnan hyvinvointialueella ja kuntayhtymän edustajia on ni-

metty valmistelun valmistelutoimileimeen, eri jaostoihin ja työryhmiin. Hyvinvointialueen valmistelu tulee työl-

listämään kuntayhtymän henkilökuntaa erityisesti hallinnon osalta. Hyvinvointialueen valmistelusta tiedotetaan 

aktiivisesti henkilökunnalle. 

 

Kuntayhtymän johtoryhmän ja palvelualueiden johtoryhmätyöskentely sekä kuntayhtymän esimiesfoorumi ovat 

toimineet aktiivisesti. Tiedottamiseen on panostettu viikkotiedotteilla ja henkilöstöviesteillä koko henkilöstölle. 

Henkilöstön kouluttautumiseen hankittiin yhteistyössä Harjavallan kaupungin kanssa Wistec kouluttautumisso-

vellus, jonka avulla henkilöstö voi kouluttautua käyttämään eri sovelluksia. Kuntayhtymän uudet internet-sivut 

otettiin käyttöön. 
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Tuloslaskelma € 
    

Tammikuu-Syyskuu 2021 
    

11 Hallinto ja tukipalvelut 
    

 
Ta2021 Tot 2021 

Poikkeama  
alitus/ylitys 

TOT % 

Toimintatuotot  897 200 317 827 -579 373 35,4 % 

Myyntituotot  757 200 159 416 -597 784 21,1 % 

Tuet ja avustukset  80 000 112 254 32 254 140,3 % 

Muut toimintatuotot  60 000 46 156 -13 844 76,9 % 

     
Toimintakulut  -5 757 669 -4 286 981 1 470 688 74,5 % 

Henkilöstökulut  -3 318 319 -2 273 778 1 044 541 68,5 % 

  Palkat ja palkkiot  -2 455 637 -1 838 158 617 479 74,9 % 

  Henkilösivukulut  -862 682 -435 620 427 062 50,5 % 

    Eläkekulut  -749 864 -369 373 380 491 49,3 % 

    Muut henkilösivukulut  -112 818 -66 247 46 571 58,7 % 

Palvelujen ostot  -1 535 300 -1 239 811 295 489 80,8 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -546 900 -439 813 107 087 80,4 % 

Muut toimintakulut  -357 150 -333 579 23 571 93,4 % 

     
Toimintakate  -4 860 469 -3 969 154 891 315 81,7 % 

     
Rahoitustuotot ja -kulut  0 6 6 

 
  Muut rahoitustuotot  0 6 6 

 

     
Vuosikate  -4 860 469 -3 969 148 891 321 81,7 % 

     
Poistot ja arvonalentumiset  -245 850 -178 061 67 789 72,4 % 

  Suunnitelman muk. poistot  -245 850 -178 061 67 789 72,4 % 

     
Tilikauden tulos  -5 106 319 -4 147 209 959 110 81,2 % 

     
Tilikauden ylijäämä (alij.)  -5 106 319 -4 147 209 959 110 81,2 % 

 

 

 

2.2.2 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 
 Tulosvastuullinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja  

 

 Palvelualue käsittää seuraavat tehtäväalueet ja näiden alaiset yksiköt:  

 Aikuisten psykososiaaliset palvelut (Päihde- ja mielenterveyspalvelut (avopalvelut, 

katkaisuhoito, tuettu asuminen, päihdetyön laitoshoito, päihde- ja mielenterveystyön 

asumispalvelut) sekä Aikuissosiaalityö (sosiaalityö ja -ohjaus, toimeentulotuki, työ- ja 

päivätoiminta, asumispalvelu, sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, maa-

hanmuuttajatyö)) 

 Lapsi- ja perhepalvelut (Kasvatus- ja perheneuvonta (perheneuvola), perheoikeudelli-

set palvelut (elatukseen, huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät sopimuk-

set, isyyden selvittäminen, adoptioneuvonta, huolto- ja tapaamisriita-asioiden selvityk-

set käräjäoikeudelle), Lastensuojelu (avohuolto: mm. perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, 

kotipalvelu, taloudellinen tukeminen, ensikoti, sijaishuolto: perhehoito, laitoshoito, jäl-

kihuolto) sekä Lapsiperheiden palvelut SHL (sosiaalityö ja -ohjaus, varhaisen tuen pal-

velut mm. perhetyö, tukihenkilö- ja -perhe, kotipalvelu, taloudellinen tukeminen, koh-

taamispaikkatoiminta) 
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 Vammaispalvelut sisältävät sekä vammaispalvelulain että kehitysvammalain mukaiset 

palvelut (Vammaisten avopalvelut (sosiaalityö ja -ohjaus, henkilökohtainen apu, liik-

kumista tukevat palvelut, päivä- ja työtoiminta) sekä Vammaisten asumis- ja laitospal-

velut (perhehoito, tuettu asuminen, asumispalvelut)) 

Palvelualueeseen kuuluu kolme tehtäväaluetta (aikuisten psykososiaaliset palvelut, lapsiper-

heidenpalvelut 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 palvelut 

oikea-aikaisesti. Tavoitteena on painopisteen siirtyminen korjaavista palveluista varhaisen tuen 

palveluihin. Asiakkaan palveluketju on katkeamaton siirryttäessä palveluiden välillä. Palvelut 

perustuvat moniammatilliseen tiimityöhön palveluiden sektorirajat ylittäen ja palvelualueiden 

väliseen sote-integraatioon, jonka kehittäminen jatkuu vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on luo-

da asiakkaalle sujuvat perustason sote-palvelut. Palveluja kehitetään Satakunnan hyvinvointi-

alueen tavoitteiden ja hanketyön painopisteiden mukaisesti. 

 

Lapsiperheiden palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain mukaisista pal-

veluista ml. perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuol-

lon palveluista sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Toiminnasta vastaa kaksi johtavaa 

sosiaalityöntekijää, joista toinen vastaa varhaisen tuen palveluista sekä sosiaalihuoltolain mu-

kaisista palveluista ml. perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut ja toinen lastensuojelun avo-

, sijais- ja jälkihuollon palveluista sekä sosiaalipäivystyksen koordinoinnista. Perheneuvolan 

ammatillisesta asiantuntijaesimiestyöstä vastaa johtava erikoispsykologi. Lapsi- ja perhepalve-

luissa Kessoten alueella kehitetään perhekeskusmallin mukaista työskentelyä. 

 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain mu-

kaisista palveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista, toimeentulotukityöskentelystä sekä vir-

ka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Läheistä yhteistyötä tehdään kuntien työllisyydenhoidon 

palveluiden kanssa. Toiminnasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Päihde- ja mielenterveystyön 

palvelujen koordinoinnista vastaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordinaattori.  

 

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. 

 

 

       PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 
Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat sosiaali- ja ter-

veyspalvelut:  

Aikuiset, lapset, nuoret ja lapsi-

perheet ja vammaispalvelun 

asiakkaat saavat riittävän tuen 

ajoissa ja erityispalveluiden 

tarve vähenee. 

 

 

 

 

 

 

Erityispalvelut vastaavat asiak-

kaiden tarpeeseen oikea-

aikaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakas saa riittävän avun 

kynnyksettömästi perustason 

palveluissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päällekkäisten palveluiden 

poistaminen ja työskentelyn 

suunnitelmallisuus 

 

 

 

 

 

 

 

Jokaisella palvelualueella 

toimii perhekeskus yhteis-

työssä sivistyksen toimialan 

kanssa. 

 

Jokaisella palvelualueella on 

aikuisten kohtaamispaikka-

toimintaa ja ennaltaehkäise-

vät päihde- ja mielenter-

veyspalvelut 

 

Systeeminen lastensuojelun 

toimintamalli sekä mo-

niammatilliset tiimit käytös-

sä jokaisella palvelualueella. 

Psykosos. SAS-ryhmän 

tavoitteellinen työskentely. 

VPL palvelusuunitelmat 

vuosittain. 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaalityön-

tekijät 

 

 

Palvelualuejohtaja, 

johtavat sosiaali-

työntekijät ja päihde- 

ja mt koordinaattori 

 

 

Palvelualuejohtaja, 

johtavat sosiaali-

työntekijät, vpl koor-

dinaattori ja päihde- 

ja mt koor-dinaattori 
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Ennaltaehkäisevän ja varhaisen 

tuen kehittäminen 

 

 

 

 

Asiakasprosessien parempi hal-

tuunotto  

 

 

Asiakas saa riittävän avun ja 

tuen oikea-aikaisesti 

Sote-integraation kehittäminen 

 

 

Laadukas henkilöstöpolitiik-

ka: 

Henkilöstön hyvinvointiin, kou-

lutukseen ja osaamiseen panos-

taminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden 

sekä aikuisten ohjautuminen 

varhaisen tuen palveluihin ja 

tätä kautta syrjäytymisen 

välttäminen 

 

Päihdehuollon laitoshoidon 

ja psykososiaalisten asumis-

palveluiden käyttö. 

 

Vammaispalveluiden kehi-

tysvammahuollon erityis-

huollon palveluita enemmän 

omana toimintana 

 

 

 

Työntekijäresursointi ja 

asiakastyytyväisyyskysely. 

 

Palvelualueiden välinen 

integraatio tiimityötä kehit-

tämällä. 

 

 

Menetelmällinen työote ja 

tiimityön suunnitelmallisuus 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutukset 

 

 

 

Kehityskeskustelut 

 

 

Huostaanottojen, kiireellis-

ten sijoitusten, ls avohuol-

lon- ja shl-asiakkuuksien 

määrät. 

 

 

Palvelujen käytön määrät 

hallittuja ja perusteltuja. 

 

 

Omana toimintana tuotettu-

jen palvelujen määrät vs. 

ostopalvelut 

 

 

 

 

Suunnitelman mukainen 

työskentely 

 

 

 

 

 

 

Työntekijäresursointi hyväl-

lä tasolla asiakastyönmää-

rään nähden. Asiakastyyty-

väisyyskyselyn tulokset ovat 

hyvällä tasolla. 

 

Käytetyt työmenetelmät, 

säännölliset tiimit. 

 

Vähintään 1-2 koulutus-

ta/työntekijä/vuosi 

 

 

1 kehityskeskustelu 

/työntekijä/vuosi 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaali-

työntekijät 

 

 

 

Palvelualuejohtaja, 

johtava sosiaalityön-

tekijä, päihde- ja mt-

koordinaattori 

Palvelualuejohtaja 

johtava sosiaalityön-

tekijä vammaispalve-

lujen koordinaattori 

 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaali-

työntekijät 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaali-

työntekijät, koordi-

naattorit 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaali-

työntekijät 

 

 

 

 

 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaali-

työntekijät 

 

Palvelualuejohtaja ja 

johtavat sosiaali-

työntekijät 

 

TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2021/1-9 
 Perhe- ja sosiaalipalvelut ovat toteutuneet kuntalaisille suunnitellusti kuntien sote-asemilla lähipalveluina sekä 

keskitettyjen palvelujen osalta jalkautuvina palveluina mahdollisuuksien mukaan. Palveluiden järjestämisessä on 

painotettu ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea, palveluiden oikea-aikaisuutta ja sote-integraatiota. Yhte-

näisen sote-organisaation myötä palveluissa on päästy paremmin kehittämään ja toteuttamaan sote-integraatiota 

sekä moniammatillista tiimityötä. Asiakastyössä on käytössä vaikuttavia menetelmiä ja niiden käyttöönottoa li-

sätään ja kehitetään työntekijöitä kouluttamalla ja valtakunnallisia linjauksia seuraamalla. Palvelut pyritään jär-

jestämään kuntalaisille omana tuotantona. Ostopalveluja käytetään silloin, kun omaa tuotantoa ei ole tai oma 

tuotanto on riittämätöntä. Jotta asiakkaille voidaan tarjota palvelua lakisääteisesti, varhaisen tuen painopisteellä 

sekä oikea-aikaisesti, tulee omaa palvelutuotantoa täydentää ostopalveluilla. Palveluita ja toimintaa on kehitetty 

Satakunnan sote-uudistuksen hanketyön kautta ja toiminnassa on näin valmistauduttu Satakunnan hyvinvointi-

alueen perustamiseen.  

Palvelualueen tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti ja tiimityötä on kehitetty sote-integraation suuntaan. Lä-

hiesimiestyöskentelystä ovat vastanneet palvelualueen esimiehet ja toimintaa on kehitetty yhteistyössä henki-

löstön kanssa. Työntekijöiden koulutustavoite ei Covid19-epidemiasta johtuen toteudu suunnitellusti, koska 

useita koulutuksia on jouduttu kokoontumisrajoitusten vuoksi perumaan. Työhyvinvoinnista on huolehdittu 

työntekijäresursointia seuraamalla ja toimivaa organisaatiota rakentamalla. Kuormitusta on pyritty vähentämään 
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mm. töiden uudelleenorganisoinnilla, varhaisella puuttumisella ja tarvittaessa järjestettävällä työnohjauksella. 

Avoimien toimien rekrytointiin on panostettu some-näkyvyyttä lisäämällä. Esimiestyön tukea on parannettu 

Kessoten esimiesten yhteisillä kokoontumisilla ja tiedotusta tehostamalla. Kehityskeskustelut toteutetaan vuoden 

aikana suunnitellusti. Palvelualueen talous on toteutunut pääasiassa suunnitellun mukaisesti. Taloudellinen to-

teuma menojen osalta on 71,3 % ja tulojen osalta 70,5 %.  

Lapsiperhepalveluissa jokaisen kunnan alueella on jatkettu verkostomaisen perhekeskustoimintamallin kehit-

tämistä hankesuunnitelman mukaisesti. Sisote-yhteistyö Kessoten alueella käynnistettiin keväällä ja työtä koor-

dinoiva yhteistyöryhmä käynnistyy loppuvuoden aikana. Kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään jokaisen neljän 

kunnan alueella. Systeemisen lastensuojelutyön toimintamallin kehittäminen etenee ja työntekijöiden koulutus 

menetelmän käyttöön on käynnissä. Kaikki lastensuojelun avohuollon työntekijät sekä johtava sosiaalityöntekijä 

osallistuvat koulutukseen. Tarkoituksena on, että systeemisen toimintamallin mukaan toimiva tiimi aloittaa 

työskentelyn tammikuussa 2022. Moniammatillisten tiimien toiminta on osa perhekeskustoimintamallin kehit-

tämistä ja tiimien koordinaattorit kehittävät toimintaa jokaisen kunnan alueella. Perheneuvolassa yhteistyötä on 

lisätty lapsiperhepalveluiden sisällä ja työtä on jalkautettu kuntien sote-asemille. Kahden psykologin rekrytointi 

on käynnissä ja psykologivajetta paikataan ostopalvelulla. Perheoikeudellisissa palveluissa yhteistyötä lapsiper-

hepalveluiden sisällä on lisätty. Yksityisten palveluntuottajien valvontatyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja 

yhteistyössä Kosahon valvontakoordinaattorin kanssa. Asiakasmäärien painopiste on oikeasuuntainen. Eniten 

asiakkaita on varhaisen tuen palveluissa. Sosiaalihuollon asiakkaita on 269, lastensuojelun avopalveluiden asi-

akkaita 131 ja sijais- ja jälkihuollon asiakkaita 112, joista sijaishuollossa 58 ja jälkihuollossa 54. Palvelutarpeen 

arviointeja on tällä hetkellä työn alla 46 lapselle. Avohuollon sijoituksia on tehty tai jatkettu 22 kertaa (Eurajoki 

6, Harjavalta 13, Kokemäki 3) ja kiireellisiä sijoituksia on ollut 17 (Eurajoki 5, Harjavalta 4, Kokemäki 4, Nak-

kila 6). Huostaanottoja on vahvistettu kaksi (1 Eurajoki, 1 Kokemäki) ja valmisteltu 2, jotka odottavat Hallinto-

oikeuden päätöstä. Kessoten tavoitteen mukaisesti perheille tarjotaan palveluita riittävästi ja oikea-aikaisesti. 

Palvelut pyritään tuottamaan itse, mutta palvelun tarve on tällä hetkellä suurempi kuin mitä omana palveluna 

pystytään tuottamaan. Näin ollen palveluja joudutaan myös ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Shl ja ls 

asiakkaiden ja palvelutarpeen kasvava määrä on lisännyt ostopalveluiden käyttöä. Riittävä varhainen tuki on kui-

tenkin estänyt asiakkaiden siirtymistä korjaavien ja kalliimpien palveluiden piiriin. Tavoite kustannustehokkaas-

ta ja inhimillisestä työstä on toteutunut. Lapsiperhepalveluiden avohuollon palveluiden kilpailutus toteutettiin 

kevään aikana Satakunnan yhteisenä kilpailutuksena. Lastensuojelun sijaishuollon palveluiden aiemman kilpai-

lutuksen sopimukset ovat päättymässä kuluvan vuoden lopulla ja näiden palveluiden kilpailutus aloitettiin syys-

kuussa 2021. Tehtäväalueen taloudellinen toteuma tulojen osalta on 72,6% ja menojen osalta 75,2%. 

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueella kuntalaiset ovat saaneet palvelua kuntien sote-

asemilla, missä ennaltaehkäisevään työskentelyyn on panostettu lisäämällä yhteistyötä sosiaali- ja terveyden-

huollon välillä sekä 3. sektorin kanssa niin, että kuntalaisten palvelunsaanti jokaisessa kunnassa on mahdolli-

simman helppoa. Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveyspalvelua on kehitetty jokaisella sote-asemalla. 

Päihde- ja mielenterveystiimin toiminta on vakiintunut ja sen kokoonpanoon kuuluu sekä sosiaali- että tervey-

denhuollon ammattilaisia sekä vaihtuvia asiantuntijoita. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tiimityöllä pyritään 

karsimaan päällekkäistä työtä ja lisäämään suunnitelmallisuutta asiakkaan palveluprosessissa. Uutena toiminta-

muotona aloitettu Kessoten avokatkaisuhoito sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteistyönä jatkuu. 

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordinaattorin selvitystyö Kessoten päihde- ja mielenterveyspalveluiden 

hoitopolkujen ja palveluiden kartoittamiseksi on valmistunut ja sen tulokset ovat nyt käytössämme. Vuoden 

alussa käynnistynyt jalkautuva päihde- ja mielenterveystyö on osoittanut ammatillisen tukihenkilötyön keskeisen 

tarpeen ja sen puitteissa tehtävä verkostotyö on asiakkaalle merkityksellistä ja toimintana kustannustehokasta. 

Tätä jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä ollaan nyt laajentamassa koskemaan koko Kessoten aluetta yh-

teistyössä kotihoidon kanssa. Kohtaamispaikat ovat toiminnassa Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa. Eura-

joella olemme kehittämässä uutta kohtaamispaikka Voimatuvan lisäksi. Vuoden alussa aloittanut SAS-tiimi on 

vakiinnuttanut toimintaansa. Tiimi selvittää ja arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja tarvittaessa etsii oikea-

aikaisesti asiakkaan tarpeita vastaavan asumismuodon. SAS-tiimin työssä korostuu suunnitelmallisuus, varhai-

nen tuki sekä kotiin annettavien palveluiden oikea-aikainen ja riittävä saatavuus. Tiimin työskentelyssä on ko-

rostettu asumispalvelupäätöksiä tehtäessä huolellinen arviointityö ja sijoituksen tekeminen tarvittaessa määrä-

ajaksi ja sijoituksen etenemistä kuntoutumisen osalta on arvioitu säännöllisesti. Pidemmän aikavälin kuluessa 

tällä voidaan vaikuttaa paremmin siihen, että palveluiden käytön määrät ovat hallittuja ja perusteltuja. Psyko-

sosiaalisten asumispalveluiden toimintaohje on päivitetty vastaamaan uutta asiakasmaksulakia. Yksityisten pal-

veluntuottajien valvontatyötä toteutetaan suunnitelmallisesti ja yhteistyössä Kosahon valvontakoordinaattorin 

kanssa. Työryhmä on laatinut suunnitelman Kessoten oman työkykyisten ja vajaakuntoisten kuntoutus- ja arvi-

ointiyksikön toteuttamiseksi, jolloin omana palveluna kyettäisiin tuottamaan tarvittava palvelu nykyisen kalliin 
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ja toimimattoman ostopalveluna toteutetun järjestelyn sijaan. Psykososiaalisten asumispalveluiden kilpailutus 

yhteistyössä Euran, Huittisten ja Säkylän kanssa on tällä hetkellä käynnissä. Asumispalveluiden nykyisten sopi-

musten optiovuosi päättyy 31.1.2022. Tehtäväalueen taloudellinen toteuma on tulojen osalta 71,4 % ja menojen 

osalta 73,1 %.  

Vammaispalveluiden tehtäväalueella palveluja ja toimintoja on kehitetty ja yhteistyötä lisätty avoterveyden-

huollon kanssa. Yhtymähallitus on perustanut joulukuussa 2020 erityishuollon johtoryhmän, jonka ensimmäi-

nen kokous oli toukokuussa. Ostopalvelun sijaan omana toimintana on aloitettu kehitysvammaisten ja muiden 

erityisryhmien moniammatillinen kuntoutusvastaanottotoiminta. Vastaanottoja on pidetty syyskuun loppuun 

mennessä 22 kpl. Toimintakeskus Toimarin toiminnan kehittäminen on aloitettu ja tavoitteena on 1.1.2022 alka-

en järjestää omana toimintana enemmän päivätoimintaa ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa. Henkilökohtai-

sen avun ja kuljetuspalvelun palvelutarvearvioiden käyttöönoton valmistelu Omaolo -sovellukseen on aloitettu 

ja tavoitteena on saada palvelutarvearviot yhdessä omaishoidon tuen palvelutarvearvioin kanssa käyttöön vuo-

den 2021 aikana.  Vammaispalvelujen asumispalveluissa sekä työ- ja päivä-toiminnassa on käytössä palvelusete-

li. Palvelusetelin käyttöönoton laajentamista henkilökohtaiseen apuun valmistellaan. Kessotessa käytössä on Ef-

fector –palvelusetelijärjestelmä, ja yhteistyössä avoterveydenhuollon palvelujen kanssa on suunniteltu ohjelman 

laajentamista myös apuvälinepalvelujen varasto-osioon. Yhteistyötä omaishoidon tuen palvelujen ja kotihoidon 

kanssa on lisätty. Vammaispalvelun valvontakäynnit yksityisten palveluntuottajien asumispalveluyksiköihin on 

aloitettu yhteistyössä Kosaho:n valvontakoordinaattorin kanssa. Uutena toimintana vammaispalveluissa on ollut 

1.1.2021 alkaen sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen palvelut, jotka siirtyivät ikäihmisten palveluista 

vammaispalveluun. Siirron myötä kaikki liikkumisen tuen palvelut ovat nyt keskitetty yhdelle tehtäväalueelle, 

mikä mahdollistaa sen, että palvelun myöntäminen on selkeämpää ja tehokkaampaa. Kaikki sosiaalihuoltolain 

mukaiset kuljetuspalvelupäätökset on tarkistettu 1.7.2021 alkaen uuden toimintaohjeen mukaisesti. Kuntayhty-

män laajentumisen vuoksi kuljetustarpeet ovat aiempaa laajemmat ja tämän vuoksi Kessotessa on päätetty pilo-

toida liikennepalveluiden välitys- ja ohjausjärjestelmä ajalla 1.8.2021-31.1.2022 yhteistyössä FCG Smart Trans-

portation Oy:n kanssa. Välitys- ja ohjausjärjestelmän avulla Kessoten alueen kuljetuksia on mahdollista ohjata, 

yhdistellä ja optimoida keskitetysti. Tavoitteena on moderni, taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokas palvelu-

järjestelmä, jossa on mahdollista yhdistellä kuljetuksia ja joka vastaa palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeisiin. 

Välityskeskuksen kilpailutuksen valmistelu on aloitettu ja uusi sopimus kuljetusten välityksestä on tavoitteena 

saada voimaan 1.2.2022 alkaen. Kessoten kuljetukset (vammaispalvelu-, sosiaali- ja erityishuoltolain mukaiset, 

terveydenhuollon henkilökuljetukset sekä pientavara- ja näytekuljetukset) on kilpailutettu kesän 2021 aikana ja 

sopimukset autoili-joiden kanssa on tehty 1.8.2021 alkaen. Kessoten käytössä on kolme päiväautoa ja 74 sopi-

musautoa. Välitys-keskuksen kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty syyskuussa 2021. Oikaisuvaatimuksia 

vammaispalvelun päätöksiin on tullut 5, sosiaalihuoltolain mukaisiin päätöksiin 5 ja hallinto-oikeuteen on tehty 

2 valitusta. Hallinto-oikeus on hylännyt 1 valituksen, palauttanut 4 valitusta takaisin uudelleen käsiteltäväksi ja 1 

valitusta hallinto-oikeus ei ole ottanut käsiteltäväkseen. Tehtäväalueen taloudellinen toteuma tulojen osalta on 

68,9 % ja menojen osalta 70,3 %. 

Covid19-epidemian vaikutukset ovat näkyneet kokonaisvaltaisesti toiminnassa ja palveluissa. Asiakaskon-

takteja on toteutettu etäyhteyksin ja kasvotusten tapahtuvaa asiakastyötä on jouduttu vähentämään mm. kii-

reetöntä toimintaa supistamalla. Työntekijöiden tiimit ja henkilöstöpalaverit on toteutettu pääosin etäyhteyksin. 

Koulutuksia ja yhteistyöryhmiä on myös jouduttu perumaan ja siirtämään. Asiakkaita ja erityisesti hei-

koimmassa asemassa olevia kuntalaisia on kontaktoitu tukea ja selviytymistä varmistellen ja ohjaamalla pal-

veluiden piiriin. Yhteistyötä terveydenhuollon työhön on korostettu. Sosiaalihuollossa epidemian vaikutukset 

ovat kauaskantoisia ja vaikutusten ennustetaan näkyvän pitkäaikaisena hyvinvoinnin laskuna ja palvelutarpeen 

kasvuna mm. lapsiperhepalveluissa, taloudellisen tuen tarpeessa sekä päihde- ja mielenterveystyössä. Kohtaa-

mispaikkatoimintaa, ryhmätoimintoja ja avopalvelutyötä on jouduttu supistamaan ja toimintaa ei ole päästy ke-

hittämään suunnitelmien mukaan. Kohtaamistyötä on kuitenkin tarjottu asiakkaille työntekijän henkilökohtaisilla 

kontakteilla mm. puhelut, ulkoilut, kotikäynnit ja virastotapaamiset asiakkaan kanssa. Syrjäytymisen ehkäisemi-

nen on ollut merkittävässä osassa asiakkaan henkilökohtaisissa kohtaamissa, koska pandemiasta johtuen asiak-

kaat ovat kokeneet olevansa yksinäisiä. Kokemäellä päivätoimintakeskus Kumun ja Hovipajan sekä Eurajoella 

toimintakeskus Toimarin toimintaa on jouduttu supistamaan. Asiakastyölle on kuitenkin löydetty myös korvaa-

via keinoja ja menetelmiä. Syrjäytymisen ehkäiseminen on ollut merkittävässä osassa asiakastyössä yksinäisyy-

den kokemusten lisäännyttyä. Vammaispalveluissa epidemian vaikutus näkyy erityisesti vammaispalvelulain 

mukaisen kuljetuspalvelun alhaisessa käytössä sekä kehitysvammaisten toimintakeskusten Toimarin ja Hovipa-

jan toiminnassa, joissa toimintaa on supistettu rajoitusten vuoksi ja ryhmäkokoja on pienennetty. 
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Tuloslaskelma € 
    

Tammikuu-Syyskuu 2021 
    

31 Perhe ja sosiaalipalvelut 
    

 
Ta2021 Tot  2021 

 
Poikkeama  
alitus/ylitys 

TOT % 

Toimintatuotot  28 191 988 19 864 568 -8 327 420 70,5 % 

Myyntituotot  26 879 280 18 994 117 -7 885 163 70,7 % 

Maksutuotot  1 171 808 862 141 -309 667 73,6 % 

Tuet ja avustukset  1 400 1 799 399 128,5 % 

Muut toimintatuotot  139 500 6 512 -132 988 4,7 % 

     
Toimintakulut  -27 798 463 -19 832 583 7 965 880 71,3 % 

Henkilöstökulut  -3 832 490 -2 871 804 960 686 74,9 % 

  Palkat ja palkkiot  -3 132 451 -2 292 335 840 116 73,2 % 

  Henkilösivukulut  -700 039 -579 468 120 571 82,8 % 

    Eläkekulut  -554 760 -474 358 80 402 85,5 % 

    Muut henkilösivukulut  -145 279 -105 111 40 168 72,4 % 

Palvelujen ostot  -20 884 027 -14 826 196 6 057 831 71,0 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -104 632 -43 222 61 410 41,3 % 

Avustukset  -2 184 114 -1 549 153 634 961 70,9 % 

Muut toimintakulut  -793 200 -542 208 250 992 68,4 % 

     
Toimintakate  393 525 31 984 -361 541 8,1 % 

     
Tilikauden tulos  393 525 31 984 -361 541 8,1 % 

     
Tilikauden ylijäämä (alij.)  393 525 31 984 -361 541 8,1 % 

 
 

    

 

2.2.3  TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT 

Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri; hoitotyön esimies: johtava hoitaja  

 

Palvelualue käsittää seuraavien tehtäväalueiden ja yksikköjen toiminnat: 

- avoterveydenhoidon palvelut (lääkärinvastaanottotoiminta, terveyden edistämisen palvelut 

sekä fysioterapia ja apuvälinepalvelut),  

- suun terveydenhuolto ja erityispalvelut (osa erikoislääkäripalveluista, osa psykososiaalisista 

palveluista) 

 

 Eurajoen terveysasemien toiminta siirtyi ulkoistuksen päättyessä kuntayhtymän omaksi toimin-

naksi. Valtaosa Terveystalon Eurajoen ja Luvian terveysasemilla työskennelleestä henkilöstöstä 

siirtyi kuntayhtymän työntekijöiksi ns. vanhoina työntekijöinä.  

  

 Fysioterapia- ja apuvälinepalvelujen esimieheksi on nimetty substanssin tunteva henkilö. Sosiaa-

lipalvelujen integraation yhteydessä jäsenkunnista kuntayhtymään siirtyvät fysioterapeutit ja 

kuntohoitajat siirtyvät Fysioterapia- ja apuvälinepalvelut -yksikön työntekijöiksi. Yksikkö tuot-

taa fysioterapia- ja apuvälinepalveluja kuntayhtymään alueen moniammatillisiin tiimeihin.  

 

Lääkärinvastaanoton esimiestyötä on organisoitu uudelleen jakamalla hoitotyön esimiestehtävät 

terveysasemittain kahdelle hoitotyön esimiehelle. Peruserikoissairaanhoidon kokonaisuus laaje-

nee kirurgiaan ja lastenkirurgiaan. Kokonaisuutta kehitetään tarpeen mukaan. 
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 Vuoden 2021 aikana siirrytään tiimimuotoiseen organisaatiorakenteeseen, jossa toiminnallinen 

yksikkö on moniammatillinen tiimi. Kaikessa toiminnassa korostetaan ennakointia ja yhteistyötä 

muiden palvelualueiden kanssa. Henkilöstö toimii joustavasti palvelualuerajat ylittävissä mo-

niammatillisissa tiimeissä. Tiimeillä on selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Tiimit 

vastaavat sovittujen asiakkaiden kokonaisvaltaisesta palvelusta. Jokaisella tiimillä on teamleader, 

joka vastaa tiimin toiminnasta sovitulla tavalla. 

 

 Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus sekä asiakaskokemus paranevat, kun palvelurakennetta 

kehitetään kasvattamalla kevyiden palvelujen osuutta. Tämä tarkoittaa etäpalveluiden ja sähköis-

ten palveluiden lisäämistä, jolloin lähivastaanotot vähenevät. 

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

 Tavoite Mittari Keinot 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 terveys-

ja hyvinvointitavoit-

teet 

Terveysindikaattorit (BMI, 

HbA1C, RR, LDL, Audit, 

BDI, tupakointi, Karies) 

Tavoite 2021: terveysindi-

kaattorit on määritelty 80 

%:lle asiakkaista/potilaista 

 

Terveys- ja hoitosuunnitelmat 

Tavoite 2021: 

yksilöllinen terveys ja hoito-

suunnitelma tehty 80 %:lle 

asiakkaista/potilaista 

 

Moniammatillinen tiimi vastaa asiak-

kaan/potilaan yksilölliseen palvelu-

tarpeeseen  

 

Vastuu-/yhteyshenkilö sovitaan ensi-

kontaktissa 

 

Tiivis ja joustava alueellinen ja mo-

niammatillinen yhteistyö  

 

Tutkitusti vaikuttavat toimintatavat 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 

Asiakaskokemus 

-asiakkaat/potilaat 

ovat tyytyväisä 

saamaansa palve-

luun 

Asiakastyytyväisyys (NPS) 

Tavoite 2021: 

NPS>80 ja otos riittävä  

 

 

  

 

Palvelutarpeeseen vastaaminen/hoito 

alkaa ensikontaktissa 

 

Lisätään sähköistä asiointipalvelua ja 

digipalvelun (Omaolo) käyttöä 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 

Kustannustehokkuus 

 

 

Nettokäyttökustannus, eu-

roa/asukas 

Tavoite 2021: 

kustannukset eivät nouse 

vuoden 2019 tasosta 

 

Toimintakulut 

Tavoite 2021: 

kustannukset eivät nouse 

vuoden 2019 tasosta 

 

Yhteispäivystyskäynnit 

Tavoite 2021: 

käyntimäärä laskee vuoden 

2019 tasosta 

Palveluiden kattavuuden nosto 

 

Arvioidaan tutkimuksen tuottama 

lisäarvo asiakkaalle tutkimuksia tilat-

taessa 

 

Resurssien joustava ja täysimääräinen 

käyttö 

 

Hoidamme asiakkaat kuormittamatta 

erikoissairaanhoitoa 

 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 

 L
a

a
d

u
k

a
s 

h
e
n

k
il

ö
st

ö
p

o
li

-

ti
ik

k
a

 

Henkilöstön työhy-

vinvointi 

-työntekijät voivat 

hyvin, ovat motivoi-

tuneita ja ammatti-

taitoisia 

 

 

Pulssi-kysely 

Tavoite 2021: 

työkykyarviot 80 %:sti kiitet-

täviä ja kehitys positiivista 

  

 

Tavoite 2021: laskennallinen 

tehty työaika lisääntyy 

 

Perhe-elämän ja työn yhteensovitta-

minen 

 

Suunnitelmallinen koulutus 

 

Johtamisen vahvistaminen 

 

Yhteistyö tth:n kanssa 

 

Työergonomian parantaminen 

 

Palvelualuejohtaja 

Yksiköiden vastuu-

henkilöt 
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TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2021/1 - 9 

 

Lääkärinvastaanotot ja terveyden edistäminen 

Vuoden 2021 alussa lääkärinvastaanoton tiimityön suhteen ei oltu vieläkään päästy tavoitteen mukaiseen, suju-

vaan toimintamalliin, vaan esim. Harjavallan vastaanotolle oli muodostunut useita erilaisia asiakasjonoja. Tilan-

teen korjaamiseksi, saadaksemme lisävauhtia ja selkeyttä lähiviikkojen ja -kuukausien kehitystyöhön päätettiin 

hankkia tukea Savoa Partners Oy:lta. Episoditiimi aloitti toimintansa huhtikuun alussa ja kesäkuun loppuun 

mennessä jonoja ei ollut kertynyt ja asiakkaiden palvelutarpeen ratkaisu alkoi ripeästi. Muille lääkärinvastaan-

otoille ja muihin ammattiryhmiin toimintatapoja laajennetaan, kun toiminta on vakiintunut Harjavallassa. Tiimi-

huoneiden kalustuksessa on pyritty huomioimaan työergonomia. Toimintamallin kehittäminen on linjassa maa-

kunnallisten Satasote hankkeiden kanssa.  

 

Kevät talvella toteutettiin maakunnallinen radiomarkkinointikampanja Omaolon tunnettavuuden ja käytön lisää-

miseksi. Omaolon käyttömäärän kasvu on myös tiimityömallin tavoitteena. Omaolon Korona-oirearvion yhtey-

teen liitettiin sähköinen Satasairaalan tarjoama AVPH-ajanvarausmahdollisuus Koronanäytteelle, mutta AVPH 

ei ollut toimiva ratkaisu. Myöhemmin keväällä ajanvarausjärjestelmä on vaihdettu. Nyt käytössä on Vihta-

ajanvarausjärjestelmä. Pegasos-potilastietojärjestelmässä on otettu käyttöön hoitoon liittyvä tekstiviestipalvelu. 

 

Terveyden edistäminen on keskittynyt alkuvuodesta hyvin vahvasti koronapandemian torjumiseen. Rokotustoi-

minnan ja tartunnanjäljitys ovat vieneet resursseja kiireettömältä neuvola- ja kouluterveydenhuollolta. Ko-

ronapandemian vuoksi henkilöstöresurssien käyttö on ollut täysimääräistä ja joustavaa. Hengitystieoireisten vas-

taanoton toteuttamiseen, Korona-näytteenottoon, jäljitystyöhön ja rokotustoiminnan toteuttamiseen on tarvittu ja 

tehty laajaa yhteistyötä eri henkilöstöryhmien ja koko organisaation osalta. Tämä työ on ollut henkilöstölle 

kuormittavaa. Kuntalaisten rokotukset ovat edenneet hyvässä tahdissa. Rokotustiimit toimivat Luvian ja Koke-

mäen terveysasemilla. Syksyllä pop-up rokotukset ja rokotusten antaminen muun toiminnan ohessa ovat lisän-

neet kuntalaisten mahdollisuuksia saada rokotukset. 

 

Koronan vuoksi asiakastyytyväisyyskyselyjä on tehty vain Eurajoella. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely on 

tehty Eurajoella kaksi kertaa ja Harjavallan lääkärinvastaanotolla kerran. 

 

Psykososiaaliset erityispalvelut 

Erityispalveluissa jatkettiin alkuvuonna 2021 pandemiatilanteen vuoksi etäkontaktien hyödyntämistä puhelimitse 

ja Teams-ohjelmalla. Vuoden alusta psykiatristen sairaanhoitajien toimet ovat olleet erityispalveluiden yksikös-

sä.  

 

Psykologi- sekä puheterapeuttipalveluissa on ollut edelleen resurssivajetta ja tämän takia palvelujen saatavuus on 

jonkin verran viivästynyt suunnitellusta. Psykiatrisen työryhmän moniammatillista tiimityötä tiivistettiin Harja-

vallassa lisäämällä psykiatrian erikoislääkärin konsultaatioita ja vastaanottoja. Vastaava mahdollisuus on myös 

Eurajoella ja Luvialla. 

 

Korvaushoidon kehittämistä jatkettiin korvaushoidon ohjausryhmän johdolla ja palvelut päätettiin keskittää yh-

delle korvaushoitoon erikoistuneelle sairaanhoitajalle, joka toimii sekä Harjavallassa että Kokemäellä ja konsul-

toi myös Eurajoen ja Luvian hoitajia päihdelääkärin ohella. C-hepatiittihoidot aloitettiin uutena perusterveyden-

huollon tasolla. 

 

Kuntoutusohjaus ja kuntoutuksen työryhmät ovat toteutuneet tarkastelukaudella suunnitellusti. Palvelusetelin 

käyttöönottoa alettiin valmistella. 

 

Perustoiminnan lisäksi päivitettiin Lasten ja nuorten hyvinvointi-osahankkeen suunnitelmaa osana Satakunnan 

tulevaisuuden SOTE-keskus-hanketta v. 2021-22. 

 

Suun terveydenhoito 

Suun terveydenhoidossa on palattu lähes normaaliin toimintaan. Kaikkia toimenpiteitä tehdään tällä hetkellä. Ae-

rosolia tuottavissa toimenpiteissä henkilökunnan pitää edelleen suojautua hyvin. Tästä johtuen suojavarusteita 

kuluu huomattavasti normaalia enemmän. 

 

Alku vuonna Eurajoen hammaslääkäritilanne oli haastava, mutta se saatiin korjattua ensimmäisen vuosipuolis-

kolla. Viime vuodelta pandemiaan liittyen on kertynyt hoitovelkaa. Ostopalveluita on rekrytointi vaikeuksista 

johtuen käytetty suunniteltua enemmän. Uusi ylihammaslääkäri aloitti keväällä.  
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Tuloslaskelma € 
    

Tammikuu-Syyskuu 2021 
    

41 Terveydenhuollon avopalvelut 
    

 
Ta2021 Tot 2021 

Poikkeama  
alitus/ylitys 

TOT % 

Toimintatuotot  18 200 835 15 619 761 -2 581 074 85,8 % 

Myyntituotot  16 889 635 14 731 987 -2 157 648 87,2 % 

Maksutuotot  1 294 800 864 370 -430 430 66,8 % 

Muut toimintatuotot  16 400 23 403 7 003 142,7 % 

     
Toimintakulut  -16 185 879 -12 014 246 4 171 633 74,2 % 

Henkilöstökulut  -10 269 229 -6 753 843 3 515 386 65,8 % 

  Palkat ja palkkiot  -8 369 490 -5 461 694 2 907 796 65,3 % 

  Henkilösivukulut  -1 899 739 -1 292 148 607 591 68,0 % 

    Eläkekulut  -1 512 236 -1 099 421 412 815 72,7 % 

    Muut henkilösivukulut  -387 503 -192 728 194 775 49,7 % 

Palvelujen ostot  -3 539 200 -3 334 846 204 354 94,2 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -1 776 950 -1 549 492 227 458 87,2 % 

Muut toimintakulut  -600 500 -376 066 224 434 62,6 % 

     
Toimintakate  2 014 956 3 605 515 1 590 559 178,9 % 

     
Poistot ja arvonalentumiset  -11 100 -8 204 2 896 73,9 % 

  Suunnitelman muk. poistot  -11 100 -8 204 2 896 73,9 % 

     
Tilikauden tulos  2 003 856 3 597 310 1 593 454 179,5 % 

     
Tilikauden ylijäämä (alij.)  2 003 856 3 597 310 1 593 454 179,5 % 

 

 

 
2.2.4 KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT 

 Tulosvastuullinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja  

 

Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnat: 

- Kotona asumista tukevat palvelut (varhaisen tuen palvelut, kotihoito 1, kotihoito 2, kotihoito 3 

ja kotihoito 4; tavallisen palveluasumisen yksiköt Eurajoella 4 yksikköä, Nakkilassa 1 yksik-

kö 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 intervallihoi-

don osastoa, Kokemäki 3 tehostetun palvelun asumispalveluosastoa, Nakkila 2 tehostetun 

palvelun asumisyksikköä, Nakkila laitoshoidon ja intervallihoidon osasto) 

- Sairaalapalvelut (terveyskeskussairaala ja kotisairaala Harjavalta, terveyskeskussairaala ja koti-

sairaala Eurajoki)  

 

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

johtamiseen, laadunhallintaan, yksityisten palveluntuottajien valvontaan sekä kotiin annettavien 

palveluiden palvelusetelien hallinnointiin liittyvät tehtävät. Yksityisten palveluntuottajien valvon-

taa toteutetaan yhtymähallituksen vahvistaman valvontaohjelman mukaisesti. Myös omaa palve-

lutuotantoa valvotaan samoin periaattein. Jatketaan Eurajoen vanhuspalveluiden laatusertifikaatin 

ylläpitoa ja laajennetaan sitä asteittain koskemaan kaikkia palvelualueita. Palvelualueella panoste-

taan henkilöstön osaamiseen järjestämällä mm. saattohoitokoulutuksia jokaiselle työyksikölle. 

Erityisesti lääkäriresursointia tulee lisätä koko palvelualueella, myös kotihoidossa, että palvelu-



14 

  

 

 

asumisessa. Palvelualueen viranhaltijat osallistuvat hyvinvoinnin edistämiseen yhteistyössä kun-

tien kanssa. Palvelualueelta nimetään edustajat mm. paikallisiin vanhusneuvostoihin sekä osallis-

tutaan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön yleensä, kuten hyvinvointikertomusten 

laadintaan.  

 

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:  

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Laadukkaat asiakkaan 

palvelutarvetta vastaa-

vat hoivapalvelut 

 

 

Monipuolinen hoivapalveluvalikoima 

 

Riittävä lääkäriresurssi 

 

 

Laatusertifikaatin ylläpito ja laajenta-

minen asteittain 

 

Valvontaohjelman mukaiset valvonta-

käynnit 

 

Laatusuositus 

 

Käytettävissä olevat 

lääkäriresurssit, htv 

 

Auditoinnit ja kehit-

tämistilaisuudet 

 

Valvontaraportit 

Palvelualuejohtaja ja 

tehtäväalueiden päälli-

köt 

 

Ylilääkäri 

 

 

Laatuasiantuntija 

 

Valvontakoordinaattori 

Laadukas henkilöstöpo-

litiikka 

Panostetaan työntekijöiden koulutuk-

seen 

Koulutuspäivien määrä Palvelualuejohtaja 

Vaikuttavat palvelut Osallistutaan kuntien vanhusneuvosto-

jen ja laaja-alaisten hyvinvointityöryh-

mien kokouksiin 

Osallistumismäärä Kehittämispäällikkö 

 

 

 

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 

aloittaa vuoden 2021 alusta. Ikääntyneitä ja heidän omaisiaan varten perustetaan yksi neuvonta-

puhelinnumero ja -sähköposti, chat-palvelu sekä sähköinen huoli-ilmoituskanava. Palveluoh-

jauksen yhtenäistäminen alueellisesti, mm. palveluntarpeen arvioinnin menetelmät kaikilla pal-

velualueilla yhtenäisiksi. Huoli-ilmoitusten vastaanotto tulee myös palveluneuvonnan kautta. 

Vaikuttavuuden lisäämiseksi kehitetään kotihoitoon TEKOJA-tiimin toimintamallia kaikille nel-

jälle palvelualueelle, jolloin kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä voidaan ylläpitää ennaltaeh-

käisevästi (vältytään kaatumisilta ja raskaammilta hoitomuodoilta). Kotihoidon riittävien resurs-

sien varmistamiseksi kehitetään kotihoidon toiminnanohjausta sekä resurssipoolia. Omaishoita-

jien jaksamista tuetaan monipuolisten palvelujen ja koulutusten avulla. Tiedonkeruun ja havain-

noinnin välineenä toimivan RAI- järjestelmän käyttöönotto vuoteen 2023 mennessä. Pitkän ai-

kavälin tavoitteena tuottaa kotihoitoa ympärivuorokauden, jotta alueen laitoshoitopainotteisuutta 

saadaan laskettua.  

 

 

 

 

 

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite  Keinot  Mittari  Vastuuhenkilö  

Kustannustehokkaat 

palvelut: Kotihoidon 

tuottavuus kasvaa 

Toiminnanohjauksen tehosta-

minen  

 

 

Etäkotikäyntien käyttöönoton 

valmistelu 

Asiakastuntien osuus hoitotyöhön käytet-

tävästä työajasta. 

 

Tavoite 

– lähihoitajilla 60 % 

– sairaanhoitajalla 40 % 

Avopalvelupäällikkö ja 

kotihoitojen esimiehet 

Laadukkaat palvelut: 

Kotihoidon laatu para-

nee 

Laadunhallinnan kehittäminen  Suunnitellun palveluajan toteutuminen 

(%) 

Toteuma poikkeaa korkeintaan +/-10 % 

suunnitelmasta 

Avopalvelupäällikkö + 

laatukoordinaattori 

sekä  kotihoitojen esi-

miehet 
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Vaikuttavat kotihoidon 

palvelut 

TEKOJA-tiimin toimintamalli 

koko palvelualueelle 

 

Kotihoidon kuntouttava arvi-

ointijaksomalli otetaan käyt-

töön  

 

Kaatumisen ennaltaehkäisy –

toimintamalli juurrutetaan 

käytäntöön  

Kotihoidon asiakkaiden sairaalajaksot.  

 

Siirtyminen raskaampiin hoito-muotoihin 

Tavoite: 

alle 15 % säännöllisen kotihoidon asiak-

kaista / vuosi  

 

Kotona tapahtuvat kaatumiset (lkm) 

Tavoite: 

vähenevät 10 % edel. vuoteen 

Avopalvelupäällikkö ja 

kotihoitojen esimiehet 

yhteistyössä fysiotera-

pian osastonhoitajan 

kanssa 

Sujuvat palvelut Tehokas matalan kynnyksen 

neuvonta ja palveluohjaus, 

kuten ikääntyneiden neuvonta-

pisteet, neuvontapuhelin ja -

sähköposti, chat-palvelu ja 

sähköinen huoli-ilmoitus 

 

Yhdenottomäärät (lkm) Avopalvelupäällikkö ja 

palveluohjaajat  

 

Keskeiset tunnusluvut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumispalvelut 

Tulosvastuullinen viranhaltija: Asumispalvelupäällikkö 

 

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden perhehoidon, intervallihoidon, ympärivuorokautisen asumis-

palvelun sekä laitoshoidon. Tavoitteena on, että ikäihmiset asuisivat kotona tai kodinomaisessa 

asumismuodossa mahdollisimman pitkään. Laitospaikkoja vähennetään asteittain ja paikat muu-

tetaan kevyemmän hoidon ja hoivan paikoiksi. Ikäihmisten perhehoitoa pyritään lisäämään koko 

alueella. Ikääntyneiden perhehoidon osalta kuulutaan seudulliseen perhehoitoon, jota hallinnoi 

Eura. Tavoitteena on, että lisätään kaksi pitkäaikaisen perhehoidon paikkaa (Harjavalta) ja kaksi 

lyhytaikaisen perhehoidon paikkaa (Nakkila).  

 

Ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa on käytössä palveluseteli, joka lisää asiakkaan va-

linnanvapautta asumispaikkaa valitessa. Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain. 

 

 

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Palvelurakenne pai-

nottuu kotona asumi-

seen 

Laitospaikkoja vähennetään 

asteittain ja paikat muutetaan 

kevyemmän hoidon ja hoivan 

paikoiksi 

 

 

 

Perhehoidon palvelua lisätään.  

Kotona asuvien määrä. 

Tavoite: 

Vähintään 93% yli 75 v. asuu kotona, 

max. 7% ympärivuorokautisen hoidon 

ja hoivan piirissä 

 

Perhehoidossa olevien asiakkaiden 

määrä 

Asumispalvelu-

päällikkö 

Laadukkaat palvelut Yksilölliset, voimavaralähtöiset 

hoitosuunnitelmat, joissa koros-

tuvat kuntoutus ja asiakaslähtöi-

syys.  

 

Asiakkaiden sairaalajaksot 

 

 

Asumispalvelu-

päällikkö ja hoi-

vayksiköiden 

esimiehet 

Kotihoito VUOSI 2020 TA 2021 

Säännöllisen kotihoi-

don asiakkaat 

973/ asiakasta/vuosi 

(Eu 300, Ha 253, Ko 300, Na 120) 

1000 asiakasta/vuosi 

Käyntikerrat 224 966 käyntiä/vuosi 

(Eu 85249, Ha 31577, Ko 80000, Na 

28140) 

230 000 käyn-

tiä/vuosi 

Omaishoidontuki   

– alle 65 v. 96 100 

– 65 v ja yli 140 155 

yhteensä 236 255 
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Asiakas ja omaiset otetaan mu-

kaan hoidon suunnitteluun. 

 

 

Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt 

vuosittain 

 

Sujuvat palvelut Asumispalveluihin pääsee vii-

meistään 3 kk sisällä palvelun 

myöntämisestä.  

Palvelun odotusaika Asumispalvelu-

päällikkö 

 

Sairaalapalvelut 

       Tulosvastuullinen viranhaltija: koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri 

 

Tehtäväalue sisältää terveyskeskussairaala- ja kotisairaalatoiminnan. 1.1.2021 terveyskeskussai-

raalapaikkoja on Keski-Satakunnassa yhteensä 30. Infektiopotilaiden hoito pyritään keskittä-

mään Eurajoen terveyskeskussairaalaan, Harjavallan terveyskeskussairaalassa pyritään kehittä-

mään alkoholistien vieroitushoitoa sekä terveyskeskussairaalaan kuntoutukseen tulevien potilai-

den hoitoa. Molemmissa terveyskeskussairaaloissa panostetaan ja kehitetään edelleen saattohoi-

toa. Hajautetun terveyskeskussairaalan mallin, jossa osa sairaansijoista olisi tehostetun palvelu-

asumisen yhteydessä, edelleen kehittämiseksi kotisairaala alkaa toimia koko kuntayhtymän alu-

eella ympärivuorokautisesti. Tämä tukee myös kotisaattohoidon edelleen kehittämistä.  

 
PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT: 

Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö 

Potilas- ja asiakasturval-

linen työ 

 

 

Lääkityksen kaksoistarkis-

tukset 

 

Hyvät kirjauskäytännöt 

 

Tarkistuslistat 

 

Apuvälineiden hyvä kunto 

ja oikea käyttö 

Vaaratapahtumien raportointi 

 

Henkilöstön influenssarokotusten katta-

vuus 

 

Käsihuuhdekulutus 

Ylilääkäri ja 

osastonhoitajat 

Laadukkaat sairaalapal-

velut 

 

Hyvin suunnitellut hoito-

jaksot ja kotiutukset 

 

 

Saattohoitomallin juurrut-

taminen käytäntöön 

Toistuvien hoitojaksojen määrä 

 

Hoitojaksojen pituus 

 

Kotisairaalan käyntimäärät 

kotisaattohoidossa kotona loppuun asti 

hoidetut (lkm) 

 

Omaisten tyytyväisyys kotona tapahtu-

neeseen saattohoitoon (tyytyväisyysky-

sely omaisille) 

Ylilääkäri 

Omaolo terveyshyöty -

työ 

 

Yhteistyössä potilaiden 

kanssa tehdyt hoitosuunni-

telmat 

Tehdyt hoitosuunnitelmat 

Lihasvoima- ja tasapaino -testi 

Käyntimäärät vastaanotolla 

Sairaalahoitojaksot 

Ylilääkäri 

 
TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2021/1 –9 

 

Sosiaalipalvelujen (sekä yksityisen että oman tuotannon) valvontaa on toteutettu valvontasuunnitelman mukai-

sesti.  Yksiköiden henkilöstömäärää ja mitoitusta seurattiin kaikkien yksiköiden osalta edelleen säännöllisesti.  

Valvontakoordinaattori laatii valvontaan liittyvistä toimenpiteistä valvontaraportin 3 kk välein ja se tuodaan tie-

doksi yhtymähallitukselle.  

 

Eurajoen kotihoidon laatusertifikaatin ulkoinen auditointi on pidetty elokuussa.  
 

Jäsenkuntien vanhusneuvostot ovat järjestäytyneet uudelleen ja Kessoten edustajiksi vanhusneuvostoihin on ni-

metty edelleen kotihoidon esimiehet. Myös palvelualuejohtaja on ollut kutsuttuna mukana vanhusneuvostojen 

kokouksissa. Lisäksi palvelualueen viranhaltijat ovat osallistuneet jäsenkuntien hyvinvoinnin ja terveydenedis-

tämis -työhön, mm. hyvinvointikertomusten laadintaan.   
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Riittävän lääkäriresurssin varmistamiseksi, on Trinitakselta ostettu lisäpalvelua Eurajoen hoivayksiköille ja ko-

tihoidolle. Myös muissa Kessoten hoivayksiköissä on säännölliset geriatrin konsultaatioajat.   

 

Kotona asumista tukevat palvelut ja varhainen tuki 

 

Yhteydenottoja neuvontapuhelimeen on ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana tullut yhteensä 344. Matalan 

kynnyksen chat-palvelun aloitusta valmistellaan. Asiakkaat ovat saaneet puhelimitse annettavaa palveluohjausta 

runsaasti.  

  

Erilaisia toimintamalleja on yhtenäistetty, kuten SAS-prosessin ja palveluohjauksen toimintamallit. Omaishoi-

dontukea koordinoi kaksi viranhaltijaa. 65–vuotta täyttäneitä omaishoidettavia on hieman ennakoitua enemmän.  

  

Kuntouttava päivätoiminta on alkanut koronatauon jälkeen kaikkien kuntien alueilla. Ikääntyneiden päivätoimin-

ta kotiin annettuna on myös vakiinnuttanut toimintansa. 

  

Toiminnanohjaus on edennyt keskitetty Harjavaltaan (Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila) ja se toimii nyt Hopea-

rannassa. Eurajoen alueen toiminnanohjaus liitetään myöhemmin keskitettyyn malliin. Kotihoidon asiakastun-

tien osuus hoitotyöhön käytettävästä työajasta eli välittömän työajan osuus on ollut kotihoidossa keskimäärin 

43,2 % (kaikki työntekijät). Kotisairaanhoidon resursseja on kohdentunut paljon korona-tartunnanjäljitykseen ja 

koronarokotteiden antamiseen.  

  

RAI- järjestelmän käyttöönotto etenee. Raisoft-ohjelma saadaan integroitua syksyn aikana Pegasokseen. RAI-

kouluttajat aloittavat henkilöstön koulutuksen myös syksyn aikana. Kessote on mukana myös KATI –

hankkeessa, jonka kautta tavoitteena on tuoda kotona asumiseen helpotusta teknologian avulla (mm. erilaiset an-

turit, lääkemuistuttajat jne.). Kotihoidossa aloittaa myös etäkotihoitaja. Hän huolehtii VideoVisit-

kuvapuhelimen välityksellä etäkotihoidon käynneistä aluksi keskitetysti koko Kessoten alueella. Laitteita on va-

rattu 20 kpl asiakkaiden etäkotikäyntejä varten.  

 
Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt on tehty syyskuussa. Vastausprosentti oli 50,4 % ja vastausten keskiarvo ko-

tihoitojen osalta oli seuraavanlainen: Eurajoki 3,71, Harjavalta 3,43, Kokemäki 3,17 Nakkila 3,33 (vastausas-

teikko 1-5). 

Kotihoito   
TA 2020   1–3/2021   1–6/2021  1-9/2021 

Asiakastuntien osuus 

hoitotyöhön käytettäväs-

tä työajasta.    

Tavoite   

– lähihoitajilla 60 %   

–sairaanhoitajilla 40 %   

   Eu sh 29 %  lh 48,5 %  

Ha sh 26 %  lh 42.5 %  

Ko sh 20 %  lh 46,2 %  

Na sh 59,3 %  lh 49 % 

 

Eu sh 27 % lh 48,2% 

Ha 21,0%   lh 42,4% 

Ko sh 21,9%, lh 45,7% 

Na sh 56,7%  lh 47,7 % 

Säännöllisen kotihoidon 

asiakkaat  

973/asiakasta/v

uosi   

Eu 300  

Ha 253  

Ko 300  

Na 120  

   

Eu ka 141   

Ha ka 89  

Ko ka 129  

Na ka 67  

  

Eu 284 

Ha 89 

Ko 177 

Na 79 

  

Eu 307 

Ha 135 

Ko 195 

Na 81 

Käyntikerrat   224 966 käyn-

tiä/v 

Eu 85249   

 Ha 31577   

 Ko 80000   

Na 28140   

    

Eu 15107   

Ha 7330   

Ko 17341   

Na 7795   

  

Eu 44074  

Ha 15613  

Ko 32837  

Na 14909  

  

Eu 65589 

Ha 22982 

Ko 53701 

Na 21619 

Kotona tapahtuvat kaa-

tumiset (lkm.) 

Arvio 1-9  

    Eu 11  

Ha 10  

Ko 22  

Na 26  

Eu 17 

Ha 31  

Ko 39 

Na 35 

Siirtyminen raskaampiin 

hoitomuotoihin 

Tavoite:  alle 15 % 

säännöllisen kotihoidon 

asiakkaista / vuosi 

    Eu   9  

Ha 10  

Ko 11  

Na 12  

Eu 12 

Ha 28  

Ko 19 

Na 9 
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             Ikääntyneiden huoli-ilmoitukset /Palveluohjaus  

   Eurajoki   Harjavalta   Kokemäki   Nakkila   

Huoli-ilmoitukset   38  71  62  23  

Palvelutarpeen arvioinnit ja 

palveluohjaus   

137  136  114  147  

Neuvontapiste / ohjaus 

puhelimitse   

 2584  1214    830  567 

 

 
Asumispalvelut  

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkuudet ovat ajalla 1-9/2021 yht. viisi asiakasta (30.9.2021). Asiakasmäärä ajan-

jaksoon 1-6/2021 verrattuna on pysynyt muuttumattomana.   

 

Asumispalveluiden ympärivuorokautisessa hoidon ja hoivan yksikössä asiakas hoidetaan loppuun saakka, tarvit-

taessa hoidon järjestämiseen osallistuu kotisairaala. Sairaalajaksoja ajanjakson 1-9 /2021 aikana oli yhteensä 20 

(asiakkaita yht. 131, 30.9.2021).   

 

Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt on tehty syyskuussa. Asumispalveluissa vastausprosentti oli 65,7 % ja vas-

tausten kokonaiskeskiarvo 3,59 (asteikolla 1-5). 

 

Ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut ovat olleet yhtenäiset koko Kessoten 

alueella. Ne on päivitetty 1.7.2021 voimaan astuvan asiakasmaksulain mukaisiksi. 

 
Asumispalveluihin ei ole odotusaikaa palvelun myöntämisen ja palvelun alkamisen välillä, vaan myönnetty pal-

velu alkaa palvelun myöntämisestä alkaen. 

 

 

 

 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila 

Ympärivuorokautisessa hoivassa ja hoidossa 

olleet 75 v täyttäneet 30.9. tilanteen mukaan 
85 82 71 50 

% 75-vuotta täyttäneistä 8 % 7,8 % 7 % 6,8 % 

 

 

Sairaalapalvelut   
Sairaalapaikkojen määrä on ollut 1.1.2021 alkaen yhteensä 30. Sairaalahoitoa tarvitsevien infektiopotilaiden hoi-

to on keskistetty Eurajoen terveyskeskussairaalaan.  

 

Harjavallan kotisairaalassa aloitettiin tammikuun 2021 alusta alkaen yövuorot, joten kotisairaala toimii Nakkila-

Harjavalta-Kokemäki alueella ympäri vuorokauden.   

 

Saattohoitokoulutusta henkilöstölle on suunniteltu ja kolme työntekijää on ilmoittautunut palliatiivisen hoidon 

erikoistumiskoulutukseen.   

 

Kotiutukset on suunniteltu hyvin. Keskimääräinen hoitojakson pituus on ollut Eurajoella 5,9 vrk ja Harjavallassa 

6,8 vrk.  Kotisaattohoidossa loppuun asti kotona hoidettuja on ollut yhteensä 13 potilasta 

 

Omaishoidontuki   TA 2020   1–3/2021   1–6/2021  1-9/2021 

– alle 65 v.   96   97   104  98  

– 65 v ja yli   140   152   164  169  

yhteensä   236   249   268  267  

Neuvontapuhelimen 

yhteydenotot   

    183   268  344  
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Myös tk sairaaloiden ja kotisairaaloiden henkilöstö on osallistunut laajasti korona-pandemiatyöhön, kuten tar-

tunnanjäljitykseen, näytteenottoon ja rokottamiseen.  

 
 Eurajoki Harjavalta 

Vaaratapahtumien raportointi 
-potilasturvallisuus 
-työturvallisuus 
-tietoturva 

 
24 
6 
0 

 
31 
10 
7 

Kuormitusprosentti 72,4 88.5 

Sairaalahoitojaksot 334 724 
Kotisairaalan käyntimäärät 1504 3638 

 

 

 

Tuloslaskelma € 
    

Tammikuu-Syyskuu 2021 
    

51 Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut 
    

 
Ta2021 Tot 2021 

 
Poikkeama  
alitus/ylitys 

TOT % 

Toimintatuotot  39 785 467 29 996 950 -9 788 517 75,4 % 

Myyntituotot  33 775 230 25 567 827 -8 207 403 75,7 % 

Maksutuotot  5 037 987 3 499 847 -1 538 140 69,5 % 

Tuet ja avustukset  93 000 336 000 243 000 361,3 % 

Muut toimintatuotot  879 250 593 275 -285 975 67,5 % 

     
Toimintakulut  -37 097 863 -27 975 872 9 121 991 75,4 % 

Henkilöstökulut  -18 582 165 -14 268 244 4 313 921 76,8 % 

  Palkat ja palkkiot  -15 188 954 -11 673 366 3 515 588 76,9 % 

  Henkilösivukulut  -3 393 211 -2 594 879 798 332 76,5 % 

    Eläkekulut  -2 689 965 -2 120 690 569 275 78,8 % 

    Muut henkilösivukulut  -703 246 -474 188 229 058 67,4 % 

Palvelujen ostot  -10 802 538 -8 083 864 2 718 674 74,8 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -1 006 378 -760 481 245 897 75,6 % 

Avustukset  -1 411 000 -1 093 198 317 802 77,5 % 

Muut toimintakulut  -5 295 782 -3 770 085 1 525 697 71,2 % 

     
Toimintakate  2 687 604 2 021 077 -666 527 75,2 % 

     
Tilikauden tulos  2 687 604 2 021 077 -666 527 75,2 % 

     
Tilikauden ylijäämä (alij.)  2 687 604 2 021 077 -666 527 75,2 % 
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3.TOIMINTATILASTOJA AJALTA 1.1.-30.9.2021  

 

3.1 Terveydenhuollon valinnanvapaus    
Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palve-

luistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain 

yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle ter-

veysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Tilastoa on seurattu kuukausitasolla 

1.1.2019 lukien.  

 

 
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu 

Tulleet  8 6 12 11 15 10 9 11 11 

Lähteneet  2 3 5 4 4 3 4 3 7 

Nettovaikutus 6 3 7 7 11 7 5 8 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         

          

          

          

          

          
 

  
Pohjatilasto ajalta 1.1.2014 – 30.9.2021 

 

 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2021 30.9.2021 

Tulleet  715 802 894        987 

Lähteneet  202 242 262 297 

Nettovaikutus 513 560 632 686 

 

3.2 Hoitotakuun toteutuminen 

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla * 

Keskimääräinen odotusaika 5/2021 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Kes-

kimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon toukokuussa on 4,14 vrk (3/2021 4,04 vrk). Hoitoon pääsy aika 

on hieman laskenut muutaman terveysaseman osalta, muutamassa hoitoon pääsy aika on hieman noussut. Hoi-

don odotuksen aika vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: 

 

Harjavalta  3,4 päivää 

Kokemäki  4,8 päivää 

Nakkila  5,4 päivää 

Eurajoki  3,9 päivää  

Luvia 3,2 päivää 

* Uudempia tietoja ei ole saatavilla ohjelmistovirheestä johtuen. 
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Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa 

 

Keskimääräinen odotusaika 9/2021 Suun terveydenhuollon osalta odotusaika kiireettömään hoitoon on 12-14 

viikkoa jokaisella terveysasemalla.  

 

Harjavalta  3 kuukautta 

Kokemäki  3,5 kuukautta 

Nakkila  3 kuukautta 

Eurajoki  3,5 kuukautta 

 

 

3.3 Kuntasuoritteet    
Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioidun mukaiset.  

Seuraavassa on kuntasuoritteiden toteumaraportointi 1-9 kuukauden osalta.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntasuoritteet 1-9 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot-arv. -21 TA 2021

Lääkärin vast.oton käynnit 6337 4928 4682 2506 18453 24604 26000

osuus kok. käynneistä 34,3 26,7 25,4 13,6 100,0

käynnit/asukas 0,67 0,72 0,67 0,48 0,65

konsultaatiot 10418 7059 4594 4913 26984 35979 30000

E-lääkärin vast.ottokäynnit 552 456 368 211 1587 2116 2120

osuus kok. käynneistä 34,8 28,7 23,2 13,3 100,0

konsultaatio t 1726 2321 2390 1474 7911 10548 7040

käynnit/asukas 0,06 0,07 0,05 0,04 0,06

Hammashuollon käynnit 7612 4589 4510 3843 20554 27405 26300

osuus kok. käynneistä 37,0 22,3 21,9 18,7 100,0

käynnit/asukas 0,81 0,67 0,64 0,73 0,72

Kotisairaanhoidon käynnit 2989 1168 2702 895 7754 10339 10400

osuus kok. käynneistä 38,5 15,1 34,8 11,5 100,0

käynnit/asukas 0,32 0,17 0,39 0,17 0,27

konsultaatiot 87 307 410 195 999 1332 3150

Kot isairaalakäynnit 1608 1640 1711 765 5724 7632 6400

osuus kok. käynneistä 28,1 28,7 29,9 13,4 100,0

käynnit/asukas 0,17 0,24 0,24 0,15 0,20

konsultaatiot 339 990 801 534 2664 3552 2200

Hoitajakäynnit 9848 8257 7304 4791 30200 40267 33300

Laaja hoitajakäynti 2145 2321 1987 1555 8008 10677 15790

osuus kok. käynneistä 32,6 27,3 24,2 15,9 100,0

konsultaatio t 14814 14746 12646 10795 53001 70668 36200

käynnit/asukas 1,04 1,20 1,04 0,91 1,06

Koronanäytteenotto 3886 2298 2052 1282 9518 12691 5000

Koronarokotus 12680 9008 9530 6780 37998 50664

Muun avohuollon käynnit 14339 12488 11768 7972 46567 62089 43506

        fysioterapia 3826 2665 2616 1799 10906 14541 13500

        diagnostiikka 10513 9823 9152 6173 35661 47548 34300

osuus kok. käynneistä 30,8 26,8 25,3 17,1 100,0

käynnit/asukas 1,52 1,82 1,68 1,52 1,63

Vuodeosaston hoitopäivät 1812 2281 2700 1569 8362 11149 10950

osuus kok. hoitopäivistä 21,7 27,3 32,3 18,8 100,0

hoitopäivät/asukas 0,19 0,33 0,38 0,30 0,29



22 

  

 

 

Talous- ja toimintakatsauksen 1-9 kk:n tuloslaskelma      
 

       

Tuloslaskelma € 
     

10.11.2021 

Tammikuu-Syyskuu 2021 
      

450 Kessote 
      

 
Ta2021 Tot 2021 

Poikkeama 
alitus/ylitys 

TOT % Tp-2020 
Ed. vuosi 

 kuukausi-
tot 

Toimintatuotot  87 075 490 65 799 107 -21 276 383 75,6 % 31 490 301 21 423 908 

Myyntituotot  78 301 345 59 453 348 -18 847 997 75,9 % 28 940 326 19 616 447 

Maksutuotot  7 504 595 5 226 360 -2 278 235 69,6 % 2 204 276 1 628 188 

Tuet ja avustukset  174 400 450 053 275 653 258,1 % 112 551 16 965 

Muut toimintatuotot  1 095 150 669 347 -425 803 61,1 % 233 148 162 308 

       

Toimintakulut  
-86 839 

874 
-64 109 

681 
22 730 193 73,8 % 

-31 340 
964 

-23 365 819 

Henkilöstökulut  
-36 002 

203 
-26 167 

668 
9 834 535 72,7 % 

-12 379 
537 

-9 545 493 

  Palkat ja palkkiot  
-29 146 

532 
-21 265 

553 
7 880 979 73,0 % -9 857 372 -7 604 044 

  Henkilösivukulut  -6 855 671 -4 902 116 1 953 555 71,5 % -2 522 165 -1 941 449 

Palvelujen ostot  
-36 761 

065 
-27 484 

717 
9 276 348 74,8 % 

-13 172 
453 

-9 590 747 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -3 434 860 -2 793 009 641 851 81,3 % -2 954 000 -2 179 759 

Avustukset  -3 595 114 -2 642 351 952 763 73,5 % -1 669 964 -1 277 682 

Muut toimintakulut  -7 046 632 -5 021 936 2 024 696 71,3 % -1 165 010 -772 138 

       
Toimintakate  235 616 1 689 426 1 453 810 717,0 % 149 336 -1 941 911 

       
Rahoitustuotot ja -kulut  -3 700 -3 079 621 83,2 % 6 189 16 528 

  Muut rahoitustuotot  22 000 18 250 -3 750 83,0 % 23 908 22 941 

  Korkokulut  -5 500 -9 801 -4 301 178,2 % -2 491 -1 068 

  Muut rahoituskulut  -20 200 -11 528 8 672 57,1 % -15 228 -5 345 

       
Vuosikate  231 916 1 686 345 1 454 429 727,1 % 155 525 -1 925 383 

       
Poistot ja arvonalentumiset  -256 950 -186 265 70 685 72,5 % -221 395 -166 628 

  Suunnitelman muk. poistot  -256 950 -186 265 70 685 72,5 % -221 395 -166 628 

Satunnaiset erät  0 0 0 0,0 % 275 000 275 000 

  Satunnaiset tuotot  0 0 0 0,0 % 275 000 275 000 

       

Tilikauden tulos  -25 034 1 500 080 1 525 114 
-5 992,2 

% 
209 131 -1 817 011 

       

Tilikauden ylijäämä (alij.)  -25 034 1 500 080 1 525 114 
-5 992,2 

% 
209 131 -1 817 011 
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Toimintatuotot tammi-syyskuussa 2021 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 65,8 milj. € ja toimintakulut 

64,1 milj. €. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 73,8 %. Henkilöstökulut ovat olleet 

syyskuun lopussa yhteensä 26,2 milj. €, toteutumisprosentin ollessa 72,7 %. 

 

Palvelujen ostojen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 74,8 %. Ostopalveluja käytetään laajasti 

sosiaalipalveluiden asumispalveluiden ja laitospalveluiden ostoissa, diagnostiikkapalveluissa ja työvoimanvuok-

rassa. Avustusten toteuma syyskuun lopussa oli yhteensä 2,6 milj. €.  

 

Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-syyskuussa noin 5,0 milj. €. Muut toimintakulut ovat toteu-

tuneet tasaisen kertymän mukaisesti. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä ko-

neiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero) jne. kulut. 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että kulut ovat toteutuneet hieman alle arvioidun ja vastaavasti tuotot toteutunut 

hieman yli budjetoidun.  Pitkään jatkunut poikkeuksellinen koronatilanne jatkuu yhä ja nyt ylimääräisenä työnä 

konkretisoituvat mm. koronarokotukset, jotka vaikuttavat toteumaan. Maksuvalmius kuntayhtymässä on nyt saa-

tu paranemaan. Se oli heikko erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, koska esim. sosiaalipalveluista las-

kutetut ennakot olivat toteumia huomattavasti pienemmän, nyt laskutus vastaa paremmin toteumaa.  

 

 

 

4 KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA SEKÄ ARVIO VUODEN 2021 TOI-

MINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEIS-

TA 
 

Vuoden 2021 tammi-syyskuun osalta toiminta ja talous ovat kehittyneet suunnitellun mukaisesti. Korona pan-

demian jatkuminen on toiminnallisesti haitannut toteumaa tarkastelu ajalla. Talouden ja toiminnan suunnittelussa 

oli haasteita organisaatiomuutoksessa. Erityisen haastavaa on ollut pitkään jatkunut ja henkilöstöä rasittanut ko-

ronatilanne, sillä lisäyksellä, että toimintaympäristö on muuttunut kokonaiskuvassa. Kessoten toiminta hakee yh-

teisiä toimintamalleja, joka haastata ammattilaisten työtä eri palvelualueilla. Sosiaalihuollon osalta muutokset 

ovat olleet toimintakulttuurin yhdenmukaistamista ja uuden organisaation sisään ajoa uusille toimintakokonai-

suuksille. Terveydenhuollon puolella haasteet ovat olleet ammattilaisresurssin vähäisyydessä ja toiminnan kehit-

tämisessä koronana vaatimassa erityistilanteessa. Hallinto- ja tukipalveluissa on uuden organisaation linjauksia 

ja sääntöjä on luotu ja toimeenpantu sekä yritetty huolehtia puitteista tukipalveluiden muodossa. Esim. ict palve-

luissa organisaatiomuutoksen lisäksi ympäröivä toiminta vaatii digitaalisia muutoksia, jotka ovat osuneet alku-

vuoteen.  

 

Jäsenkuntalaskutusta ja maksuvalmiuslaskentaa on täsmennetty. Sosiaalipalveluiden kehitys jatkuessaan nykyi-

sen mukaisena toteutuu se suunnitelman mukaisena kuvann toiminnasta. 1.7.2021 voimaan astuneen asiakas-

maksulain muutokset eivät ole vaikuttaneet toteumaan erityisen paljon, muutoksia ennakoitiin varovaisesti kun-

tayhtymän taloussuunnitelmassa vuodelle 2021.   

 

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeet ovat käynnistyneet kunnolla vuoden alussa ja toimintaa kehitetään laajalla 

rintamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 

 

Koronarokotukset ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti iso ponnistus vuodelle 2021. Koronarokotukset lisäävät 

suoritemääriä n. 40 000 alkuperäisestä suunnitelmasta. Valtio korvaa koronasta aiheutuneita kustannuksia jäsen-

kunnille. Hakemisesta on sovittu jäsenkuntien kanssa ja yhteensä jäsenkunnat tulevat hakemaan perusterveyden-

huollon osalta n. 1,5 M€ koronakorvauksia valtiolta ajalla 1.1.-31.8.2021. Yhtymähallitus on 28.10.2021 tarkas-

tanut suoritehinnoittelua alaspäin mm. koronarokotusten, konsultaatioiden ja hoitajatyön suoritteiden osalta. 

Henkilöstöresurssin riittäminen normaaliin toimintaan, koronarokotuksiin, -testaukseen ja tartunnanjäljitykseen 

on edelleen iso haaste loppu vuonna. 

 

Hyvinvointialueen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa ja sote-uudistuksen lainsäädäntö astui 

voimaan 1.7.2021. Heinäkuusta lähtien toiminut valmistelu sitoo enenevissä määrin nykyistä Kessoten johtoa, 

esimiehiä ja henkilöstöä Satakunnan hyvinvointialueen valmisteluun. 

 

Jos palveluiden käytössä tai tuotannossa ei tapahdu merkittäviä muutoksia loppu vuoden osalta tulee vuodelle 

2021 asetettu talousarvio toteutumaan suunnitellusti. Kuntayhtymän talousennuste kuluvalle vuodelle on ylijää-

mäinen. 
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LIITTEET: 

 

Kuntalaskutus ja talousarvio JHS-luokituksen mukaan 

Kuntalaskutus palveluittain JHS-luokituksen mukaan 

Perhe- ja sosiaalipalvelut/kuntalaskutus ja TA-vertailu 

Terveydenhuollon palvelut/kuntalaskutus ja TA-vertailu 

Koti- ja hoivapalvelut/kuntalaskutus ja TA-vertailu 


